• Bütün türklərin tərcümanı

Abid Tahirli

BÜTÜN TÜRKLƏRİN
TƏRCÜMANI
(təkrar və təkmilləşdirilmiş nəşr)

İsmayıl bəy Qaspiralı
Bakı - 2012

~1~

• Abid Tahirli
Ön sözün (Sönməyən çıraq) müəllifi: Anar
Redaktor: akademik Nizami Cəfərov
Rəyçilər: professor Qəzənfər Paşayev
professor Məhərrəm Qasımlı

Əsərdə həyat və fəaliyyəti ilə Azərbaycanla qırılmaz tellərlə
bağlı olan böyük ideoloq, naşir, redaktor, yazıçı-publisist, tənqidçi,
tərcüməçi, ideya və əməlləri ilə bütün dünya, xüsusi ilə Rusiya
müsəlmanlarının taleyində, tərəqqisində misilsiz xidmətlər
göstərmiş, onların ictimai-siyasi, mədəni, mətbu həyatında yeni
mərhələ açmış, öz dildaşları və dindaşlarının təfəkkür tərzində
dönüş yaratmış İsmayıl Qaspiralının ömür və yaradıcılıq yolundan
bəhs olunur. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Abid Həmid oğlu Tahirli
Bütün türklərin tərcümanı. (təkrar və təkmilləşdirilmiş
nəşr). Bakı, «Ozan» nəşriyyatı, 2012. 312 səh.
T

4702060201-76
- 2012
On - 047-12

© «Ozan» nəşriyyatı, 2012

~2~

• Bütün türklərin tərcümanı

Anar

SÖNMƏYƏN ÇIRAQ
Əgər xalqımızın Firudin bəy Köçərli, Əlimərdan bəy
Topçubaşov, Nəriman Nərimanov, Məmməd Əmin Rəsulzadə,
Ceyhun bəy Hacıbəyli, Haşım bəy Vəzirov, Əhməd bəy Ağaoğlu,
Əli bəy Hüseynzadə, Əliabbas Müznib, Məhəmməd Hadi, Soltan
Məcid Qənizadə, Xəlil Xasməmmədov, Cəlil Məmmədquluzadə,
Əhməd Cavad… kimi yetişdirdiyi parlaq simaların, eləcə də digər
türk xalqlarının Ziya Göyalp, Mehmət Əmin Yurdaqul, Yusif
Akçuraoğlu, Çələbi Cahan, Cəfər Seydəhməd Krımər, Fuad
Körpülüzadə, Məhəmməd Fatih Kərimi, Ayaz bəy İshaqi, Abdullah
Battal kimi görkəmli xadimlərinin, mücahidlərinin, qələm, kəlam
sahiblərinin dediklərinə istinad etsək, o zaman bu qənaətə gəlmək
olar ki, ideyalarının, əməllərinin təsir gücü, əhatə dairəsi və
yaşarlılığına görə türk xalqlarının çar Rusiyası sərhədləri daxilində
yetişdirdiyi ən qüdrətli nümayəndəsi İsmayıl Qaspiralıdır. Onun
«Dildə, fikirdə, işdə birlik» şüarı həmişəyaşarlılıq statusu almışdır.
Fikrimcə, türk xalqlarının birliyi reallaşdıqdan sonra da bir daha
parçalanmamaq, bölünməmək, pərən-pərən düşməmək, daha güclü
və yenilməz olmaq üçün bu ideya öz gücünü, qüdrətini
itirməyəcəkdir.
Yeni təhsil üsulu, məktəb islahatı, ortaq dil uğrunda
mübarizəsi, xeyriyyə cəmiyyətlərinin yaradılması, mətbuat və
nəşriyyat sahəsindəki fədakar fəaliyyəti ilə türk-müsəlman həyat və
təfəkkür tərzində, ümumiyyətlə, türkçülük tarixində yeni mərhələ
açan naşir, redaktor, mühərrir, yazıçı-publisist, tərcüməçi, filosof-
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dinşünas, politoloq, maarifçi-reformator İsmayıl Qaspiralı yaradıcılığı və şəxsi həyatı ilə Azərbaycanla sıx bağlı olmuşdur. Təəssüf
ki, XX əsrin 30-cu illərində İ.Qaspiralı ideyalarından təşvişə düşən
sovet rejim və ideologiyası onu «pantürkist», «panislamist»
damğaları ilə düşmən elan etmiş, məzarını da dağıtmışdı. Sovet
təbliğat maşını İ.Qaspiralı irsini gözdən salmaq üçün canfəşanlıq
edəndə, yuxarıda adlarını çəkdiyimiz XX əsrin əvvəllərindəki xalq
xadimlərindən fərqli olaraq, sovet dövrü bəzi Azərbaycan
ziyalılarının «söyən» ansamblda səsi daha gur gəlirdi. İ.Qaspiralını
«mürtəce», «millətçi», «pantürkist», «panislamist» adı ilə insanların
hafizəsindən, tarixin səhifələrindən silib atmaq istəyirdilər. Lakin
Sovet imperiyasının süqutundan sonra İ.Qaspiralı ideyaları öz
gücünü, qüdrətini bir daha nümayiş etdirdi, ədalətsizliyin,
haqsızlığın üzərində qələbə çaldı və məğlubedilməzliyini, həmişəyaşarlığını bir daha təsdiq etdi.
Filologiya elmləri doktoru Abid Tahirlinin qələmə aldığı və
sizə təqdim olunan bu kitab da elə bu təsdiqin bir təzahüratıdır.
Doğrudur, çox təəssüflə vurğulamalıyam ki, İ.Qaspiralı irsi və
şəxsiyyəti ilə bağlı bu günədək elə ciddi və sanballı əsərlərimiz
yoxdur. Halbuki, İ.Qaspiralı yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi,
həyatı, yaradıcılığı və ideyaları ilə Azərbaycana çox bağlı olmuşdur.
O, bütün varlığı ilə bizləri – Qafqaz türklərini çox sevir, onların
ədəbi, mədəni, mətbu sahələrdəki nailiyyətlərini yüksək
dəyərləndirir, bizim uğurlarımızla qürur duyduğunu gizlətmirdi. Bu
il İsmayıl Qaspiralının anadan olmasının 160-cı ildönümü tamam
oldu. Əlbəttə, bu əlamətdar, tarixi hadisənin sükutla, sükunətlə,
səssiz-səmirsiz yox, Milli bayram səviyyəsində qeyd olunması
arzumuzdur. Ümid edir, inanıram ki, A.Tahirlinin İ.Qaspiralının
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi və onun irsindən lazımınca bəhrə-
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lənməsi məqsədi ilə kitabda qeyd etdiyi tədbirlərin reallaşacağı gün
uzaqda deyil.
Əsərdə bir çox məqamlar diqqətimi çəkdi. Bildiyimə görə,
Abid Tahirli İ.Qaspiralı ilə bağlı ötən əsrin 90-cı illərinin
əvvəllərindən məşğuldur. Mətbuatda A.Tahirlinin Ceyhun
Hacıbəylinin İ.Qaspiralı ilə bağlı yazısını da elə həmin dövrdə
oxuduğumu xatırlayıram. Bununla demək istəyirəm ki, A.Tahirli bu
müddət ərzində İ.Qaspiralı ilə bağlı külli miqdarda mənbəyə,
məxəzə istinad etmiş, Krım, Kazan, Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan
alimlərinin çox sayda araşdırmalarını tədqiqat müstəvisinə cəlb
etmiş, onları saf-çürük, təhlil, müqayisə etmiş, dəyərləndirmişdir,
müəyyən elmi-nəzəri qənaətlərə gəlmişdir. Diqqətimi müraciət
olunan mənbələrin çoxluğu, rəngarəngliyi çəkdi. Maraqlı və
təqdirəlayiqdir ki, A.Tahirli ilk dəfə İ.Qaspiralının irsini – onun
publisistikasını və bədii əsərlərini qruplaşdırmış, mövzu, ideya
baxımından təsnifatını aparmış, təhlil etmişdir. Əsərdə diqqətimi bir
məqam da çəkdi. A.Tahirli İ.Qaspiralının bütün irsindən inciləri,
kəlamları seçmiş, toplamış, təqdim etmişdir. Tədqiqatçı İ.Qaspiralı
irsinə müraciət edən Azərbaycan və xarici ölkə tədqiqatçılarının
siyahısını tərtib etmiş, onların bir çoxunun İ.Qaspiralı ilə bağlı
əsərlərindən Ən dəyərli, təsirli sitatları da oxucuların diqqətinə
çatdırmışdır. Əlbəttə, bu əsərdən daha çox və daha əhatəli bəhs
etmək olardı. Buna lüzum görmürəm. Ən əsası odur ki, bu əsəri
oxuyan hər kəsin qəlbinə və hafizəsinə bir İ.Qaspiralı portreti həkk
olacaq, hakim kəsiləcək və hər kəs İ.Qaspiralı arzularını gerçəkləşdirmək üçün böyük ideoloqun «əgər xidmət etmək istəyirsənsə,
bacardığın işlə başla» tövsiyəsinə riayət etməyə çalışacaq. Bu isə
«sözdə, fikirdə, işdə birliyə» aparan böyük yoldur.
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….1914-cü ildə 63 yaşında ikən vəfat edən İsmayıl
Qaspiralının ölümünü Rusiya müsəlmanları, onların qabaqcıl
ziyalıları Milli matəm kimi qeyd etdilər. Xalq xadimlərinin bu
böyük itki ilə əlaqədar qəzetlərdə dərc etdirdikləri yazıların
əksəriyyəti İ.Qaspiralının vəfatına işarə vuraraq «millətin çırağı
söndü» ifadəsini işlədirdi. Şübhəsiz ki, qaspiralısevərlər bu zaman
onun yalnız cismən aralarından getdiyini nəzərdə tuturdular. Amma
əslində İ.Qaspiralı çırağının işığı onun ölümündən sonra da
azalmamış, əksinə, əbədi məşələ çevrilərək, böyük və qüdrətli bir
millətin getməli olduğu yolu nura boyamışdır.
Xalqımızı Türk dünyasının böyük fikir və qələm adamlarıyla
daha yaxından tanış etmək vacib və şərəfli işdir. Bu baxımdan Abid
Tahirlinin uzun illərin zəhməti, axtarışları və tapıntıları zəminində
araya-ərsəyə gətirdiyi kitab İsmayıl Qaspiralı xatirəsinə dəyərli
töhfə olmaqla bərabər, Azərbaycan oxucularına ölümsüz mütəfəkkirin həyatı və yaradıcılığını təqdim etməsilə də əhəmiyyətlidir.
Türk düşüncə tarixinə həsr olunmuş əsərlər sırasında bu kitabın da
layiqli yer tutacağına inanıram.
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İSMAYIL QASPİRALI DÜNYASI,
İSMAYIL QASPİRALI DÜHASI
İlk addımlar, ilk axtarışlar
XIX əsrin ikinci yarısı Rusiya müsəlmanlarının mənəvimilli-ideoloji lideri, maarifçi-publisist, naşir, redaktor İsmayıl bəy
Qaspiralı (1851-1914) öz qəzetinə «Tərcüman» adını verməklə
səpələnmiş, parçalanmış, hüquqları əlindən alınmış türkdilli
xalqları birləşdirmək, onların istəyini, iradəsini ifadə etmək kimi
tarixi missiyanı öz üzərinə götürmüş oldu və fəaliyyəti ilə türkdilli
xalqların gələcək taleyinin müəyyənləşməsinə, özünüdərkə və
özünütəsdiqə təkan verdi, onların həyat və təfəkkür tərzinin
dəyişməsində, tərəqqisində misilsiz rol oynadı. «Tərcüman»
türkdilli xalqların tərcümanı İsmayıl Qaspiralının tribunasına
çevrildi. Bu nəşrin tarixi xidməti həm də ondadır ki, türkdilli
xalqlar üçün həmişəyaşar və bütün dövrlər üçün keçərli, yararlı
ideya verdi: fikirdə, dildə, əməldə birlik! XX əsrin əvvəllərində
formalaşmış türkçülük ideologiyasının təməlində də məhz bu
ideya durur…
Məşhur Qaspiralılar nəslinin türk dünyasına bəxş etdiyi
İsmayıl düz 160 il bundan əvvəl mart ayının 8-də Krımın Avçı
kəndində dünyaya göz açmışdır. Atası – keçmiş çar ordusunun
zabiti Mustafa bəy və nüfuzlu mirzə ailəsindən olan anası Fatimə
Sultan İsmayılın təlim-tərbiyəsinə ciddi yanaşır, onun təhsilinə
qayğı göstərirdilər. Bir müddət müsəlman məktəbinə gedən İsmayılı
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atası – Mustafa Qaspiralı xeyli çətinlikdən sonra Ağməsciddəki
(Simferopol) gimnaziyaya düzəltməyə nail olur və 2 il orada təhsil
alır. Gimnaziya mühiti İsmayılın atası Mustafa kişini qane etmir.
Odur ki, o, oğlunu Voronejdəki hərbi məktəbə qoyur. İsmayıl
burada bilir ki, ünvana düz gəlməmişdir. Tezliklə İkinci Moskva
Hərbi Gimnaziyasına düzəlir. Gənc İsmayıl Moskvadakı üç illik
(1864-1867) gimnaziya həyatı dövründə dərk edir ki, seçdiyi yol
onun istəklərinə, arzularına uyğun deyil: təhsilini yarımçıq qoyur,
gimnaziyanı tərk edir. Hərbi gimnaziyadakı tədris yox, oradakı
mövcud əxlaqi, mənəvi mühit və İsmayılın dindaşlarına, dildaşlarına alçaldıcı münasibət onu növbəti dəfə qərarını dəyişməyə
məcbur etmişdi. Gimnaziyada qeyri-ruslara, xüsusi ilə türk-tatarlara
təhqiramiz, şovinist münasibət İsmayılı daha dərindən düşünməyə
vadar edirdi. Əslində, elə bu vaxtdan onun gələcək fəaliyyətinin
konturları cızılırdı. Krit adasındakı yunanların Osmanlı dövlətinə
qarşı üsyan xəbəri İsmayıldakı milli təəssübkeşlik hissini o dərəcədə
alovlandırmışdı ki, o, üsyanın yatırılması üçün türklərə kömək
etmək məqsədi ilə cəbhəyə getməyə cəhd göstərir, lakin sərhədi
keçməyə nail olmur. Doğma Krıma qayıdır, Yalta və Baxçasarayda
1870-ci ildən ibtidai sinif müəllimi kimi fəaliyyətə başlayır. O,
şagirdlərinə rus dilini öyrədir, özü isə rus ədəbiyyatını böyük
ehtirasla mütaliə edirdi.
İ.Qaspiralı dövrü üçün çox xarakterik olan xalqçılıq,
maarifçilik hərəkatının, digər müxtəlif ideya və cərəyanların intişar
tapdığı, inkişaf etdiyi bir mühitdə formalaşırdı. O, bir tərəfdən
M.N.Katkovun (İ.Qaspiralının müəllimi, «Moskovskiye vedomosti», «Russkiy vestik» qəzetlərinin redaktoru) millətçi görüşləri
ilə tanış olur, digər tərəfdən M.N.Katkovun vasitəsi ilə tanıdığı tatar
əsilli yazıçı İ.S.Turgenevin, eləcə də rus ictimai-ədəbi-mədəni
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mühitinin formalaşmasında əvəzsiz rol oynamış N.Tolstoyun,
B.Belinskinin, N.Çernışevskinin, N.Dobrolyubovun fikir və
ideyalarının əhatəsində yetişirdi. O, qabaqcıl rus ziyalılarına mehrməhəbbət saldığı qədər, şovinist, anti-türk xarakterli rus ziyalılarını
təmsil edən təbəqəyə qarşı barışmaz mövqedə dururdu. Bir sözlə,
obrazlı ifadə ilə desək, qaynayan rus mühiti İ.Qaspiralının gələcək
taleyini müəyyənləşdirirdi.
Pedaqoji fəaliyyətlə iddialarını və ideyalarını gerçəkləşdirə
bilməyəcəyi qənaətinə gələn İsmayıl Qaspiralı əvvəlcə Avropaya,
sonra Şərq ölkələrinə üz tutur (1872). İstanbul, Vyana, Münhen,
Şturtqarddan keçərək Fransaya gələn İ.Qaspiralının təzadlar,
tərəddüdlərlə dolu dünyagörüşündə, həyatında yeni dövr başlayır.
Hələ Moskvada təhsil aldığı illərdə əxz etdiyi, meyl saldığı
maarifçilik duyğuları Paris mühitində onda milli intibah ideyalarını
alovlandırır. Uzaqdan –Parisdən Rus imperiyasının əsarəti altında
inləyən əsir türk xalqlarının acı mənzərəsi, qaranlıq dünyası daha
aydın görünürdü. İ.Qaspiralının qəlbində bütün türk dünyasını
nurlandıracaq ideyalar cücərirdi.
İki il – 1874-cü ilədək Parisdə yaşayan və tanınmış rus
yazıçısı İvan Turgenevin yanında çalışan İ.Qaspiralının Osmanlı
zabiti olmaq arzusu onu İstanbula gətirir. Lakin 23 yaşlı gənc bu
arzusuna yetişmir: Rusiyanın Osmanlıdakı səfiri İqnatyev ona mane
olur və İsmayıl yenidən Krıma qayıdır (1875).
İsmayıl bəy doğma diyarda fəaliyyət dairəsini genişləndirir
və həmşəhərlilərinin etimadını qazanaraq, Baxçasaray bələdiyyəsinin sədri seçilir (1875-1884). Lakin xəyallarındakıları gerçəkləşdirmək üçün bu post kifayət etmirdi. O, bir qəzet çıxarmaq üçün
çar hökumətinə müraciət edir (1877), cavab müsbət olmur. Rədd
cavabı İ.Qaspiralını məyus etsə də, o, yolundan dönmür.
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Simferopolda rus dilində buraxılan «Tavrida» adlı qəzetlə sıx
əməkdaşlıq etməyə başlayır, Simferopolda «Tonğuç», Tiflisdə
Ünsizadə qardaşlarının mətbəəsində «Şəfəq və Lətaif», «Ay»,
«Ulduz» və «Günəş» adlı kitabçalar nəşr etdirir. 1882-ci ildə
«Tavrida» qəzetinin bir neçə nömrəsində dərc olunan məqalələrini
toplayaraq «Rusiya müsəlmanları» adı ilə 54 səhifəlik kitab
şəklində türk dilində buraxır. Əsərdə müəllif özünü Rusiyanın
sədaqətli təbəəsi kimi təqdim etsə də, türk-tatar toplumunu açıqaşkar birliyə, Avropa mədəniyyətinə yiyələnməyə çağırırdı. Rus
hökumətinə xitabən yazılan bu əsərdə İ.Qaspiralı eyni zamanda
rusların da müsəlmanların maariflənməsinə əngəl olmamaları
fikrini, Rusiyanın həm də, bir müsəlman dövləti sayılması ideyasını
irəli sürürdü.
Müəllif həyəcanla bəyan edirdi ki, Krımdakı türklər də
daxil olmaqla, Rusiya müsəlmanlarının milli kimliklərinin
itirilməsi təhlükəsi vardır. İ.Qaspiralıya görə, ən əvvəl, Rusiya
müsəlmanları, türk dilində danışan toplumlar cəhalət və iqtisadi
tənəzzül bəlasından xilas edilməli, etno-dini əsaslara dayanaraq
bütöv və müasir millət kimi formalaşmalıdırlar. Bu çətin, tarixi
vəzifənin öhdəsindən yalnız bir yolla gəlmək olar:
maariflənməklə. Türk təhsil sistemi bu dildə danışan xalqları
yaxınlaşdırmalı, nəticə etibarı ilə ortaq türk ədəbi dilinin
təşəkkülünə təkan verməli idi. Türk dilindəki mətbu orqan isə bu
vəzifənin həyata keçirilməsində mühüm vasitə ola bilərdi. Bu
əsərlə bağlı bir qədər sonra daha ətraflı bəhs edəcəyimiz üçün
hələlik bunlarla kifayətlənirik.
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İ.Qaspiralının şah əsəri – «Tərcüman»
Doğma dildə qəzet nəşr etmək üçün ilk təşəbbüsünün
nəticəsiz qaldığını görən İ.Qaspiralı qəzet buraxmadan ideyalarının
reallaşmayacağını aydın dərk edirdi. Odur ki, müəyyən hazırlıqlardan, o cümlədən gələcək qəzet üçün xeyli sayda abunəçilər
topladıqdan sonra qəzet buraxmaq üçün növbəti dəfə hökumətə
müraciət etdi.
İ.Qaspiralıya, nəhayət ki, ruscası ilə birlikdə buraxmaq şərti
ilə «Tərcüman» qəzetinin nəşrinə icazə verildi. Beləliklə, 1883-cü il
aprel ayının 10-da Rusiya imperiyasında yaşayan 14 milyonluq türk
dilində danışan xalqların tarixləri ərzində «Əkinçi» (1875-1877),
«Ziya» («Ziyayi-Qafqasiyyə» (1879-1884) və «Kəşkül»dən (18831891) sonra sayca dördüncü qəzet işıq üzü gördü.
İlk vaxtlardan ciddi maliyyə problemləri ilə üzləşməsinə
rəğmən «Tərcüman»ın tirajı artır, səsi-sorağı sürətlə yayılırdı, onu
Rusiyadan uzaqlarda da – Misir, Əlcəzair, Çin, İran, Hindistan,
Türkistan, Rumıniya, Bolqarıstan və s. kimi ölkələrdə alır,
oxuyurdular. İlk nömrəsi cəmi 320 nüsxə çıxan «Tərcüman»ın
sonrakı illərdə tirajı 20 minə qədər artmışdı. Nəşrə başlayandan
1905-ci ilədək iki dildə buraxılan «Tərcüman» 1905-ci ildən
etibarən bağlananadək – 10 fevral 1918-ci ilə kimi yalnız türk
dilində nəşr olunmuşdu. 1912-ci ildən qəzet «Dildə, fikirdə, işdə
birlik» şüarı ilə buraxılmışdır. 1906-cı ildən 1910-cu ilədək
«Tərcüman»ın mətbəəsində İ.Qaspiralının qızı Şəfiqə xanım
(Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Baş naziri Nəsib bəy
Yusifbəylinin həyat yoldaşı) tərəfindən qadınlar üçün Rusiya
müsəlmanlarının ilk jurnalı on beş gündən bir səkkiz səhifəlik,
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illüstrasiyalı «Aləmi-nişvan» nəşr olunmuşdur. Yeri gəlmişkən
qeyd edək ki, «Tərcüman»a qədər İsmayıl bəy 10-dək dövri nəşr
çap etmişdir («Tonguç», «Şəfəq», «Kəmər», «Ay», «Ulduz»,
«Günəş», «Həqiqət», «Tərəqqi» və s.).
«Tərcüman» İsmayıl Qaspiralının taleyi, tərcümeyi-halı, şah
əsəridir, başqa sözlə, «Tərcüman» İsmayıl Qaspiralı, İsmayıl
Qaspiralı «Tərcüman»dır.
Fikrimizcə, «Tərcüman» Rusiyada baş verən ictimai-siyasi
proseslərə, islahatlara, islam aləmində baş verən dəyişikliklərə
uyğun olaraq 3 mərhələdə araşdırılmalıdır: 1883-1905-ci illər,
1905-1914-cü illər və 1914-1918-ci illər. Həmin mərhələlər
İ.Qaspiralının dünyagörüşündə, mücadilə taktikasında baş verən
dəyişiklikləri də parlaq əks etdirir.
Cəhalətə zərbə – yeni məktəb
Böyük xalq xadimi İ.Qaspiralının fəaliyyəti çoxşaxəli
olduğu qədər də faydalı və zəngin olmuşdur. Məktəbi millətin nicat
yolu kimi qəbul edən Qaspiralı 1884-cü ilin yanvarında ənənəvi
məktəblərdən fərqlənən təhsil ocağı açdı. Yeni üsulla fəaliyyət
göstərən bu məktəbdə tətbiq olunan təcrübə özünü doğrultdu –
şagirdlər qısa müddət ərzində oxuma və yazmağa müvəffəq oldular.
İ.Qaspiralının təhsildəki islahatı tədricən sistem kimi formalaşdı və
«üsuli-cədid» - yəni «yeni üsul» adını aldı. Bu sistem Rusiya
müsəlmanları arasında savadsızlığın hakim kəsildiyi bir cəmiyyət
üçün ən səmərəli üsul sayılırdı. 2 illik məktəblərdə 9 aylıq tədris ili,
6 günlük tədris həftəsi olurdu. Bir dərs günündə 5 dərs, hər bir dərs
də 45 dəqiqə keçirilirdi.
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İlk baxışda sadə və aydın görünən bu sistem və onun
gətirdiyi yeniliklər əslində cəmiyyətdə mədəni bir inqilaba bərabər
idi. Ən əvvəl, bu köhnənin alt-üst edilməsi, inkarı idi. Dövrünün
böyük təhsil islahatçısı bu qənaətdə idi ki, ilin 6 ayının, hər günün 3
saatının nəzarətsiz, imtahansız, nizam-intizamsız olan köhnə təhsil
sistemi 15-20 il ömür istəyir və nəticədə nə ərəb dili xeyir verir, nə
də türk dili bir kamillik. Biliklərin imtahanlarda yoxlanılmaması,
təhsilə yiyələnmənin dərəcəsinin müəyyənləşdirilməməsi təhsilin
ərəb dilinin, islam qanunlarının öyrənilməsi ilə məhdudlaşdırılması,
tədris ilinin 6 aydan ibarət olması, şagirdlərin məişət problemləri ilə
ziyadə məşğulluğu, onların zəkat və sədəqəyə alışdırılması,
müəllimlərin maaşının azlığı «mədrəsə təhsilinin lazımi səviyyədə
olmaması»na dəlalət edir ki, bu da nəticə etibarı ilə «islam əhlinin
geriləməsinə» səbəb olurdu. Maarif fədaisi İ.Qaspiralı «Bəs çarə
nədir?» - deyə sual edir və bu çətin, həlli müşkül məsələyə də özü
əlac tapırdı: islahatların keçirilməsi. Yuxarıda da gördüyümüz kimi,
o, nəzərdə tutduğu islahatları dilə gətirməklə kifayətlənmir,
ideyalarını praktik olaraq həyata keçirirdi. Tarixə «cədizm» adı ilə
düşən təhsil islahatı, ictimai-siyasi hərəkat XIX əsrin sonlarında çox
populyarlıq qazanmış və Krımdan Volqaboyuna, Urala, Qafqaza
sürətlə yayılmış, Orta Asiyada, hətta Hindistanda özünə tərəfdarlar
tapmışdı. 1913-cü il 12 sentyabra qədər belə məktəblərin sayı təkcə
Rusiyada 700-ə yaxın idi.
Birlik – ideyadan əmələ
Məktəb islahatını uğurla həyata keçirən «Tərcüman»ın nəşri
ilə Rusiya müsəlmanlarının – türklərin təfəkkür tərzində bir
dəyişiklik yaradan, cəmiyyəti bürümüş qaranlığa, cəhalətə işıq salan
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İ.Qaspiralı din və dil qardaşlarını birləşdirmək, onların problemlərini birgə müzakirə etmək, çarəsini birgə axtarmaq üçün əvvəlcə
Rusiya müsəlmanlarının, daha sonra dünya müsəlmanlarının
qurultayını keçirmək təşəbbüsünü irəli sürdü, bu ideyaları inadla,
israrla, fədakarlıqla reallaşdıra bildi. 1905-ci ildə Nijni-Novqorodda
keçirilən Rusiya müsəlmanlarının I qurultayında sədrlik edən
İ.Qaspiralı millətin birləşməsi, maddi-mənəvi tərəqqisi üçün bu
toplantıdan sonra bu işin davamlı təşkili üçün də səy göstərmişdir.
Rusiya müsəlmanlarının II (12-23 yanvar, Sankt-Peterburq) və III
(29 avqust – 3 sentyabr 1903, Nijni-Novqorod) qurultayından sonra
İ.Qaspiralı Misirdə Dünya müsəlmanlarının da məclisini keçirməyə
nail olmuşdur (1907).
Mücahid Qaspiralı
İ.Qaspiralını təqdir edənlər də, tənqidçiləri də onun
fəaliyyəti haqqında rəy formalaşdırmaq üçün dilin imkanlarından
gen-bol istifadə etməyə çalışmışlar. Bu vaxta kimi İ.Qaspiralı
aşiqləri onun ünvanına «millətin atası», «müsəlman ədəbiyyatının
ruhi-piranisi», «böyük ustad», «mühərriri-əzəm», «dahi», «Turanın
əmsalsız mədəni qəhrəmanı», «müsəlman ziyalılarının başçısı»,
«tərəqqi ordusunun ələmdarı», «millət karvanının rəhnüması»,
«rühül-millət», «Rusiya müsəlmanlarının ən böyük adamı», «türk
yurdunun yolbaşçısı», «Rusiya müsəlmanlarının çırağı», «təkcə
Rusiyada deyil, xaricdə də müsəlmanlar arasında hamıdan məşhur»,
«millətin fəxri», «böyük və sevgili adam», «hünər sahibi», «ustad
publisist», «qüdrətli fikir və ideya rəhbəri», «xalqın maddi və
mənəvi keşiyində dayanan bir insan», «istənilən avropalının həsəd
apara biləcəyi erudisiyaya sahib dünya müsəlmanları arasında nadir
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insan», «ali və nəcib qəlb sahibi», «böyük İsmayıl bəy», «bir
mürşid, bir ustad» kimi ona layiq sözlərdən istifadə edərək böyük
ideoloqa öz məhəbbətlərini izhar etmişlər.
İdeoloq, naşir, redaktor, mühərrir, islahatçı, yazıçı-publisist
İ.Qaspiralının mövcudluğu, fəaliyyəti onun məslək, əqidə
düşmənlərinin yuxusunu daim ərşə çəkmişdir. İsmayıl bəyin amalını
anlayan qara qüvvələr ona açıq-aşkar nifrət edir, düşmən münasibət
bəsləyir, onu «pantürkist», «panislamist» damğaları ilə gözdən,
nüfuzdan salmağa çalışır, fəaliyyətindən əndişələndiklərini
gizlətmirdilər. İ.Qaspiralı ideyalarını, ideallarını anlayıb tənqid
edənlər, hətta onun ünvanına hədyan söyləyənlər də olmuşdur.
Smirnovlar, Çerevanskilər, Ostroumovlar, İlminskilər İ.Qaspiralının
əqidə, məslək düşməni idilər, lakin onu əlifba və ya məktəb
islahatına görə tənqid edən ziyalıların bəlkə də xeyirxah niyyətləri,
bu problemlərlə bağlı öz mövqeyi, öz fikri vardı. Qədimçilər,
köhnəpərəstlər cədidçilərlə - İ.Qaspiralının məktəb islahatı ilə heç
cürə razılaşmır, mürtəce, mühafizəkar fikirlərdən əl çəkmirdilər.
Yaxud, böyük tatar şairi Abdulla Tukaya elə gəlirdi ki, İ.Qaspiralı
çar hökumətinə münasibətdə lazım olduğundan daha çox ehtiyatlı
davranır və bir qədər zəiflik göstərir. Bir çox ziyalı isə İsmayıl
bəyin «ortaq dil» layihəsini qəbul etmir, ona qarşı çıxırdılar. İsmayıl
bəy hər kəslə öz dilində danışmağı bacarırdı. O, özünün əqidə,
məslək düşmənlərinə güclü, məntiqli və əsaslı cavablarla sarsıdıcı
zərbələr vurur, onların murdar niyyətlərini ifşa edirdisə, onun
niyyətlərini dərk edə bilməyənlərə, məramını anlamayanlara izahat
verir, fikrini bir daha təkrarlayır, tövsiyə və məsləhətlərini verirdi.
Bu baxımdan onun sevə-sevə oxuduğu, izlədiyi və böyük məhəbbət
bəslədiyi «Həyat», «Tərəqqi» qəzetlərinə müraciəti, açıq məktubları
çox ibrətamizdir.
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İ.Qaspiralı yuxarıda adını çəkdiyimiz qəzetlərdən sitatlar
gətirməklə «ortaq dilə» etiraz edən müəlliflərin mövqeyinə
təmkinlə, dəlillərə istinad edərək cavab verir, öz mülahizələrini
əsaslandırmağa çalışır. Buradakı üslub, problemə yanaşma tərzi
elmidir və təqdirəlayiqdir. Bütün hallarda – istər düşmənlə
mübarizədə, istər dostla fikir mübadiləsində, mübahisədə İ.Qaspiralı
öz ideyaları naminə fəaliyyəti ilə bir mücahid təsiri bağışlayır.
İdealist, ideoloq, islahatçı
Çar hakimiyyəti dövründə İ.Qaspiralıya müxtəlif məmurlar,
qəzetlər, missionerlər, eyni zamanda qarağuruhçular, nadanlar,
cəhalətpərəstlər ara-sıra hücumlar etmiş, ideyalarına qarşı çıxmışlarsa da, onu müdafiə edənlər, onun fikirlərini yayanlar da çox
olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, İ.Qaspiralı dühası, onun ideyalarının,
əməllərinin əzəməti, irsinin qüdrəti müasirləri, məsləkdaşları
tərəfindən hələ o sağ ikən kifayət qədər yüksək dəyərləndirilmişdir.
Sovet hakimiyyətinin ilk illərində də İ.Qaspiralı irsi yüksək
qiymətləndirilir, xatirəsi əziz tutulurdu. İstedadlı alim, filologiya
elmləri doktoru Asif Rüstəmli bu barədə danışanda qeyd etdi ki,
təkcə bu faktı xatırlatmaq kifayətdir ki, türkoloqların Bakıdakı I
qurultayı İ.Qaspiralının şərəfinə keçirilmişdir.
Lakin Sovet hakimiyyətinin sonrakı illərində - 1937-ci il
repressiya dövründən başlayaraq İ.Qaspiralının tarixdən silinməsi,
adının birdəfəlik unutdurulması üçün cəhdlər edilmiş, məzarı təhqir
olunmuş, qəbri dağıdılmışdır. Yalnız Sovet imperiyası, kommunist
ideologiyası iflas etdikdən sonra İ.Qaspiralı irsi və şəxsiyyəti
yenidən aktuallaşmışdır. Qeyd etdiyimiz kimi, onunla bir dövrdə
yaşayan tərəqqipərvər ziyalılar İ.Qaspiralının xidmətlərini layiqincə
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qiymətləndirmişdilər. İ.Qaspiralının «böyük ustadımız» - deyə
müraciət etdiyi Əhməd Midhəd əfəndi İ.Qaspiralını nüfuzlu bir
məclisə «böyük İsmayıl bəy Qaspiralı» kimi təqdim etmişdi.
Dövrünün qəzetləri İsmayıl bəyin fəaliyyətini təqdir edən çox sayda
məqalələr dərc etmişlər.
Əhməd bəy Ağayev, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Əli bəy
Hüseynzadə, Nəriman Nərimanov, Coltan Məcid Qənizadə, Əhməd
Cavad, Əliabbas Müznib, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Ceyhun
Hacıbəyli, Firudin bəy Köçərli, Ömər Faiq Nemanzadə, Cəlil
Məmmədquluzadə, Məhəmməd Hadi, Haşım bəy Vəzirov, Xəlil
Xasməmmədov, Nəsib bəy Yusifbəyli, Şəfiqə xanım Əfəndizadə…
kimi adı Azərbaycan tarixinə düşmüş xadimlər İ.Qaspiralının
fəaliyyətini yaxından izləmiş, onunla əməkdaşlıq etmiş, onun
ideyalarını dəstəkləmiş, yaymış və İ.Qaspiralı ilə bağlı yüksək
fikirlər söyləmişlər.
Böyük idealist və ideoloq İ.Qaspiralının vəfatı (24 sentyabr
1914-cü il) xəbəri bütün türk-islam dünyasını kədərə, qəm
dəryasına qərq etmiş, sarsıtmışdı. Məscidlərdə mərhumun adına
Quran oxudulur, ehsanlar verilir, başda «Tərcüman» olmaqla,
Rusiyada nəşr olunan bütün türk qəzetləri başsağlığı dərc edir,
böyük xalq xadiminə həsr olunmuş yazılar verirdi. Bakıda çıxan
qəzetlərin demək olar ki, hamısı İ.Qaspiralıdan yazır, böyük
mücahidin dəfn mərasimi ilə bağlı Baxçasaraydan daxil olan
məlumatları dərc edirdi.
«İqbal» bir nömrəsində (müəllif Hacı İbrahim Qasımov. 15
sentyabr 1914, № 738) İ.Qaspiralıya «Sizə «həkim» - deyə xitab
edirəm, ey dahi!» - deyərək yazırdı: «Bizim bir çox həkim,
təbiblərimiz var, onlar ayrı-ayrı adamların bədənini müalicə edirlər.
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Sən də həkim idin və lakin ümumi millətin ruhunu müalicə
edirdin».
Şəfiqə xanım Əfəndizadə «İqbal» qəzetində dərc etdirdiyi
«Rəhbərimiz İsmayıl bəy və qadınlarımız» adlı məqaləsində (29
sentyabr 1914, № 750) hamının üzərində böyük haqqı olan İsmayıl
bəyin ölümü ilə bağlı hər kəsin ağladığını, sızladığını yazır və
İsmayıl Qaspiralını «möhtərəm ata» adlandıraraq qadınların təhsili,
hüquqları uğrunda onun böyük fədakarlıq etdiyini göstərir.
Ş.Əfəndizadə yazırdı: «İsmayıl bəyin qəzetinin hər səhifəsində biz
qadınlar barəsində məqalələrə təsadüf edilirdi. Buna da qane
olmayıb «Aləmi-nişvan» adında bir məcmuə nəşrinə başladı… Bu
təşviqlər sayəsində hər tərəfdə qız məktəbləri açdırmağa müvəffəq
oldu».
«Sədayi-həqq» qəzeti, 14 sentyabr tarixli 211-ci nömrəsində
Haşım bəy Vəzirovun «İsmayıl bəy Qaspiralı» adlı məqaləsini dərc
etmişdi. H.Vəzirov İ.Qaspiralının vəfatını bütün millətin böyük
itkisi adlandırır, onun keçdiyi şərəfli yola qısa nəzər salır və sonda
yazır: «İndi növbə həmin millətindir ki, onu təqdir etməklə
millətimizin ən çox möhtac olduğu təzə İsmayıl bəylər yaratsın.
Bizcə, İsmayıl bəy millətimiz üçün o qədər nişangahlar, abidələr
qoyub ki, hər nə qədər məktəblər və məktəblilərə təqaüdlər təsis
etsək də, onun zəhmətinin əvəzini ödəməmiş olacağıq. Lakin
İsmayıl bəyin əsl əvəzinin daima yolunda mücahidat etdiyi
islamiyyətdən çatacağına əminiz».
«Dirilik» jurnalı 1914-cü il 14 sentyabr tarixli nömrəsində
Əliabbas Müznibin «Sevgili atamız İsmayıl bəy» adlı qəzəlini dərc
etmişdir.
«Mətanət, mərhəmət, himmət təcəssüm etsə, ey dahi,
Çıxar zatın kibi bir qəhrəman dünyayə, vallahi»

~ 18 ~

• Bütün türklərin tərcümanı
misraları ilə başlayan əsərdə Ə.Müznib İ.Qaspiralının xidmətlərini
layiqincə dəyərləndirir və yazır:
«Sən ey pərvaz edən ruhi-müqəddəs! Bimisal idin,
Nə növ yanmasın hicrində bu ümmət sənin zira».
Ə.Müznib İ.Qaspiralıya «sevimli pədər» deyə xitab edir,
«yatmış, düşkün və talesiz millətə» səadət və qüvvət verdiyini dilə
gətirir:
«Əsiri-qəhr olub dilsiz qalan biçarələr, yeksər,
Dil açdı tərcüman oldu, o canlı «Tərcüman»ından.
Arabir «Tərcüman»nın da «bostanına daş atan» və
ümumiyyətlə, öz səhifələrində nadir hallarda nekroloq verən «Molla
Nəsrəddin» jurnalı da böyük İ.Qaspiralının vəfatı ilə bağlı
başsağlığı dərc etmişdir.
İstedadlı publisist, ictimai-siyasi xadim, istiqlal mücahidi
Ceyhun Hacıbəyli «Kaspi» qəzetində (13 sentyabr 1914, № 204)
İsmayıl Qaspiralının vəfatı ilə bağlı irihəcmli məqalə dərc
etdirmişdir (ətraflı bax: Abid Tahirli. Ceyhun Hacıbəyli İsmayıl bəy
Qaspiralı haqqında. «Azərbaycan» qəzeti», 18 yanvar 1995).
Ceyhun bəyin fikrincə, bütün həyatı boyu müsəlmanları
birləşdirməyə çalışan İ.Qaspiralı, sirli ölümündən qabaq da onları
birləşdirdi. C.Hacıbəyli İsmayıl bəyin vəfatı xəbərindən sonra
müsəlman cəmiyyətlərində və mətbuatdakı həyəcanı, dua
mərasimlərini müsəlmanların öz liderlərinə böyük dəyər
verdiyindən irəli gəldiyini qeyd edir və yazır ki, həqiqətən də
müsəlman olub İ.Qaspiralı kimi bir xadimi dəyərləndirməmək
olmaz.
Məqalədə İ.Qaspiralını «böyük idealist» adlandıran
C.Hacıbəyli yazır: «Mən mərhum İsmayıl bəylə Petroqrada, bu ilin
əvvəlində yerli müsəlman cəmiyyətinin yaranması münasibəti ilə
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verilən ziyafətdə görüşmüşəm. Onun işləmək ehtirası ilə nəfəs alan
simasına, canlı, ağıllı gözlərinə baxdıqca qocalıqdan uzaq, qüdrətli,
güclü səsinə qulaq asdıqca, mən öz-özümə demişdim: bax, bu insan
öz zəhmətinin bəhrəsini görəcəkdir və mən o zaman
yanılmamışdım». C.Hacıbəyli İ.Qaspiralının malik olduğu
erudisiyaya hər bir avropalının da həsəd apara biləcəyini, Şərq
dünyası ilə məşğul olan Avropa mətbuatında onun hər bir sözü və
fikrinin böyük çəkiyə sahib olduğunu, onun səsinin bütün dünya
müsəlmanlarının eşitdiyini, mühazirələrinin Hindistanda, Misirdə,
Türkiyədə böyük maraqla dinlənildiyini vurğulayır və İ.Qaspiralının
bütün türklər üçün ümumi dil uğrunda mücadiləsini təqdir edir.
«Kaspi»nin həmin nömrəsində İ.Qaspiralının adını həmişə
hörmət və ehtiramla çəkdiyi, əməllərini təqdir etdiyi Əli Mərdan
bəy Topçubaşovun «İsmayıl bəy Qaspiralınin xatirəsi» adlı yazısı
da dərc edilmişdir. Milli liderin itkisinə işarə vuraraq,
Ə.M.Topçubaşov yazırdı: «Bu kədər bir də ona görə böyükdür ki,
müsəlmanlar hələ öz xalqına sədaqətlə xidmət edən ictimai
xadimlərdən yoxsuldurlar. İndi unudulmaz İsmayıl bəy Qaspiralının
yerini heç kim vermir». Ağırdır, acıdır, kədərlidir, lakin həqiqətdir.
Bu, XX əsrin əvvəllərində – Azərbaycanın intibahı dövründə, böyük
tarixi şəxsiyyətlərimizin olduğu bir vaxtda olan səmimi bir etirafdır.
Ə.M.Topçubaşov da daxil olmaqla, onlar da sıradan çıxandan
sonrakı mənzərənin nə qədər dəhşətli və faciəvi olduğunu
söyləməyə, İ.Qaspiralının təbirincə desək, nə hacət?! Nə isə…
Ə.M.Topçubaşov İ.Qaspiralının həyat yolundan bəzi məqamları
qeyd etməklə, bu böyük fədainin hansı inanca, əqidəyə, enerjiyə
sahib olduğuna diqqəti yönəldir. «Tərcüman»ın işıq üzü görməsini
müsəlmanlar üçün tarixi gün adlandıran müəllif bu «balaca həftəlik
qəzetin» müsəlmanlar əleyhinə sarsıdıcı məqalələr yazan
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«Moskovskiye vedomosti»yə, «Novoye vremya»ya, eləcə də
«islamçı professorlar» Smirnov və Çerevanskiyə layiqli cavab
verdiyini xatırlayır və yazır ki, müsəlmanlar qəzetin adını redaktornaşirin adı ilə sinonim kimi qəbul edir və bilirdilər ki, onların
tərcümanı öz «Tərcüman»ında mütləq haqsız və doğru olmayan
sözə lazımi cavabı verəcək. Ə.M.Topçubaşov İ.Qaspiralının bir
islahatçı kimi məktəb və ortaq dillə bağlı fikirlərinə yüksək dəyər
verir, bu sahədə mühüm işlər həyata keçirdiyini göstərir. Müəllifin
fikrincə, müsəlman əhalisinin yaşadığı elə bir yer yox idi ki, İsmayıl
bəy ora getməsin. Hara qədəm qoyurdusa, orada izi qalırdı: yeni
məktəbin, maarif müəssisəsinin, xeyriyyə cəmiyyətinin, ədəbi
məclisin… əsası qoyulurdu. İ.Qaspiralı H.Zərdabini həmişə
minnətdarlıq hissi ilə xatırlayır, onu müsəlman ictimai və maarif
işlərində ilk pioner sayırdı. Müsəlman həyatının bütün sahələrində
müşahidə edilən canlanmaları unudulmaz İ.Qaspiralının məhsuldar
fəaliyyətinin nəticəsi hesab edən Ə.M.Topçubaşov məqaləsini belə
bitirir: «İsmayıl bəy Qaspiralı kimi bir insanın itkisi müsəlmanlar
üçün böyükdür, onların kədərini anlamaq olar. Ancaq təsəlli verən
odur ki, onun xidmət etdiyi müsəlmanların hər biri mərhumun təzə
məzarı üzərində söyləyirlər: «Sağ ol, İsmayıl bəy, sən öz xalqının
maraqları keşiyində dayanaraq bacardığın hər şeyi elədin! Sən insan
kimi doğuldun, insan kimi yaşadın, insan kimi öldün!»
Xalqımızın böyük oğlu Nəriman Nərimanov da uzun illər
boyu İ.Qaspiralı ilə əlaqə saxlamış, əməkdaşlıq etmişdir. O,
«Tərcüman»ın 10 illik yubileyi münasibəti ilə İsmayıl bəyə təbrik
məktubu göndərmiş, 1903-cü ildə tələbə ikən Baxçasaraya gələrək
İ.Qaspiralını ziyarət etmişdir. İ.Qaspiralı vəfat edəndə – 1914-cü
ildə «Bəsirət» qəzetində N.Nərimanov «Baxçasarayda imtahan
meydanı» adlı məqalə ilə çıxış etmişdir. Müəllif millətə ağır itki üz
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verdiyini kədərlə bildirərək yazırdı ki, İ.Qaspiralının adı
əbədiləşdirilməli, onun haqqında kitab yazılmalı, xatirəsinə abidə
ucaldılmalıdır. N.Nərimanov yazırdı: «…səndə millət hissi
oyanıbsa, öz hüququnu düşünmüsənsə, bismillah, imtahan meydanı
açıqdır. Sənin yolunda bütün ömrünü sərf edən, axır nəfəsinədək
səni nicat yoluna dəvət edən şəxsin qəbri səndən ancaq bir daş
gözləyir. Elə bir daş ki, çox təəssüf, Sabirimiz, Tukayımız ümum
millətdən bu daşı almadılar…».
Türk dünyasının böyük ideoloqu Ə.Ağaoğlu ilə İ.Qaspiralı
münasibətləri ayrıca mövzudur. Onlar bir sıra problemlər ətrafında
fikir mübadiləsi aparmış, Peterburq və İstanbulda dəfələrlə
görüşmüş, «Türk ocağı» cəmiyyəti və «Türk yurdu» jurnalı ilə də
əməkdaşlıq etmişlər. Təbii ki, İ.Qaspiralının vəfatı Əhməd bəyi də
bərk sarsıtmışdı və bu duyğularını o, «Türk yurdu»nda dərc
etdirdiyi (1914-cü il, № 12) nekroloqda oxucularla bölüşmüşdür.
Ə.Ağaoğlu İ.Qaspiralının vəfatından söz açmağın çox ağır
olduğunu etiraf edir və yazır: «Mən İsmayıl bəyin vəfat etdiyinə
hələ də alışa bilmirəm! Çünki o, o qədər diri və zirək, canlı idi,
həyat onda o qədər daşqın idi ki, mənim xəyalımda İsmayıl bəydə
həyat əbədi, daimidir. İsmayıl bəyə əcəlin yaxınlaşacağına əsla
inanmıram! Hətta İstanbula bir neçə ay əvvəl son gəldiyi zaman o
möhtərəm ustadı 25 il əvvəlki kimi görmüşdüm. Nə o sevimli
çöhrəsində, nə o yüksək ruhunda əsla dəyişiklik görmədim.
Dostlardan bəziləri xəstə olduğunu söylədilər: fəqət, mən inana
bilmədim. Çünki İsmayıl bəy həmin o tanıdığım, hörmət etdiyim,
sevdiyim… əvvəlki İsmayıl bəy idi». Ə.Ağaoğlunun dərin hüzn və
kədərlə qələmə aldığı, göz yaşları içərisində yazdığı «artıq əsillinəcabətli çöhrədən əbədiyyən məhrum olduq» sözləri adamın
yadına istər-istəməz tatar teoloqu Musa Bikiyevin 1914-cü ildə
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qələmə aldığı «Mülahizə» adlı əsərdəki sətirləri salır: «Mən, əlbəttə,
heç nə fikirləşmədən həyatımı onun yerinə qurban verər və onun
yerinə qəbirə uzanardım. Əgər mənim bu böyük hörmət etdiyim
müəllimimi ayağa qaldırmaq mümkün olsa idi, mən ondan heç
olmazsa, hələ 15-20 il də millətə xidmət etməyi xahiş edərdim».
Qayıdaq Ə.Ağaoğlunun yazdıqlarına. O, qeyd edir ki,
İ.Qaspiralının fikir, dil, iş birliyi düsturuna əməl edən hər bir qövm,
əslində, milli şüur və mənəvi vəhdətini duymuş olur. Bu qayeyə
çatmaq üçün İsmayıl bəy ən əvvəl türkləri hər yerdə boğan, birliyini
pozan, milli şüurdan mərhum edən cəhalətlə mübarizəyə girişdi və
bunun üçün ən müəssir-təsirli amil kimi mətbuatla məktəbə
müraciət etdi. Məktəb və mətbuat: budur türklüyü qurtaracaq iki
silah! Mərhum bütün həyatını türkləri silahla təmin etməyə sərf etdi.
Bəy ailəsi ilə həm mühərrir, həm mürəttib, həm də müvəzirlikpoçtolyonluq vəzifələrini ifa edirdi. Qəzetini oxutdurmaq üçün
İsmayıl bəy dəfələrlə Krımdan Qafqaza, Türkistana, Buxaraya,
Kazana,
Orenburqa
səfər
edərək
qapı-qapı
dolaşmaq
məcburiyyətində idi. «Tərcüman» damla-damla axırdı və hər
damlası hər yerdə yavaş-yavaş təzə, gözəl çiçəklər yetişdirirdi.
«Tərcüman»ın lisanı Kazandan Qafqaza, Krımdan Türkistana qədər
anlaşılırdı. Bu böyük bir məharətdir. Bununla mərhum, düsturunun
birinci bəndini icra etmiş olurdu. Türklər hər yerdə bir-birini
anlamağa başlayırdı.
«İqbal» qəzetinin 28 sentyabr 1914-cü il tarixli 749-cu
nömrəsində Firudin bəy Köçərlinin «İsmayıl bəy Qaspiralı» adlı
yazısı da eyni hisslərlə qələmə alınmış və o dərəcədə də təsirlidir.
İ.Qaspiralını «Diriliyimizin mayası və millətimizin ruh mənzili»
adlandıran F.Köçərli onun ölümünə heç cür inanmır:
«İsmayıl
bəy Qaspiralınin ölmək xəbəri bizə də yetişdi. Bu dəhşətli xəbər
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bizi böyük yas və heyrətə saldı. Biz onun ölməyini gözləmirdik və
doğrusunu desək, onun ölümünə inanmırdıq. Bizim xəyalımıza və
fikrimizə də gəlməzdi ki, İsmayıl bəy kimi adam ölə bilər. Böyük
və sevgili adamın ölməyi insanı heyrətə salır, bir müddət onun
əqlini şaşırır, ruhunu və hisslərini hərəkətdən salır. Cənab Rəsulun
vəfatı xəbərini Abdulla ibn Ənis və Həzrəti Ömər eşitdikdə
inanmadılar və İbn Xəttab qılıncını siyirib məscidin qapısında durdu
və dedi: - Hər kim ki, «Həzrəti peyğəmbər fot oldu» - desə, bu
qılınc ilə onu belindən iki biçərəm!»
İmperator
Pyotr
Kəbirin
vəfatı
xəbərini
onun
müqərriblərindən bəziləri eşitdikdə inanmadılar və «Pyotr Kəbir
ölməz» - deyib iddia etdilər. Tarixdə bunun əmsalı çoxdur. Ana öz
istəkli balasının ölümünə bavər etməyib «Mənim balam ölməz» deyib nalə və fəryad edər.
Bizim yəqinimizdir ki, sevgili ustadımızın vəfatı xəbəri bu
minval çoxları əvvəl dəfədə cəsəd biruh halına salıb mat və məbhut
qoyacaqdır və çoxları bu qara xəbərə inanmayıb şəkk və şübhədə
qalacaqlar».
F.Köçərli bu acı, ağır xəbərin sarsıdıcı zərbəsini oxucu ilə
bölüşdükdən sonra səmimi etiraf edir ki, «Tərcüman» bizi ayıltdı, o
vaxta kimi biz kim olduğumuzu bilmirdik. O, 1890-cı ildə müəllim
Səfərəli bəy Vəlibəyovla Baxçasaraya – İ.Qaspiralını ziyarətə
getdiyini, onlarda qonaq qaldıqlarını, yeni üsullu məktəblə,
«Tərcüman»ın mətbəəsi ilə tanış olduqlarını məmnunla xatırlayır,
eyni zamanda, Smirnov kimi qatı islam əleyhdarının timsalında
ustadın kimlər ilə cəng və cidalda olduğunu da orada ikən
öyrəndiyini yazır.
İlk dəfə İsmayıl bəyi 1880-ci illərdə – məktəbin son
siniflərində oxuyarkən ailəsinin abunə olduğu «Tərcüman» vasitəsi
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ilə tanıdığını yazan Xəlil Xasməmmədli (İsmayıl Qaspiralıya aid bir
xatirə. «Azərbaycan yurd bilgisi» jurnalı, № 16, aprel 1933)
sonralar – Moskva Darülfünunun tələbəsi ikən özünün
«Tərcüman»a abunə olduğunu qeyd edir. 1895-ci ildə Xəlil
Xasməmmədliyə bir xoş təsadüf sayəsində İ.Qaspiralı ilə şəxsən
tanışlıq şərəfi nəsib olur. Onlar Fətəli Xan Xoyski ilə birlikdə
Moskvadakı islam toplumunun İ.Qaspiralının şərəfinə verdiyi
ziyafətdə iştirak edirlər. Sonralar Dumadakı islam fraksiyionuna
daxil olan X.Xasməmmədli Peterburqda da dəfələrlə İsmayıl bəylə
görüşdüyünü xatırlayır və İsmayıl bəyin fəaliyyətinin bütün
müsəlman parlamentarlar üçün «bir siyasi mücadilə məktəbi»
olduğunu qeyd edir. Yazının sonunda müəllif İsmayıl bəyin fikir və
düşüncələrinin bu gün də əhəmiyyətini itirmədiyi və günün həlledici
məsələləri olduğunu vurğulayır, «böyük və əzmkar türk qəhrəmanı»
ilə bağlı xatirənin onun üçün çox qiymətli olduğunu yazır.
M.Ə.Rəsulzadə İ.Qaspiralı, onun nəşr etdiyi «Tərcüman»
barədə bəhs edəndə, onlara layiq olduqları hörməti təmin edə
bilməməyimizə görə təəssüfünü gizlətmir və «Tərcüman»a və
böyük İsmayıl bəyə layiq ən dəyərli sayğı, ən münasib xatirə»ni
düşmən əlində çeynənən Vətəni xilas etmək naminə səyləri
sıxlaşdırmaqda, mücadiləni gücləndirməkdə gördüyünü yazır.
M.Ə.Rəsulzadə məğlub olmamaq üçün birlik ideyasını yayan
İ.Qaspiralının sadəcə bu fikri təbliğ etməklə kifayətlənmədiyini,
türkcə oxumağı, yazmağı sadələşdirmək üçün «üsuli-cədid»
hərəkatının geniş vüsət almasına nail olduğunu, «dildə, fikirdə, işdə
birlik» şüarının türk xalqlarının taleyində, tarixində böyük
əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulamışdı. M.Ə.Rəsulzadəyə görə
«Tərcüman» kimi dəyərlərə malik bir vətənin övladı istiqlal və
hürriyyət nemətindən məhrum edilə bilməz. O, Krım tatar
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mücahidlərinə xitabən yazır ki, «Tərcüman» sizin olduğu qədər,
bilirsiniz ki, bizimdir də, bütün türklərindir, xüsusi ilə əsir türk
ellərinindir. «Tərcüman»ın bayram qeyd etdiyimiz ildönümü də
təkcə Krımın deyil, bütün türklərindir. Hamımıza məxsus ortaqlı bir
gündür (ətraflı bax: «İstiqlal» qəzeti. Berlin, № 32, 15 aprel 1933).
Azərbaycanın istiqlalı uğrunda ideoloji mücadilə aparan
parlaq simalardan biri, məşhur türkoloq, İstanbul Universitetinin
professoru, «Azərbaycan yurd bilgisi» jurnalının redaktoru Əhməd
Cəfəroğlu İ.Qaspiralının türk xalqı qarşısındakı xidmətləri haqqında
bəhs edərkən onun xidmətlərinin «əzəmətli məfkurəsi ilə, meydana
qoyduğu əsərləri ilə, bütün türk ellərinə səpdiyi toxumları ilə
ölçmək lazım olduğunu qeyd edir və o böyük türkün ruhunun
qəlbimizdəki mənəvi məzarı önündə diz çökərək salamlayır.
Ə.Cəfəroğlu İ.Qaspiralının ünvanına sağlığında olduğu kimi, vəfat
etdikdən sonra da «haqsız və hörmətsiz ittihamlar yağdırıldığını, rus
missionerləri, millətçiləri kimi, bolşeviklərin də onu əfv
etmədiklərini yazır və göstərir ki, İsmayıl bəy onlar üçün nə qədər
muzır (zərərli – T.A.) idisə, bizim üçün o qədər əziz, hörmətli və
müqəddəsdir.
«Azərbaycan yurd bilgisi»nin «Tərcüman»ın 50 illiyi
münasibəti ilə buraxılan nömrəsində krımlı Abdullah oğlu Həsən
bəyin də məqaləsi verilmişdir. Onun qənaətinə görə, İ.Qaspiralı
Azərbaycan ədəbiyyatını digər türkdilli xalqların ədəbiyyatından
daha «yüksək tutar» və ona görə də «Tərcüman»ın səhifələrində
Azərbaycan türkləri haqqında «uzun boylu yazılar yazardı».
Mərhum ustad şeiri çox xoşlamazdı. Gül-bülbül, ab-ləb onun
qəlbini oxşayacaq ədəbiyyatdan deyildi. Fəqət, İ.Qaspiralı
Azərbaycan şairlərinin şeirlərini sevərdi. Çünki onlar «milli
şairlər»dirlər. Həsən bəy İsmayıl Qaspiralının Qasım bəy Zakir,
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Molla Pənah Vaqif, Seyid Əzim Şirvaninin əsərlərini həm dil, həm
məzmun baxımından çox təqdir etdiyini, «Tərcüman»da onlar
barədə məmnuniyyətlə məqalələr verdiyini göstərir və S.Ə.Şirvani
ilə bağlı İ.Qaspiralının fikirlərindən sitatlar gətirir. Müəllif
məqaləsində göstərir ki, İ.Qaspiralı Bakı milyonçularının
xeyriyyəçilik fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir, Naxçıvanda,
Şəkidə yeni üsullu məktəblərin açılmasından çox sevinirdi və bütün
bunlarla bağlı öz qəzetində fikirlərini bölüşürdü.
Qaspiralısevərlər onun şəninə, əziz xatirəsinə şeirlər həsr
etmiş, onu «ulu türk», «milləti dirildən atəş» (Məmməd Əmin
Yurdaqul. «İsmayıl Qaspiralıya»), «parlaq, böyük adam» (Cəlal
Sahir. «İ.Qaspiralının ruhuna») adlandırmış, vəsf etmişlər.
M.B.Məmmədzadənin «Azərbaycanın ilk istiqlal şairi» kimi
dəyərləndirdiyi Məhəmməd Hadi «Böyük İsmayıl bəyə» adlı
şeirində yazır:
«Verdin həyat bizlərə, öldün özün sənin,
Millət göz açdı, gərçi yumuldu gözün sənin».
Şəkidən Hüseyn Tahirzadə «Tərcüman»ın 25 illiyi
münasibəti ilə «İrşad»a göndərdiyi şeirində (15 may 1908, № 66)
qəzetin fəaliyyətini nəzmə çəkir və sonda diləyini dilə gətirir:
Eyləriz bu igidi-milli ilə hər an iftixar,
Olmasın Ya-rəbb, zəvali-ehtişam
(təntənənin məhv olması – T.A.).
İ.Qaspiralının vəfatı Krımda olduğu qədər Volqaboyunda,
Qafqazda, Tatarıstanda, Orta Asiyada, Türkiyədə milli matəm kimi
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qarşılanmışdı. Şimal türklərinin (Kazan) ən nüfuzlu qəzeti
«Vakit»də (12 sentyabr 1914) Fatih Kərimov İ.Qaspiralını böyük
türk dünyasının ən parlaq ulduzu adlandırır və bu ulduzun
sönməsini bütün türklərin hiss edəcəyini, onların qəlblərini
titrədəcəyini kədərlə qələmə alır və belə davam edir: «İsmayıl bəyin
həyatı Rusiya müsəlmanları üçün özbaşına müstəqil bir dövr,
özbaşına müstəqil bir tarixdir. Bu dövrdə Rusiya müsəlmanları
yenidən dünyaya gəldilər. Bu dövrdə dilli və ədəbiyyatlı oldular.
Milli mətbuata, təməddün (mədəniləşmə – T.A.) və insaniyyət
fikrinə də girmələri bu dövrdədir. Başqa millətlər kimi oxuyub
yazmağı, fikir yürüdüb düşünə bilməyi də bu dövrdə öyrəndilər.
Üsuli-cədid, xeyriyyə cəmiyyəti, qadın-qızların təhsili, tərbiyə,
hüquq məsələləri… də hamısı bu dövrdə meydana çıxmışdır.
Xülasə, Rusiya müsəlmanları arasında yeni üsullu məktəb və
mədəniyyət yayılmasının əvvəli İ.Qaspiralı ilə başlayır və onlar
arasında millət və camaat xidmətində olan nə qədər xadimlər varsa,
onların hər biri İsmayıl bəyi bir cəhətdən özlərinin ustadı, onun
şagirdi olmaqla iftixar etməkdədirlər».
F.Kərimov İ.Qaspiralının yalnız cismən aramızdan
ayrıldığını, ruhu, fikri və məqsədlərinin əbədiyyən qalacağını,
getdikcə daha çox anlaşılacağını və inkişaf edib hər tərəfə
yayılacağını, milli həyatımızın ölməz nişanı kimi ruhumuzu
yaşadacağını, ağır günlərdə bizə təsəlli verəcəyini, məyus
qəlblərimizə ümid gətirəcəyini qeyd edir.
Müəllif İ.Qaspiralını özündən sonra milyonlarla Rusiya
müsəlmanlarının yetişdirib ölən bir ustada, bəxtiyar ataya bənzədir
və yazır ki, bu bəxtiyarlığın fövqündə duran bəxtiyarlıq təsəvvür
etmək ağıla sığmır. «Şiddətli bir okean cərəyanını başqa bir tərəfə
axıtmaq nə qədər müşkül bir iş isə, qəflət dəryasına batmış bir
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millətin fikrini ikinci bir tərəfə çevirib işlətmək daha müşkül bir
işdir. İsmayıl bəy mərhum belə bir işi işlədi» - yazan F.Kərimov
İ.Qaspiralının tarixi xidmətlərini yüksək qiymətləndirir.
S.İbrahimovun «İqbal» qəzetində dərc olunmuş «Böyük və
tarixi milli matəm» (1 fevral 1914-cü il, № 200) adlı məqaləsi
İ.Qaspiralı şəxsiyyətinin və irsinin yaşadığı dövrdə, mühitdə təsir
gücünün dəyərləndirilməsi baxımından diqqətçəkəndir. Müəllif
«İsmayıl bəy kimdir?» - sualına cavabı artıq ona pərəstiş edən
milyonlarca insanın qəlbi və vicdanının verdiyini bildirir.
S.İbrahimov yazır: «İsmayıl bəy hər şeydir, hər kəsdir, hamımızdır,
bütün millətdir. Bugünkü dilimiz, yazımız, qəlbimiz, yazanlarımız,
oxuyanlarımız, mətbuat və ədəbiyyatımız, məktəb və
mədrəsələrimiz, şagird və tələbələrimiz, sözün qısası, İsmayıl bəyin
vicdan və dühasının əməyinin bəhrəsidir». İsmayıl bəy türk irqinə
mənsub olduğu üçün təbii olaraq türk millətpərvərliyini irəli
sürmüş, türklərə «bir dil, bir fikir və bir iş» gərəkliyi qayəsini
anlatmış və özü də bu məramın müdafiəsində qaya kimi səbat və
mətanətlə duraraq bəyan etmişdir: milli vicdan, dünyəvi iman
budur!
Müəllif əmindir ki, millətin şəxsiyyəti və milli siması inkişaf
etdikcə, nəinki Rusiya müsəlmanlarının, bəlkə ümumi
müsəlmanların ən böyük dünyası, ən böyük kainatı İ.Qaspiralı
əzəməti və ülviyyəti də eynən yüksələrək təcəlli edəcəkdir (təzahür,
zühur edəcəkdir – parlayacaqdır – T.A.).
Rusiyadakı türkdilli xalqların «Yıldız», «El», «Ağ yol»,
«Şura», «Koyaş», «Kazak», eləcə də «Türk yurdu» (İstanbul) və s.
kimi qəzet, jurnallar matəm günlərində İ.Qaspiralının xatirəsinə çox
sayda məqalələr dərc etmiş, bu fövqəladə zəka, iradə, cəsarət,
hünər, mədəniyyət sahibinin vəfatını bütün müsəlmanlara böyük,
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ağır itki kimi dəyərləndirmişlər. Bakıda buraxılan mətbu orqanlar da
- «Məktəb», «Dirilik», «İqbal», «İrşad», bir sözlə, istisnasız bütün
milli mətbu nəşrlər İ.Qaspiralının vəfatını milli matəm kimi qeyd
etmişlər.
İsmayıl bəyin vəfatı ilə bağlı dövri mətbuatda dərc edilən
əksər yazılar ya bütöv, ya da bir hissəsi «Tərcüman»da da
verilmişdir. Qəzet eyni zamanda Rusiyanın hər tərəfindən
göndərilən başsağlığı və hüzn teleqramlarını da dərc etmişdir. Bir
neçə sətirlik həmin teleqramlar da İ.Qaspiralının parlaq sima və
böyük itki olduğunu kifayət qədər geniş əks etdirir.
Əli Mərdan bəy Topçubaşov Bakıdan «Tərcüman»a
göndərdiyi teleqramda yazırdı ki, vəfasız əcəl müsəlmanların
yolunu nurlandıran çırağı söndürdü, tək «Tərcüman» yox, bütün
Rusiya müsəlmanları yetim qaldı.
Zaqafqaziya müftisi Qayıbov Baxçasaraya ünvanladığı
teleqramda İ.Qaspiralının bütün ömrü boyu müsəlmanların mədəni
tərəqqisinə qəhrəmanə çalışdığını vurğulayır. Zaqafqaziya
şeyxülislamı Pişnamazadə İsmayıl bəyi həqiqi millət xadimi və
müsəlman ədəbiyyatının ruhi-piranəsi adlandırır.
M.Ə.Rəsulzadə Bakıdan yazırdı: «Turanın əmsalsız mədəni
qəhrəmanı və Rusiya müsəlmanları ustadının matəm dəstəsi
arxasında ağlayıb gedənlərə mən də göz yaşları ilə qoşuluram».
Orenburqdan «Müsəlman tələbələrə yardım cəmiyyəti»nin
sədri Hüseynov Qaspiralı ideyalarından birinin icrasına
çalışdıqlarını bildirir və yazır ki, kədərimi mərhumun tabutu üzərinə
bir əklil kimi qoyuram. Orenburqdan gələn başqa bir teleqramı
Qızlar məktəbinin müəllim-şagirdləri göndərmişdir: «…Rusiyada
ana dilində qadınlar üçün jurnal çıxaran, məktəb açan Qaspiralının
vəfatından fövqəladə məhzun və mükəddər olduq». Orenburqda
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çıxan «Vakit» və «Şura» qəzetləri İsmayıl bəyi «əzəmətli ustaya»,
özlərinin mənəvi atasına bənzədir. Ufadan müfti Sultanov Qaspiralı
ailəsinə baş verən kədəri öz ailəsinin kədəri hesab edir, Ufadakı
«Müsəlman xeyriyyə cəmiyyəti»nin rəisi Həkimov həqiqəti müdafiə
edən qəhrəman və millət xadiminin – İ.Qaspiralının vəfatı xəbərini
dəhşətlə qarşıladığını dərin hüznlə çatdırır, «Durmus» qəzeti isə
İ.Qaspiralını «birinci böyük ustad» adlandırır və mükəddər
olduğunu izhar edir. «Millətin mənəvi atası vəfat etdisə də, onun
fikirləri daim tatar gənclərinin yolbaşçısı olacaqdır» – bu
məzmunda teleqramı Kazan müxbir və ədibləri imzalamışlar.
Kazandan «Yıldız» qəzeti İ.Qaspiralını «əziz yol
göstəricisi», Petroqraddan «Müsəlman nəşri-maarif cəmiyyəti»nin
rəisi Əminə Sırtlanova isə onu «islam dünyasının çırağı» kimi
səciyyələndirir.
Petroqraddan «İl» qəzeti İ.Qaspiralının vəfatını «milli yas»
hesab edir. Simferopol, Yalta, İstanbul, Tiflis, Moskvadan… gələn
çox sayda teleqramlarda İ.Qaspiralının – «Rusiya müsəlmanlarının
ən böyük adamının», «millətinin ən alicənab və fazil oğlunun»,
«qadın tərəqqisi və maarifinin ölməz müdafiəçisi və camaat
xadiminin», «möhtərəm pədərin» vəfatı ilə bağlı hüzn və eyni
zamanda onun tarixi xidmətləri qısa, kədərli, həm də təsirli
cümlələrlə əksini tapmışdır.
Biz bilərəkdən İ.Qaspiralının vəfatı ilə bağlı teleqramlardan
bir qədər geniş bəhs etdik. Böyük sevgi, həm də emosional dillə
qələmə alınmış bu teleqramlara nəzər saldıqca ümumxalq matəm
mənzərəsi dərin təəssürat yaradır, böyük xalq xadiminə bəslənən
sevginin nəhayətsizliyi bir daha əyan olur, həm də Qaspiralı
ideyalarının hələ sağ ikən yayıldığı, təqdir olunduğu ucsuz-bucaqsız
coğrafi ərazi göz önündə canlanır…
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Ölkədə, regionda baş verən ictimai-siyasi, tarixi
təbəddülatlara (I Dünya müharibəsi, Burjua inqilabı, Vətəndaş
müharibəsi, Böyük Oktyabr Sosialist inqilabı, Çar Rusiyası
ərazisində qısa müddətli olsa da, bəzi müstəqil dövlətlərin
yaranması, onların süqutu və s. və i.) baxmayaraq, İ.Qaspiralının adı
vəfatından sonra da bir müddət qəzet və jurnalların səhifəsindən
düşməmişdir.
Sovet hakimiyyəti illərində İ.Qaspiralı irsi və şəxsiyyətinə
rejim və kommunist ideologiyası qatı düşmən kəsilmişdir. Şovinist
Katkov, missionerlər Pobedonostnov, Ostroumov, İlminski,
Maşanov, çar senzuraları, türk-islam əleyhdarı olan çox sayda
qəzetlər, İsmayıl bəyi «kafir» adlandıran müsəlman din xadimləri,
ona «xəyalpərəst» - deyə hücum edən bəzi üzdəniraq ziyalılarımız
diri, canlı İ.Qaspiralı üçün real, ciddi təhlükə olsa da, qarşısıalınmaz
deyildilər. Qaspiralı onları susdururdu. Daha qəddarı, zalımı
Qaspiralı ruhundan, ideyasından təşvişə düşən, əndişələnən, elə
buna görə də, onu tarixin səhifəsindən silməyi qərara alan sovet
quruluşu və bolşevik ideologiyası idi. Təsadüfi deyil ki, Sovet
hakimiyyəti hər vəchlə İ.Qaspiralını pantürkist, panislamist adı ilə
yaddaşlardan silməyə, unutdurmağa çalışırdı.
Hicrət, mühacirət, yaxud «təlatümlü dərya»nın kəraməti
İsmayıl bəy mühacirətlə, mühacirlərlə bağlı «Tərcüman» da
dəfələrlə məqalələrlə çıxış etmişdir. O, mühacirətin yaranması
səbəblərini, müxtəlif dövlətlərin mühacirət probleminə münasibətini, ayrı-ayrı xalqların, mühacirlərin özünəməxsus xüsusiyyətlərini
təhlil etmiş, müəyyən qənaətlərə gəlmişdir. Başlıca nəticə ondan
ibarətdir ki, İ.Qaspiralı mühacirətə qarşı olmuşdur, onun fikrincə,
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dövlət öz vətəndaşlarının qayğısına qalmalı, onların köçünün
qarşısını almalı, insanlar da hər çətinliyə sinə gərərək, doğma
Vətəndə qalmalı, ona xidmət etməlidir. Bu haqda Əhməd
Özənbaşlının 1975-ci ilə Simferopolda (Ağməscid) nəşr edilmiş
«Çarlıq hakimiyyəti illərində Krım faciəsi və yaxud tatar hicrətləri»
kitabında ətraflı söhbət açılır.
Bizim məqsədimiz İ.Qaspiralının mühacirət problemi ilə
bağlı əsərlərini təhlil etmək, onları dəyərləndirmək yox, mühacir,
istiqlal mücahidi Hüseyn Baykaranın «Azərbaycan istiqlal
mücadiləsi tarixi» kitabının girişində söylədiyi «tarixin cilvələri və
sürprizləri olmuşdur, yenə olacaqdır» - fikrinin nə qədər sərrast,
yerində deyildiyini bir daha xatırladaraq, mühacirətin, mühacirlərin
İ.Qaspiralının irsində, belə demək mümkünsə, vəfatından sonrakı
taleyində oynadığı rolu vurğulamaqdır. Bir vaxtlar xalqının doğma
yurddan didərgin düşən övladlarının dağılmaması üçün sinəsini
sipər edən İ.Qaspiralı ideyalarını Sovet hökumətinin, senzuranın
yasağından sonra yalnız mühacirlər yaşatmağa, yaymağa səy
edirdilər… Mühacirlərin İstanbulda çıxardığı «Krım», «Azərbaycan
yurd bilgisi» məcmuələrində, Berlində buraxdıqları «İstiqlal»
qəzetində, eləcə də Türkiyə mətbuatında İ.Qaspiralı və «Tərcüman»
haqqında xatirələr, tədqiqatlar dərc edilmişdir. Nur Rzanın «Türk
tarixi», Battal Abdullahın «Kazan türkləri», A.K.Hatifin
«Göybayraq altında milli fəaliyyət»… kimi əsərlərdə İ.Qaspiralının
fəaliyyəti xatırlanmış, yüksək dəyərləndirilmişdir.
Mühacir nəşrlər və ümumiyyətlə İ.Qaspiralının həyatı və irsi
ilə bağlı tədqiqatlar sırasında böyük mücahid və mühərrir Krımlı
Cəfər Seydəhmədin müəllifi olduğu «Qaspiralı İsmayıl bəy (Dildə,
fikirdə, işdə birlik)» adlı əsər xüsusi diqqətəlayiqdir.
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Fikrimizcə, məzarı İstanbulda, ruhu Krım səmalarında
dolaşan kitabın müəllifini ehtiramla xatırlayıb, ruhuna dua edib,
haqqında qısaca da olsa, məlumat vermək yerinə düşərdi. Krım
istiqlal mücadiləsi tarixinin ən parlaq nümayəndələrindən olan
Cəfər bəy 1889-cu il sentyabrın 1-də Yalta şəhəri yaxınlığındakı
Qızıldaş kəndində anadan olmuşdur. İstanbulda litsey təhsili almış, I
Dünya müharibəsinin başlaması səbəbi ilə Parisdə ali hüquq
təhsilini yarımçıq qoymuş, Vətənə – Krıma qayıtmışdır. Bu vaxtdan
Krımın azadlığı uğrunda mübarizəyə başlamış C.Seydəhməd 9
dekabr 1917-ci ildə elan edilmiş Krım Xalq Cümhuriyyətində
Cələbi Cahanın baş nazir olduğu hökumətdə Hərbi və xarici işlər
naziri, bir müddət sonra Süleyman Sulkiyevin baş nazir olduğu
hökumətdə xarici işlər naziri işləmişdir. Bolşeviklər Krımı işğal
etdikdən, Krım Xalq Cümhuriyyəti süquta uğradıqdan sonra
C.Seydəhməd Türkiyədə məskunlaşmış, ömrünün sonunadək sovet
rejimi və kommunist ideologiyasına qarşı ideoloji mücadilə
aparmışdır. 3 aprel 1960-cı ildə İstanbulda vəfat etmişdir. Həyatı və
fəaliyyəti ilə azadlıqsevər və qəhrəman Krım türklərinin taleyində,
tarixində əbədi iz qoymuş mücahidin «İyirminci əsrdə tatar məzlum
milləti» (İstanbul, 1911), «La Cime» (fransız dilində) (Lozanna,
1921), «Krym» (ləhcə) (Varşava, 1930), «Rus inqilabı» (1930),
«Məfkurə və türkçülük» (İstanbul, 1965), «Unudulmaz göz yaşları»
(İstanbul, 1975), «Nurlu qəbirlər» (İstanbul, 1992), «Bəzi xatirələr»
(İstanbul, 1993) və s. kimi əsərləri həm müəllifin həyat və
fəaliyyətini, əqidəsini öyrənmək, dəyərləndirmək, həm də əzabkeş,
sarsılmaz, qüdrətli, dəyanətli, istiqlalsevər Krım türklərinin tarixini
tədqiq etmək baxımından bu gün də aktual və əhəmiyyətlidir. Yeri
gəlmişkən qeyd edək ki, Azərbaycanı və Azərbaycan türklərini də
böyük
məhəbbətlə
sevən
C.Seydəhməd
mühacirətdəki
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həmvətənlərimizlə sıx əlaqə saxlamış, Azərbaycan mühacir nəşrləri
ilə əməkdaşlıq etmiş, Vətənimizlə bağlı mövzularda yazılar qələmə
almışdır.
Yuxarıda adını çəkdiyimiz kitab 1934-cü ildə İstanbulda
nəşr olunmuşdur. Əsərin üz və titul vərəqlərində tatar yazıçı, tarixçi
və ideoloqu Yusif Akçuraoğlunun «Heç kimsə İ.Qaspiralı qədər
bütün türklük qayəsini vüzuh (aydın – T.A.), səbat və israrla
nəşriyyatda təqib, feliyyatda tətbiqə səy etməmişdir» və məşhur
ədəbiyyatşünas Fuad Məmməd Köprülüzadənin «Bütün həyatını
türklüyün yüksəlməsinə sərf edən İsmayıl bəy türk xalqının əbədi
şükranlarına layiqdir» - kəlamları yazılmışdır.
İ.Qaspiralı ilə bağlı maraqlı və tarixi fotoların da əks
olunduğu əsərdə müəllif giriş əvəzi yazdığı «İlk söz»ü yenə Yusif
Akçuraoğlunun məşhur fikri ilə başlayır: «İsmayıl bəy Qaspiralı
bəyi mən bütün türkçülük hərəkatının mərkəzi siması saymaq doğru
olduğuna qaniyəm». C.Seydəhməd İ.Qaspiralının məşhur
kəlamlarından «Millətin tərəqqisi və gələcəyi üçün hər şeydən əvvəl
fikir (ideya mənasında – T.A.) lazımdır» - cümləsini xatırladır və bu
istiqamətdə İsmayıl bəyin xidmətlərinə (ortaq dil, yeni məktəb,
xeyriyyə cəmiyyətləri və s.) nəzər salır, dəyərləndirir. C.Seydəhməd
türk dünyasının parlaq siması İ.Qaspiralı barədə çox sayda məqalə
dərc edilsə də, hələ bir kitab yazılmadığını təəssüflə qeyd edir, bu
məramla əlinə qələm aldığını diqqətə çatdırır. Müəllif səmimiyyətlə
qürbətin ağır şərtləri altında ərsəyə gələn bu əsəri təqdimə cəsarət
edərkən təvazökarlıq və ümidlə bildirir ki, bu tarixi və müqəddəs
mövzunu dəyərli türk övladları gələcəkdə daha əsaslı şəkildə
işləyəcəklər. Bu gün İ.Qaspiralının həyat və yaradıcılığının kifayət
qədər araşdırıldığını qeyd etməklə yanaşı, hesab edirik ki, onun
ideyaları həmişəyaşar, əbədi olduğu kimi irsinə tədqiqat obyekti
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kimi müraciət də daim gündəlikdə olmalıdır. Dövrümüzdə diri,
canlı, aktual olan İ.Qaspiralı ideyaları, xüsusi ilə «Dildə, fikirdə,
işdə birlik» düsturu həyata keçdikdən sonra da ölməyəcək, əksinə
bir daha parçalanmamaq, pərən-pərən, dağınıq düşməmək üçün
əbədi yaşamaq gücü, qüvvəsi kəsb edəcəkdir!
Müəllif haqqında bəhs etdiyimiz kitabını «İlk söz» və «Son
söz» də daxil olmaqla 12 hissəyə bölmüşdür: Tərcümeyi halı,
Xüsusi həyatı, Əsas fikirləri, Dil birliyi, Məfkuəçiliyi, Səciyyə
(xarakter – T.A.) gücü, Taktik qabiliyyəti, Qədirbilənliyi, İşləri, Dil
birliyi və nəticələri, Türkiyədə dildə sadəlik cərəyanı, Bolşeviklər
dövründə dil məsələsi, ilk məktəb və mədrəsələri, İslah məsələsi,
Hindistan səyahəti və islamçılığı, Misirdə islam konqresi,
Türkçülüyün İsmayıl bəyi, Xəstəlikləri, vəsiyyətləri və ölümü,
İsmayıl bəyin yazılarından bəzi parçalar, İsmayıl bəy haqqında
yazılanlardan bəziləri, Vəfatından sonra haqqında yazılanlar,
«Tərcüman»ın 50 illiyi. Göründüyü kimi, C.Seydəhməd
mühacirətdə – məhdud mənbələrlə olsa da, böyük ideoloqun həyat,
fəaliyyətinin bütün aspektlərdən işıqlandırılmasına, təhlilinə və
dəyərləndirilməsinə səy göstərmişdir.
Sevə-sevə, dönə-dönə «türklüyün böyük və bəxtiyar atası»
adlandırdığı İ.Qaspiralının fəaliyyətinin hələ ilk dövrlərindən dərin
zəkası, fədakarlığı ilə Avropa və Rusiyada diqqət çəkdiyini
vurğulayan C.Seydəhməd Şərqşünas Vamberinin 1885-ci ildə
Leypsiqdə «Türk xalqı», 1906-cı ildə Berlində «Qərb
mədəniyyətinin Şərqə təsiri» adı ilə nəşr etdiyi əsərlərdən, eləcə də
«Revue du monde musulman» qəzetində dərc olunmuş məqalələrdən sitatlar gətirərək fikrini əsaslandırır. Maraqlı və diqqətçəkəndir ki, Cəfər Seydəhməd böyük xalq xadimi İ.Qaspiralının
xidmətlərindən bəhs edərkən daha çox onun haqqında yazılan
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fikirlərə istinad edir, bəzən isə sitatlarla kifayətlənmir, materialı
olduğu kimi təqdim etməyə üstünlük verir. Mahmud Fuad Tokların
«El» qəzetində dərc olunmuş və «Tərcüman»da verilmiş məqaləsi
bu qəbildəndir. Müəllif İ.Qaspiralının xidmətlərinin böyüklüyünü
diqqətə çatdırmaq üçün maraqlı forma seçmişdir. O, cəmiyyətin
müxtəlif təbəqələrinə mənsub şəxslərə müraciət edir və onları sanki
İ.Qaspiralı ideyaları, irsi və ruhu qarşısında hesabat verməyə dəvət
edir: Ey tatar mühərriri, ədibi, şairi, qələmini saxla! Bir gün olsa da,
yazma, düşün, həm də fikirlərinin dərininə dal! Sənin ustadın,
yolbaşçın kimdir? O ustadın fikir və məsləyini davam etdirmək
sənin borcun deyilmi?! Nə etməlisən, yanılmamısan, yolunu
azmamısan? Ey xalq xadimi! Sən fikirləş, düşün! İndi Qaspiralı –
hamının qəbul etdiyi ustad aranızda yoxdur. Lakin qoca babanın
sözlərini, işlərini, onun məsləhətlərini sıx-sıx xatırlayın, onun ruhu,
onun xatirəsi sizləri birləşdirsin, doğru yola götürsün! Ey tatar
müəllimi! Unutma, Qaspiralı öldüsə də, məktəbi qaldı.
Oxuduğunun, oxutduğunun, bildiyinin, bildirdiyinin hamısı o
möhtərəm pirin səmərəsidir. Unutma, şagirdlərin də onu
unutmasınlar! Ey tatar balası, əllərini qaldır və dua et! Bax, babanın
ruhu səninlədir, təhsil aldığın üçün sevinclə, iftixarla sənə baxır.
Səndən sonra oxuyan digər tatar balalarını da onun ruhu şadlıqla
salamlayır. Siz belə davam edin, oxuyun. Siz görməsəniz də,
babanız sizi görür, dinləyir. Siz kitabın hər səhifəsini vərəqlədikcə,
o fərəhlənir, gülür…
Ey mərhum baba, məsum ruh! Uç, seyr et, bütün Tatarıstanı
dolaş! Xeyriyyə cəmiyyətlərinə, kitabxanalara, qəzet redaksiyalarına, məktəb, məscid, mədrəsələrə, xatun-qız arasına, idarələrə,
fabriklərə, ticarətxanalara… hər yer sənin üçün açıqdır. Tatar var
olduqca, səni hər yerdə anacaqlar, sənə dua edəcəklər…».
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Müəllifin orijinal tərzdə təqdim etdiyi məqalə İ.Qaspiralı irsi
və ideyalarının əbədiyaşarlığına parlaq nümunədir. C.Seydəhmədin
mühacirətdə qələmə aldığı «Qaspiralı İsmayıl bəy» əsəri İ.Qaspiralı
ideyalarının yeni üfüqlərini, o vaxta kimi hələ heç kimin görmədiyi,
üzə çıxarmadığı yeni qatlarını aşkarladı. İ.Qaspiralı Rusiya
müsəlmanlarının təhsilini, tərəqqisini, birliyini mövcud rejim və
sərhədlər daxilində həyata keçirməyə məcbur idi və o bu ideyaları
tədriclə, addım-addım reallaşdırırdı. Lakin bu ideyalar nəticə etibarı
ilə milli şüurun oyanmasına, milli özünüdərkin təsdiqinə, nəhayət,
istiqlal ideallarına aparırdı. Başqa yol yox idi! Krımın azadlığı
uğrunda mücadilə aparan C.Seydəhməd üçün də İ.Qaspiralı
ideyaları məhz buna görə daha doğma və müqəddəs idi!
İ.Qaspiralı məsləkdaş və tədqiqatçılarının gözü ilə
Bu mövzu geniş, maraqlı, həm də aktualdır. Fəaliyyətinin ilk
dövrlərindən təkcə missionerlərin, məmurların, mollaların yox, həm
də türkoloqların, şərqşünasların, müxtəlif təmayüllü qəzet,
jurnalların diqqət mərkəzinə düşən İ.Qaspiralının irsi və ideyaları
yeniliyi, təsir gücü, qeyri-adiliyi, əhatə dairəsi ilə cazibədar idi.
İ.Qaspiralı irsinin tədqiqi, probleminə sistemli və bir neçə
aspektdən yanaşılması vacibdir. Bədii əsərlərinin, publisistikasının
öyrənilməsi, «Tərcüman»ın, digər dövri nəşrlərin araşdırılması,
yaxud ortaq dil, məktəb islahatı xeyriyyə cəmiyyətləri ilə bağlı
məsələlərin tədqiqi sahəsində xüsusi ilə İ.Qaspiralının 150 illik
yubileyi ərəfəsində mühüm işlər görülmüşdür. İ.Qaspiralı haqqında
yazılan tədqiqat xarakterli məqalələrdən yuxarıda yeri gəldikcə qısa
da olsa, bəhs etmişdik. İ.Qaspiralı irsinə, şəxsiyyətinə ehtiramla
yanaşan hər kəsə böyük sevgimizi izhar etməklə müxtəlif dövrlərdə
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onun haqqında yazılmış əsərlərdən sitatlar gətirməklə İ.Qaspiralı
dühasının əzəmətinə, həmişəyaşarlığına bir daha diqqəti çəkmək
istərdik.
Heç şübhəsiz ki, bütün müəllifləri və mənbələri əhatə etmək
cəhdimizə, istəyimizə rəğmən siyahının tamlığını iddia edə
bilmərik. Bunu diqqətsizliyimiz kimi yox, qaspiralışünaslığın
ölkəmizdə nisbətən yeni sahə olduğuna, ölkəmizdən kənarda isə
coğrafiyasının genişliyinə, eyni zamanda
ifadə etmək
istəmədiyimiz digər bəzi problemlərin mövcudluğuna yozmaqyazmaq, zənnimizcə, daha düzgün olardı. Ən əsası odur ki,
İ.Qaspiralının sağlığından bu günədək bütün dövrlərə aid
materiallardan sitatlar var və onlar İ.Qaspiralının bütün türklərin və
bütün dövrlərin tərcümanı olduğuna danılmaz dəlildir.
Söz və sətirlərdən yaranan möhtəşəm
İsmayıl Qaspiralı portreti

Yazıçı, publisist, siyasi xadim, istiqlal mücahidi Ceyhun
Hacıbəyli: «Həqiqətən də müsəlman-türk olub İsmayıl bəy
Qaspiralı kimi bir xadimi dəyərləndirməmək olmaz». («İsmayıl bəy
Qaspiralı» məqaləsindən, «Kaspi», № 204, 13 sentyabr, 1914).

Ədəbiyyatşünaslığımızın banisi Firudin bəy Köçərli:
«İsmayıl bəyə öldü demək millətimizin çırağı söndü, həyatımızın
ruhu pozuldu deməkdir». («İqbal» qəzeti, № 749, 28 sentyabr
1914).
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«İsmayıl bəy gələcəyimizə yaxşı gözlə baxırdı. Həyatımıza
ümid və səadətimizə etiqadı-kamili vardı. Hər şeydən artıq bizə xoş
gələn İsmayıl bəyin fel və qovlündə müşahidə olunan səbat və
mətanəti-qəlb idi. Mərhumun əqidəsi buna idi ki, hər bir şey insanın
öz əlindədir. İstərsə, edər. Mətləb ancaq istəməkdədir. İşə şüru
etməkdədir. İsmayıl bəy deyirdi ki, bizim müsəlmanlar əksərya
xəyalət aləmində yaşayırlar, bu aləmi boşlayıb fəaliyyət aləminə
daxil olmaq gərəkdir. O qismi işə iqdam etmək lazımdır ki, ondan
bir xeyir və fayda hasil olsun. Doğrudan da, İsmayıl bəyin hanki bir
işinə diqqət yetirilsə, onda böyük tədbir, təcrübə və əncamında
böyük fayda müşahidə olunur». («İsmayıl bəy Qaspiralı»
məqaləsindən. «İqbal» qəzeti, sentyabr 1914).

Əlimərdan bəy Topçubaşov: «İsmayıl bəyin nə yazdıqlarını
biz indi söyləməkdə aciziz. Onları bir yerə yığmaq bizdən ötrü
qeyri-mümkündür. Vəqtilə İsmayıl bəyin işlərini tarix səhifələri
bildirər. Ancaq bu qədər olur ki, İsmayıl bəyin yazdığı məqalələr bir
əkinçinin danələri kimi idi ki, hərəsi öz müqabilində göyərmiş və
məhsul vermişdir. Məsələn, bir məqaləsindən dolayı birisi öz
oğlunu məktəbə vermiş, ikinci məqaləsi bir şəhərdə məktəb
açılmaya, üçüncü cəmiyyət açılmaya səbəb olmuşdur. İsmayıl bəyə
hər yerdə İsmayıl bəy deyilir. Öz yerlərində isə İsmayıl Murza
adlanır. Özü isə buna heç əhəmiyyət verməzdi. Zira, onun bəyliyi və
murzalığı özünün çalışmaqlığı və yazdıqları idi. İsmayıl bəy
fəaliyyəti sayəsində bütün Rusiya müsəlmanlarına öz nuru ilə işıq
və səadət verdi». (1914-cü il sentyabrın 13-də Bakıda təşkil olunan
matəm yığıncağında çıxışından).
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Y.Xəlil: «11 sentyabr Cümə günündə çıxan qəzetlər bizlər
üçün çox üzüntülü xəbər verdilər. Onlar ən yaşlı ustadımız, ən öndə
gedən liderimiz, mənəvi atamız, baş müəllimimiz möhtərəm İsmayıl
bəy Qaspiralı cənablarının vəfat etdiyini ilk səhifələrində böyük
hərflərlə dərc edərək hər kəsə xəbər verdilər.
…Bəli, İsmayıl bəy öldü. Fəqət o öz təlimatını verərək, öz
yerinə insanlar yetişdirərək, tələbələrinə elektrik fənəri kimi fənər
tutuşduraraq gələcəyi, gediləcək yolları işıqlandıraraq öldü. İndi bir
çox ulu insanımızdan, çox böyük liderimizdən ayrıldıq, onun üçün
bizim, hətta bütün islam dünyasının üzülməməsi mümkün deyil.
Çünki o bizim ən qaranlıq, ən savadsız dönəmimizdə bizi düşünərək
millətimizi ayağa qaldırmaq üçün işə başladı. O, bizə 32 il
müəllimlik etdi…». («Süyüm Bikə» qəzeti, 1914, 16 sentyabr,
Kazan).

Azərbaycan
Xalq
Cümhuriyyəti
qurucularından
«Müsavat» partiyasının lideri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə: «Dilə,
fikrə və işə» bağlı bir türk sifətiylə böyük müəllimin yaratdığı
müvəffəq əsərin ildönümünü keçirərkən, istiqlalları üçün çalışan
türk elləri arasında ən çox iztirab çəkən və ən müstəqil mövqedə
bulunan Krımlı qardaşlarımıza demək istəyirik ki, qardaşlar,
sarsılmadan yüyürünüz, əski tarixində şanlı hadisələr və yeni
tarixində də «Tərcüman» kimi qəzetlərə malik bulunan bir vətənin
övladı heç bir zaman haqq etdiyi istiqlal və hürriyyət nemətindən
məhrum edilə bilməz!
Fəqət «Tərcüman» sizin olduğu qədər, bilirsiniz ki, bizimdir
də. Bütün türklərindir. Bilxassə əsir türk ellərinindir. Vətənləri
düşmən əlində çeynənən bizlər, nə yazıq ki, böyük ədibə layiq
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olduğu hörməti təmin edəmirik. Fəqət nə mane olur: biz səflərimizi
sıxlaşdıralım. Mücadilələrimizi tənzim edəlim. Mücadiləmizi
qüvvətləndirəlim budur, «Tərcüman»a və böyük İsmayıl bəyə layiq
ən dəyərli qayğı, ən münasib xatirə!» («Ortaqlı bir ildönümü»
məqaləsindən. «İstiqlal» qəzeti, 13 aprel 1933).

Sultan Məcid Qənizadə: «Tərcüman» qəzetəsi Həzrət
Musanın bəni-İsrail üçün gətirdiyi lövhələr kimi idi ki,
müsəlmanların qəlbində nəqş bağlayırdı. Və «Tərcüman»ın
yazılarının bu qədər mütəəssir olması İsmayıl bəyin özünün batini
atəşi idi. Necə ki, demişlər: «şəm əgər gur yanmasa, yandırmaz od
pərvanəni». Hədisdə deyilir ki, Allah bir neməti aldıqda əvəzində
ikisini verər… Biz də ümid ediriz ki, İsmayıl bəy gedəndə onun
yerində Rusiya müsəlmanları arasında İsmayıl bəylər çıxar. Çünki
İsmayıl bəyin özünün çalışdığı da bu yolda idi».

Tanınmış qaspiralışünas Zəfər Karatay: «Doğmuşam
Krımda Avcı köydə min səkkiz yüz əlli bir də. Məkanım
Baxçasaraydır, məzarım kim bilir nerdə» - söyləyən İsmayıl
Qaspiralının məzarı həqiqətən 18 may 1944-cü ildə Krım türkləri
sürgün ediləndə, Zincirli mədrəsə yaxınlığında olan məzarı yox
edilmişdi. Amma onun nəvələri yox olmadı. Geri döndülər. Ona
xatirə məzarı düzəltdilər…».
…İşə də dərhal başladı. Bir tərəfdə çar Rusiyasının
inanılmaz təzyiqi və senzurası, bir tərəfdə cəhalət içərisində inləyən
xalqı vardı. İmkanları məhdud olsa da, möhtəşəm əzmi vardı,
peyğəmbər səbri vardı. Son dərəcə realist, sağlam ruhlu və
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uzaqgörən idi. Çalışdı, çalışdı, çalışdı». («Yaxşı ki, doğuldun
İsmayıl bəy Qaspiralı» məqaləsindən).
Naşir, redaktor Haşım bəy Vəzirov: «Dünən Krımın
Baxçasaray şəhərindən aldığımız bir teleqram təğyire-qəzadan
tamam millətimizin uğradığı böyük bir siyah xəbərini yetirdi.
Qırx illərdən bəri əsla yorulmaq və usanmaq bilməyərək
müsəlmanlar və müsəlmanlıq yolunda çalışan İsmayıl bəy Qaspiralı
vəfat etdi».

Böyük ideoloq Əhməd bəy Ağaoğlu: «Dünyada türk və
türkçülük qaldıqca İsmayıl bəy də bərhəyatdır (diridir, yaşayandır –
T.A.), yəni İsmayıl bəy əbədi və cavidandır (daimidir – T.A.).
İsmayıl bəy hələ də yaşayır, yetişdirdiyi yüzlərlə şagirdlərində,
tərbiyə etdiyi minlərcə ruhlarda yaşayır». («İsmayıl bəy Qaspiralı»
məqaləsindən).

Böyük ideoloq Yusif Akçuraoğlu: «…İsmayıl bəy təkdir,
ona bərabər xadimi… ötən bir neçə əsrlik islam və türk həyatından
tapıb çıxarmaq çətindir. Məncə, İsmayıl bəyi haqqı ilə tərif edə
biləcək bir sifət vardır ki, o da ilahiyyat alimlərinin həzrəti İsadan
bəhs edərkən istifadə etdikləri «müəllim» təbiridir. İsmayıl bəy
«müəllim» idi: o bir qisim bəşəriyyətin dünyaya və həyata
baxışlarını dəyişməyə müvəffəq oldu («Müəllimə dair»
məqaləsindən).
«İsmayıl bəy yaxşı bir müəllim, mahir bir qəzetçi, mümtaz
bir mühərrir, ictimai və fəal bir ictimai xadim idi. Lakin, bütün bu
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keyfiyyətlər İsmayıl bəyi tanıda bilməz. Türk-islam aləminin yarım
əsrlik dövründə saydığım keyfiyyətlərə malik ola biləcək iyirmiotuz şəxsin adı çəkilə bilər. Ancaq İsmayıl bəy təkdir.
Əslində, Şimal türklüyünün duyan və anlayan hissəsi
Qaspiralınin mahiyyəti fikriyyəsini, qayeyi məqsədini təyində
gecikməmiş və yanılmamışdır. Əlifbanın sürətli təlimi məsələsindən
nəşət etmiş kimi görünən «Üsuli-cədid» nizam əzm ümranisi xətti
zatında Şimal türklüyünün qərbçiləri ilə şərqçilərinin,
mühafizəkarları ilə tərəqqipərvərlərinin müsaidəmeyi tarixiyələridir.
XIX əsrin axırıncı rübündən etibarən Şimal türkləri fikir, umran və
ictimai nöqteyi nəzərlərindən iki böyük firqəyə – «Üsuli-cədid» və
«Üsuli-qədim» firqələrinə – ayrılaraq bu iki firqənin çəkişməsi
sayəsində tərəqqiyə çatmışdır. Uşaqların tərbiyəsi, məişət tərzi,
ictimai və həyat qayəsi kimi ən mühüm həyat məsələsi də
«Cədid»lərlə «Qədim»lərin prinsipləri çarpışırdı. Bu gün
«Cədid»çilər hər sahədə müvəffəqiyyətlərini təmin etmiş kimidirlər.
«Cədid»lərin, yəni tərəqqini qərbin təqib və təmsilində görənlərin
cümləcə müsəlləm və müqəddəs rəisi İsmayıl bəy Qaspiralı idi.
İsmayıl bəy bu cərəyanı fikri və ictimainin yalnız rəisi deyil,
mühəddis və xaliqidir». («Müəllimə dair» məqaləsindən. «Türk
yurdu» dərgisi, 1330, № 12).

Qaspiralışünas Ənisə Həbibullayeva: «İsmayıl Qaspiralı
türk xalqlarının proqressiv inkişafının əsasını qoymuşdur. İsmayıl
bəyi xatırlayanda ən əvvəl biz onun barəsində görkəmli siyasətçi,
maarifçi, ziyalı, naşir, ədəbiyyatçı kimi bəhs etməliyik. O, Rusiya
imperiyasında və qonşu dövlətlərdəki türk xalqlarını bir ideya
ətrafında birləşdirdi. O, tərəqqinin yol xəritəsini göstərdi, bu vasitə
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ilə gənc nəsil ənənəvi, dini biliklərlə yanaşı dünyəvi elmlərə də
sahib olmalıdır». (İ.Qaspiralının yubileyində çıxışından, Krım,
28.03.2011).

Prof.dr. Nadir Dövlət (Yeditəpə Universiteti): 1908-ci ilin
sonlarında Türkiyədə formalaşmağa başlayan «islamçılıq»,
«qərbçilik», «türkçülük» kimi fərqli fikri axınlarının hamısı
müxtəlif baxışlardan da olsa, Qaspiralıda özlərinə uyğun nöqtələr
tapa bilirdilər». («İsmayıl bəy Qaspiralı» sənədli filmində
çıxışından. TRT-2, 7-14-21 aprel 2004).
«Krım tatarlarından kənarda – Kazanda – tatar aydınları
arasında da bu mövzuya (ruslarla dil tapmaq nəzərdə tutulur – T.A.)
maraq olduqca çoxdur. Ən son olaraq, 1993-cü ildə Çiym vakfı
tərəfindən «Fikir» seriyasından olmaq üzrə «Rusiya və Şərq» adlı
bir əsər nəşr edilmişdir. İsmayıl Qaspiralıya həsr olunmuş bu
kitabda onun yuxarıda adı çəkilən «Rusiya müsəlmanları»,
«Ruslarla dil tapmaq» əsərləri, Bennigsenin 1985-ci ildə nəşr etdiyi
«İsmayıl bey Qaspiralı – russian islam»a yazdığı ön söz və 1990-cı
illərdə Qaspiralının bəraət qazanmasına səbəb olan L.Klimoviçin
«Maarif xidmətində türk dilində çıxan ilk qəzet «Tərcüman» və
onun naşiri Qaspiralı haqqında» adlı serial məqaləsi və
prof.Mirqasım Osmanovun 12 səhifəlik «İ.Qaspiralı fikrinin zəfəri
və faciəsi» adlı məqaləsi verilmişdir». («İsmayıl Qaspiralı dövrü və
ruslarla dil tapmaq problemi» məqaləsindən).
«1930-cu ilə qədər Qaspiralının böyüklüyü inkar edilmir və
yeri gəldikcə ondan bəhs olunurdu. Məsələn, 1926-cı ildə Kazanda
nəşr edilən Əbdülrəhman Sədinin «Tatar ədəbiyyatı tarixi» adlı
əsərində onun haqqında aşağıdakı bu sətirlərdə yer verilmişdir:
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«…İşdə Tatar dünyasında reforma hərəkatının son, tam
anlamdakı hərəkatı «Üsul-ü Səvtiyyə» hərəkatında ilk liderliyi Krım
mirzələrindən İsmayıl Qaspiralı göstərdi, Türk-tatar Dünyasında ilk
olaraq səvtiyyə üsulu ilə dərs verən məktəbləri açaraq bunların ilk
nümunələrini yaratdı. Onun 1883-cü ildə çıxmağa başlayan
«Tərcüman»ı bu metodu xalq arasında yaymaqda ilk güclü silah
oldu və nəticədə «Üsuli-cədid», «Üsuli-səvtiyyə» hərəkatının bütün
Tatar dünyasında böyük güclü bir cərəyan halına gəlməsində baş
komandan oldu». (İ.Qaspiralı yubileyində çıxışından. Ağməscid,
mart 1991).
«1930-cu illərdə qadağan edilmiş İ.Qaspiralı şəxsiyyəti və
irsi üzərindən bu yasaq 1987-ci ilin sentyabrınadək, yəni yarım
əsrdən çox bir müddət davam etmiş və bunun nəticəsində Sovetlər
Birliyindəki, bəlkə də bütün dünyadakı türk və müsəlman
topluluqlara xüsusi ilə mədəni yöndən böyük təsiri olan İsmayıl bəy
Qaspiralının adı unudulmuşdu. SSRİ-də son 5-6 ildə əmələ gələn
dəyişikliklər nəticəsində isə bu növ unutdurulan şəxslərin təkrar
tanıdıla bilinməsi imkanları yaranmağa başlamışdı. Bu qədər uzun
müddət haqqında bəhs edilməyən şəxsin – bu hətta İsmayıl
Qaspiralı olsa da belə, unudulması təbiidir. Odur ki, bu gün onun bir
neçə araşdırmaçı tərəfindən tanınması bizi heyrətləndirməməlidir.
Ancaq bu cür anma toplantılarının İsmayıl Qaspiralını topluma
yenidən qaytaracağına inanırıq. Lakin əsərlərinin təkrar nəşrinə nail
olmadan, dərs kitablarında haqq etdiyi yeri tutmadan Qaspiralının
gerçək dəyərinin gənc nəsillərə çatdırılmasının mümkün
olmayacağını da xatırlatmaq istərdim». («Dünən və bu gün İsmayıl
Qaspiralı» məqaləsindən, 1991-ci il).

~ 46 ~

• Bütün türklərin tərcümanı
Tarix elmləri namizədi, Moskva Dövlət Universitetinin
dosenti Rüstəm Şükürov: «İsmayıl Qaspiralının – böyük maarifçi,
yazıçı-publisistin ideyaları Rusiya imperiyasındakı bütün
müsəlmanların intellektual simasını əsaslı şəkildə dəyişdi. Onun
səyi sayəsində XX əsrin əvvəlləri rus publisistikasında islam
Rusiyasının səsi aydın eşidilməyə başladı, Rusiya müsəlmanları ilk
dəfə özlərini mədəni güc kimi bəyan etdilər». («İsmayıl Qaspiralı.
Səadət layihəsi» məqaləsindən. «Oteçetsvennıe zapiski» jurnalı, №
1 (15), 2004).

Qaspiralının silahdaşı, böyük dövlət xadimi Əlimərdan bəy
Topçubaşov: «Bu kədər (İ.Qaspiralının vəfatı nəzərdə tutulur –
T.A.) bir də ona görə böyükdür ki, müsəlmanlar hələ öz xalqına
sədaqətlə xidmət edən ictimai xadimlərdən yoxsulluq çəkir. İndi
unudulmaz İsmayıl bəy Qaspiralını heç kəs əvəz etmir». («İsmayıl
Qaspiralının xatirəsi» məqaləsindən, «Kaspi», № 204, 13 sentyabr,
1914).

Fəlsəfə doktoru Aynur Bəşirli: «Böyük bir nəsil ona
müəllimimiz deyirdi. Kiçiklənən bir nəsilsə onu unutdu…».
(«İsmayıl bəy Qaspiralı» məqaləsindən, «Novruz» qəzeti, 27 mart,
1991).

Svetlana Çervonnaya: «Pantürkizmin proqramını, onun şüar
və kredosunu, mənəvi tələblərini müəyyənləşdirən hər halda
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İ.Qaspiralının türk-islam dünyası xalqlarına xitab etdiyi «Dildə,
fikirdə, işdə birlik» ideyasından qaynaqlanır…
İ.Qaspiralının türkçülüyü nəzəriyyə ilə məhdudlanmır, bu
hərəkət proqramı idi ki, onun reallaşmasında o özü fəal və hərtərəfli
iştirak edirdi…
XX əsrin əvvəllərindən azərbaycanlılar pantürkizmi çox fəal
şəkildə təbliğ edirdilər. 1907-ci ildə «Füyuzat» jurnalında
Azərbaycan milli dirçəliş proqramını Əlibəy Hüseynzadə
«Türkçüləşmək, islamlaşmaq və avropalaşmaq» şəklində
formalaşdırdı. Türkçülüyün bu üçlükdə ilk yerdə olduğu
diqqətçəkəndir». («Rusiya imperiyasında pantürkizm və
panislamizm» məqaləsindən).

AMEA, Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi işçisi Möhübbi
Əhmədov: «Rusiya müsəlmanlarının ictimai fikir tarixində yeni
cığır açan İ.Qaspiralı görkəmli maarifçi və publisist kimi XIX əsrin
sonu və XX əsrin əvvəllərində türk xalqlarının milli ideologiyasında
silinməz izlər
buraxmışdır». («İsmayıl bəy Qaspiralı»
məqaləsindən, «Azərbaycan müəllimi» qəzeti, 10 aprel 1991).

Prof.dr. Aybəniz Kəngərli: «…mənim qəti inamıma görə,
İsmayıl bəy son 150 ildə türklüyün dünyaya verdiyi ən böyük
şəxsiyyətlərdən biri olaraq qalır». («İsmayıl bəy Qaspiralı, yaxud
ölümü ilə türk millətini birləşdirən adam» məqaləsindən, «Xalq
qəzeti», 28 yanvar 2004).
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«Sədayi-həqq» qəzeti: «İsmayıl bəy tamam ömrünü, tamam
istirahət və nikbəxtliyini, tamam bəzaizi-dünyaiyyəsini millətinə və
həmdinlərinə fəda edib getdi.
İndi növbə həmin millətindir ki, onu təqdir etməklə
millətimizin ən möhtac olduğu tazə İsmayıl bəylər yaratsın. Bizcə,
İsmayıl bəy üçün millətimiz hər nə qədər nişangahlar, abidələr
qoyub, hər nə qədər məktəblər və məktəblilərə təqaüdlər təsis
etsələr də, onun zəhmətinin əvəzini ödəməmiş olacaqdır. Lakin
İsmayıl bəy əsl əvəzinin daima yolunda mücahidat etdiyi
islamiyyətdən çatacağına əminiz». (14 sentyabr 1914-cü il, № 211).

«İqbal» qəzeti: «İsmayıl bəy mərhumun cənazə mərasimi
«Yıldız» mühərriri Hadi əfəndi Maqsudi Qaspiralı həzrətlərinin
cənazə mərasimi haqqında aşağıdakıları teleqraf veriyor:
«İsmayıl bəyin cənazə mərasimində 4 minə qədər kişi hazır
oldu. Matəm əlaməti olaraq flaqlar qaldırıldı. Çiçək dəstələri
qoyuldu. Çox nitqlər söyləndi. Hər tərəfdən pək çox vəkillər gəlmiş
idi».
Başqa birisi də «Yıldız»da belə məlumat verir: Şərq
dünyasında bu kimi cənazə mərasimi olduğunu heç vaxt görmədim.
Cənazə mərasimində 3 mindən artıq əhali iştirak edirdi. Matəm
iştirakçılarının çoxusu milli qara bayraqlar ilə gəzirdilər. Məqbərədə
söylənən nitqlər o qədər təsirli idi ki, ağlamayan qalmadı». (3
oktyabr 1914-cü il, № 754).

Hacı İbrahim Qasımov: «Aləmi-islamı cəhalət bürüyən bir
zamanda, müsəlmanları qaranlıq dəhşətlə əhatə etdiyi bir anda
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minlərlə mikroblar millətin yaralı bədəninə sarıldığı bir vaxtda təktənha meydana çıxan, bu bədbəxt millətə, bu xeyri ilə şərini
bilməyən, bu yaralı bədənə müalicəyə başlayan böyük bir həkim, ali
bir insan, dahi ədib vəfat elədi.
Ah, nə qara xəbər!
Mən sizə «həkim» deyə xitab edirəm, ey dahi!
Bizim bir çox həkim, təbiblərimiz var, onlar bədəni müalicə
edirlər. Sən də həkim idin və lakin ümum millətin ruhunu müalicə
eləyirdin.
Get rahat yat qəbr evində.
Əmin olunuz ki, sən kimi bir həkimin 35 illik müalicəsi
səmərəsiz qalmaz.
Əmin ol, sənin balaların səni yaddan çıxarmazlar, sənin
qədrini bilib, sənə şükürlər edərlər. Sənin müəllimanə tövsiyələrini,
sənin atalıq nəsihətlərini heç bir halda yaddan çıxarmazlar».
(«İqbal» qəzeti, 1914, 15 sentyabr, № 738).

Müəllimə Şəfiqə xanım Əfəndizadə: «Neçə günlərdir
həpimiz ağlıyoruz, sızlıyoruz! Nə üçün? Mərhumun üzərimizdə
böyük həqqi olduğu üçün vaxtsız ölümü bizi atəşləndirir.
İsmayıl bəyin etdiyi hesaba gəlməz yaxşılıqların,
xidmətlərin biri də, hələ bəlkə ən böyüyü də biz qadınların
hüququnu mühafizə etməsidir. Əvvəllər də hər şey və hər şey kişilər
üçündü. Qanunlar, şan, şərəf, sərbəstlik, qüvvət, bütün hüquqiinsaniyyə kişilərə aiddir – etiqad belə idi…
Halbuki kişilər üçün hər zəhmətə qatlaşan, onların rahət və
asayişlərinə vaxtını, ömrünü sərf edən qadınlardır. Millətin
dirilməyinə, çocuqların xoşbəxt və bədbəxtliyinə də elm və maarif
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zühurlardan artıq qadınlara əlzəmdir. Çünki cahat meydanında nisa
tayfası pək böyük mövqe tutmuşdur.
Möhtərəm atamız İsmayıl bəy bunları dərin düşünəndən
sonra qızların oxuyub yazı öyrənməsinə sədd çəkmiş olan ən böyük
hücumlara qarşı gəldi.
Buna də qənaət etməyib «Aləmi-nisvan» adında bir məcmuə
nəşrinə başladı. Heyif ki, bu məcmuə bir çox zamanlar davam
edəmədi, bununla belə yenə xeyli faidələr bəxş elədir. Bu təşviqlər
sayəsində hər tərəfdə qız məktəbləri açdırmağa müvəffəq oldu».
(«İqbal» qəzeti, № 750, 29 sentyabr 1914-cü il).

«İqbal» qəzeti: Qaspiralı İsmayıl bəy mərhumun vəfat
xəbəri Şamaxı şəhərinə yetişdikdə həmən sentyabrın 12-si günü saat
11 radələrində məscidlər minarələrində minadilər inşa etməklə
üləma və əhaliyi məscidi cameyə cəm olub əvvəl dəfə mərhum
məğfurun ruhipozfutuhu üçün «Qurani-şərif» xətm olunub. Dua
etdikdən sonra məşhur üləmamızdan Əbdülxalıq Əfəndizadə şu
nitqi ilə buyurdu: «Cəmaət, bugünkü gündə bizi buraya cəm edən
bizim milli atamız olan ədibe-möhtərəm, mühərrire-əzəm İsmayıl
bəy həzrətlərinin vəfatı münasibətidir. İsmayıl bəy kim olduğu və
onun millət naminə etdiyi xidməti – qiymətdar və məsdaiyebişümari hər kəsə məlum olduğundan burada dübarə tedad və təkrar
etməyi artıq biliyorum». (24 sentyabr 1914-cü il, № 743).

Tanınmış şərqşünas Vamberi: «Tərcüman»ın nəşri… daha
yüksək və daha ümidli vədlər verir. Bu qəzet Krım xaricində
gündən-günə daha çox yayılmaqda və təqib etdiyi milli, dini
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məqsədlər hər tərəfdə daha çox əks-səda verməkdədir» («Türk
xalqı» əsərindən, Leypsiq, 1885).
«Rus hakimiyyətinə tabe müsəlmanlarda, yəni tatarlarda son
zamanlarda tərəqqi ruhu özünü göstərir. Baxçasarayda intişar edən
«Tərcüman» qəzetinin sahibi və redaktoru İsmayıl bəy Qaspiralınin
bu xüsusda çox böyük xidməti olmuşdur. Onun təşəbbüsü sayəsində
məktəblərdə islahatlar aparıldı, milli ədəbiyyat çoxaldı və
qüvvətləndi. İndi 200-dən çox gənc rus universitetlərində oxuyur,
vəkil, mühəndis olmaq üçün hazırlanırlar. Müsəlman qadınları belə
universitetlərə gedir, qadın doktoru olurlar. Bu tərəqqi və təkamül
ruhu cənubi Rusiyadan başlayaraq yuxarılara doğru – Volqaboyu,
çöllərə yayılır, az da olsa, Türkistan mühitinə də çatır…» («Qərb
mədəniyyətinin Şərqə təsiri» əsərindən, Berlin, 1906).

Tanınmış qaspiralışünas Nəcip Hablemitoğlu: «Qaspiralı
İsmayıl bəyi dövrünün digər reformçularından ayıran özəlliyi
görüşlərini və problemin həlli ilə bağlı təkliflərini sistemli bir
proqram şəklində formalaşdırmasındaydı: o, milli məktəblərin
təsisini və təhsildə islahatların aparılmasını; milli təhsil
qurumlarının, kasıb şagirdlərin, acların, fəlakətə düçar olanların
maddi cəhətdən dəstəklənməsi və bu istiqamətdə daha səmərəli
nəticələr əldə edilməsi üçün xeyriyyə cəmiyyətlərinin qurulmasını;
bütün türklərə ortaq dildə xitab edəcək milli mətbuatın fəaliyyətə
keçməsini; din təsiri altındakı həyat tərzinin modernləşdirilməsini;
türk qadınının xüsusi və ictimai həyatda tam bir azadlığa sahib
olmasını və kişilərlə bərabər hüquqlara yiyələnməsini; cinsi fərq
qoyulmadan milli ruhlu bir aydınlar zümrəsinin yetişdirilməsini
tələb edirdi.
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…Qaspiralı
İsmayıl
bəy
cahilindən
mürtəcesinə,
sosialistindən Rus hökumətinə uzanan zəif bir işbirliyinə rəğmən
Rusiya türklərinə türklük şüuru verməkdə nə qədər uğur qazandı?
Bu suala qəti bir cavab vermək mümkün deyilsə də, bildiyimiz odur
ki, o, son nəfəsinədək türklüyün təbliğindən bir an belə geri
çəkilməmişdir». («Qaspiralı İsmayıl bəy. Dildə birlik və türklüл
şüuru» məqaləsindən).

Azərbaycan Respublikasının sabiq Prezidenti Əbülfəz
Elçibəy: «Dahi İsmayıl bəy Qaspiralının (1851-1914) zamanın
sınağından çıxmış «Dildə, fikirdə və işdə birlik» çağırışının dərin və
ölməz mənasını bu gün biz türklər daha yaxından anlamağa
başlamışıq… İsmayıl bəy sanki millətinə səslənmişdir: ey türk, ayıl,
tərpən, özünə gəl və bil ki, dildə birliyin olmasa, fikirdə birliyin
olmayacaq, fikirdə birliyin olmasa, işdə birliyin olmayacaq və məhv
olacaqsan». («Türk dili və rus imperiya siyasəti» məqaləsindən).

Krım mücahidi, tanınmış qaspiralışünas Cəfər Seydəhməd
Kırımər: «Tərcüman»da baş məqalədən kiçik xəbərə, hətta elanlara
qədər bütün yazılar türkü və islamı əlaqədar edən müəyyən bir yolu
və qənaəti canlandırırdı». («Qaspiralı İsmayıl bəy» əsərindən).

Prof. Sadri Maksudi Arsal: «Qaspiralının təlim minbəri
olan «Tərcüman» mənasız həyatımıza məna vermiş, məqsədsiz
yaşayışımıza əməllər icad etmiş, sönmüş məişətimizə ümidlər
doğurmuşdur». («Əməllər ustadı» məqaləsindən).
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Krımın istiqlal liderlərindən Çələbi Cahan: «Görmək,
eşitmək hələ anlamaq deyil: göyü, ulduzları, günəşi, qəməri hər gün
görürük, təzə, parlaq və gur işığını hər gün hiss edirik, lakin çox
azımız bunların nə olduğunu anlaya bilirik. İsmayıl bəy də belə
böyük, yüksək bir kainat idi, onu da hamımız eşidirdik. Ondan da
nur ilə, irfan ilə, feyz və fəzilət ilə ziyalandıq. Hətta bir çoxumuz
onunla görüşdük, danışdıq belə… Lakin, bu ölməz şəxsiyyətin nə
olduğunu anlaya bildikmi?» («Anlaya bilsəydik» məqaləsindən).

Həmdullah Süphi Tanrıövər: «Çocuqluğunda – Moskvada
balaca bir məktəbli ikən Girit üsyanını eşitmiş, türklərə yardım üçün
evindən qaçmış, Volqa üstündə bir sala minərək İstanbul yollarına
çıxmışdı. Kiçik gənc ruhunun türkə yardım üçün bu atılışı bütün
ömrü boyu ən son nəfəsinə qədər davam etdi. Türk tarixinin
divarında İsmayıl Qaspiralınin xilas etməyə tələsən bu gənc siması
əbədi qalacaqdır. Sabah Turanın şairləri milli beytlərində bu
yolçuluğu öyünərək vəsf edəcək, rəssamlarımız, məktəblilərimiz,
ata ocağında göz açan körpələrimiz üçün onun rəsmini çəkəcək,
gənc analar öz körpələrinə bu yolçuluğun hekayəsini ilahi
müqəddəs səsləri ilə anladacaqlar». («Mən onu gördüm»
məqaləsindən).

Ayaz İshaki İdilli: «Bəli, İsmayıl bəy böyükdür, onun işləri
də, xidmətləri də böyükdür. Onun əkdiyi toxumlardan yetişəcək
məhsullar da faydalıdır. Onun əkdiyi güllərdən çıxacaq çiçəklər də
dilbərdir, gözəldir. Onun təməlini qoyduğu bina da sağlamdır. …
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«Tərcüman» babanın ruhu bütün tatar hərəkatında ulu başlıq olaraq
yaşayacaqdır» («Böyük ustad İsmayıl bəy» məqaləsindən).

Tanınmış türkoloq Fuat Körpülüzadə: «Tərcüman» təkcə
Krımda deyil, Kazanda, Qafqazda, Türkistanda, Çin Türkistanında,
Sibirdə, Rumıniyada, Bolqarıstanda, Osmanlı imperiyası daxilində,
xülasə bütün türk məmləkətlərində böyük bir təsir buraxdı,
türklərin, xüsusi ilə Rusiya türklərinin intibahında mühüm bir amil
oldu, hər tərəfdə İsmayıl bəyin bir çox tərəfdarları, ardıcılları
yetişdi…». («İsmayıl Qaspiralı» məqaləsindən).
Dilqəm Əhməd: «Ona («Türkçülüyün tarixi» əsərinin
müəllifi Yusif Akçuraoğlu nəzərdə tutulur – T.A.) təsir edən ilk
şəxs tez-tez evlərində qonaq olduğu, əmisi qızı Zöhrə xanımın həyat
yoldaşı, türk dünyasının əvəzedilməz aydınlarından İsmayıl bəy
Qaspiralı idi («Yusif Akçura – türkçülüyün tarixini yaradan və
yazan aydın» əsərindən).

Azər Turan: «Kulikov döyüşündən bəri Toxtamışın boş və
sahibsiz qalmış taxtına beş yüz ildən sonra bir İsmayıl bəy çıxdı…
Həzrəti Musanın sehirli əsasına bənzəyən «Tərcüman»ı ilə küfran
dənizini yaran bu böyük kəramət sahibi türk milli varlığının
müqəddəs yazılarını Baxçasaraydan Bombeyə, Bakıdan Qahirəyə,
Balkanlardan Çin səddinə yaymağı bacardı». («Qaspiralı dalğası»
məqaləsindən).
Azat Axunov: «Qaspiralınin maarifçilik və sülhpərvərlik
fəaliyyətini qeyd etmək üçün əvvəl Hindistanda, sonra isə Fransada
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onun Nobel mükafatına namizədliyi irəli sürülür. Dünyanın bir çox
ölkəsində, o cümlədən Rusiyada çox sayda jurnal və qəzetlər bu
ideyanı dəstəkləsələr də, onu həyata keçirmək mümkün olmadı.
Sovet dövründə türk xalqının böyük maarifçisi pantürkizm və
panislamizmdə ittiham edildi, adı tarixdən silindi. Əslində, elə indi
də böyük maarifçinin şərəfli adının bərpası bir çoxlarının xoşuna
gəlmir… Sovet dövründə onun məzarı dağıdılmış, yerlə yeksan
edilmişdir, yalnız 1999-cu ilin martında Krım tatarları onun
xatirəsinə qəbirüstü daş ucaltmışlar.
Türk tatar dünyasında İsmayıl Qaspiralı ən tanınmış
simalardan biridir. Bu insan qeyri-adi zəkası, novator düşüncəsi,
tükənməz enerjisi ilə XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində türktatar dünyasının yenilikçi bayraqdarı olmuşdur». («İsmayıl bəy
Qaspiralı» əsərindən).

T.Polkanova: «Öz xalqının maariflənməsinə Krım tatarları
İ.Qaspiralı və Krım qəraimi İ.Kazas böyük töhfə vermişdir. Onlar
arasında dostluq əlaqəsinin olduğu yaxşı məlumdur. İ.Kazas –
«Tərcüman»ın çox illik senzoru bütün illər ərzində qəzetdə bir sözə
belə toxunmamış ki, bu da dəfələrlə rəhbərliyin iradına səbəb
olmuşdur. Çox az adama məlumdur ki, İ.Qaspiralınin ünsiyyət
dairəsinə qəraim türklərinin digər böyük xadimi Səray Şapşal da
daxil olmuşdur… Onlar Baxçasarayda türk mədəniyyəti muzeyi
yaratmaq barədə ortaq fikrə gəlmişlər». («İ.Qaspiralı və S.Şapşal»
əsərindən).
Rəmzi İlyasov: KMR Ali Radasının millətlərarası
münasibətlər üzrə daimi Komissiyasının sədri, Krım tatar xalqları
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Məclisi sədrinin müavini: «İ.Qaspiralı bütün türk dünyası və bəşər
sivilizasiyasının sərvətidir…».

Şairə F.Süleymaniyə: «İ.Qaspiralı müsəlman qadınlarını
cəhalət bataqlığından çıxardı və onları işıqlı və aydın yola
istiqamətləndirdi» («Süyüm Bikə» jurnalı, 1914).

İlahiyyatçı alim Musa Biqiyev: «Əgər bilsəm ki, bizim
hörmətli müəllimimiz dirilər və bundan sonra heç olmazsa, daha 1520 il millətimizə xidmət edə bilər, mən fikirləşmədən həyatımı
qurban verər, onun yerinə qəbirə uzanardım». («Mülahizələr»
əsərindən, 1914).

Yazıçı Əzizə Cəfərzadə: «Nəsib bəyin (Nəsib bəy Yusifbəyli
nəzərdə tutulur – T.A.) gənclik illərində Baxçasarayda tanış olduğu
tatarların maarifpərvər ziyalısı İsmayıl bəy Qaspiralı «Tərcüman»
adlı bütün türk dünyasını birliyə dəvət ideallı bir qəzet çap
etdirirdi». («Əqidə bəxtəvərləri» məqaləsindən).

Ömər Unal: «Dildə, fikirdə, işdə birlik» çağırışına ən çox
səs verən və ardından böyük bir yanğı ilə Qaspiralıdan gələn səsi
ölkəsinə yönəltmiş olan kişilər şübhəsiz ki, Mustafa Kamal Atatürk
və Kamalist yolu ilə irəliləyən aydınlarımızdır. Bu aydınlarımızın
başında da dəyərli müəllimimiz Nəcib Hablemitoğlu gəlməkdədir».
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(«İsmayıl Qaspiralının ayaq izləri ilə gedərkən «Dildə, fikirdə, işdə
birlik» çağırışına səs vermək» məqaləsindən).

Dos.dr.İsmayıl Türkoğlu: «O dönəmdə İstanbulda təhsil
alan Kazan aydınlarından Fatih Kərimi İstanbulda «Tərcüman»ın
çox yaxşı izlənildiyini, ictimai yerlərdə – masa başına toplanmış
xalqın «Tərcüman» oxuduğunu, küçələrdə qəzet satıcılarının
«Tərcüman» gəldi» - deyərək bağırdığını yazırdı». («İsmayıl bəy
Qaspiralı» sənədli filmində çıxışından. TRT-2, 7-14-21 aprel 2004).

(Daşkənd
Universiteti):
Prof.dr.Bekali
Kasımov
«Tərcüman»ın özü bir reforma idi.
…İndi bu vəziyyət (İ.Qaspiralı irsinə yasaq qoyulması
nəzərdə tutulur – T.A.) kommunistlərin hökm sürdüyü Çində davam
etməkdədir. Məsələn, Uyğur türk xalqının maarif tarixi haqqında
yazılan kitablarda İ.Qaspiralının adı belə çəkilmir. Sanki belə bir
adam tarixdə heç olmamışdır. Bu düzgün münasibət deyil. SSRİ-də
isə perestroykadan sonra İ.Qaspiralıya münasibət dəyişməyə
başladı». («İsmayıl bəy Qaspiralı» sənədli filmində çıxışından.
TRT-2, 7-14-21 aprel 2004).

Dos.dr.Zühal Yüksəl (Krım Mühəndislik və Pedaqoji
Universiteti): «İsmayıl bəy ərəb və farsca söz və terminləri ilə
yüklü olan Osmanlı ədəbi dilinin ifrat çətinliyini tez-tez təhlil və
tənqid edirdi. Onun türkcəsi xalq danışıq dili əsasında inşa
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edilmişdi» («İsmayıl bəy Qaspiralı» sənədli filmində çıxışından.
TRT-2, 7-14-21 aprel 2004).
Doç.dr.Hakan Kırımlı (Bilkənt Universiteti): «Qaspiralının
hər mövzuda dəyişmək «parolu» olan «birlik» bu anlayışın əhatə
dairəsini Rusiya sərhədləri daxilindəki dindaş və soydaşları ilə
məhdudlaşdırmırdı» («İsmayıl bəy Qaspiralı» sənədli filmində
çıxışından. TRT-2, 7-14-21 aprel 2004).

Prof.dr.Kamil Vəli Nərimanoğlu (Bakı Avrasiya Araşdırma
Mərkəzi başqanı): «İsmayıl Qaspiralı yalnız Krım tatarlarının,
Krım türklərinin deyil, bütün türk dünyasının iftixar, şərəf
qaynağıdır. Xüsusi ilə Azərbaycanda, bütün Qafqazda İsmayıl
Qaspiralını çox sevirlər. Onun həm şəxsi həyatı, həm də ictimai,
fəlsəfi, ədəbi, mətbu fəaliyyəti Azərbaycanla, Qafqazla sıx bağlı
olmuşdur» («İsmayıl bəy Qaspiralı» sənədli filmində çıxışından.
TRT-2, 7-14-21 aprel 2004).

Doç.dr. İbrahim Maraş (Ankara Universiteti, İlahiyyat
fakültəsi): «İsmayıl Qaspiralı tatar, hətta bütün Rusiya
müsəlmanlarının, Rusiya türklərinin milli oyanış hərəkatının rəhbəri
idi. Lakin onun, bu hərəkatın qarşısında çox ciddi bir maneə vardı.
Bu maneə o dövrün… qədimçiliyi idi» («İsmayıl bəy Qaspiralı»
sənədli filmində çıxışından. TRT-2, 7-14-21 aprel 2004).
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Prof.dr. Yavuz Akpinar (Ege Universiteti): «Qaspiralının
reformalarını islam dünyasının türk olmayan qisminə «ixrac etmək»
istiqamətində son bir təşəbbüsü də oldu. 1912-ci ilə doğru dünyada
ən çox müsəlman əhaliyə sahib ölkə olan Hindistanda «Üsulicədid»i tanıtmaq və tətbiq etmək qərarına gəldi». («İsmayıl bəy
Qaspiralı» sənədli filmində çıxışından. TRT-2, 7-14-21 aprel 2004).
«Tərcüman» qəzeti təkbaşına İsmayıl bəyin 1883-cü ildən,
yaxud 1905-ci ildən sonra çap etdiyi bütün nəşrlərdən, kitablardan
daha böyük iş görmüş, türk dünyasında heç bir qəzetlə müqayisə
edilməyəcək qədər xidmət göstərmiş, şərəfli bir tarixə sahib
olmuşdur». («İsmayıl Qaspiralının fəaliyyətlərinə ümumi bir nəzər»
məqaləsindən).

Prof.dr. Xəlil İnalcık (Bilkənd Universiteti): «Türk
dünyasının qurtuluş yolunu modernləşmədə, modern elmin və
texnologiyanın mənimsənilməsində görən böyük mütəfəkkir, böyük
türk lideri olaraq İsmayıl Qaspiralını görürəm. Türkçülük əslində
onun «Tərcüman» qəzeti ilə, onun təlqinləri ilə başlamışdır
(«İsmayıl bəy Qaspiralı» sənədli filmində çıxışından. TRT-2, 7-1421 aprel 2004).

Prof.dr. Turan Yazgan (Türk Dünyası Araşdırmaları Vakfı
başqanı): «Məncə, İsmayıl Qaspiralı türk tarixinin yetişdirdiyi, türk
millətinin gələcəyinin təsbit edilməsində ən doğru idealları irəli
sürmüş çox böyük bir mədəniyyət, siyasət xadimi və düşüncə
sahibidir». («İsmayıl bəy Qaspiralı» sənədli filmində çıxışından.
TRT-2, 7-14-21 aprel 2004).
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Doç.dr. Timur Kocaoğlu (Koç Universiteti): «Qaspiralının
çox böyük xidmətləri var, lakin ən əhəmiyyətlisi bu gün bizim
Qaspiralı bəyi xatırlamamıza əsas verən, həm də «Tərcüman»
qəzetidir». («İsmayıl bəy Qaspiralı» sənədli filmində çıxışından.
TRT-2, 7-14-21 aprel 2004).

Süleyman Dəmirəl (Türkiyə Cümhuriyyətinin 9-cu
Cümhurbaşqanı): «Dildə, fikirdə, işdə birlik» - abidə adam deyə
biləcəyimiz Qaspiralı tərəfindən təsbit edilmişdir». («İsmayıl bəy
Qaspiralı» sənədli filmində çıxışından. TRT-2, 7-14-21 aprel 2004).

Prof.dr. Şükrü Elçin: «Bütün həyatı boyunca, xüsusi ilə
məşhur «Tərcüman» qəzetində «Dildə, fikirdə, işdə birlik»
prinsipini ortaya qoymaqla xalqının mədəni bir səviyyəyə çatması
üçün 35 ilini heç bir mükafat gözləmədən, sevə-sevə xərcləyən, fikir
və mücadilə adamı, qəzetçi, yazıçı, şair İsmayıl Qaspiralı yeni
nəsillərin örnək olacağı bir şəxsiyyətdir». («İsmayıl Qaspiralı: təhsil
və maarif problemləri» məqaləsindən).

Süleyman Kələmci: «Texniki kəşflər, müharibələr, Osmanlı
imperatorluğunda aparılan islahatlar, müstəmləkəsi Avropa, qadın
haqları… və s. kimi bir çox mövzulara müraciət edən «Tərcüman»
dil birliyinə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələrin həyata
keçirilməsini vacib hesab edir və bunun üçün çalışırdı:
- türk dilini mümkün olduğu qədər yad dillərdən və onun
qaydalarından təmizləmək;
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- hər şivədə ifrat məhəlli olmayan kəlmələri ümumi türk
dilinə uyğunlaşdıraraq istifadə etmək;
- oxuyub yazanlar tərəfindən anlaşılmayan ərəbcə və farsca
sözlərdən xilas olmaq;
- türklər üçün ortaq bir yazı dili müəyyənləşdirmək;
- məktəblərdə müasir təhsil qaydalarını tətbiq etmək.
… «Tərcüman» qəzetinin (1883-1918) tam bir kolleksiyası
dünyanın heç bir kitabxanasında yoxdur. Ən çox ilə sayına sahib
kitabxana Sankt-Peterburqdakı Rusiya Milli Kitabxanasıdır.
…Türklərin bütün olduğuna inanaraq onlara tatar, Azeri,
başqırt, özbək kimi isimlər verilməsinin doğru olmadığını anlayır və
bütün bu isimlərin sadəcə bölmək, parçalamaq, dağıtmaq məqsədi
ilə ortaya atıldığını bilirdi. Əslində, Kaşqarlı Mahmud «Divani
lüğat-it türk» adlı əsərində türk dilinin çeşidli qollarının bir-birindən
fərqli səs özəlliklərini aydın göstərmişdir». («Qaspiralı İsmayıl bəy»
məqaləsindən).

Yrd.doç.dr. Əhməd Toksoy: «…türk milləti Qaspiralının
işarət etdiyi «Dildə, fikirdə, işdə birlik» hədəfini gerçəkləşdirəndə
onun da ruhu şad olacaq və adı hörmətlə anılmış olacaqdır». («XX
yüz ilə girərkən türk dünyası və İsmayıl Qaspiralı» məqaləsindən).

Qaspiralışünas Mustafa Tokər (Səlcuq Universiteti): «Bu
gün də aktual və canlı olan «dildə birlik» fikrini ortaya atan İsmayıl
Qaspiralını… bir daha xatırlamaq şübhəsiz ki, tək bir dillə danışıb
yazmaq həyəcanını duyan hər kəs üçün ödənməsi vacib bir vəfa
borcudur. Onun açdığı cığır bir sıra daxili və xarici düşmənlər
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tərəfindən əngəllənməsəydi, elə təxmin edirik ki, bu gün uğurla
nəticələnəcəkdi. Türk milləti üçün xeyirli olan hər işin, nədənsə
daxili və xarici bədxahları olmuşdur, bundan sonra da olacaqdır.
Bizim borcumuz, İsmayıl Qaspiralı əzmi və səbrini göstərərək bu
oyunun qurucularını elmin və ağlın yardımı ilə bitərəf etməkdir».
(«İsmayıl Qaspiralı» əsərindən).

Adas Yakubaskas (Yakub oğlu): «İsmayıl Qaspiralı Polşa
və Litvadakı tatarların həyatı ilə çox maraqlanmışdır». (Ağməscid,
mart 1991, İ.Qaspiralının yubileyi münasibəti ilə keçirilən
toplantıdakı çıxışından).

Prof.dr. Tuncer Gülənsoy: «…İ.Qaspiralı yalnız Krım
türkünün deyil, bütün dünya türklərinin səadəti və əbədi qurtuluşu
üçün çalışmışdır.
…İsmayıl Qaspiralı hələ sağ ikən çox gənc olan Mustafa
Kamalın onun fikirlərindən yararlanmadığını söyləmək olmaz.
Atatürkün gənc Türkiyə Cümhuriyyətinin təməlini qoyarkən irəli
sürdüyü «dil və tarix tezislərinin» əsasında İ.Qaspiralı fikirlərindən
yararlandığı aşkar görünür. Bu mövzu mütləq elmi araşdırmaya
möhtacdır. Bundan başqa Atatürkə ilham qaynağı olan Ziya
Göyalpın da «türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək» düşüncəsi
və eyni adlı əsərinin də Qaspiralı fikirlərindən qidalandığı
inkaredilməzdir. Bu problemin də müqayisəli şəkildə araşdırılması
aktualdır». («İsmayıl Qaspiralı və Anadolu türklüyü»
məqaləsindən).
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Krım mədəniyyət xadimi, yazıçı, publisist, tədqiqatçı
Osman Nuri-Asan Aqçoqraqlı: «Sözündən, fikrindən dönmək
bilməyən Qaspiralı qəzet buraxmaq üçün çarələr axtarırdı. Çarə
tapıldı. 1882-ci il ərzində «Tonğuç», «Şəfəq», «Qəmər», «Günəş»,
«Yıldız» kimi 12 risalə çıxardı. Təbii ki, bu risalələrin adları
müxtəlif olsa da, içi jurnal və ya qəzet olduğundan şübhə etməyən
əski Rusiya senzur idarəsi bunlara mane olurdu. Qaspiralı ona
badalaq vuran düşmənin ta ürəyinə, mərkəzinə (Peterburq nəzərdə
tutulur – T.A.) getdi. Nə necə də olsa da, rus və tatarca olmaq şərti
ilə «Tərcüman» adlı həftəlik bir qəzet çıxarmağa ruxsət aldı».
(«Qart müəllim və yazıçılarımızdan İsmayıl Qaspiralı» əsərindən
(1925).

İ.Qaspiralının nəvəsi İnci Ertəm: «İsmayıl Qaspiralının
nəvələrindən biri olmağıma rəğmən qənaətimcə əsil nəvələri onun
«Dildə, fikirdə, işdə birlik» əməlini mənimsəyib bu yolda
yorulmadan çalışanlardır. Onlar necə də xoşbəxtdirlər». (Ağməscid,
mart 1991. İ.Qaspiralının yubileyinə həsr olunmuş toplantıdakı
çıxışından).

Doç.dok. Giray Saynur Bozqurt: «Qaspiralı Rusiya
imperiyasındakı türklər arasında birliyin simvolu və onların mümtaz
şəxsiyyəti olduğu kimi ümumtürk-müsəlman hərəkatı fəaliyyəti ilə
məşğul olan türk ziyalılarının əksəriyyəti də ya onun tələbələri,
yaxud onun sisteminin yetişdirmələri idi». («Qaspiralı və Rusiya
müsəlmanlarının kimlik mücadiləsi» doktorluq işindən).
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Prof.dr. Mustafa Kafalı: «…Krımda doğulub Krımda vəfat
edən və Krımda dəfn olunan İsmayıl Qaspiralı Türkiyə də daxil
olmaqla bütün türk dünyasında ən çox tanınan və bilinən kimsə
olmaq vəsfini qorumaqdadır. Onun bu ölçüdə tanınması və
bilinməsinin ən böyük səbəbi yəqin ki, çoxşaxəli fəaliyyəti ilə
bağlıdır. Çünki İsmayıl Qaspiralı düşünən bir kimsə olduğu qədər,
bir məfkurə adamı, məfkurə adamı olduğu qədər öndər bir maarifçi,
maarifçi olduğu qədər idealist, idealist olduğu qədər qəzetçi və
naşirdir. Bütün bunların üstündə bir dava adamı və həyatı boyunca
yorulmadan inancı yolunda mücadilə verən kimsədir. Bütün bu
keyfiyyətləri özündə birləşdirmiş İ.Qaspiralı istər öz nəslinin, istər
özündən sonra gələn bir çox dəyərli insanın fövqündə duran,
tanınan bir insan kimi təzahür etməkdədir». («İsmayıl Qaspiralının
naşirliyi və qəzetçiliyi» məqaləsindən).

Prof.dr. Mehmet Saray: «Qaspiralı İsmayıl bəyin türkcənin
bütün türk dünyasının istifadə edə biləcəyi dil halına gəlməsi üçün
verdiyi bu səssiz və əsil mücadilə son dərəcə uğurlu olmuşdur. Belə
ki, «Tərcüman» qəzetində istifadə etdiyi sadə türkcə qəzetin
yayıldığı hər yerdə, xüsusilə Kazanda, Şərqi və Qərbi Türkistanda,
Azərbaycanda, Balkanlarda, Osmanlı Türkiyəsində yaşayan bütün
türklər tərəfindən anlaşılan bir dil halına gəlmişdir. Ziya Göyalp
«Türkçülüyün əsasları» adlı əsərində bu mövzuda yazır:
«Tərcüman» qəzetini Şimal türkləri olduğu qədər Şərq türkləri ilə
Qərb türkləri də anlardı. Bütün türklərin eyni dildə birləşmələrinin
mümkün olduğuna bu qəzetin vücudu canlı bir dəlildir».
…Bu gün… gerçəkləşməsini çox arzu etdiyimiz dil və
mədəni birlik ideyasının həyata keçməsi üçün, Qaspiralının ruhunun
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şad olması üçün bütün türklərin görəcəyi tək bir iş qalmışdır. O da,
türklüyün keçirdiyi təcrübələrdən faydalanaraq, latın əlifbası
təməlində bir əlifba hazırlamaqdır». («Qaspiralının türk dünyasında
verdiyi dil və kültür mücadiləsi» məqaləsindən).

Sabri Osmanoviç İzidinoviç: «Az qala yarım əsr boyunca
övladından – Krım tatar xalqından ayrılan Krım adası (bu səbəbdən
də bəzi şirinlikləri qeyb olsa da) gözəl, əfsanəvi, dünya hüzurunda
başqa bir diyara bənzəməyən vətənimiz Allahın hikməti ilə, bizim
milli qürurumuz, muazzam mütəfəkkir, ictimai və maarif ərbabı,
məşhur təzimatçı, müsəlmanların tərəqqisini, onların heysiyyətini
və mədəniyyətini yüksəldən… böyük insanın – İsmayıl Mirzə
Mustafaoğlu Qaspiralının da Vətənidir.
…İsmayıl Mirzə babamızın həqiqi nəvələri sayıla bilməmiz
üçün bizlər evdə olsun, işdə olsun, camaatçılıqda olsun, rahat
dönəmlərdə belə hər addımımızı, hərəkətimizi, niyyətimizi,
üsullarımızı xalqımızın şan və etibarını itirməməsi nöqteyinəzərindən etməliyik («İsmayıl Qaspiralı və Krım türkləri»
məqaləsindən).

Polşadakı Krım tatarlarının lideri, prof.Selim Hazbiyeviç:
«Yusif Akçura və Ziya Göyalp kimi «Pantürkizm» nəzəriyyəçilərindən və müdafiəçilərindən biri olan İsmayıl Qaspiralının bir
çox tələbəsi vardı. Çələbixan və Cəfər Seyd Əhmədin də olduğu
tələbələri arasında eyni zamanda Polşa, Litva və tatar türklərindən
də çox sayda insan vardı. …Rusiyada əsir edilmiş müsəlman-türk
xalqının hürriyyət və istiqlal mücadiləsində iştirak etmiş bir çox
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Polşa, Litva tatar türklərindən bəzilərini xatırlayıram. Məsələn,
Krım hökuməti bürosu idarəçisi və Azərbaycan hökuməti bürosu
idarəçisi olan Arslan Nayman Mirzə Kırğın, onun qardaşı və
Azərbaycan hökuməti ədalət naziri Nayman Mirzə Kırğın, Krım
Demokratik Cümhuriyyəti ədalət naziri İsgəndər Əhmədoğlu, Krım
tatar hökumətinin mətbu orqanı olan «Krım» qəzetinin baş
redaktoru Əliəsgər Miharoğlu, Krım tatar hökuməti Başkanı, eyni
zamanda Azərbaycan Ordusu Komutanı və Müsavat Partiyasının
üzvü Marsey Süleyman Sulkeoğlu» («İsmayıl bəy Qaspiralı:
Pantürkizm və Polşa ilə münasibəti» məqaləsindən).

Volkan Ekiz: «Adına istər post-modern, istər bilgi çağı
deyin, istərsə başqa ifadə tapın, amma modernlikdən sonrakı
dönəmin giriş ərəfəsində olduğumuz və keçid dönəmini yaşadığımız
mütləqdir. Bu şəraitə İsmayıl Qaspiralı ideyaları ilə adaptasiya
olunan türkçülük öz strategiyası və hədəfini müəyyənləşdirməlidir.
Bu yeni dövr üçün bəlkə Qaspiralının irəli sürdüyü simvol kifayət
etməyəcək, bəlkə də başqa bir simvol yetərli olacaq, lakin o simvol
tapılmalıdır. Türkçülük modern dönəmdə çağdaş olduğu kimi
modern sonrası da çağdaş qalmalıdır» («Alternativ bir «Dildə,
fikirdə, işdə birlik» axtarışı» məqaləsindən).

Qaspiralının qızı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
qurucularından, liderlərindən Nəsib bəy Yusifbəylinin həyat
yoldaşı, «Aləmi-nisvan» jurnalının redaktoru Şəfiqə xanım
Qaspiralı: «Rəhmətlik atam biz övladlarını daim oxumağa təşviq
edərdi. Oxuyacağımız kitabları seçərək satın alar, xüsusi ilə klassik
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əsərlərə üstünlük verər və dərgilərə də abunə olardı. Seçdiyi
əsərlərin hamısı mənalı, millətsevərlik duyğusu təlqin edən olardı»
(Atamdan xatirələr. «Əməl» jurnalı, № 12, sentyabr 1962).

Ədib mühərrir, böyük xalq xadimi Məhəmməd Fatih
Kərimi: «Yuxarıda bəyan edilmiş vəziyyətdə olan bir millət (ətalət,
cəhalət, mövhumat içində boğulan millət nəzərdə tutulur – T.A.)
üçün qəzet təsis etməkdə məqsəd mal toplamaq, şöhrət qazanmaq
və sairə kimi şəxsi və nəfsi arzular olmadığını, millət, vətən
sevgisinə, …ümumiyyətlə insaniyyətə xidmət və cəhalət vərəminə
mübtəla olan çarəsizlərə şəfa verə bilmək üçün fövqəladə bir qeyrət
göstərdiyini insaf sahibi olan hər kəs təsdiq etməlidir. Çünki o vaxt
millət qarşısında yeni mətbuat ərbabının ölüyuyan bir molla, yaxud
məscid süpürücü, bir müəzzin qədər də hörmət və etibarı yox idi.
Həm də qəzet buraxmağa və müxtəlif ləhcələrdə yazılmış risalələrə
görə pul sərf edib günaha batmaqdan (!) fövqəladə dərəcədə
qorxurdular. O halda «Tərcüman» qəzetinin sahibi nə üçün təsis
etdi? Heç şübhəsiz, cəhalət qaranlığında məhv olan milləti maarif
nuru ilə aydınlatmaq və çürüməyə başlayan əzalarını mədəniyyət
ziyası ilə sağaltmaq üçün. Buna əsla şübhə yoxdur. Qəlbi qeyrət,
həmiyyət və mətanət dolu İ.Qaspiralı bütün çətinliklərə sinə gələrək
işə təşəbbüs etdi.
…Xəstənin təbiətini bilib dərman verən təbib kimi millətin
idrak dərəcəsinə və ehtiyacına görə ona xitab edərək böyük səbirlə
onu yavaş-yavaş salamat sahilinə, yəni maarif və mədəniyyətə sövq
etməsi «Tərcüman»ın ən böyük xidməti və təqdirəlayiq məharətidir.
…Millət özünün cahil, elm və maarifə möhtac olduğunu,
maarif və mədəniyyətdən kənar həyatın mümkün olmadığını
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anlamağa başladı. Düşüncələrdə təyəqqüz (oyanma – T.A.) hasil
oldu. Millət xəstə, dərmana, ziyaya möhtac olduğunu etiraf etməyə
başladı. «Tərcüman»ın böyük xidməti də budur» (sitat 1903-cü ildə
«Tərcüman» qəzetinin 20 illik yubileyi münasibəti ilə Orenburq
ziyalılarından Məhəmməd Fatih Kəriminin 1904-cü ildə
Orenburqda nəşr etdirdiyi «Krıma səyahət» adlı kitabından tanınmış
qaspiralışünas Zəfər Qaratayın hazırladığı «Dua məclisi» adlı
məqalədən götürülmüşdür).
«Bütün ömrünü din və qan qardaşları xeyrinə həsr etmiş
böyük bir şəxs bu gün aramızdan ayrıldı. Millətin səadətini hər
şeydən irəli tutmuş, insaniyyət və tərəqqi yolundakı səylər bütün
dost və düşmənlərinin təqdirlərini cəlb etmiş alicənab bir qəlb bu
gün hərəkətdən durdu. Bu gün böyük türk-tatar dünyasının
yolbaşçısı olan ən parlaq ulduz söndü. Bu ulduzun sönməsi türktatar dünyasının şərqindən qərbinə, şimalından cənubuna qədər
görüləcək və hər yerdə özünün dəhşətli təsirini icra edib həssas
qəlbləri titrədəcəkdir. İsmayıl bəyin həyatı Rusiya müsəlmanları
üçün özbaşına müstəqil bir dövr, özbaşına müstəqil bir tarixdir. Bu
dövrdə Rusiya müsəlmanları yenidən dünyaya gəldilər. Bu dövrdə
dilli və ədəbiyyatlı oldular. Milli mətbuata, mədəniyyət və
insaniyyət fikrinə girmələri də bu dövrdədir.
Xülasə, Rusiya müsəlmanları arasında yeni maarifin və
mədəniyyətin yayılmasının başı mütləq İsmayıl bəy Qaspiralıyə
çatıb dayanmaqda və Rusiya müsəlmanları arasında millət və
camaat xidmətində olan nə qədər şəxslər varsa, bunların hər biri
İsmayıl bəyi özlərinə ustad hesab etməkdə və onun şagirdi olmaqla
özlərini bəxtəvər saymaqdadırlar». («Böyük milli matəm»
məqaləsindən. «Vakit», 12 oktyabr 1914).
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Vəkil İ.Sıtkı Oğuzbəyov: «O, türklük davasında həqiqətən
böyük xidmətlər etmiş bir müctəhid, bir türk alimi idi. O, həqiqi bir
müsəlman, islam dininin təəssüblə əlaqəsi olmadığına inanan
həqiqi bir mömin idi.
Qaspiralı dünya dinlərini də araşdırmışdı. Müsəlmanlığın
ağla ən uyğun bir din olduğunu dəlillərlə qəbul edən bir insan
olduğu üçün bir tərəfdən türklüyə, türk dilinin vəhdətinə, bir
tərəfdən də müsəlmanlığın xurafatdan təmizlənərək layiq olduğu
mövqeyə çatacağına inanan bir müctəhid və bu yolun tərəqqisi üçün
çalışan bir mücahid idi». (Mərhum İsmayıl Qaspiralı və bir xatirə.
«Əməl» dərgisi, № 7, noyabr 1961).

Ukraynanın
sabiq
Prezidenti
Leonid
Kuçma:
«Zamandaşları onu sayqı ilə müəllimlərin müəllimi, nəhəng
adlandırırdılar, Krım-tatar xalqının ən şanlı övladlarından biri
İ.Qaspiralı dünya miqyaslı mütəfəkkirlər sırasında nüfuzlu yer
tutmaqdadır». (Ağməscid, 14-15 may 1991-ci ildə İ.Qaspiralının
150 illik yubileyindəki çıxışından).

Doç.dr. Turqay Uzun (Muğla Universiteti): «İsmayıl
Qaspiralı türk ulusunun bir bütün olduğuna, coğrafi və dildən gələn
fərqliliklərin bu bütövlüyü poza bilməyəcəyinə inanmış və bu
səbəblə dil birliyini əngəlləyəcək və türk xalqları arasında
anlaşmanı çətinləşdirəcək ünsürlərə qarşı mücadilə edilməsinin
vacibliyini qeyd etmişdir. Qaspiralı türk birliyi üçün gərəkli
gördüyü düşüncə birliyi məsləyini dil birliyi ilə əlaqələndirmiş, dil
birliyi gerçəkləşmədən Türk xalqlarının birləşməsindən söz edilə
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bilməyəcəyi fikrində olmuşdur». («İlk türk maarifçilik hərəkatı:
cəditçilik və İsmayıl Qaspiralı» məqaləsindən).

Prof.dr. Əhməd Bican Ərcilasun: «Qaspiralının başladığı
və İlminskinin təhlükəli bir proses kimi qələmə verdiyi «ortaq dil»
ideyası Kazanda olduğu kimi Azərbaycanda da böyük əks-səda
doğurmuşdur. 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan əbədi dili ilə
bağlı mübahisələrin olduğu məlumdur: Osmanlı türk ədəbi dilindən
istifadə edənlərlə xalq danışıq dilindən yararlanaraq yeni bir ədəbi
dil yaratmaq istəyənlər arasında şiddətli münaqişələr olmuşdur.
Hələ 1876-cı ildə H.Zərdabi «Əkinçi» qəzetində (№ 14) türkcənin
ümumiləşdirilməsi təklifini irəli sürmüşdür. Osmanlı türk ədəbi
dilini müdafiə edənlər Əli bəy Hüseynzadənin «Füyuzat», «Şəlalə»
və «Dirilik» məcmuələrində fəaliyyət göstərdilər. 1920-ci illərdə
Türkiyə ədəbi dili Azərbaycanda artıq təhsil dili kimi qəbul
edilmişdi. Bu durumun 1930-cu illərə qədər davam etdiyini
prof.Tofiq Hacıyev nümunələrlə sübuta yetirmişdir». («İsmayıl
Qaspiralının fikirləri» məqaləsindən).

ABŞ türkoloqu Edvard J.Lazzerini: «Gözlənilən nəticələr
(söhbət «Tərcüman»ın nəşrindən sonrakı nəticələrdən gedir –
nəzərdə tutulur – T.A.) bir tərəfdən iqtisadi geriliyə rəvac verən,
cəhaləti körükləyən və siyasi zəifliyi bəsləyən müsəlmanların zehni
geriliyinə son verilməsi, digər yandan imperiyanın daha ədalətli,
daha ahəngdar və daha güclü hala gətirilməsində müsəlmanlar ilə
ruslar arasında bərabər bir ortaqlığın başladılması idi. Bu bir adam
və çiçəyi burnundakı qəzetçi üçün əlçatmaz iş olsa da, qeyrət və
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zamanla «kiçik şeylərin böyüyəcəyi, çətin işlərin asanlaşacağı və
uzaq şeylərin yaxınlaşacağına dair sarsılmaz inancın sürüklədiyi
Qaspiralı və «Tərcüman» üçün belə deyildi.
…Zamanla «Tərcüman» modernizmin simvoluna çevrildi.
Bu etibarla da adı Rusiya müsəlmanlarına özləri və digər bir
çoxlarının keçən yüz il və sonrasında ardınca düşdükləri bu abidəvi
əməli xatırladır» («İsmayıl bəy Qaspiralının «Perevodçik» «Tərcüman»ı: modernizmin bir tribunası» məqaləsindən, çevirəni
Bülənt Tanatar).

Dr. Brian G.Villiams: «1914-cü ildə vəfat edən
İ.Qaspiralıya münasibət Sovet dövrünün ilk on ilində müsbət olmuş,
sovet nəşrlərində onun fəaliyyəti təqdir edilmiş, sovet qəhrəmanı
səviyyəsinədək qaldırılmış, Baxçasaraydakı evi muzey edilmişdir.
1930-cu illərdə Stalinin «millətçi damğası»nın işə düşməsi ilə bir
anda Qaspiralının «sosialist ikona» rolu sona çatdı, adı, əməlləri
təzyiqə məruz qaldı, ev muzeyi bağlandı, sümürücü burjua
nümayəndəsi kimi tənqidlərə məruz qaldı. Sovet islam tədqiqatçısı
Lyutsiyan Klimoviç «Çarlıq Rusiyasında islam» adlı əsərində
Qaspiralını burjua sümürücülərinin «ən şaşaalı» adlandırdığı
Qaspiralıya qarşı borda atəşini başlatdı…
…Müsəlman fanatizminə qarşı mücadiləsində və milləti
birləşdirmək və dünyəviləşdirmək istiqamətindəki fəaliyyətinə görə
gerçəkdən «Krımlı bir Atatürk» adını qazandırmışdır.
…Qaspiralını Krım tatar millətçilərinin atası adlandırmaq
olar». («İsmayıl Qaspiralının mirasını yenidən şərh etmək: Krımlı
Atatürkmü, rus işbirlikçisimi, yoxsa Rusiya imperatorluğuna pantürkçü bir təhdit» məqaləsindən. Çevirəni Bülənt Tanatar).
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İbrahim
Dilmaç:
«Modern
zamanlarda
türk
milliyyətçiliyinin ən önəmli düsturunu İsmayıl Qaspiralı, qaynağı
da onun çıxardığı «Tərcüman» qəzetidir… Qaspiralı ən əvvəl təhsil
olmaq üzrə çeşidli sahələrdə gətirdiyi yeniliklərlə türk
modernləşməsinin önünü açan adamdır… «Tərcüman» qəzetinin
şüarı olan «Dildə, fikirdə, işdə birlik» bu gün belə mənasını
qorumaqda və yol göstəricisi olmaqdadır. Bir Krım tatarı olan
İsmayıl Qaspiralıdan sonra Kazan tatarlarından olan Yusif Akçura
modern türkçülük cərəyanının ən önəmli ikinci ideoloqudur».
(«Modern türk düşüncəsinə «cədidçi» ənənəsinin təsiri»
məqaləsindən).

Safter Nağayev: «Millət atasının vəfatı haqqında ilk olaraq
Azərbaycanın sevilən övladı Nəriman Nərimanov, türkistanlı
cədidçilərin öndəri Mahmudxoca Behbudi, özbək ədəbiyyatının
görkəmli nümayəndəsi Həmzə və ardınca digərləri duyğularını
bəyan etdilər. M.Behbudi «Ayna» dərgisinin 1914-cü il 49-cu
nömrəsindəki «İsmayıl bəy həzrətləri ilə söhbət» adlı məqaləsində
Qaspiralı ilə İstanbuldakı görüşlərindən bəhs edərək onun xatirəsi
önündə baş əydiyini yazır və qeyd edirdi: «Ah, ustadımızı itirdik,
kim bilir, bəlkə də o yuxuya getmişdir, röya dünyasındadır. Bundan
sonra ustadımızın ruhu ilə söhbət edərik». Həmzənin «Fərqanə
sədası» qəzetinin 22 və 28 sentyabr 1914-cü il tarixli nömrələrində
təziyə və mərsiyəsi dərc olunmuşdur…
Qaspiralının Türkistandakı fəaliyyətlərini ilk dəfə
araşdıranlardan özbək alimləri Salih Qasımov, Bəyalı Qasımov,
Şirəli Turdiyev və digərlərinin adını hörmətlə çəkirik». («Dildə,
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fikirdə, işdə birlik: Qaspiralı və Türkistan» məqaləsindən. «Qardaş
ədəbiyyatlar» dərgisi, № 26, yanvar-mart 1994).

Tarixçi, türkoloq, Başqırd istiqlal hərəkatının öndəri Zeki
Velidi Toğan: «O, bu əsərdə («Rusiya müsəlmanları» nəzərdə
tutulur – T.A.) rus idarəsi altındakı türk-tatarların bir soya mənsub
xalq olduğu və ruslarla dil tapmaqla Qərb mədəniyyətlərinə
yiyələnə biləcəkləri fikrini irəli sürdü. Türkcə buraxdığı
kitabçalarında o, işarət edirdi ki, əgər türk-tatarlar ayrı-ayrı qruplar
halında dağınıq qalarsa, sonluq fəlakətli olacaqdır. Qurtuluşun tək
yolu yeni Qərb mədəniyyətinə qatılmaq üçün birlikdə hərəkət
etmələri gərəkliyini onlara öz dilləri vasitəsi ilə çatdırmağa cəhd
göstərdi («Qaspiralı İsmayıl» məqaləsindən. «The encyclopaedia of
islam», New Edition, V.II.1965, Leiden. «Qardaş ədəbiyyatlar»
dərgisi, № 26, 1994. Tərcümə edəni prof.dr. Ə.Y.Akpinar).

Krım Milli məclisinin sədri, qaspiralışünas alim Mustafa
Əbdülcəmil Kırımoğlu: «İsmayıl bəy Qaspiralı xalqımızın, türk
dünyasının ən böyük insanlarından biridir. …O bizim xalqımız
üçün ən mühüm insandır. Onun fikirləri ilə Krımdakı problemləri də
aşmaq bizim üçün daha asan olacaqdır. Çünki heç bir türk xalqı
təkbaşına problemlərini həll edə bilməz. Bu problemlərin həll
olunmasının tək yolu bərabər olmaqdır». (M.Ə.Kırımoğlu ilə Kamal
Çaprazın müsahibəsindən. «Tarih ve medeniyyet» dergisi, ocaq,
1995).
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Ayxan Göysan: «Təhsil deyildiyi zaman Rusiya türk və
müsəlmanlarının yaxından tanıdığı, onların yüksəlməsi üçün çalışıb,
təzyiqlərə məruz qalmış ülküçü türk mütəfəkkiri və jurnalisti
İsmayıl bəy Qaspiralını (1851-1914) xatırlamamaq olarmı?»
(«Qaspiralı İsmayıl bəy və üsuli cədidçiliyi» məqaləsindən, «Türk
kültürü», № 18, 1964-cü il).
«Qaspiralı türkçü olduğu qədər də islamçı idi. …Qaspiralının islamlığı fanatizm və kor-koranə inanış deyildir». («İsmayıl bəy
Qaspiralı» məqaləsindən. «Türk kültürü», № 23, 1964).

Nevin Okay: «Bəzi düşüncələr vardır ki, o bizə yasaqdır» İsmayıl bəy Qaspiralının bu cümləsini nə zaman oxusam, gözümün
önünə dümdüz, sonu görünməyən dünyalara açılan bir düzənlikdə
duymaqdan, düşünməkdən və gülməkdən məhrum edilmiş külüng
vuran insan yığını gəlir.
…Qaspiralı üçün əsarət problemi mədəniyyət problemidir…
Qaspiralı üçün Şərq məsələsi maarif məsələsidir. … «Tərcüman» bu
diyarda azadlığın da ifadəsi olduğunu göstərmişdir» («Əsir millətlər
və İsmayıl Qaspiralı» məqaləsindən. «Türk kültürü», № 21, 1964).

A.Battal-Taymas: «…Mən bu məşhur türkü həyatımda ilk
dəfə idi ki, görürdüm. Ustad bizi yaşıl rəngli bir Buxara əbası
geyinmiş olduğu halda ayaq üstə qarşıladı. Qarşısında durduğumuz
bu ulu şəxs ortadan bir az uca boylu, ağ üzlü, çəkmə burunlu,
kəskin baxışlı idi…». («Mən onu gördüm» məqaləsindən. «Türk
kültürü», № 69, 1968).
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Altan Dəliorman: «Türk mətbuat tarixinin ən diqqətə dəyər
simalarından biri şübhəsiz, İsmayıl bəy Qaspiralı və qəzetlərindən
də biri onun çıxardığı «Tərcüman» qəzetidir. … «Tərcüman»
qəzetinin təsiri rusların «Novoye vremya», ingilislərin «Taym»
qəzetinin təsirindən min dəfə böyük olmuşdur» («İsmayıl Qaspiralı
və «Tərcüman» qəzeti», «Türk kültürü» dərgisi, № 69, 1968).

«Türk ansiklopedisi»: «İ.Qaspiralı üçün tək şərəfli vəzifə
millətdaşlarını və dindaşlarını oyandırmaq və tərəqqi etdirmək
yolunda mübarizə etmək və çalışmaqdır» («İsmayıl bəy Qaspiralı»
məqaləsindən, VII cild, Ankara, 1969).

İsmayıl Asanoğlu Kərim: «Qaspiralı müəllim olaraq məktəb
və mədrəsələr üçün bir sıra gərəkli dərsliklər hazırladı. Bunların
arasında matematikalar («Hesab muxtasar. Amel xamse və mesail-ixesabie», «Muxtasar ilm-i-hesab»), qrammatikalar («Sarf-ı-türk»,
«İlm-i-sarf») və bir çox digərləri var. Onun özü hazırladığı
«Rəhbər-i-muallim» və bir neçə cildlik «Xoca-i-subyan» dərsliyi
30-a yaxın dəfə nəşr edilmişdir. Qaspiralınin nəşr etdiyi dərsliklərin
çoxu Avropa standartlarına uyğundur». («Qaspiralınin kitabları»
məqaləsindən).

Yazıçı-publisist İlqar Qasımov: «Türk xalqlarının
maariflənməsində mədəni inqilab edən böyük mütəfəkkir İsmayıl
bəy Qaspiralı xalqa xidməti əsas tutub ömrünün otuz ilini onların
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savadlanmasına və biliklərə yiyələnməsinə bağışladı». («Uzaqgörən
maarifçi» məqaləsindən, «Azərbaycan müəllimi», 19 aprel 2001).
«İsmayıl bəyin təhsildə apardığı islahatlar xalq və cəmiyyət
tərəfindən birmənalı qarşılanmadı. Bu yeniliyin ilkin mərhələsində
əleyhdarları tərəfdaşlarından qat-qat çox oldu. Dindarlar və
fanatiklər İsmayıl bəyin ideyalarına qarşı sərt mövqe tutub onu
islamdan üz döndərən bir adam kimi günahlandırdılar. Lakin
cəhalətə qarşı mübarizəyə qalxan böyük islahatçı öz əqidəsindən
dönmədi, bu istiqamətdə işlərini səbrlə davam etdirib, təhsildəki
islahatlarını mərhələlərlə həyata keçirdi. Bütün ömrü boyu islam
dininə hörmətlə yanaşan və onu təbliğ edən İsmayıl bəy Quranın
müqəddəsliyini etiraf edib, maarifin xalqa xidmətindəki rolunu
açıqlayıb yazırdı: «Quran bizim müqəddəs kitabımızdır. O bizi
oxumağa, işləməyə və doğru yaşamağa çağırır. Maarif də insana
xidmət edir. Bəzi müsəlmanlar fikirləşir ki, Quran və maarif birbirinə mane olur, əksinə. Mənəvi ruhumuzun saflığı üçün Quran
lazımdır. Maarif isə bədənimizin sağlamlığına xidmət edir».
(«Uzaqgörən maarifçi» məqaləsindən. «Azərbaycan müəllimi», 19
aprel 2001).
«Dildə, fikirdə, işdə birlik» şüarı altında türk tatarların
birliyə səsləyən böyük mütəfəkkir İsmayıl bəy Qaspiralı, heç bir
mübaliğəsiz deyə bilərik ki, hələ sağlığında nəhəng Avrasiya
materikində yaşayan bütün türk xalqları arasında geniş tanınıb,
onların, eləcə də Şərq müsəlmanlarının dərin hörmətini qazanıb.
Türk dünyasında böyük nüfuza malik olan İsmayıl bəy Qaspiralı
sadə xalqdan tutmuş ən mötəbər dairələrə qədər daima rəğbətlə
qarşılanıb və alqışlanıb.
Krım-tatar ədəbiyyatşünası, filologiya elmləri doktoru,
professor İsmayıl Həsən oğlu Kərim türk xalqlarının
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maariflənməsində əvəzsiz yeri olan böyük naşir İsmayıl bəy
Qaspiralınin məşhur «Tərcüman» qəzetinin fəaliyyəti və tarixi
üzərində uzun illərdən bəri apardığı araşdırmaları ümumiləşdirərək,
qiymətli bir tədqiqat əsərini («Qaspiralınin «canlı» tarixi (18831914) yaradıb və «Tərcüman»ın say-seçmə sayları ilə bir yerdə nəşr
etdirib». («Tərcüman»da Azərbaycan mədəniyyəti» məqaləsindən.
«525-ci qəzet», № 147, 26 iyul 2001).
«Krım-tatar xalqı sürgün olunduğu səbəbindən uzun illər
davamında İsmayıl bəy Qaspiralınin ədəbi irsi onlar tərəfindən
araşdırılmadı. 1999-cu ildə Krım-tatar ədəbiyyatşünası İsmayıl
Həsən oğlu Kərim türk dünyasının bənzərsiz dahilərindən olan
İsmayıl bəy Qaspiralınin həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı doktorluq
dissertasiyasını Alma-Ata şəhərində müdafiə etdi. İsmayıl Həsən
oğlu Kərim elə həmin ildə də böyük naşirin məşhur «Tərcüman»
qəzetinin fəaliyyəti və tarixi üzərində uzun illərdən bəri apardığı
araşdırmaları ümumiləşdirərək qiymətli bir tədqiqat – «Qaspiralınin
ömürlüyü» (1883-1914) əsərini yazdı və «Tərcüman» qəzetinin sayseçmə sayları ilə bir yerdə nəşr etdirdi». («Zamanlara qalib gəlmiş
böyük türkçü» məqaləsindən. «Ədəbiyyat qəzeti», 11 may 2001).
«İsmayıl bəy Qaspiralı ömrünün sonunacan türk-tatarların
gələcək talelərini düşünüb onların qayğısına qaldı. Qələmi ilə
üsyana qalxıb «dildə, fikirdə, işdə birlik» şüarı altında türk
xalqlarını birliyə səsləyən İsmayıl bəy Qaspiralı mübaliğəsiz deyə
bilərik ki, hələ sağlığında nəhəng Avrasiya qitəsində yaşayan türk
xalqları arasında tanınıb, bu xalqların və Şərq müsəlmanlarının
dərin hörmətini və məhəbbətini qazanıb.
1893-cü ildə Buxara əmiri mir-Səid Əbdül Əhəd xan İsmayıl
bəyi digər mükafatlarla yanaşı Üçüncü dərəcəli Dan Ulduzu Qızıl
Ordeni ilə, 1894-cü ildə Türkiyə Sultanı Abdulla Xəlilxan
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Dördüncü dərəcəli Mecdie Ordeni, 1904-cü ildə İran şahı
Müzəffərəddin Şah Üçüncü dərəcəli Günəş və Aslan Ordenilə təltif
etmişlər.
Mədəni ictimai və siyasi fəaliyyətinə görə 1910-cu ildə
İsmayıl bəy Qaspiralınin namizədliyi «Revu edu monde musulman»
adlı fransız məcmuəsinin heyəti tərəfindən Nobel mükafatına
təqdim edilib». («Türk dünyasının zəkası» məqaləsindən. «525-ci
qəzet», 24 mart 2001).

Fəlsəfə doktoru Mənzər İbrahimova: «Rusiyada türk
qadınları hərəkatı Azərbaycan və tatar xalqlarının tarixi və mədəniyyətində təsadüfi mövzu deyil. Şərq qadınının emansipasiyasının
Rusiya imperiyasında yaşayan türk xalqlarının milli-azadlıq
hərəkatı ilə bir çox türk xalqlarının taleyində mühüm rol
oynamışdır. İllər ötdükcə bu hərəkatın tarixi haqda yeni-yeni
bilgilərə yiyələnirik: tək bədii əsərlərlə deyil, həm də, məsələn,
Türkiyədə nəşr edilmiş «Şəfiqə Qaspiralı və Rusiyanın türk
qadınları hərəkatı (1893-1920)» kimi memuarlarla tanış oluruq.
Qeyd etmək lazımdır ki, kitab həm XX əsrin əvvəllərində
baş vermiş hadisələrə, onların iştirakçılarına, bu dövrün görkəmli
türk xadimlərinə dair geniş məlumatlarla zəngindir. Bu işdə doktor
Şəngül Hablemitoğlunun və doktor Nəcip Hablemitoğlunun
xidmətləri əvəzsizdir. Onlar Şəfiqə xanım Qaspiralının mənəvi
zənginlik dünyasının oxuculara çatdırılmasında əllərindən gələni
əsirgəməyiblər. Kitabın ilk nüsxəsi ilə tanışlığımıza imkan yaratdığı
üçün həmvətənimiz Ramiz Abutalıbova öz minnətdarlığımızı
bildirmək istərdik». («Fədakar türk qadını – Şəfiqə xanım
Qaspiralı» məqaləsindən. «Respublika» qəzeti, 23 yanvar 2000).
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Fil.e.d. prof. Xeyrulla Məmmədov: «Tərcüman» XIX əsrin
sonu, XX əsrin əvvəllərində rusiyalı müsəlmanlara, birinci növbədə
türk-tatar qövmünə xidmət göstərmək məqsədilə yaradılan dövri
mətbuat orqanlarının ən məşhuru, ən şöhrətlisi və uzunömürlüsü
olmuşdur. Əsrin əvvəlində Cəlil Məmmədquluzadənin Tiflisdə nəşr
etdiyi satirik-yumoristik «Molla Nəsrəddin» jurnalı istisna edilmək
şərtilə Rusiya imperiyasının islam etiqadlı, türk soylu vətəndaşları
arasında «Tərcüman» qədər geniş miqyasda yayılan kütləvi şəkildə
oxunan, şüurlara qüvvətli təsir göstərən və ən nəhayət, zamanına
görə ətrafına nisbətən çoxlu oxucu və abunəçi toplayan ikinci bir
dövri mətbuat orqanı təsəvvürə gətirmək çətindir».
«Tərcüman»ın nəşr olunduğu vaxt kəsiyində onun
səhifələrində Azərbaycan qədər tez-tez zikr olunan ikinci bir
məntəqə yoxdur. Onun Bakıdan, Şəkidən, Şamaxından, Şuşadan,
İrəvandan, Qoridən, Tiflisdən, Gəncədən, Ordubad və Naxçıvandan
daimi müxbirləri vardı.
H.Zərdabi,
Ə.Topçubaşov,
S.Vəlibəyov,
F.Köçərli,
N.Nərimanov, S.M.Qənizadə, M.T.Sidqi və başqaları redaksiya ilə
sıx əlaqə saxlayır, baş redaktorla müxtəlif məsələlərə dair fikir
mübadiləsi edirdilər.
XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlini əhatə edən otuz illik bir
mərhələdə Qafqaz müsəlmanlarının həyatında baş verən mühüm
hadisələr «Tərcüman»ın səhifələrində əks olundu. Qəzet
Azərbaycan mühitinin səlnaməsi oldu. («Tərcüman»da Azərbaycan
ədəbiyyatı» məqaləsindən. «Ədəbiyyat qəzeti», 17 noyabr 2000).
«Naşir-mühərririn Bakıda S.M.Qənizadə və N.Nərimanov,
İrəvanda F.Köçərli, Naxçıvanda M.T.Sidqi, Şuşada H.Vəzirov və
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H.X.Qaradağı, Qoridə A.O.Çernyayevski və S.Vəlibəyov, Tiflisdə
M.H.Qayıbov və Ə.Axundzadə, Teymurxanşurada M.Ə.Talıbov,
Peterburqda Ə.Haqverdiyev və b. ilə yaradıcılıq əlaqələri diqqəti
cəlb edir». («Tərcüman»: Dildə, fikirdə, işdə birlik» məqaləsindən.
«Ədəbiyyat qəzeti», № 26, 6 iyul 2001).
«Qaspiralınin ölüm xəbəri Rusiyanın müsəlmanlar yaşayan
bütün vilayətlərində olduğu kimi, Azərbaycanda da dərin kədər
doğurdu. Qəzetlərin həmin günlərdə çıxan saylarında bu böyük
şəxsiyyət haqqında müxtəlif səciyyəli yazılara və matəm
tədbirlərinin təsvirinə geniş yer ayrılmışdı. O zaman Bakıda nəşr
olunan «Bəsirət» qəzeti N.Nərimanovun «Bağçasarayda imtahan
meydanı» məqaləsini dərc etdi (13 sentyabr 1914, № 21). «İqbal»
qəzeti isə sentyabrın 14-də çıxan nömrəsini demək olar ki,
bütövlükdə İsmayıl bəyə həsr etmişdi. Qəzetin ikinci səhifəsində
başda İsmayıl bəyin portreti, sağ və sol tərəflərində Sənətulla
İbrahimovun «Yasi-əzim: böyük və tarixi milli matəm», Xəlil
İbrahimovun «Uful», Hüseyn Rzanın «İsmayıl bəy vəfat etdi»
məqalələri, Məhəmməd Hadinin «Böyük İsmayıl bəy» şeiri
verilmişdi. Bir gün əvvəl Təzəpir məscidində keçirilən və Zeynal
bəy Səlimxanov tərəfindən maliyyələşdirilən matəm yığıncağından
reportaj dərc olunmuşdu.
Matəm günlərində nəşrə başlayan «Dirilik» jurnalının birinci
sayında İsmayıl bəy Qaspiralıyə xüsusi yer ayrılmışdı. Jurnalın üz
qabığında və 6-cı səhifəsində böyük millət xadiminin portreti,
«Ustadi-əzim İsmayıl bəy» adlandırılan «Türk Yurdu»
məcmuəsindən götürülmüş tərcümeyi-halı və Əlabbas Müznibin
«Sevgili atamız İsmayıl bəy» şeiri verilmişdi». («Türk yurdunun
yolbaşçısı» məqaləsindən. «Xalq qəzeti», 17 oktyabr 1996).
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«Volqaboyunda, Krımda, Orta Asiyada milli ədəbiyyatın
irəliləyişinə xidmət göstərən yazıçılarla yanaşı Qafqazda yazıbyaradan Sultan Məcid Qənizadə, Nəriman Nərimanov, Əbdülssəlam
Axundzadə və Axund Yusif Talıbzadə haqqında portret oçerk dərc
etmişdi. Bu Rusiyanın islam türk xalqlarının yeni dövr vahid
ədəbiyyat tarixini yaratmaq sahəsində ilk əməli addım və örnək idi.
Burada təməli M.F.Axundov tərəfindən qoyulan realist sənət və
onun yaradıcıları əhatə olunmuşdu. Haqqında söz gedən ədəbiyyat
bütövlükdə Azərbaycan modeli əsasında yaranmışdı». («Qaspiralı
və Azərbaycan» məqaləsindən. «Ulduz» jurnalı, 1992, № 9-10).
«Tərcüman» (1883-1918) XIX əsrin sonu, XX əsrin
əvvəlində Rusiya müsəlmanları mühitində nəşr edilən qəzet və
jurnalların ən uzunömürlüsü, geniş miqyasda yayılanı və ən çox
oxunanı olmuşdur. O, bir il iki ay «Ziyayi-Qafqasiyə», səkkiz il
yarım «Kəşkül», bir il doqquz ay «Şərqi-Rus», 1905-ci il
inqilabından sonra Qafqazda, Krımda, Volqaboyunda, Türkistanda
çıxan müxtəlif məsləkli dövri mətbuat orqanları («Həyat», «İrşad»,
«Tanq», «Molla Nəsrəddin», «Vətən xadimi», «Nur», «Azad xalq»,
«Yıldız», «Əl-əsəri-Əl-cədid», «Əl-islah», «Fikir», «İdil», «Dan
yıldızı», «Vaxt» və s.) ilə paralel fəaliyyət göstərmişdir. 1891-ci ilin
oktyabrında «Kəşkül»ün bağlanmasından 1903-cü ilin martında
«Şərqi-Rus»un nəşrə başlamasına qədər təxminən 12 il «Tərcüman»
Rusiya imperiyasının müsəlman əhalisinə məxsus yeganə qəzet
olmuşdur.
Qazan, Orenburq, Qarasubazar, Bağçasaray, Uralsk, Sibir
tatarları kimi Cənubi Qafqaz türklərinin həyatı, əliqələmli
Azərbaycan ziyalılarının fəaliyyəti həmişə böyük Krım
«murza»sının diqqət mərkəzində idi.
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«Tərcüman»ın redaktoru kimi fəaliyyət göstərdiyi otuz bir il
ərzində Azərbaycan həyatında elə bir əlamətdar hadisə olmamışdır
ki, İsmayıl bəy ona münasibət bildirməsin və elə az-çox tanınan
ziyalı yox idi ki, qəzetdə adını zikr etməsin. İllər bir-birini əvəz
edir, ictimai fikrin inkişafında təzə meyllər əmələ gəldikcə, ədəbi
hərəkata yeni qüvvələr cəlb olunduqca İsmayıl bəyi əhatə edən
adamların tərkibi dəyişir, qələm savaşında «nozuhur» adlar
səslənirdi. Ötən əsrin 80-90-cı illərində böyük millət xadimi
«qərbliləşmək», müasir Avropa elmlərini müsəlman-türk xalqlarına
öz ana dillərində öyrətmək ideyasını meydana qoyub, bunu xalq
həyatına tətbiq etmək uğrunda mübarizə apararkən, o, «üsulicədid»i özünə məslək seçib xalqın maariflənməsi yolunda böyük
səylə çalışan Səid və Cəlal Ünsizadə qardaşları, Əbdüssəlam
Axundzadə, Molla Hüseyn Qayıbov, Səfərəli bəy Vəlibəyov,
Firudin bəy Köçərli, Sultan Məcid Qənizadə, Nəriman Nərimanov,
Məhəmməd Tağı Sidqi Səfərov və başqaları ilə sıx əlaqə
saxlamışdı. Ədib bunların ictimai fikrin oyanışı, siyasi şüurun
yüksəlişi və milli mədəniyyətin dirçəlişi sahəsində xidmətlərini
qəzetdə vaxtaşırı işıqlandırıb təbliğ etməklə müasir tərəqqi
ideyalarının
inkişafına
misilsiz
xidmət
göstərmişdir».
(«İ.Qaspiralınin Ə.Hüseynzadəyə «Açıq məktubu» məqaləsindən.
«Ədəbiyyat qəzeti», 17 iyul 1992).
«İsmayıl bəy Qaspiralı 1906-cı ilin 7 aprelində Tiflisdə nəşrə
başlayan «Molla Nəsrəddin» jurnalını Azərbaycan mətbuatı
tarixində orijinal hadisə, Rusiyanın, Türk-müsəlman xalqlarının
ədəbiyyatında satira və yumorun dirçəlişinə və inkişafına təkan
verən və kömək edən yeni istiqamət kimi bəyənib təqdir etdi.
«Tərcüman»da verilmiş müxtəlif səpkili materiallardan görünür ki,
jurnal fəaliyyətə başladığı gündən İ.Qaspiralınin diqqət mərkəzində
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olmuş, onu rəngarəng publisistik vasitə və üsullardan istifadə
etməklə mərkəzi Rusiyada, xüsusilə Krım, Volqaboyu və Sibir
tatarları arasında təbliğ etmişdir.
İ.Qaspiralınin mülahizələri «Molla Nəsrəddin» və
mollanəsrəddinçilərin tarixi xidmətlərini təsdiq edən vəsiqə idi.
Çünki bunlar ardıcıl surətdə «müsəlman qardaşlar, gedin dərsə,
gedin sənətə, məşğul olun ticarətlə, çalışın, vuruşun və özünüzü
mədəni millətlərin cərgəsinə daxil edin» - deyən («Molla
Nəsrəddin» jurnalı, 1908, № 4), böyüklüyü və əzəməti bütün
müsəlman, türk dünyası tərəfindən etiraf olunan maarif, mətbuat və
ədəbiyyat mürşidinin dilindən deyilmişdir». («İ.Qaspiralı «Molla
Nəsrəddin» haqqında» məqaləsindən. «Azərbaycan müəllimi», 20
may 1992).

Fil.e.d. prof. Əziz Mirəhmədov: «Bir çox xalqlar kimi,
azərbaycanlılar da Qaspiralınin qədir-qiymətini hələ yüz il əvvəl
dərk etməyə başlamışlar. Mətbuatda onun «böyük ustad», «millətin
fəxri» kimi ifadələrlə yad olunması bizə çox şey deyir. Heyif ki, bu
hal otuzuncu illərdə kökündən dəyişmişdir. Bütün ölkəmizi bürüyən
ədalətsizlik Krım dahisini də «binəsib» qoymamışdır. Onun adı
qadağalar siyahısına düşmüş, nəinki yaşadığı ev, dərs dediyi
məktəbin və nəşr etdiyi «Tərcüman» qəzetinin binası, hətta qəbri də
dağıdılıb yerlə yeksan edilmişdir».
Onun 1883-cü ildən başlayaraq nə az, nə çox 31 il Şərqi və
Rusiyanın məşhur mətbuat orqanlarından sayılan «Tərcüman»
qəzetini nəşr etmək üçün göstərdiyi müdriklik və qəhrəmanlığın
qədrini Azərbaycanda hələ XIX əsrdə başa düşmüş və qiymətləndirmişlər.
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Bizim belə mütəfəkkirlərimizdən birincisi bütün imperiyada
ilk müsəlman qəzeti «Əkinçi»nin banisi və redaktoru Həsənbəy
Zərdabi olmuşdur. Tatar alimi Yusif Akçura düz deyir ki, Zərdabi
və Qaspiralı hər ikisi Rusiya müsəlmanlarının milli və mədəni
intibahı yolunda ən fəal, ən fədakar mücahidləri idi.
Eyni sırada Əlibəy Hüseynzadə və Sorbonna məzunu,
şərqşünas alim, publisist Əhmədbəy Ağayev (Ağaoğlu da), «Molla
Nəsrəddin» jurnalının redaktoru, dahi yazıçı Cəlil Məmmədquluzadə də vardı. Onlar «Tərcüman»ın 25 illiyi münasibəti ilə
İsmayıl bəyə təbriklərində yazırdılar ki, biz sizi «qəhrəman mübariz» sayır, qarşınızda baş əyir və sizdən nümunə götürürük.
Bunlar adi yubiley əhval-ruhiyyəsindən doğan təriflər
deyildi. Xeyr. Bizim mətbuatımız və arxivlərimiz İsmayıl bəylə
əlaqələr haqqında bir-birindən dəyərli məqalələr və sənədlərlə
zəngindir.
İsmayıl bəy hər şeydən əvvəl, o zaman Azərbaycanda
yetişən gənc ziyalılara göstərdiyi müəllimlik qayğısı ilə ürəkləri fəth
etmişdi. O, sonralar böyük dövlət xadimi, yazıçı və jurnalist olan
Nəriman Nərimanovun, maarifpərvər yazıçı Sultan Məcid Qənizadənin, habelə Əhməd Ağaoğlunun, Cəlil Məmmədquluzadənin
fəaliyyətini diqqətlə izləyir, onların nailiyyətlərini vaxtında görüb
qiymətləndirirdi. İsmayıl bəy 1887-ci ildə S.M.Qənizadəni öz
maarifpərvərlik işinə cəlb etmişdi. («Bağçasaray fədaisi» məqaləsindən. «Kommunist» qəzeti, 14 may 1991-ci il, № 90).

Fil.e.d. prof. Nazif Ələkbərli (Qəhrəmanlı): «Hələ 1906-cı
ildə Firudin bəy Köçərli özünün «Azərbaycan dövri mətbuatının
qısa icmalı» məqaləsində yazırdı: «Hazırda «Tərcüman» həftədə üç
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dəfə çıxır. Onun məzmunu xeyli yaxşılaşmış və dili Azərbaycan
dilinə uyğunlaşdırılmışdır. Belə ki, indi qəzet az-çox savadı olan
azərbaycanlılar tərəfindən asanlıqla oxunur. Ədalət tələb edir ki,
«Tərcüman»ın redaktoru cənab Qaspiralınin xidməti xüsusilə qeyd
edilsin. Həyatının ağır şəraitdə keçməsinə baxmayaraq, o, 25 il
ərzində rus müsəlmanlarının maariflənməsi sahəsində qızğın enerji
ilə işləmiş və indi də işləməkdədir». («Azərbaycanın böyük dostu»
məqaləsindən).

Sevgi Kafalı: «Türk fikir həyatının zirvələrindən biri İsmayıl
bəy Qaspiralıdır. Başqa bir sözlə Türk fikir həyatının miladlarından
biridir. Tarixi xronologiyada bir milad vardır. Bir millətin fikir
həyatında isə bir dənə «milad» ola bilməz. Tarixi hadisələri necə
«miladdan öncə – miladdan sonra» deyə ayırmaq olursa, İsmayıl
bəy Qaspiralını da Türk fikir həyatında bir milad qəbul etmək lazım
gəlir. Bu təsbitə görə belə söyləmək də mümkündür. İsmayıl bəy
Qaspiralıdan öncə, İsmayıl bəy Qaspiralıdan sonra…». («İsmayıl
bəy Qaspiralının fikir dünyası və Qərb Türklüyü» məqaləsindən).

Prof.dr. Vilayət Muxtaroğlu: «Tarixi torpaqları çar Rusiyası
və SSRİ tərəfindən işğal edilən Türk xalqlarının bir çox tanınmış
ədəbi, ictimai və siyasi xadimləri kimi, tatar Türklərinin böyük
övladı, Türk birliyi idealının qurucularından və fikir atalarından
olan Qaspiralı İsmayıl bəyin (1851-1914) adı da uzun illər öz
vətənində qadağan edilmiş, xatirələrdən silinməsi üçün mümkün
olan hər vasitələrdən istifadə olunmuşdur. Qaspiralının fikir və
səylərinin təhrif edildiyi, xalqının amansız siyasi terrora və bitib-
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tükənməz məhrumiyyətlərə məruz qaldığı son yarım əsrdə onun
həyatı, mühiti, şəxsiyyəti, ictimai-siyasi fikirləri, maarifçilik və
yazarlıq fəaliyyətləri ilk əvvəl Rusiya, daha sonra isə bütün dünya
müsəlmanlarını birləşdirmək uğrundakı uzun mübarizəsi, tarixi
yöndən gerçək və obyektiv olan elmi əksini xarici alimlərin, daha
çox Türk araşdırıcıların incələmələrində özünü göstərmişdir. Bu
gün İsmayıl bəy Qaspiralı ilə əlaqədar həqiqətlərin göstərilməsi
məlum bir gerçəkdir. Bu böyük fikir adamını və məslək
mücahidinin xalqa, Sovetlərin istədiyi kimi deyil, tələb olunan
şəkildə tanıdıldığı bir dövrdə yaşayırıq, onunla əlaqədar
incələmələrin elmi nəticələrindən vaz keçmək mümkün deyil».
(«Türk alimlərinin araşdırmalarına görə Qaspiralı İsmayıl bəy»
məqaləsindən).

Prof. Fuad bəy Köprülüzadə: «Tərcüman» yalnız Krımda
deyil, Kazanda, Qafqazda, Türkistanda, Çin Türkistanında, Sibirdə,
Rumıniyada, Bolqarıstanda, Osmanlı imperiyası daxilində, xülasə
bütün Türk ölkələrində böyük bir təsirə malik oldu; Türklərin və
xüsusilə Rusiya Türklərinin milli intibahında mühüm bir amil oldu.
Hər tərəfdə İsmayıl bəyin bir çox təqdirgahları, ardıcılları yetişdi».
«İsmayıl bəy Türk-islam dünyasında «qadın»ın yerini,
mövqeyini yüksəltmək üçün də çox çalışdı. Onun bir məsələsi
haqqındakı fikirləri də diqqəti cəlb edəndir: «Tərcüman»ın şüarı
«Dildə, fikirdə, işdə birlik!» düsturu ilə xülasə edilirdi. Osmanlı
ədəbi ləhcəsinin sadələşdirilmiş bir şəkillə qəzetini çıxaran İsmayıl
bəy müxtəlif danışıq şivələrinə malik olan müxtəlif türk şöbələri
arasında bir «ümumi ədəbi dil olmasını, türklüyün mədəni tərəqqisi
üçün ən böyük vasitə hesab edirdi. O, bu çox doğru fikrini tamamilə
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qəbul etdirə bilmədi, lakin bu fikrin qələbəsi üçün əlindən gəldiyi
qədər çalışdı.
Bütün həyatını Türklüyün yüksəlməsinə sərf edən bu böyük
adam Türk xalqının əbədi şükranına layiqdir». («İsmayıl bəy
Qaspiralı» məqaləsindən. «Cümhuriyyət» qəzeti, 7 mart, 1928, №
1377).

Ayaz bəy İshaki: «Bəli, İsmayıl bəy böyükdü, onun işləri də,
etdiyi xidmətləri də böyükdür. Onun əkdiyi toxumlardan yetişəcək
yemişlər də əhəmiyyətlidir. Onun əkdiyi güllərdən çıxacaq çiçəklər
də dilbərdir, gözəldir. Onun təməlini qurduğu bina da sağlamdır.
Artıq İsmayıl bəy aramızda yoxdur.
O, darürrahata getdi. Lakin onun əkdiyi toxumlar, çiçəklər,
peyvənd etdiyi ağaclar bütün Rusiya boyunca dağıldı. Milyonlarla
tələbələri onun başlatdığı işi alıb götürməyə, onun götürdüyü işləri
böyütməyə başladılar. Belə ulu bir ataları olduğuna sevinərək işin
sonuna götürülə biləcəyinə iman edərək işə girişdilər. Bu qəhrəman
atalarının nümunə və misal edərək canlı imandan təcəssüm edən
atalarının cızdığı yoldan ayrılmamağa əzm edərək işə tutuşdular».
(«Böyük ustad İsmayıl bəy» məqaləsindən. «İl» qəzeti, 1914, № 40).

Səlimə xanım Yaqub: «İsmayıl bəy müsəlman qadınqızlarının mənsub olduqları milləti minillik uzaq yuxusundan
oyatdı. Kişilərin qalın qafalarına qadın-qızların hicabdan, əsarətdən
xilas olmaları, onların da oxumaları lazım gəldiyi, qadın-qızın əsir
dözümsüz bir şey o cahil hüququ insaniyyəti etiraf edilməmiş, o
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mədəniləşməmiş qaldıqca müsəlmanların tərəqqiləri haqqında ağız
açmanın belə doğru olmadığına dair fikir verdi.
Xalqın mədəni, iqtisadi və ictimai cəhətdən irəliyə gedə
bilməsi qadın-qızın əsirlikdən qurtulması ilə təhəqqüq edə bilir.
İsmayıl bəy bunu özünün yüksək səsi ilə hər yerdə sarsılmadan,
səbatla elan etdi. Bu həqiqət ona əfsanəvi Baxçasaraydakı günəşli
açıq gün qədər məlumdur. Qadın-qız özünə aid məsələni anladı və
onu təhəqqüq etdirmək üçün məşğul olmağa başladı.
Müsəlman qadın-qızları İsmayıl bəyin məqsədini meydana
çıxararaq qiymətli yolbaşçısını unudulmayacaq qədri üzərinə ən
gözəl və ən mətin heykəli quracaqdırlar». («Müsəlman qadın və
qızlarının hamisi İsmayıl bəy Qaspiralı» məqaləsindən. «İl» qəzeti,
№ 101, 1914).

Osman bəy Akçoqraqlı: «1917-ci il inqilabından sonra
Krımda qurulmuş Müsəlman Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin
«Müəllimlər İnstitutunun Təsis Heyəti» tərəfindən nəşr olunan
bəyannamədən:
«Bizi bu mühüm saatlarda milli ideal ətrafında kafi bir
imanla, yüksək bir fədakarlıqla, sarsılmaz bir əzmlə toplayan nədir?
Bunun tarixi ictimai səbəbləri də buna hər şeydən çox bizim
cahilliyimizin ən böyük amil olduğunu hamımız təsdiq edirik.
Krım müsəlmanları İcraiyyə Komitəsi elmdən, nurdan yetim
qaldırılan zavalı tatar atalarını əsaslı məlumatla, həqiqi tərbiyə ilə,
incə hisslərlə yüksəldəcək müəllimlər yetişdirə bilmək üçün böyük
millət xadimi ölməz İsmayıl bəy adına layiq bir müəllimlər
institutunu açmağa qərar verdi. Əcəba, bu millət qərarı necə
qarşılayacaq? Əcəba millət özünün 30 illik müəllimini bu gün də,
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sabah da müəllim olmaq sifəti ilə görmək istəyirmi? Millət və
İsmayıl bəy adı ata və övlad kəlmələri kimi yaxın və
mütərəqqifdir». («Milli xəzinəmiz» məqaləsindən. «Tərcüman»,
1915, № 202).

Fevzi bəy Altuk: «Krım gəncliyinin əksəriyyəti və xüsusilə
xaricdə təhsil alanlar Krımda dil birliyi məfkurəsi ilə Turanda
yaşayan qövmlərin həyat və istiqbalına xidmət edən və bu əməlin
hasil olması üçün dəfələrlə İstanbul, Misir və Hindistanda olmuş
İsmayıl bəy Qaspiralınin ətrafında toplaşır və onunla həmfikir
olaraq çalışırdılar».
«Artıq Dünya müharibəsinin olacağı əsnada Hindistan
səyahətindən qayıdan mərhum ustadın İstanbulda əlini öpərək son
dəfə vidalaşdığımız zaman: Övladım Şərqin həyat günəşi bu
yaxınlarda doğacaq, onun dadlı hərarəti və parlaq ziyası ilə
millətimiz inkişaf edəcəkdir. Bunu görə bilmək bəxtiyarlıqdır.
Lakin bu ziya gözlərinizi qamaşdırmasın. İstiqbalın və həyatın yolu
çox tikanlıdır. Bu tikanlar ayağınıza batmasın deyə ələ düşən
fürsətlərdən daima istifadə etməlisiniz demişdir». («Krım gəncliyi
və Rus inqilabı» məqaləsindən. «Krım» qəzeti, İstanbul, 1918).

A.K.Hatif: «Rusiya müsəlmanları üçün bir böyük mürşid
vəzifəsini görmüş olan mərhum İsmayıl bəy Qaspiralı Krımda
«Tərcüman» qəzetini nəşrə başlamışdı. Bu qəzetin vəsaiti çox az
idi. Ancaq mərhum İsmayıl bəy hər cür əngəllərə sinə gərdi,
qəzetini davam etdirməyə müvəffəq oldu. Mərhumun milli
fəaliyyətini bütövlükdə ifadə və təsvir etmək mümkün deyildir.
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Ancaq, o zamanlar yuxarıda göstərilənlər tərəfindən çalışmamış
olsaydı, bu gün Rusiya türklərində görünən milli intibahın hasil
olmamış, yaxud geri qalmış olacağını söyləmək türk dünyasına həsr
etdiyi xidmətin böyüklüyünü təqdir üçün kafidir. Mərhum
fəaliyyətində hər vaxt iki nöqtəni önə çəkirdi:
Birincisi: Şimalda və Cənubda yaşayan bütün Rusiya
müsəlmanlarının eyni millət olduğu və Osmanlı Türkləri ilə din və
qan qardaşı olduqlarını isbat etmək.
İkincisi: Hər tərəfdə mədrəsələri islah etmək və yeni
məktəblər açmaqla maarifin tərəqqisinə nail olmaq». («Göy Bayraq
altında milli fəaliyyət» məqaləsindən. İstanbul, 1918).

Doktor Rza bəy Nur: «Son dövrdə Krımda İsmayıl bəy
Qaspiralı yetişib nəşr etdirdiyi «Tonquç» və «Tərcüman» qəzetləri,
kitablar və açdığı məktəblərlə Krım tatarlarını oyandırmışdır. Bu
şəxs otuz illik cəsarət, fədakarlıq və uca bir milli hisslə Krım
tatarlarının gözlərini açmışdı. Onun yapdığı oyanma nuru hətta rus
hökmü altındakı bütün türklərə də çatmışdır. Bu ali şəxs türk
tarixinin oyanma dövrünə xidmət edən böyüklərdəndir. Krım
tarixinin bu dövründə mütləq bu ulu adama bir yer vermək və ondan
hörmətlə bəhs etmək lazımdır». («Türk tarixi», İstanbul 1925, c.V,
səh.63).

Həsən Səbri bəy Ayvazov: «Onun fikirlərini, əməllərini
baltalamaq, öldürmək artıq mümkün deyildir… Çünki, onlar
millətin qanına, ruhuna, həyatına, qəlbinə girmişdir. Türk-tatar
milləti bu gün bunlarla nəfəs alır, bunlarla qidalanır, bunlarla ruh və
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həyat bulur…». («Yaşayan ölülərdən İsmayıl bəy Qaspiralı»
məqaləsindən. «Tərcüman», 1916, № 196).

Sədri Maksudi bəy: «İsmayıl bəyin vəfatı ilə hiss etdiyim
ağır kədərimi, dərin iztirabımı, bərk fəryadımı dışarı çıxarmaq
istəyirəm, ancaq qəlbimdən mənəvi yaşlar axdığı bir zamanda bu
mümkün olmur. Hazırda ən müqəddəs və ən əziz bir əşyasını itirmiş
bir uşaq kimi ağlamaqdan başqa əlimdən bir şey gəlmir! Ancaq bu
kafi deyil, bir səmimi fikri açıq sözlə ifadə etmək istəyirəm.
Qaspiralı hamımızın fikrində, qəlblərimizdə ən böyük bir
yeri tutan bir şəxsdir. Hamımızın milli idealında ən nurani bir
nöqtədir. Hər birimizin təvəssümü fikri tarixində ən məlum bir
alimdir. Qeyri-ixtiyari hər birimizin səmimi ehtiramlarını cəlb edən,
adı çəkildikdə hamımızın ağzına «Böyük» kəlməsini gətirən şey isə
onun işləridir». («Əməllər ustadı» məqaləsindən. «Tərcüman»,
1914, № 202; «Yıldız» qəzeti).

S.İbrahimov: «Hər millətin öz dili, öz duyğusu, öz diləyi, öz
diriliyi olmadan yaşamayacağını hər kəsdən əvvəl İsmayıl bəy dərk
etmişdir. Mərhum hər milləti milli dinə, milli ədəbiyyata və
maarifə, milli həyata malik olmalarını bütün ömrü boyu təlqin
etmişdir. Özü irqən türk olduğundan təbii olaraq türk
millətpərvərliyini meydana sürmüş və türklərə «bir dil, bir fikir, bir
iş» gərəkliyini bir qayə olaraq qəbul etmişdir. Bu gündən sonra
«mərhum» - deyə yad edəcəyimiz İsmayıl bəy isə bütün Rusiya və
bəlkə də bütün dünya müsəlmanlarının ən böyük bir cahanı, ən
böyük bir kainatı idi ki, bu gün əbədiyyətə qovuşdu. Biz də onun bu
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böyük mənəviyyatı hüzurunda torpaqlara qapanaraq için-için
ağlayırıq…». («Böyük və tarixi milli matəm» məqaləsindən.
«Tərcüman» qəzeti, 1 oktyabr 1914, № 200. «İqbal» qəzetindən
götürülmüşdür).

Abdulla Battal: «İsmayıl bəy Rusiya müsəlmanlarındakı
fikir hərəkatının icad edəni, birinci üsuli-cədid məktəblərinin ilk
ustadı, milli xeyriyyə cəmiyyətlərinin təsisinin mürşidi, tatar
qəzetçiliyinin atası, Rusiya müsəlmanlarının böyük islahatçısı və
ümum türk-tatar dünyasının böyük bir qəhrəmanı idi. İsmayıl bəy
36 il əvvəl «Tərcüman»la Rusiya müsəlmanlarına həyat və
mədəniyyət dərsi verməyə, qurtuluş yolu göstərməyə başladı. Onun
gözəl fikirləri, faydalı tövsiyələri Türkistan, Qafqaz, Ural və İdil
(Volqa) boylarında da dinlənildi, qəbul edildi. Geniş Rusiyanın
müxtəlif guşələrində yaşayıb, ancaq bir-birlərinin əhvallarından
xəbərsiz, yaxud da az xəbərdar olan türk-tatar qövmləri
«Tərcüman» vasitəsilə tanış olmağa, anlaşmağa başladılar. İsmayıl
bəyin Baxçasarayda təsis etdiyi birinci «Üsuli-cədid» məktəbi
Rusiyadakı bütün «Üsuli-cədid» məktəblərinin anası oldu» («Ağır
hadisə» məqaləsindən. «Tərcüman» qəzeti, 1 oktyabr 1914, № 200.
«Yıldız» qəzetindən götürülmüşdür).
«1883-cü ildən bəri Krımda çıxmağa başlamış olan
«Tərcüman» qəzeti o zamankı Rusiyanın bütün türk dünyasında, o
cümlədən Kazan türkləri arasında da oxunurdu.
İsmayıl bəy Baxçasarayda Qayıtmazağa məhəlləsində
nümunə üçün «Üsuli-cədid» məktəbi açmışdı ki, oradakı üsulla
tanış olmaq üçün bizdən də bir çox müəllimlər Baxçasaraya gedib
gəlmişdilər. Qaspiralı qıraqdan gələnlərə «Üsuli-cədid»i pulsuz
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öyrətməklə bərabər, hər bir müəllimdən burada öyrəndiklərini
mütləq iki müəllimə öyrədəcəyinə dair söz alırmış. Yenə İsmayıl
bəy Krım ləhcəsi ilə əlifba «Xocayı sübyan» və başqa bir neçə dərs
kitabını tərtib etmişdi ki, bu kitablar bir müddət bizim Kazan
yurdunda fəaliyyət göstərən «Üsuli-cədid» məktəblərində də
istifadə edilmişdir». («Kazan türkləri», İstanbul, 1925, səh.190).
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İ.QASPİRALININ PUBLİSİSTİKASI
XIX əsrin ikinci yarısında çar Rusiyasında baş verən mühüm
ictimai-siyasi dəyişikliklər, təhkimçiliyin ləğvi, dekabristlərin
üsyanı, xalqçılıq hərəkatı, ardı-arası kəsilməyən müharibələr, eyni
zamanda sənayenin sürətli inkişafı, kapitalizm münasibətlərinin
bərqərar olması kimi amillər həmin dövr rus publisistikasının
formalaşmasına, onun cəmiyyət tərəfindən real güc, döyüşkən
qüvvə kimi qəbul olunmasına təsir edirdi. Maraqlı, həm də
utancvericidir ki, XIX əsr möhtəşəm rus publisistikası demək olar
ki, bütün aspektlərdən təhlil edilmiş, dəyərləndirilmiş, lakin həmin
imperiyanın tərkibində çiçəklənən, həm mövzu – problem, həm
sənətkarlıq baxımından rus publisistikasından heç də geri qalmayan,
bəzi xüsusiyyətlərinə görə isə hətta onu kölgədə qoyan (məs. nəşr
imkanlarının məhdudluğu, mərkəzin ögey, yad münasibəti, rus
məmurlarının şovinist mövqeyi və s. kimi problemlərin
mövcudluğu) İ.Qaspiralının yaradıcılığının timsalında müsəlmantürk publisistikası nə araşdırılmış, nə qiymətləndirilmişdir, əksinə,
hər cür diqqətdən kənar saxlanılmışdır.
Halbuki, İ.Qaspiralı publisistikası bütöv bir dövrün, böyük
bir toplumun yükünü çiyinlərində çəkirdi. Qürdətli qələm ustasının
publisistikası sənətkarlıq nöqteyi-nəzərindən diqqət çəkdiyi kimi,
mövzu baxımından da sərhəd tanımır:
- təhsil, elm, mədəniyyət, maarifçilik, xeyriyyəçilik
problemləri;
- rus-türk-müsəlman xalqları arasındakı əlaqələr;
- Rusiya-Şərq, Rusiya-Qərb ölkələri arasındakı münasibətlər;
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- qadın azadlığı;
- islam dini və Avropa sivilizasiyası problemləri;
- Rusiyanın islam siyasəti;
- ədəbi-tənqidi problemlər, sənət və sənətkarlıq məsələləri;
- mətbuat, onun problemləri və vəzifələri;
- müsəlman xalqlarının ümumi problemləri və onların həlli
yolları;
- ortaq türk dili problemi;
- xarici ölkələrin əhalisinin – Qərb və Şərq xalqlarının həyat,
təfəkkür tərzləri.
Bu və digər problemlər İ.Qaspiralının publisistikasının əsas
mövzusu olmuşdur. Göründüyü kimi, böyük publisistin toxunduğu
bir çox məsələlər bu gün də aktuallığını itirməmişdir. Səyahət
oçerkləri İ.Qaspiralı publisistikasında mühüm yer tutur.
Səyahət oçerkləri
Böyük maarifçi-publisist, naşir-redaktor İ.Qaspiralının
irsində xüsusi yer tutan səyahət oçerkləri bir tərəfdən bu qüdrətli
qələm sahibinin məramı, idealları barədə fikirlərin formalaşması
üçün maraqlı material, digər tərəfdən səyyahın səfər etdiyi bölgələr,
ölkələr, onların sakinləri və xalqların həyat, təfəkkür tərzləri
haqqında zəngin, etibarlı mənbədir. Üçüncü tərəfdənsə, səyahət
oçerkləri mahir publisistin yaradıcılığında dil, üslub və sənətkarlıq
problemlərinin dəyərləndirilməsi baxımından diqqətçəkəndir.
Səyahət oçerklərinin coğrafiyası genişdir: Türkiyə, Ərəb
ölkələri, Hindistan, Polşa, Qafqaz, Orta Asiya ölkələri
İ.Qaspiralının səfər etdiyi məkanların tam siyahısı deyil. Avropaya
və Afrikaya (Almaniya, Avstriya, Macarıstan, Fransa, İspaniya,
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Sudan, Əlcəzair, Tunis) səfərlərinin nəticəsi kimi «Firəngistan
məktubları», «Darrürrahat müsəlmanları», «Sudan məktubları»,
«Qadınlar ölkəsi» və s. kimi bədii əsərləri – roman və hekayələri
qələmə alan İ.Qaspiralı Şərq ölkələrinə səyahətindən sonra «Bir-iki
gün İstanbulda», «Qafqazda üç-beş gün», «Zaqafqaziya boyu»,
«Baxçasaraydan Daşkəndə səyahət», «İslam ölkələrinin məişəti»,
«Buxarada nə gördüm», «Misirdən məktub», «Maarif yolunda»,
«Hind yolundan», «Hinddən dönərkən» və s. bədii-publisistik
əsərləri – səyahət oçerklərini yazmışdır.
Heç şübhəsiz ki, İ.Qaspiralının səyahət oçerklərində hər bir
ölkə, bölgənin tarix, mədəniyyət abidələri, xalqların məişəti,
məşğuliyyəti, ayrı-ayrı insan obrazları, xarakterlər, təbiət
lövhələri… ilə bağlı maraqlı, yaddaqalan məqamlar çox, lap çoxdur.
Lakin ölkədən, şəhərdən asılı olmayaraq, bütün oçerkləri birləşdirən
və İ.Qaspiralının səyahətlərinin əsas məqsədini əks etdirən başlıca
xətt islam, o cümlədən və xüsusi ilə türk xalqlarının mədəniyyətləri,
maarifi, elmi, təhsili ilə tanışlıq, Şərq xalqlarını bürümüş qatı
cəhalət dumanından xilas yollarını, nadanlıq mərəzinin çarəsini
axtarmaqdır.
Qeyd etmişdik ki, İ.Qaspiralı yaradıcılığında Azərbaycan və
Azərbaycan türkləri mövzusu aparıcı yerlərdən birini tutur. Bu,
müəllifin səyahət oçerklərində də öz əksini tapmışdır. Maraqlıdır ki,
digər ölkələrə səfərlərindən bəhs edərkən də, yeri düşdükcə
İ.Qaspiralı Qafqazı, Azərbaycan türklərini xatırlayır, xatırladır.
Türklərin kitab mağazalarına, nəşriyyat işlərinə biganə
münasibətini düşünə-düşünə, pərişan halda İstanbul küçələrində
müşahidə etdiyi acı mənzərədən bəhs edərkən İ.Qaspiralı yazır: «Bu
səhnələr Qafqaza səyahətimi xatırlatdı, o zaman bir məclisdə
içimdən qopan sualları təkrar qışqırmaq istəyirdim: ey türklər, nədir
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bizdə bu hallar? Tiflisdə «Elmi-hal» nəşr edirik Qaraqaşyan
mətbəəsində,
Bakıda
«Koroğlu»
buraxırıq
«Adamyan»
mətbəəsində, Qarabağda şeir, ya mərsiyə çap edirik Vanlıyan
mətbəəsində… Belə ki, Qaraqaşyan, Vanlıyan cənabları bizim
görəcəyimiz işi həyata keçirməsəydilər, o bizim «Koroğlu» dünya
üzünü görməyəcəkdimi? Eləmi? Bizlər haradayıq, hara baxırıq –
deməyə haqqım yoxdumu?» (İslam ölkəsinin məişəti, «Tərcüman»
№ 29, 6 avqust 1895).
«Baxçasaraydan Daşkəndə səyahət» oçerkində də İ.Qaspiralı
qürur hissi ilə «hüquq elmində və siyasətdə mahir Əhməd bəy
Ağaoğlu», doktor Məhəmməd, mühəndis Səlim, hərbi məktəb zabiti
Əli, təhsil və tərbiyə işləri üzrə tanınmış mütəxəssis Həsən bəylə bir
mahalda, bir məclisdə görüşməyi, söhbət etməyi özü üçün böyük
ləzzət olduğunu yazır. Zaqafqaziya müftisi Hüseyn əfəndi Qayıbov,
şeyxülislam Mirzə Həsən Tahirovun Tiflisdəki müsəlman həyatına
bir parlaqlıq, rövnəqlik verdiyini qeyd edir və göstərir ki, bakılı
qardaşlarımız bir çox sahələrdə Rusiyanın digər müsəlmanlarına
nisbətən irəli getmişlər, bu mənada H.Tağıyev (H.Tağıyevin
mesenat fəaliyyətindən ayrıca, geniş bəhs edir – T.A.), M.Nağıyev
və Ş.Əsədullayev xüsusi örnəkdirlər. Bakının xeyli tərəqqi etdiyini,
məktəblərin, şagirdlərin sayının artdığını məhəbbətlə qeyd edir.
Oçerkdə müəllif onunla birgə səyahət etmək üçün Orta Asiyaya –
Səmərqəndə gələn «Bakılı dostlarından müəllim Məcid əfəndi
Qənizadənin» adını böyük ehtiramla çəkir.
«Buxarada nə gördüm» (27 iyun 1908, № 47, 8 iyul 1908,
№ 50, 1 avqust 1908, № 57, 5 avqust 1908, № 58, 12 avqust 1908,
№ 60, 22 avqust 1908, № 63, 26 avqust 1908, № 64, 22 sentyabr
1908, № 68, 5 dekabr 1908, № 78) adlı oçerkində də Azərbaycan
türklərinin həyatına xeyli yer ayrılmışdır, müəllif Bakıdan keçərkən
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Əli Mərdan bəy Topçubaşovu xatırlayır, bir şamaxılı ilə həmsöhbət
olur, Buxaradakı pambıq emalı fabrikinin Bakıda H.Z.Tağıyevin
müəssisəsi qədər böyük olduğunu qeyd edir.
«Sərgidə mən nə gördüm» səyahət oçerkində NijniNovqoroda səfərindən, orada təşkil olunan Ümumrusiya
sərgisindən, onun eksponatlarından bəhs edərkən «Qarabağdan,
Şəkidən, Şirvandan» da bir xeyli əşyanın nümayiş etdirildiyini yazır
«Misirdən məktub»da da (23 oktyabr 1907, № 69, 2 noyabr 1907,
№ 70, 6 noyabr 1907, № 71, 13 noyabr 1907,
№ 73, 20 noyabr
1907, № 75, 23 noyabr 1907, № 76, 4 dekabr 1907, № 79, 8 yanvar
1908, № 1, 28 mart 1908, № 24, 18 aprel 1908, № 29).
İ.Qaspiralının yadından Azərbaycan türkləri çıxmır. O, Qahirədə bir
görüşü zamanı söylədiyi xütbədə Rusiya müsəlmanlarının fəaliyyəti
ilə bağlı danışanda H.Z.Tağıyevin xidmətlərini ayrıca vurğulayır.
Bundan təsirlənən məclis iştirakçılarının H.Z.Tağıyevin ünvanına
hər tərəfdən yüksələn «sağ olsun, yaşasın», «yaşasın, yaşasın»
sədaları, duaları «salonu titrətdi».
Qafqaza Azərbaycanla bağlı səyahətlərinə dair İ.Qaspiralı
ayrıca məqalələr də həsr etmişdir. «Ədəbi məclis» (10 avqust 1886,
№ 37), «Qafqazda üç-beş gün» (26 oktyabr 1886, № 44), «Yolda
rastlaşma» (20 yanvar 1895, № 3), «Zaqafqaziya boyu» (23 dekabr
1901, № 47) kimi oçerklər bu qəbildədir.
Qeyd etdiyimiz kimi, bütün səfərlərində və bunun nəticəsi
kimi bütün səyahət oçerklərində mədəniyyət, maarif, təhsil və
tərəqqi problemləri ilə maraqlanan, onları ön plana çəkən
İ.Qaspiralının Qafqaza səyahətləri üçün də bu cəhət xarakterikdir.
Yerli ictimaiyyət, ziyalılar, mətbuat da öz növbəsində İ.Qaspiralı
şəxsiyyətinə, ideallarına böyük maraq, diqqət göstərir, onunla
görüşə can atırdılar. Rus dilində Tiflisdə çıxan məşhur «Kafkaz»
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adlı qəzet Tiflisdəki ədəbi məclisdə İ.Qaspiralı ilə yerli ziyalıların
görüşünə böyük məqalə həsr etmişdir. Bu barədə «Tərcüman»da
dərc edilmiş «Ədəbi məclis» adlı yazıda (10 avqust 1886-cı il, №
37) İsmayıl bəyin və qəzetinin fəaliyyəti təqdir olunur, yüksək
qiymətləndirilir.
«Zaqafqaziya boyu» adlı yazıda (23 dekabr 1901, № 47)
İ.Qaspiralı Batum, Ahıska, Axalkələk, Tiflis, Şəki və Şamaxı
bölgələrinə səfərindən bəhs edir. Şəki əhalisini «çalışqan, maarifə
həvəsli», «ticarətə, təhsilə rəğbətli» xarakterizə edən müəllif xüsusi
ilə mahalın məktəb sahəsindəki nailiyyətləri alqışlayır. Məktəblərin,
şagirdlərin sayının xeyli artdığını qeyd edən İ.Qaspiralı ümid edir
ki, Şəkidə tezliklə qız məktəbi də açılacaq.
Şamaxıdakı vəziyyət İ.Qaspiralını ciddi narahat, pərişan
edir. O, yazır: «Bu alimlər və şairlər ocağını (Şamaxı nəzərdə
tutulur – T.A.) indi cahillik dumanı bürümüşdür». İnsanların
qruplara parçalanmasını, «birinin tikdiyini, digərinin yıxmaq
istəməsi», məktəblərin qədrinin bilinməməsi kimi hallar müəllifdə
şəhərin mövcud durumu barədə pis təəssüratlar yaratmışdır.
Fikrimizcə, İ.Qaspiralının səyahət oçerkləri həm məktəb,
pedaqoji fikir tarixinin, yeni təhsil sistemi və problemlərinin
araşdırılması, həm də müəllifin ideallarının dəyərləndirilməsi
baxımından daha geniş tədqiqata cəlb edilməlidir.

Baxçasaray məktubları
Bu məktubları 30 yaşlı İsmayıl Qaspiralı «Kiçik mola»
imzası ilə Krımda nəşr olunan «Tavrida» qəzetində (1880-ci il, № 9,
1881-ci il, № 5, 7), üzərində bir qədər işlədikdən sonra isə elə

~ 100 ~

• Bütün türklərin tərcümanı
həmin ildə «Rusiya müsəlmanları» adı ilə «Tavrida» da (43-47
nömrələrində) rus dilində dərc etdirmişdir. Əsər ilk dəfə tanınmış
tədqiqatçı Viktor Yuryeviç Gankeviç tərəfindən üzə çıxarılmış,
H.Nəcəfoğlu və Y.Akpinar tərəfindən türkcəyə çevrilmişdir.
«Baxçasaray məktubları» İ.Qaspiralının ilk qələm
təcrübələrindən olsa da, gənc publisistin düşüncələrini, məram və
planlarını dəyərləndirmək baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Bu əsərdə böyük maarifçi kimi onun gələcək fəaliyyətinin işartıları,
hədəfləri görünür. Professor, doktor Y.Akpinar haqlı olaraq yazır ki,
bu əsər İsmayıl bəyin bir ömür boyunca təqib edəcəyi və sadiq
qalacağı prinsipləri göstərən bir proqram olaraq qəbul edilə bilər
(İsmayıl Qaspiralı. Seçilmiş əsərləri: II. Fikri əsərləri. Ötüken
nəşriyyat A.Ş. İstanbul, 2004, Yavuz Akpinarın kitaba yazdığı
«Giriş»dən, səh.20) İ.Qaspiralı Rusiyanın gələcək taleyinin slavyantürk xalqlarının münasibətlərindən asılı olduğunu bildirir. Bu
münasibətlərin hər iki xalqın qarşılıqlı səyi, xoş, qərəzsiz, səmimi
niyyəti ilə formalaşa biləcəyini vurğulayan İ.Qaspiralı rusların
Rusiyanın artıq, həm də bir müsəlman dövləti olduğunu,
müsəlmanları assimilyasiya etmək yox, onları da eyni hüquqlara
sahib qövm kimi qəbul etmələrini, müsəlmanların isə cəhalətdən
xilas olmalarını, qanunların verdiyi hüquq və imtiyazlardan istifadə
edərək fəal vətəndaş statusu qazanmalarını zəruri hesab edirdi.
Qarşılıqlı kin-küdurət, sayğısızlıq unudulmalı, bir-birinə şübhə ilə
yanaşmağa son qoyulmalıdır. Keçmişdən qalan ziyanlı miras
yaddan çıxarılmalıdır. Molla (müəllif) xatırlayır ki, biz uşaq ikən
gecə yatmayanda, yaramazlıq edəndə anamız «bax, rus gəlir»
deyərək bizi qorxudar, biz də yorğanı dərhal başımıza çəkərdik.
Yaxud, ruslar kəndimizə vergi yığmağa gəlir, «yeyib-içir, bağırır,
ixtiyarlarımızı qaçmağa, para toplamağa məcbur edərdi».
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İ.Qaspiralıya görə, ruslar haqqında belə fikrin formalaşmasına
müsəlmanların onlardan, cəmiyyət həyatından kənar qalması,
müəllifin təbirincə desək, «öz aləmlərinə çəkilməsi» səbəb
olmuşdur. Çıxış yolunu böyük maarifçi yeni tipli məktəbdə,
təhsildə, cəhalətdən uzaqlaşmaqda görürdü. İ.Qaspiralı müsəlmanların tərəqqisi üçün öz dillərində yazılı sözün olmasını bu
problemin həlli üçün yararlı, zəruri vasitə hesab edirdi. O, təəccüb
və təəssüflə sual edirdi ki, hansı səbəbə görə müsəlman əhalisinin
məskunlaşdığı quberniya və vilayətlərində yerli və mərkəzi
hökumətin qərar, qanunları yerli xalqın dilinə tərcümə edilməsin,
nəşr olunmasın? Müxtəlif fərman və sənədlərin, eləcə də elan və
reklamların yerli məmurlarda saxlanılmasının nə faydası? Uşaqlarla
öz dilində danışmaqla onların səviyyəsini qaldırmaq mümkündür.
İdarə edənlərlə idarə olunanlar arasında da eyni sistem tətbiq
olunmalıdır. İ.Qaspiralı bunun vacibliyini yaxşı anlayan Qafqaz
idarəçilərinin təcrübəsini təqdir edir və göstərir ki, onlar «Tiflisdə
tatarca «Ziyayi-Qafqaziyyə» qəzetinin nəşrini anlayışla qarşılamışlar».
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, hələ Moskvada ikən öz
üzərində qatı rus şovinizminin ilk zərbələrini hiss edən İ.Qaspiralı
istər publisistik, istərsə bədii əsərlərində düşüncələrini bir qədər
ehtiyatla, belə demək mümkünsə, rus təbəəsi mövqeyindən qələmə
alsa da, rus şovinizminə kəskin nifrət yazıların ruhundan duyulur,
bəzən isə ayrı-ayrı məmurların timsalında olsa da, açıq-aşkar rus
təzyiqinə, müstəmləkəçilik siyasətinə, işğalına qarşı çıxır, mənsub
olduğu millətin nə öz tarixinə, nə də gələcəyə layiq həyat və
düşüncə tərzinə uyğun yaşamadığını kədərlə yazırdı. Tarixi şərait
İ.Qaspiralıya bir yolu diqtə edirdi: xalqı maarifləndirmək yolu ilə
ayıltmaq, sonrakı mərhələdə yeni vəzifələr ortaya çıxacaq. Bax, elə
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bunu hiss edən, duyan bir sıra rus şovinistləri ilk vaxtlardan
İ.Qaspiralını düşmən kimi hədəfə almış, ona «panislamist,
pantürkist» adları ilə hücum etməyə başlamışdılar.

Rusiya müsəlmanları
Dərin zəka və iti düşüncə sahibi olan İ.Qaspiralı irsini
araşdıran zaman onun fəaliyyəti, fitri istedadı, yaradıcılığının əhatə
dairəsi, məhsuldarlığı, uzaqgörənliyi, əqidə və məsləkinə sədaqəti,
yeniyə, novatorluğa tükənməz meyli, marağı, polad iradəsi,
inanılmaz cəsarəti insanı məftun edir. Bu yazıdan əvvəl –
«Baxçasaray məktubları»ndan bəhs edərkən yazmışdıq ki,
İ.Qaspiralı Rusiyadakı türk xalqlarının həyatından, xüsusi ilə rustürk münasibətlərindən danışarkən bir qədər ehtiyatlı mövqe tutur
və bu da təbiidir. «Rusiya müsəlmanları»nda isə bu ehtiyatlılıq
yerini tədricən tələbkar və sərt mövqeyə verir. Rus-türk
münasibətlərinin tarixinə nəzər salan publisist yazır ki, indiyə kimi
(Kulikova döyüşündən sonra) tatarların üzərində rus hökmranlığı bu
şəkildə olmuşdur: «hakim mənəm, vergimi ödə, necə istəyirsən
yaşa».
İ.Qaspiralıya görə, «bu çox bəsit, lakin son dərəcə mənasız»
siyasətdir. Əslində tatarlarla rus iqtidarı arasında münasibət necə
olmalıdır, ruslar müsəlmanlara qarşı necə davranmalıdır,
müsəlmanların ruslarla əlaqələri necə olmalıdır, rus hökuməti başqa
soydan olan müsəlmanlar üçün nə etməli və ondan nə istəməlidir?
Ruslar müsəlmanlarla eyni torpaqda, eyni qanun altında təsadüfi yol
yoldaşı kimi, qonşu kimi yaşamalıdırmı, yoxsa onlar arasında yaxın
əlaqələr qurulmalıdırmı? – kimi tarixi və taleyüklü suallara cavab
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axtaran Qaspiralı bu qənaətdədir ki, naibləri pristavlarla, bəylikləri
oblastlar, yaxud quberniyalarla, ipək cübbələri rus paltarları ilə
əvəzləməklə irəliləmək olmaz.
Rusların Asiyanı işğalından sonra Rus iqtidarının geniş
zaman və fəaliyyət dairəsində yalnız köləliyə son qoyduğunu təqdir
edən müəllif müsəlmanların sosial durumunun, yetişmə və yaşayış
tərzinin yaxşılaşması istiqamətində heç bir iş görülmədiyini, ölkənin
daxili siyasətinə yaxınlaşma imkanı verilmədiyini vurğulayır. Bu isə
yurddaşlarımızın kütləvi şəkildə köçünə, müdhiş cəhalətə, ölümcül
hərəkətsizliyə, yoxsullaşmaya səbəb olur. Qaspiralı bu mövzuya
dair heç bir mətbu orqanda materiala rast gəlmədiyini, halbuki
bunun çox vacib məqam olduğunu qeyd edir.
«Yarı-yarıya yıxılmış, xarab olmuş abidələr, kitabələr, toz və
kir içində olan kitablar» İ.Qaspiralının yazdığı kimi, rus
hökmranlığından əvvəl tatarların da yaza bildiklərindən, müxtəlif
elm
sahələrində
yüksək
səviyyədə
zehni
fəaliyyət
göstərdiklərindən… xəbər verir. Bu gün isə Rusiya tatarları cəsəd
kimidir. Rus iqtidarının müsəlmanların tərəqqi və mədəniyyətinə
qayğı göstərməməsini, Rusiya tatarlarının «cəsəd» kimi olan
bədəninə yeni həyat, yeni fikir, yeni bir həvəs verərək, onu
canlandırmaqda gücsüz olmasını üzüntüverici amil kimi
dəyərləndirən İ.Qaspiralı yazır ki, «mən hələ «maddi cəhətdən
işlənmiş çürümələrdən» bəhs etmirəm. Müsəlman cəmiyyətinə
hakim olan cəhalətin anatomiyasını açan İ.Qaspiralı öz
soydaşlarının biganəliyini, laqeydliyini və fanatizmini qınasa da, bu
bəladan xilas olmaq üçün hökumətin də heç bir addım atmadığını
xüsusi vurğulayır və üzünü iqtidara tutur: «Bəli, mənim sevgili rus
yurddaşlarım, bizə elm və işıq gərəkdir, bu işə ciddi bir şəkildə
başlayın, bizə işıq və elm verin, işıq və elm. Əks təqdirdə, sırf
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hakimiyyəti qorumaq üçün olan hökmranlığınız, Çininkindən daha
aşağı olacaqdır». Əlbəttə, bir rus təəbəsi olan ziyalıdan bundan daha
kəskin, daha sərt və məntiqli xitabın mümkünlüyünü təsəvvür
etmək o qədər də çətin deyil…
Əslində, İ.Qaspiralı rus iqtidarını onun sadiq vətəndaşları
olan müsəlman-tatarlarla bağlı siyasətini açıq-aşkar tənqid edir. O,
yazır ki, ümumiyyətlə, Rusiya müsəlmanları ilə bağlı hökumətin
proqramı, iş prinsipi yoxdur. Krım tatarlarının kütləvi köçünün
qarşısının alınması üçün heç bir tədbir görülmədiyini qeyd edən
İ.Qaspiralı müsəlmanların təhsili üçün də aydın məqsədli siyasətin,
sənədin olmadığını göstərir. O, yazır: «Müsəlmanlar üçün məktəb
açılır, lakin şumlanmamış torpağa pis şəkildə səpilən toxumlar kimi
bu məktəblər də meyvə vermir və zaman keçdikcə iz buraxmadan
yox olub gedirlər. Digər dövlətlərin və xalqların da tarixindən və
tabeliyindən çoxsaylı misallar gətirərək hakim millətin digərini
assimilyasiya etməsinin perspektivsiz olduğunu bildirən İ.Qaspiralı
bu qənaətə gəlir: Necə ki, qarşılıqlı hörmət, bir-birinin haqqına
riayətetmə, eyni məqsəd ətrafında birləşmə ayrı-ayrı şəxslərə daha
rahat və daha asan bir yaşama imkanı verirsə, eyni şəkildə toplum
və xalqların cəmiyyət həyatı da sadəcə bu əsaslara dayanmalıdır.
Mənsub olduğu qövmün gələcək taleyini təlaşla, qayğı ilə düşünən
İ.Qaspiralı, Rusiya müsəlmanlarının bilərəkdən, ya bilməyərəkdən
cəmiyyət, dövlət həyatından tamamilə təcrid edilməsini kəskin
tənqid hədəfinə çevirir. Müsəlmanlar ruslardan xəbərsizdir, onları
tanımır, dilini bilmir, şəhərini tanımır, elmini öyrənmir, mətbuatını
izləmir. Belə olan halda müsəlman öz qaranlıq dünyasına çəkilir,
özünü qədərə təslim edirlər…
Rusiya müsəlmanlarının elmə, ədəbiyyata, mətbuata sahib
olmadıqlarını acı təəssüf hissi ilə yazan İ.Qaspiralı onların
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mənimsənilməsi üçün qarşıda çox ciddi vəzifələrin olduğunu, ilk
növbədə isə məktəb probleminin həllinin, müəyyən islahatların
aparılmasının vacibliyini qeyd edir. Onun fikrincə, Kazan, Ufa,
Orenburq, Həştərxan, Daşkənd, Bakı, Nuxa və Baxçasaray kimi
müsəlman mərkəzlərindəki doqquz-on mədrəsədə kiçik dəyişikliklər
aparılması lazımdır. Bu zaman mədrəsələrin proqramlarına elmi
təhsil verən predmetlərin, o cümlədən coğrafiya, tarix, riyaziyyat,
hüquq və s. fənlərin əlavə olunmasının zəruriliyini qeyd edən təhsil
islahatçısı, dərslərin tatar dilində keçirilməsinin vacibliyini də
xüsusi vurğulayırdı. Müəllimlərin seçilməsi, onların ehtiyaclarının
ödənilməsi problemlərinin həlli üçün də İ.Qaspiralı mütərəqqi
təkliflər irəli sürürdü. Təhsildə yerli dilin tədrisini çox vacib amil
hesab edən İ.Qaspiralı öz fikrini əsaslandırmaq üçün «zəruri
bilgiləri və hökumət qərarlarını tatar dilində xəbər verən» Tiflisdə
nəşr olunan «Ziyayi Qafqaziyyə»ni misal çəkir və qeyd edir ki, bu
nəşrin yerli xalqa böyük yararı olmaqdadır. «Hər hansı söylənti
yayıldığı təqdirdə bu qəzet onun təkzibi üçün ən yaxşı vasitə
olacaqdır» - yazan müəllif qəzetin faydasının açıq-aşkar
göründüyünün və bu barədə artıq danışmağa ehtiyac olmadığını
bildirir.
İ.Qaspiralıya görə, müsəlmanların ruslarla yaxınlaşmasına
maneə olan səbəblər – məlumatsızlıq, bundan yaranan güvənsizlik,
müsəlmanlar arasında elmin, biliyin yalnız rus dilində aparılması
siyasəti, mədrəsələrdə elmi fənlərin tədris edilməməsi, türk dilində
qəzetin olmaması, məhkəmələrdə tərcüməçilərin yoxluğu aradan
qaldırılarsa, faydalı olardı və bütün bunlar nə rus dilinə, nə də
Rusiya dövlətinin mənafeyinə zərər verməz.
İ.Qaspiralı bütün bunlardan sonra təhsilli türk gənclərinə
səslənir: «Qardaşlar, xalqın bilgi və mədəni səviyyəsinin
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yüksəldilməsi işi ilə ciddi məşğul olun… Öz başını öyrənmək bir
ləyaqətdir, amma bilməyənə öyrətmək daha böyük ləyaqətdir, yaxşı,
xeyirli, müqəddəs bir işdir. Dinimiz insanlara üç şəkildə xeyir verilə
biləcəyini göstərir: əməklə, sözlə, sədəqə ilə. Bunların hər biri üçün
Allah yanında keçərlidir, savabdır. Fəqir öz yaxınına çalışması ilə,
alim öyrətməsi ilə, zəngin sədəqə verməsi ilə yardım edə bilər.
Öyrənmişsinizsə, elmin və yaxşılığın qaydalarını əldə etmişsinizsə,
onları özünüzdə saxlamayın, yaxınlarınıza, soydaşlarınıza verməyə
çalışın, …kitabları tatar dilinə çevirin, fağır, cahil tatarlar üçün
yazın, məktəblər açmağa, məktəbləri yaxşılaşdırmağa, sənət və
sənətkarlığı yaymağa çalışın». Beləliklə, əsərlə bağlı fikirlərimizi
yekunlaşdırsaq, İ.Qaspiralının 1886-cı ildə qələmə aldığı «Rus-Şərq
anlaşması» adlı məqaləsində yazdığı kimi, « Rusiya sərhədləri
içərisində yaşayan müsəlmanların maariflənməsi və ruslarla daha
yaxın əlaqələrin qurulması üçün müəllif gərəkli tədbirlərdən söz
etmişdir və fikrimizcə, istəyinə tam nail olmuş, tarixin həmin
mərhələsində bir maarifçi-islahatçı-publisistin yerinə yetirə biləcəyi
ən böyük vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlmişdir.
Rus-Şərq anlaşması
Xeyli müddət – 1871-1875-ci illər arasında özünün təbiri ilə
desək, «Qərb və Şərqdə yaşamış birisi» kimi şəxsi gözləm və
intibaları» (şəxsi müşahidə və təəssüratları – T.A.) nəticəsində
Rusiyanın xarici siyasəti, xüsusi ilə Şərq ölkələri ilə münasibəti və
bu kontekstdə Rusiya müsəlmanlarının vəziyyəti ilə bağlı
formalaşmış fikirləri İ.Qaspiralı «Rus-Şərq anlaşması» adlı əsərində
işıqlandırmışdır. Məqalə 1896-cı ildə «Tərcüman»ın rus variantının
20-ci nömrəsində dərc edilmişdir. Əsər dövlətlərarası münasi-
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bətlərə, Rusiyanın tarixinə və həmin dövrdə həmsərhəd olduğu
ölkələrlə əlaqələrinə və ilişgilərin mövcud durumu və perspektivlərinə həsr edilsə də, yazını bütünlüklə rus-türk münasibətlərinin
səmimi, etibarlı, güvənli təməllər üzərində qurulması naminə edilən
təşəbbüs kimi də qəbul etmək olar. Bəziləri müəllifin mövcud şərait
üçün ən məqbul sayıla biləcək bu addımına müxtəlif don
geyindirməyə cəhd göstərsələr də, həmin tarixdə cərəyan edən
ictimai-siyasi proseslər, xüsusi ilə taleyinin çətin dövrünü yaşayan,
ətalət, cəhalət içində boğulan türkdilli xalqların mənafeyi
baxımından bəlkə də İ.Qaspiralının təklifləri yeganə xilas yolu kimi
dəyərləndirilməyə layiqdir.
Bu yazıda, bundan əvvəlki əsərlərində, elə sonralar da
İ.Qaspiralının bu istiqamətdəki səy və təşəbbüslərinə qiymət
verərkən məhdud, dar çərçivədən, yaxud hay-küyçü, yalançı
millətpərvərlik hisslərindən yox, tarixi şəraiti, durumu, reallıqları
nəzərə alaraq yanaşmalıyıq. XIX əsrin ortalarında isə Rusiyadakı
mövcud mənzərə bəlli idi: bir tərəfdə əsgəri, silahı ilə dünyaya
meydan sulayan – imperiya – «Avropanın jandarması», digər
tərəfdən həmin imperiyanın sərhədləri içində – tarixi torpaqlarında
mövhumatın, nadanlığın, cəhalətin içində çapalayan fağır, kasıb
müsəlmanlar. Belə düşüncə və həyat tərzinə mənsub toplumun
həmin vəziyyətdən çıxarılmasının yeganə yolu onun maariflənməsi,
elm, təhsil, tərəqqi ilə gözünün açılması ola bilərdi. Bu isə
İ.Qaspiralının da yazdığı kimi, müsəlmanların Rusiyada özlərini
yabançı hiss etməməsi, rus insanı ilə təmas qurması, yaxınlaşması,
eyni zamanda məktəb islahatı aparılması, xalqın maariflənməsi yolu
ilə reallaşa bilərdi.
Əvvəlki yazılarında olduğu kimi, bu yazıda da İ.Qaspiralının
məqsədi «hələ də sayı az olan təhsilli Rusiya müsəlmanlarının, mü-
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səlman dini məktəb proqramlarının genişləndirilməsi, ana dilində
mətbuat, rus məktəb və elminin populyarlaşdırılması və bunlara
maraq oyandırılması yolu ilə müsəlman kütlələrinin maariflənməsi»
idi. Haqqında bəhs etdiyimiz əsərdə İ.Qaspiralı hökuməti də
müsəlmanlara münasibətdə daha diqqətli, qayğılı olmağa dəvət edir,
digər dövlətlərin təcrübəsindən çıxış edərək assimilyasiya siyasətinin iflasa məhkumluğundan, perspektivsizliyindən ətraflı söz açır.

Böyük Şərq məsələsi
Bu başlıqla İ.Qaspiralı «Tərcüman»da dərc etdirdiyi (1908ci il 22 aprel, № 30, 25 aprel, № 31, 29 aprel, № 32) məqaləsində
Osmanlının tarix səhnəsindən çıxarılması üçün Avropalıların ortaya
atdığı Şərq məsələsindən yox, «təkcə Osmanlı ölkələrini deyil,
Uzaq Qərbdən ta uzaq Doğuya, Yaponiyaya qədər səpələnmiş
müxtəlif millət və ölkələrin indiki və gələcək durumlarını əhatə
edən və Böyük Şərq məsələsi adını almış problemdən bəhs olunur.
Müəllif Qərb kürəsində məskunlaşan irqlər və onların dövlətləri
haqqında ümumi məlumat verdikdən sonra Rusiyanın Dövlət
Dumasında səslənən iki çıxışa diqqət çəkir. Xarici işlər naziri
İzvolski nitqində «Şərq məsələsi»ndə ehtiyatlı olmaq, Osmanlı ilə
münasibətlərdə Rusiyanın islam təbəəsinin qəlbinə ağır təsir edəcək
siyasətə yol verməmək kimi müddəalar irəli sürür. Millət vəkili
Kapustin isə «İndiyə kimi Rusiyanın Şərq siyasəti Avropanın nəzər
və əhvalını diqqətə alırdı. İndidən sonra bir də Kazanın, Bakının,
Baxçasarayın qəlb və rəyinədəmi müraciət olunacaq?» - deyə nazirə
etiraz edir. İ.Qaspiralı məqaləni bu nitqlərdə irəli sürülən fikirlərə
münasibət üzərində qürur, Rusiya müsəlmanlarının durumunu,
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Avropa ölkələrinin, xüsusi ilə İngiltərənin Osmanlıya, Hindistan və
başqa ölkələrin müsəlman əhalisinə qarşı çirkin siyasətini təhlil edir
və xarici işlər nazirinin açıqlamasını «yeni, doğru fikir və ideya»
kimi dəyərləndirir.
İ.Qaspiralıya görə ruslar mədəni səviyyələrinə görə birbirindən çox da fərqlənməyən islam xalqları ilə bir-birinə arxadayaq olub Avropadan və Uzaq Şərqdən gözlənilən təhlükənin
qarşısını almalıdır. «Odessadan Arxangelsk şəhərinə qədər imamlı,
camili tatar məhəllələri olduğu kimi, Bakıdan Varşavaya, Vyanaya
qədər İranlı və Osmanlı iş adamları, tacirləri dolaşır» – yazan
müəllif Rusiya və Osmanlı arasında ittifaq olmamasına və bunun
üçün dini, siyasi, tarixi dəlillər axtaranlara kəskin əks mövqedə
durur, rus-müsəlman münasibətlərinin hər iki tərəfə faydalı
olacağını qeyd edir. Tarix, zaman böyük Qaspiralının uzaqgörənliklə söylədiyi fikirləri təsdiq etdi: Rusiya türklərə münasibətdə
qeyri-səmimi mövqe tutduğuna görə çökdü.

Avropa mədəniyyətinə bir nəzər
Həm bədii, həm də publisistik əsərlərində İ.Qaspiralının
Avropa mədəniyyəti anlayışına birmənalı münasibətinin
olmamasını onun islam təəssübkeşliyi ilə bağlamaq yanlış
yanaşmadır. Avropa həyat, təfəkkür tərzinə daha dərindən nüfuz
etdikcə, bələd olduqca İ.Qaspiralının bu mədəniyyət adı altında
digər xalqlara insan haqları, yaxud vicdan azadlığı adı altında belə
demək mümkünsə, bir sıra əxlaqdan kənar xüsusiyyətlərin
sırınmasına, transferinə qarşı münasibəti sərtləşir, kəskinləşir. Bədii
əsəri «Firəngistan məktubları»nda «Bu gün Avropadan geri qalmış
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millətlər Avropanı müəllim və xoca tutmalıdırsa da, Avropanın
qüsurlarından, xətalarından ibrət alıb bundan daha səadətli yaşam
tərzi qurmağa səy göstərmələri daha ziyadə vacibdir» - yazan
İ.Qaspiralı «Avropa mədəniyyətinə bir nəzər» adlı publisistik
əsərində qeyd edir: Avropa bir ixtiyardır, təcrübəsi çoxdur.
İxtiyarlığına hörmət edək. Təcrübəsindən bəhrələnək, xətalarını
təkrar etməyək: məktəblərini, universitetlərini bizlər də təsis edək,
elmlə ağlımızı ziyalandırdığımız qədər haqq və ədalətlə ürəklərimizi
doldurmağa çalışaq. Avropada pis-yaxşı nə varsa, uşaq kimi
çapmayaq, bir insan kimi götür-qoy edək: nədir, nəyə yarar, vicdan
və haqq-ədalət xaricində deyil ki?!»
Müəllifin digər əsərlərində də Avropa mədəniyyətinin üstün
keyfiyyətlərinə yiyələnməklə, islam məktəblərində, mədrəsələrində
elmi fənlərə yer verməklə daha yüksək həyat tərzinə nail olmağın
mümkünlüyü göstərilir.
1885-ci ildə İstanbulda nəşr olunan bu əsərdə İ.Qaspiralı
əvvəlcə mədəniyyət nədir, Avropa mədəniyyəti nədir, ondan kənar
«Adəm oğluna rahat və səadət yoxdurmu?» - kimi suallara cavab
verməyə çalışır. Avropanın mədəniyyət mərkəzlərinə fikrən səyahət
edən müəllif zahirən parıldayan, lakin içində inləyən şəhərləri
təqdim edir və yazır ki, «yaşam biçiminin iç üzünə diqqət etsək»,
haqq və ədalətdən əsər-əlamət qalmadığı aşkar olar.
İngilis parlamentini tənqid edən müəllif onun bir qrup
zadəganın mənafeyinə xidmət etdiyini, universitetlərdə əxlaq və
ədalətdən başqa bütün fənlərdən dərs deyildiyini, fabrik və dəmir
yolunda fəhlələrin istismar olunduğunu göstərir. Avropada –
xristian mədəniyyətinin hakim olduğu cəmiyyətdəki bu cəhətlərini
qeyd edən müəllif eyni zamanda sosialist düşüncəsini də qətiyyətlə
rədd edir, onun prinsiplərinin, xüsusi ilə mülkiyyət və varisliklə

~ 111 ~

• Abid Tahirli
bağlı müddəalarının qəbuledilməzliyini vurğulayır. İ.Qaspiralı
əsərin sonunda yeni icadların, kəşflərin, elmin faydasını, xidmətini
inkar etmədiyini, eyni zamanda islamın da ciddi islahatlara və bu
yolla irəliləməyə ehtiyacı olduğunu yazır.

Sosializm və ya şəriklik məzhəbi
Bütün yaradıcılığı boyu İ.Qaspiralının əsərlərində insanlığın
sahib olduğu mənəvi-ideoloji-dini dəyərlərə münasibət qabarıq
şəkildə özünü göstərir. Bundan əvvəl bəhs etdiyimiz «Avropa
mədəniyyəti» adlı yazısında əsasən Avropa (xristianlıq)
mədəniyyəti ilə bağlı mülahizələri ilə paralel olaraq sosialist
ideyalarına da toxunan müəllif bu cərəyanın naqis cəhətlərindən az
da olsa, bəhs etmişdir. «Sosializm və ya şəriklik məzhəbi» adlı
yazısında («Tərcüman» qəzeti, 1906-cı il, 30 yanvar, № 5; 9 iyun,
№ 62; 14 iyun, № 64; 16 iyun, № 65; 19 iyun, № 66; 21 iyun, №
67; 23 iyun, № 68; 26 iyun, № 69; 28 iyun, № 70; 3 iyul, № 72; 7
iyul, № 74; 10 iyul, № 75; 12 iyul, № 76) adlı irihəcmli
məqaləsində də İ.Qaspiralı əvvəlki əsərində olan sosialist ideyaları
ilə bağlı irəli sürdüyü fikirlərini bir qədər də dərinləşdirmiş
(«Avropa mədəniyyəti» adlı yazısındakı bəzi parçaları da olduğu
kimi verməklə) təhlil, tənqid, bir qədər də dəqiq ifadə etsək, təftiş
etmişdir. İ.Qaspiralını narahat edən «islam gəncləri» arasında bu
axına qoşulanların sayının tədricən artmasıdır. Müəllif qeyd edir ki,
sosialist ideyaları ilk baxışda cazibəlidir, çəkicidir, «çox xoş görülür
şeylərdir: müsavat, ədalət, mərhəmət, haqq-ədalət və s.». «Bu
şeyləri hər kəs sevər. Bunlara hər kəs meyl edər» - deyə yazan
publisist islamın da təlqin, təbliğ etdiyi bu keyfiyyətlərlə sosializm
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ideologiyası arasında mahiyyətcə kəskin fərqlər olduğunu qeyd edir.
Xüsusi ilə mülkiyyət, irsiyyət, ailə, sərmayə hüquqları ilə bağlı
məsələlərdə sosialist ideyaları qəbuledilməzdir və qeyri-insanidir.
İ.Qaspiralı sosializm ideyasının meydana gəlmə səbəblərinə də
toxunur, Qərb mədəniyyətinin, iqtisadiyyatının, sənayenin, fəhləkapitalist münasibətlərinin bu cür ideyanın yaranması üçün münbit
mühit formalaşdırdığına diqqəti çəkir. O, Avropa məişətində və
iqtisadiyyatında baş verən proseslərə işarə vuraraq yazır: «Bu
çürüklükdən və Avropa mədəniyyətinin nöqsanlarından sosializm
ideyaları təvəllüd etmişdir». Sosialist ideologiyasının əmələgəlmə
səbəblərini, mahiyyətini, prinsip və müddəalarını açıqlayan
İ.Qaspiralı ondan xilas olmağın yollarını da göstərir. Dünyəvi
məktəblər, universitetlər açmaq, cəhalətə, geriliyə son qoymaq,
islami dəyərlərlə Avropanın üstün keyfiyyətlərinin – elmin,
tərəqqinin nailiyyətlərini birləşdirmək. Böyük maarifçi yazır:
«Ümum millətimiz hazırda fağır haldadır. Həm də bu fağırlıq,
çarəsizlik, zavallılıq yalnız malda, sərmayədə deyil, elmdə, bilikdə,
fəndə, sənaye və hünərdə daha ziyadə ortaya çıxmaqdadır». İslamda
maddi və mənəvi bərabərliyin bərqərar olması üçün dolaşmaq,
savaşmaq yox, haqq-ədalət yolunu tutmaq lazımdır – qənaətinə
gələn İ.Qaspiralı hər kəsi bu yolların açılmasına xidmət etməyə
çağırır.
Rusiyanın islam siyasəti
Bir çox əsərində Rus hakimiyyətinin müsəlmanlarla
(türklərlə), islam dini ilə bağlı siyasətini təhlil edən, bəzi hallarda
kəskin tənqid edən İ.Qaspiralı «Rusiyanın islam siyasəti» əsərində
də bu mövzuya toxunmuşdur. «Tərcüman»ın 1910-cu il 5 noyabr
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tarixli 45, 12 noyabr tarixli 46, 19 noyabr tarixli 47, 26 noyabr
tarixli 48, 26 dekabr tarixli 52, eləcə də, 1911-ci il 14 yanvar tarixli
3-cü nömrələrində dərc olunmuş irihəcmli məqalə Le Şatetyenin
Parisdə nəşr olunmuş «Müsəlman siyasəti» adlı kitabından gətirilən
sitatla başlayır. Fransız müəllifin fikrincə, ölkəsinin islam dünyası
ilə dostluq siyasəti Fransanın mənafeyi, inkişafı baxımından həm
iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən çox vacibdir. Diqqəti müəllifin bu
mövqeyinə çəkən İ.Qaspiralı yazır: «Fransa ilə Afrika müsəlmanları
arasında qoca Ağdəniz var. Digər islam ölkələri ilə Fransa arasında
daha böyük dənizlər, qitələr və başqa millətlər mövcuddur. Bu
şəraitdə belə, fransızlar müsəlmanlara qarşı yeritdikləri
politikalarının əsaslı olub olmadığını lazım gördükləri halda,
Asiyada Altın dağlarından, Avropanın Qaradəniz sahillərinədək
müsəlman millətləri və dövlətləri ilə həmhüdud və hüdudu
içərisində 20 milyon islam əhalisinə malik Rusiya özünün
müsəlman siyasətini zənn edirəm ki, daha ziyadə araşdırmağa,
təftiş etməyə borcludur». Bir çox mətbu orqanlarda müzakirə
predmetinə çevrilmiş «bəs əslində Rusiyanın müsəlman, yəni Şərq
siyasəti necə qurulmuşdur?» - sualını cavablandırmadan öncə
İ.Qaspiralı bu siyasətin Rusiya üçün həlledici, taleyüklü olduğunu
önə çəkir, göstərir ki, Rusiya böyükdür, iqtidardır, lakin bununla
bərabər müsəlmanların nəzər və baxışlarına qulaq assa, bir zərəri
yox, əksinə faydası olar. İ.Qaspiralı Yusif Akçuraoğlunun «Türklər
və slavyanlar» əsərinə istinadən hər iki xalqın tarixindən bəhs edir,
türklərin böyük köçü və yeni məskənləri haqqında yazır, eyni
zamanda rusların monqol-tatar əsarətindən xilası və ondan sonra
Rusiyanın öz sərhədlərini Şərqə doğru genişləndirilməsindən ətraflı
bəhs edir. Qaspiralı daha sonra İngiltərə, Almaniya, Fransa kimi
Qərb dövlətləri ilə siyasətdə uduzan Rusiyanın tədricən taqətdən
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düşdüyünə, zəiflədiyinə işarə vuraraq yazır: «İndiki dəmir dövründə
ağac komalarda ömür sürən, ağac araba ilə yol gedən, ayağı çılpaq,
yaxud çarıqla gəzən yalnız ruslar ilə müsəlmanlardır». Rusiyanın
xarici və daxili siyasətinin belə acınacaqlı mənzərə yaratdığını qeyd
edən müəllif göstərir ki, sadə rus xalqı ilə müsəlmanlar arasında
düşmənçilik, dözümsüzlük, soyuqluq, nigarançılıq yoxdur, lakin
«rəsmi Rusiya»ya gəlincə, bu belə deyildir. Rəsmi Rusiya
müsəlmanları heç vaxt müdafiə etməmiş, daim günahkar olsa belə,
xristianlığın mənafeyini qorumuşdur. İ.Qaspiralı qərəzli rus
mətbuatını, rus rəsmilərini qınayır və dövlətin müsəlman siyasətinin
dəyişdirilməsinin tarixi zərurət olduğunu vurğulayır.

Rusiyada mətbuat və islam nəşrləri
Yaşadığı dövrdə mətbuatın tərəqqiyə təkanverici qüvvə
olduğunu anlayan İ.Qaspiralı Rusiya müsəlmanlarının nəşrinə nail
olmaq üçün fədakarlıqla çalışmışdır. Onun «Rusiyada mətbuat və
islam nəşrləri» adlı yazısını da («Tərcüman», 1884-cü il, 8 yanvar,
№ 1) bu qayğının bariz nümunəsi hesab etmək olar. Bu analitik
məqalə, həm də mətbuat tarixini araşdırmaq baxımından dəyərli və
diqqətçəkəndir. Müəllif XIX əsrin II yarısında Rusiyadakı
müsəlman nəşrləri haqqında müəyyən təəssürat yaratmaq üçün
konkret faktlara müraciət edir: «Rusiyada türk dilində dörd qəzet
nəşr olunmaqdadır. Tiflisdə «Ziya», «Kəşkül» Azərbaycan
şivəsində və Daşkənddə «Türkistan qəzeti» (1870-ci ildən rus
dilində çıxan «Türkestanskie vedomosti» rəsmi qəzetinin özbəkcə
variantı) sart şivəsində nəşr olunur. «Tərcüman» isə Baxçasarayda
rusca və Krım türkcəsində çıxmaqdadır. Bu qəzetlərin dördü də
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kiçik formatlıdır». Sonra müəllif qəzetin naşirləri, redaktorları
barədə məlumat verir, qeyd edir ki, «Ziya» qəzeti Səid Ünsizadə,
«Kəşkül» Cəlal Ünsizadə, «Türkistan qəzeti» Nikolay Petroviç
Ostroumov tərəfindən buraxılır. Ərəb hərfləri ilə basmaxanaların
(nəşriyyatların) sayı 8-dir: Peterburqda Akademiya basmaxanası,
Kazanda Universitet basmaxanası və daha iki qeyri-rəsmi
basmaxana, Daşkənddə Vilayət basmaxanası, Tiflisdə Ünsizadə
basmaxanası və digəri də Baxçasarayda «Tərcüman»ın basmaxanası
fəaliyyət göstərir. «İslamların baş kitab bazarı»nın Kazan olduğunu
vurğulayan İ.Qaspiralı burada nəşr edilən kitabların bütün Rusiyaya
yayıldığını göstərir, eyni zamanda xarici ölkələrdə ərəb əlifbası ilə
buraxılan kitabların Rusiyaya demək olar ki, gəlmədiyini təəssüflə
yazır. Maraqlı və diqqətçəkəndir ki, müəllif 1883-cü ildə Kazan,
Peterburq, Tiflis, Baxçasarayda nəşr olunan bütün kitabların cəmisi
haqqında, onların adı və tirajı barədə, nəşr olunduğu şəhər barədə
məlumat verir. Nəşrlərdən 2-si Peterburqda, 5-i Tiflisdə, 1-i
Baxçasarayda, qalanları Kazanda buraxılmışdır. Az qismi əlifba,
lüğət, hekayədən, əksəri isə dini kitabdan ibarət olan həmin
nəşrlərin ən azı 100 nüsxə, ən çoxu 60.000 nüsxə cəmi 703.000
tirajla çap edilmişdir. İ.Qaspiralı sonuncu rəqəmin ilk baxışda çox
göründüyünü, lakin digər xalqların nəşrləri ilə müqayisəolunmaz
dərəcədə az olduğunu yazır, qeyd edir ki, kitab nəşri yəhudi və
ermənilərdə bizdən 3 qat çoxdur, ermənilər isə bizdən 5 dəfə çox
qəzet buraxır.
Elmə, sənətə dair kitabların olmadığını ciddi qüsur hesab
edən Qaspiralı «çox oxumaq, çox yazmaq və nəşr etmək
məcburiyyətindəyik» - deyə həyəcan təbili çalır, sonda da
xəbərdarlıq edir: tərəqqi dövründən geri qalmamaq istəyiriksə,
dərdimizə çarə tapmalıyıq, artıq vaxtdır, sonra gec olacaq!
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Köhnəçilik – yeniçilik
«Sosial həyatımızı bu gün ən çox zəhərləyən və millətimizin
əksər işlərinə, xoş gələcəyinə sədd çəkən, ayaq çalan «köhnəçiliklə
yeniçilik tərəfdarlarının arasındakı mübarizənin ifrat dərəcədə
olmasıdır» - bu cümlə ilə başlayan məqalədə («Tərcüman», № 19, 5
may 1909) İ.Qaspiralı bu axınların müsəlman həyatında təzahürünü
təbii hesab etsə də, onların çəkişməsinin həddən artıq kəskin
olduğunu təqdir etmir. İki min il əvvəl 40 allaha iman edən qədim
yunanlar buna şübhə edən və yaradanın bir olduğunu iddia edən
Sokratı qətlə yetirdi. Odur ki, köhnəlik çox əski zamanlardan da
«rahatlığı pozdu», «adətləri pozdu», «məzhəbi pozdu», «dini
pozdu» kimi adlar altında yeniliyə qarşı mübarizə aparmışdır. Buna
aid qədim və orta dövr Avropa tarixindən maraqlı misallar çəkən
İ.Qaspiralı bu mübarizənin bütün dövrlərdə keçmişdə, indi də
olduğunu, gələcəkdə də olacağını qeyd edir, lakin bizim cəditçilərlə
qədimçilər arasında mübarizənin çox şiddətli şəkil aldığını
vurğulayır. Rezin qaloşu, dəmir yol vaqonunu, açıq faytonu,
botinkanı şeytan əməli, şarlatanlıq kimi anlayıb rədd edənlərə üzünü
tutan müəllif «belə mərəzə, belə vərəmə dözmək olarmı? – deyə
fəryad qoparır. Belə bir zamanda «Tərcüman»ın çıxması və onun da
məktəblərdə islahat aparmaq, yeni təhsil sisteminə – üsuli cədidə
keçmək ideyasını irəli sürməsi «ictimai fikri dəniz kimi
dalğalandırdı, qabartdı, lərzəyə gətirdi. «Tərcüman» kimdir ki,
məktəb bəyənmir?» Bütün müqavimətlərə, çətinliklərə baxmayaraq,
«Tərcüman» millətin düşüncəsini hərəkətə gətirib yeni üsulu, ta
Kaşqara qədər, Rusiyanın və Asiyanın hər tərəfində müəllimləri,
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səyyahları cəlb etməklə yüzlərlə məktəbin təsisinə, islahına yol
açdı».
«Hər yerdə, hər zaman, fəqət xüsusi ilə islam ölkələrində
qədimçilər dini bəhanə edərək cəditçilərə etiraz, ya da hücum
etmişlər» - bu fikirdə olan İ.Qaspiralı islam dünyasına xas olan, onu
bürüyən bu hala «baxdıqda qan ağlamamağın» mümkün olmadığını
yazır. O qeyd edir ki, bizim Rusiya qədimçiləri o dərəcədə qəflətə
yatmışlar, o dərəcədə cahildirlər ki, əsrimizin ən böyük
tərəqqipərvər, maarifçi xadimləri haqqında danışanda «onlar Misiri,
İstanbulu pis günə qoydular» - deməkdən belə çəkinmirlər.
Məqalənin sonunda İ.Qaspiralı cəmiyyətə üzünü tutur, onu xəbərdar
edir: «Belə gedərsə, daha çox qamçı yeyərik, daha dərinə
yuvarlanarıq və heyvanlıqda davam edərik».

Rusiya müsəlmanlarının tərəqqisinin başlanğıcı
«Tərcüman»ın əlavəsi kimi nəşr olunan 16 səhifəlik bu
risalədə XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərini «yeni kitablar, yeni
məktəblər, tələbələr, teatr, xeyriyyə cəmiyyətləri, mətbəələr» - deyə
yazaraq xarakterizə edən İ.Qaspiralı Rusiya müsəlmanları arasında
əvvəlki illərə nisbətən «xeyli hərəkət olduğunun inkar olunmaz»
səviyyəyə çatdığını qeyd edir və bu «xəfif hərəkətin» gələcək
tərəqqinin başlanğıcına çevriləcəyini göstərir. Əgər bundan 20-25 il
əvvəl Rusiyada müsəlmanlar yalnız dini kitablar nəşr edirdilərsə və
vur-tut elm və ədəbiyyata dair 3 kitab buraxılmışdırsa (tanınmış
türkoloq V.Radolfun (1837-1918) uşaqlar üçün Kazanda nəşr etdiyi
(1872) «Bilik», Qəyyum əfəndi Nəsirovun (1825-1902) illik
«Salnamə»si, M.F.Axundovun (1812-1878) 1859-cu ildə Tiflisdə

~ 118 ~

• Bütün türklərin tərcümanı
«Təmsilat» adı ilə buraxdığı komediyalar), indi kitab nəşri
sahəsindəki irəliləyiş açıq-aşkardır.
Qəzetlər, məktəblər, xeyriyyə cəmiyyətləri teatr, mətbəələr
barədə də eyni fikri söyləməyin mümkünlüyünü vurğulayan müəllif
20 il əvvəl «universitet təhsilli bir adamımız»ın (H.Zərdabi nəzərdə
tutulur – T.A.) indi isə onların sayının 100-dən artıq olduğunu,
«müasir təhsil görmüş bir xanımımız»ın (H.Zərdabinin xanımı
Hənifə xanım nəzərdə tutulur – T.A.) indi isə belələrinin sayının 20yə çatdığını fərəhlə bildirir, Bakı, Qarabağ, Gəncə və Baxçasarayda
teatrların, Vladikafkazda, Krımda, Peterburqda, Kazanda,
Xankirmanda, Semipalatinksdə, Həştərxanda xeyriyyə cəmiyyətlərinin, Kazan və Tiflisdən sonra Bakıda, Baxçasarayda,
Orenburqda mətbəələrin, Baxçasarayda, Şəkidə, Kulcada,
Şamaxıda, Naxçıvanda yeni tipli məktəblərin fəaliyyətini tərəqqi
dövrünün başlanğıcı kimi dəyərləndirir. Müəllif daha sonra
xronoloji ardıcıllıqla 1884-1901-ci illərdə Rusiyada – Bakı,
Baxçasaray, Kazan, Tiflis, Ufa, Orenburq, Peterburq, Daşkənd,
İrəvanda nəşr olunmuş dini, ədəbi, elmi kitabların, dərslik və dərs
vəsaitlərinin nəşr ili, müəllifi göstərilməklə adlarını yazır. Yeri
gəlmişkən qeyd edək ki, Qaspiralının təqdim etdiyi bu mənbə
tarixçilər, jurnalistlər, kitabşünaslar, din xadimləri, pedaqoqika və
təhsil tarixinin tədqiqatçıları üçün maraqlı, əvəzolunmaz, məxəzdir.

Qadınlar
Qadın azadlığı və hüquqları mövzusu İ.Qaspiralı yaradıcılığında, həm bədii və həm də publisistik irsində mühüm mövzulardandır. «Qadınlar» adlı əsərində müəllif (Baxçasaray, «Tərcü-
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man» mətbəəsi, 1903) qadın, onun ailədə, cəmiyyətdə tutduğu yeri,
rolu islam dinində qadına uca münasibət, islam ölkələrində qadın
problemi, qadın təhsili və s. kimi bu gün də aktuallığını itirməyən
problemləri araşdırır. Ən əsası isə həmin məsələlərə maarifçi, ziyalı,
tərəqqipərvər, millətçi bir xadim kimi münasibət bildirilir. Yazır ki,
yer üzündə bəşər övladının yarısı qadın olduğu kimi, insanların
səadət və xoşbəxtliyinin də yarısı qadınlardan asılıdır. Əgər qadınlar
məhv olarsa, bu o deməkdir ki, dünyanın yarısının məhv olduğunu
da söyləmək olar. Əgər bir millətin qadınları cahildirsə, o toplum da
cahil olmağa məhkumdur. İnsanı həyata gətirən, ona süd əmizən, dil
verən, tərbiyə verən anadır. Qadınlar böyükdürlər, insan
toplumunun yarısıdırlar, həm də əsasıdırlar.
İ.Qaspiralıya görə qadının həyatda üç böyük vəzifəsi var:
valideynlik, analıq, dostluq. Kişilərin də üç böyük vəzifəsi var:
valideynlik, atalıq, dostluq. Əgər bir qadın lazımınca qadınlıq,
analıq və dostluq edə bilirsə, o xoşbəxtdir. Bunları yerinə yetirmək
üçün isə xeyli təhsil almaq lazımdır. Qadınlar insan olduğu üçün və
insan övladı tərbiyə edəcəkləri üçün heyvan kimi savadsız və elmsiz
qalmamalıdırlar, yoxsa dünya dağılar, həyat məhv olar.
İ.Qaspiralı dünya tarixinə qısa nəzər salır, qədim və müasir
dövrlərdə elmi, hünəri, zəkası və gücü ilə ad-san qazanmış qadınları
xatırlayır. İrihəcmli məqalənin «Şərq və qərb qadınları» hissəsində
cəhaliyyət dövründə Şərqdə qadınlara heyvani münasibət
bəslənildiyini yazan müəllif qadınlara əski zamanlarda eyni
münasibətin Qərbdə, yəni Avropa ölkələrində də olduğunu yazır.
Hətta Avropada bir zamanlar «qadınlar canlıdırlarmı? – kimi məsələ
müzakirə edilirmiş. Lakin neçə əsrlər sonra Avropada təhsil və
elmin sayəsində bu geri düşüncəyə son qoyuldu və qadınlar kişilərlə
bərabər hüquqlara sahib oldular. Təəssüf ki, müsəlmanlar arasında
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islam dəyərlərinə zidd olaraq bir çox hallarda qadınların hüquqları
pozulur.
İ.Qaspiralı qadının ailədə və cəmiyyətdəki yerini, rolunu
göstərmək üçün məqaləyə «Hacının fərasəti» və «İki imam» adlı iki
rəvayət əlavə edir. Hekayədə mərhum Müslüm balanın – Cəlal,
Sabit və Cəmil adlı 3 oğlu olduğu və onlardan böyüyün – Cəlalın
uzunmüddətli səyahətə çıxdığı nəql edilir.
Cəlal əfəndi 8 il sonra evlərinə qayıdır. Artıq Sabit və Cəmil
evlənmiş, övladları dünyaya gəlmişdir. Qapıda beş-altı yaşında
uşaqlarla rastlaşan Cəlal əfəndi onların başına sığal çəkir, sonra
üzünü qardaşlarına tutub görmədiyi halda, hər ikisinin xanımı
haqqında xoş sözlər söyləyir, «bərəkallah, gəlin xanımlar çox yaxşı
validədirlər» - deyir. Gəlinləri görmədiyi halda onların ünvanına
gözəl sözlər söylədiyinə görə qardaşlar Cəlal əfəndiyə təəccüblə
baxırlar. Cəlal əfəndi bunu hiss edib deyir: - Bu uşaqlar anaları
barədə yüksək fikir yaratdılar. Dırnaqları kəsilmiş, dırnaq dibləri
təmizlənmiş, boyun-boğazları, qulaqlarının içi, ardı, üzləri
yuyulmuşdur. Geyimləri sadə, yamaqlı, lakin təmizdir. Deməli,
anaları bacarıqlı, qənaətcil və ailəcanlıdır, - deyir. İ.Qaspiralı bu
ibrətamiz rəvayətlə ananın övlad tərbiyəsində rolunu, yerini qabarıq
əks etdirmişdir. «İki imam» adlı hekayəsində Kitayın Gansu və
Sinanko adlı iki vilayətində məskunlaşan tayfaların taleyindən bəhs
edilir. Müsəlmanların məskunlaşdığı Sinanko vilayətinin imamı
qadın-qızların təhsilinə xor baxdığından bütün əhali nəticə etibarı
ilə cahil olmuşdur. Gansuda isə əksinə, qadınlar təhsilə
yiyələndikləri üçün vilayət xeyli tərəqqi etmişdir.
Kitay padşahı bir bəhanə ilə bu vilayətlərə hücum edir, yüz
minlərlə müsəlmanı qətl edir, bütün kişiləri öldürtdürür. Əsir qalan
qadınlardan törəyən uşaqlar anaların təhsili və tərbiyəsinə uyğun
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Sinankoda buddist, Gansuda müsəlman kimi böyüyürlər. İ.Qaspiralı
bu hekayələrdən sonra məqaləni sualla bitirir: Analara elm, savad,
bilik və hünər gərək deyil – bunu kim söyləyə bilər?!

Zülm haradan gəlir
Bu məqalə («Tərcüman», № 36, 15 sentyabr, 22 sentyabr, №
38, 6 oktyabr, № 39, 1903) dövrün çox ciddi problemlərindən biri –
qadın hüquqları haqqındadır, bu gün üçün də aktualdır. Müəllif
əvvəlcə müşahidə etdiyi, eşitdiyi hadisələrlə bağlı oxucunu
məlumatlandırır: bir nəfər cinayət törədir, Sibirə sürgün edilir,
arvadı da onunla getməyə və məhv olmağa məcburdur. Başqa bir
müsəlman evlənir, bir müddət sonra «insafsız və ədəbsiz kişi
dəryada batmış kimi» qeyb olur, arvadı ac, səfil və işgəncə dolu
həyat yaşamağa məcburdur. Bu qadınlar sahibsiz, köməksiz və
əlacsız qalır, bəzən də fahişəlik yolunu tuturlar. İ.Qaspiralı sual edir,
bütün bunlara həqiqətənmi islam qanunları səbəb olur. Özü də sualı
cavablandırır: yox, bu zülmə islam meydan vermir, cahillər «şəri
qanun və şəri adətə uyğun» - deyə özlərinə bəraət qazandırsalar da,
əslində belə deyil, onlar «şəri adətləri soğan qabığına dəyişirlər».
«Halbuki Qurani-Kərimi bir kəlmə ilə ifadə etmək lazım gəlsə, bu
kəlmə «ədalət» olacaqdır» - yazan İ.Qaspiralı cəmiyyətdə qadına
qarşı ədalətsiz münasibəti «zamanımızın mərəzi» adlandırır və bu
xəstəliyin çarəsini, dərmanını tapmağın çox ciddi problem olduğunu
göstərir. Böyük islahatçı yazır: «Rica edirəm ki, burasına çox diqqət
edilsin: şəriət dəyişdirilə bilməz, buna ehtiyac da görülmür, lakin
şəri hökmlər, ehkamlar yer və zamana uyğun münasib üsulla islah
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edilə bilinər və bu yolla da qadınların haqlarının mühafizəsinə və
hüquqlarının müdafiəsinə çarə tapmaq olar».
İ.Qaspiralı yalnız Rusiya yox, bütün dünya müsəlman
qadınlarının hüququnun müdafiəçisidir. O, Almaniya imperatoru
Vilhelmin Qüdsə və Şama ziyarətini, qədəh qaldıraraq «300 milyon
müsəlmanın xəlifəsi dostum Sultanın sağlığına içirəm» demişdir,
lakin fərqində olmamışdır ki, bu 300 milyon islamın ancaq 25
milyonu Sultana, qalanları digər hökumətlərə tabedir və dövrün
hünərindən elm və tərəqqidən çox geridə qalmışdır» - deyə təəssüflə
bildirir və zalım kim olursa olsun, məzlum kim olursa olsun, hər
birimiz ədalətli və insaflı olmalı və ədalətə xidmət etməliyik –
qənaətinə gəlir.
Dövlət tərəfindən din, ibadət, nikah, talaq işlərinin dini
idarələrə, din adamlarına əmanət edildiyini qeyd edən müəllif bu
etimadın, etibarın lazımınca dəyərləndirilməsini, «zalım və insafsız
əlinə düşmüş biçarə qadınların halına mərhəmət və ədalətlə» həll
olunmasını tələb edir. İ.Qaspiralı mövcud vəziyyətdən çıxış
yollarını da göstərir: şərt ilə nikahın bağlanması bunların ən
vacibidir, o fikrini ciddi dəlillərlə əsaslandırır, sonda dediklərini bu
şəkildə ümumiləşdirir: şəriət ədalətdir. Ədalətdən uzaq olanlara
meydan verilməlidir. Şərt ilə nikah kadınları insafsızların
zülmündən xilas edəcəkdir. Şərt ilə nikah dini baxımdan yol
veriləndir. Ədalətli və düzgün adam üçün şərt ilə nikahda heç bir
qəbahət, ağırlıq yoxdur: şərtlər yalnız zalımın zülmünə qarşı
ehtiyatlı bir sipərdir, səddir… Qadınlara qarşı diqqətli və insaflı
olmaq lazımdır, qəflət yuxusunda yatdığımız yetər!
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Zamanımızın məsələləri
Yalnız Rusiya yox, bütün dünya müsəlmanlarının ümumi
problemlərini araşdırmaq, üzə çıxarmaq, onların həlli yollarını
müəyyənləşdirmək
İ.Qaspiralını
hələ
gənc
yaşlarından
düşündürmüş və bu istiqamətdə müəyyən addımlar atmışdır
«Tərcüman»ın 1906-cı il may nömrələrində (№ 50, 51, 52)
«Zamanımızın məsələləri» adlı məqaləsində o, bu işi «canımıza
minnət, bütün ömrümüzə bədəl və bərəkət» kimi qəbul etdiyini
yazır və Makaryada keçirilmiş (Nijni-Novqorod) ümumrusiya
müsəlmanlarının ilk məclisinin tarixi əhəmiyyətindən bəhs edir. O,
bu tədbiri Rusiya müsəlmanlarının yeni tarixinin baş səhifəsi
adlandırır və qeyd edir ki, bu qurultay elektrikgücü kimi millətin
bütün vücudunu başdan-ayağa gətirib hərəkətləndirib onun
düşüncələrində bir neçə ay ərzində beş-on illik dövrə bərabər
tərəqqi əmələ gətirdi. Bu tədbirin keçirilməsinə hazırlıq xəbəri və
onun təbliği «Tərcüman» vasitəsi ilə həyata keçirilmişdi. Bu işi
İ.Qaspiralı millətə «fəxri xidmət adlandırır» və ona bu işdə yardımçı
olan Əli Mərdan bəy Topçubaşovun (1865-1893) və Əbussuud
Mirzə Əhmədovun adını qədirbilənliklə çəkir.
Tədbirin keçirilməsi üçün rəsmi icazə ala bilməyən qurultay
iştirakçıları böyük paroxod icarəyə götürür və «Ufa suyu üzərində»
300 nəfərin iştirakı ilə Rusiya müsəlmanlarının birinci qurultayı öz
işinə başlayır. İ.Qaspiralının fikrincə, bu qurultay müsəlmanları
ayıltdı, millətin birləşməsinə və birgə iş görülməsinə səfərbər etdi,
millətin maddi və mənəvi tərəqqisi yollarını müəyyənləşdirdi və
onlar öz fəaliyyətlərində rusların tərəqqipərvər xadimləri, partiyaları
ilə əməkdaşlığın faydalı olacağı qənaətinə gəldilər.
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Rusiya müsəlmanlarının II qurultayı irəliyə doğru daha bir
addım atdı: milli partiya qurulması məsələsi gündəliyə gətirildi.
«Bu millətə ən əvvəl lazım olan üç şeydir: milli düşüncə, milli dil,
milli təhsil. Bunlar bizdə yoxdur, lakin gərək olduğu hər kəsə
aydındır. Bu hissin, bu duyğunun səmərəsidir ki, millət məclislərə
can atır, toplanır» - yazan İ.Qaspiralı növbəti III qurultayın
gündəliyini də bəyan edir. Dumadakı vəkillərə birliyimizlə mənəvi
güc vermək, milli partiyamızın proqramını, nizamnaməsini və
idarəsini vücuda gətirməkdən növbəti seçkilərdə daha fəal olmaq, az
müsəlman olan vilayətlərdən də deputat seçilməsinə, elmin və
dünyəvi təhsilin geniş yayılmasına çalışmaqdan və islam əhlinin
düçar olduğu geriliyin çarəsini və dərmanını tapmaqdan, köhnə
adət-ənənələri islah etmək və indiki tələblərə uyğunlaşdırmaqdan
ibarətdir.
Müsəlmanların üçüncü qurultayı
Birinci Rus inqilabından sonra çar hökumətinin müəyyən
islahatlarından və imtiyazlarından millətin nəfinə bacardıqca daha
çox yararlanmaq üçün İ.Qaspiralının xüsusi fədakarlıq etdiyi,
əvvəllər üstüörtülü və ehtiyatla irəli sürdüyü fikirləri açıq və geniş
bəyan etməsi Rusiya müsəlmanlarının qurultayları ilə bağlı
yazılarında daha qabarıq görünür. Bu baxımdan 1906-cı il avqustun
28-dən 31-dək Nijni-Novqorodda keçirilmiş III qurultaya həsr
olunmuş irihəcmli məqalə də («Tərcüman», 28 avqust, № 96, 30
avqust, № 97, 1 sentyabr, № 98) xarakterikdir, diqqəti çəkir.
Müəllif göstərir ki, əslində müsəlmanların qurultayını keçirmək
ideyası 15 il əvvəl ortaya çıxmışdı, lakin bir sıra bəzilərinin hədsiz
ehtiyatlığı, qorxaqlığı, eyni zamanda hökumətin mövcud qanunları
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həmin dövrdə bu fikrin reallaşdırılmasına mane olmuşdur.
İ.Qaspiralı sonra I və II qurultayın keçirilməsi, iştirakçıları və
gündəliyi, eləcə də əks-sədası və ictimai fikrə təsiri barədə söz açır,
III qurultayın qəbul etdiyi qərarların xüsusi ilə əhəmiyyətli olanları
sadalayır ki, bunların da içərisində təhsil islahatları aparmaq
(tədrisin ilk pilləsindən sonra ortaq türk dilində aparılması, müvafiq
dərs vəsaitlərinin türk dilində nəşri və s.), müsəlmanların siyasi
partiyasını təsis etmək, Peterburqda rusca müsəlman qəzeti
buraxmaq, islam əhli arasına hökumət tərəfindən missionerlərin
göndərilməsinə son qoymaq və s. kimi çox ciddi problemlərin
həllini nəzərdə tutan qərarlar da vardı.
İ.Qaspiralı adı çəkilən məqalənin sonrakı hissəsində
qurultaya hazırlıq və onun gedişi dövründə «Tan», «Vaxt», eləcə də
«Novoye vremya», «Vulqar» qəzetlərinin tədbirlə bağlı dərc etdiyi
məqalələri təhlil edir, dəyərləndirir, münasibətini bildirir. O, xüsusi
ilə «pisi yaxşı, yaxşını pis» kimi təqdim edən «Novoye vremya»
qəzetinin mövqeyini kəskin tənqid atəşinə tutur və «biz
müsəlmanlar ministrə deyil, hətta kiçik bir rəsisə də ədəblə müraciət
edərik, lakin ayaqlarına yıxılmarıq. Qarşısında diz çökdüyümüz
Allahın ayaqları yoxdur» - yazaraq qurultayın keçirilməsinə hazırlıq
dövründəki problemlər və məclis zamanı baş verən intriqalar,
onların həlli üçün göstərilən səylər, fədakarlıqlar barədə oxucuda
geniş təsəvvür yaradır və sonra gur səslə bildirir: «Tərcüman» 24
ildən bəri meydandadır, nədir, necədir – bu hər kəsə məlumdur.
İlminskilərin
nəzarətindən,
missionerlərin
iftirasından,
Pobedonostsev (çarın yaxın adamı – T.A.) cənablarının iqtidarından
və əzəmətindən qorxmayıb, addım-addım, iynə ilə daş deşər kimi
xidmət göstərmişdir, qorxduğu isə iki şey vardı: biri başı şapkalı
molladır, digəri çalmalı mirzədir!
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Ümumi yığıncaq
İ.Qaspiralını Rusiya türkləri, müsəlmanları, onların
problemləri nə qədər düşündürür, necə narahat edirdisə,
ümumiyyətlə dünyadakı islam əhlinin mövcud durumu, taleyi də o
qədər məşğul edir və əndişələndirirdi. Təsadüfi deyil ki, o istər
Avropaya, istər Şərq ölkələrinə, istərsə də Afrikaya səyahətlərində
müsəlmanların həyat, təfəkkür tərzi, elm, təhsil, tərəqqi yolundakı
fəaliyyətləri ilə ciddi maraqlanır, onları araşdırır, dindaşlarının
cəhalətdən xilası üçün var qüvvəsi ilə çalışırdı. Onun ideyası,
təşəbbüsü, təşkilatçılığı, iştirakı ilə Misirdə – Qahirənin
«Kontinental» otelində Dünya müsəlmanlarının ilk qurultayının
keçirilməsi ideyası dediklərimizə parlaq nümunədir. «Ümumi
yığıncaq» adlı məqalədə («Tərcüman», № 56, 7 sentyabr 1907)
İ.Qaspiralı harada, hansı bir idarə altında yaşamalarından asılı
olmayaraq, qonşuları və digər millətlərlə müqayisədə geridə
qaldıqlarını təəssüflə bildirir və yazır ki, 1905-ci ildə Rusiya
müsəlmanlarının ilk qurultayı keçirildi. Bu toplantı müsəlmanların
hərəkətə gəlməsinə, şüurlarında ciddi dəyişikliklərin yaranmasına
böyük təsiri oldu. Artıq belə bir toplantının dünya miqyasında
keçirilməsinə ehtiyac yaranmışdır. Din və ədəbiyyat xadimlərinin,
mühərrirlərin iştirak edəcəyi bu konqresdə dünya müsəlmanlarının
problemləri müzakirə edilməli, sosial, mədəni tərəqqiyə yol açan
tədbirlər müəyyənləşdirilməlidir. İ.Qaspiralıya görə belə bir tədbir
«bəlkə yatmış olan böyük islam bədəninin ayılmasını mümkün»
edəcəkdir. İslam xalqlarının böyük təəssübkeşi olan İ.Qaspiralı belə
bir konqresin müəyyən səbəblər ucbatından İstanbulda yox,
Qahirədə keçirilməsini məqsədəmüvafiq hesab edir və bu hər kəsi,
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xüsusi ilə mətbu orqan nümayəndələrini tədbirin proqramının
hazırlanmasında iştiraka çağırırdı.
Dünya müsəlmanlarının konqresi
Elm, təhsil, mədəniyyət sahələrindəki inkişafdan və
ümumiyyətlə, dövrün tələblərindən, tərəqqidən çox geridə qalan
islam xalqları nümayəndələrinin toplanaraq bu bəlalardan xilas
olmağın, problemlərin birgə həllinin zəruriliyini İ.Qaspiralı
məqalələrində dəfələrlə göstərmiş, istəyinə qismən çatmış, Rusiya
müsəlmanlarının qurultaylarının keçirilməsinə nail olmuşdur. Onun
dünya müsəlmanlarının da konqresini keçirmək ideyası çətinliklə də
olsa, reallaşmışdır. Qurultaya hazırlıq, onun iştirakçıları, gündəliyi
və gedişi, dünya müsəlmanlarının həyatında bu tədbirin əhəmiyyəti
barədə İ.Qaspiralı «Dünya müsəlmanları konqresi» adlı əsərlərində
(«Sıratı müstəqim» jurnalı, İstanbul, № 42, 1907 və Baxçasaray,
«Tərcüman» qəzetinin mətbəəsi, 1909) ətraflı bəhs etmişdir.
İslamın oyanışı dövründə Misir, Hindistan, Osmanlı, İran
kimi dövlətlərdə çox böyük elm xadimlərinin, filosof və şairlərin
yetişdiyini qeyd edən müəllif yenidən müsəlman həyatında bir
hərəkət, canlanma olduğunu məmnunluqla qeyd edir. Müəllif
qənaətlərində yanılmır, elə dünya müsəlmanlarının Qahirədə bir
araya gəlməsini belə işartıya işarə hesab etmək olar.
1907-ci il noyabrın 1-də Qahirəyə müxtəlif ölkələrindən
gələn 500-dən çox nümayəndənin iştirakı ilə qurultay öz işinə
başladı. Tədbir dünya ictimaiyyətinin, islam dostlarının olduğu
kimi, islam düşmənlərinin də qəzetlərin maraq dairəsində idi.
Qurultay iştirakçıları tərəfindən alqışlarla qarşılanan İ.Qaspiralı
dünya, o cümlədən Rusiya müsəlmanları qarşısında duran
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təxirəsalınmaz, həlli zəruri sayılan problemlərdən ətraflı bəhs etdi,
təhsil, elm, mədəniyyət sahələrində dövrün tələbləri ilə
ayaqlaşmanın vacib olduğunu vurğuladı. Bu sahədə müəyyən
irəliləyişlərin əldə edildiyini deyən natiq islam millətlərinin
həyatına araşdırıcı bir nəzərlə baxılsa, orada yüksəlişdən daha çox
geriləmənin diqqətçəkici olduğunu təəssüflə söyləyir: «Mədrəsə və
məktəblər xarab və faydasız haldadır. Sənaye yox həddindədir,
ticarət sönməkdədir, dünya ticarətində hissəmiz çox azdır, bankmaliyyə işlərində, dəniz ticarətində payımız yoxdur. 300 milyonluq
bir ümmətin 30 gəmili bir dəniz şirkəti, beş milyonluq sərmayəsi
olan bir bankı yoxdur!» İ.Qaspiralı ata-babadan qalma bərəkətli
torpaqların verdiyi nemətləri belə dünya bazarına çıxara
bilmədiyimizi, onları da əcnəbi gəmiçilərə verdiyimizi, hünər,
mərifət, elm, tərəqqi yolu ilə hasil etdiyimiz məhsulun da çox az
olduğunu təəssüflə dilə gətirir. İ.Qaspiralı müsəlman cəmiyyətinin
acı, ağır mənzərəsini o qədər aydın, açıq, eyni zamanda kəskin,
alovlu, təsirli nitqlə təsvir edir ki, dedikləri dinləyənlərin qəlbinə,
beyninə nüfuz edir, onları düşündürür, qayğılandırır, hərəkətə
gətirir, səfərbər edir: «Həzarat! Bir qövm, yaxud bir millət siyasi
hakimiyyətini, müstəqilliyini itirsə, bu böyük fəlakətdir, böyük
ziyandır, lakin iqtisadi, ticari fəaliyyətini itirsə, bir yox, on dəfə
ziyandır, məhv olmanın başlanğıcıdır». İ.Qaspiralı elm, mədəniyyət,
təhsil yolu ilə tərəqqi edən digər xalqlardan nümunə götürməyə
çürük, köhnəlmiş adət, ənənələrdən, avamlıqdan, xurafatdan xilas
olmağa dəvət edir.
Dünya müsəlmanlarının konqresində «Rusiya müsəlmanlarının indiki durumu, onlar arasındakı əqli hərəkətlər», «Zəhmət
haqsız ilk təhsilin vacibliyi, qaydaları, həyata keçirilməsi», «Bütün
müsəlmanların oyadılması üçün Müsəlman konqresinin vacibliyi və
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onun asılışı» haqqında danışan İ.Qaspiralı müsəlman dünyasındakı
mövcud problemlərin, onu yaradan səbəblərin aradan qaldırılması
yollarını özünəməxsus tərzdə, əsaslı, dərin məntiqlə, inandırıcı
şəkildə çatdırır.
Zamanın tarixi
«Tərcüman»ın bir neçə nömrəsində (1908-ci il 1 fevral, № 8;
5 fevral,
№ 9; 8 fevral, № 10; 12 fevral, № 11; 15 fevral, № 12;
19 fevral, № 13) «Zamanın tarixi» adlı məqaləsində İ.Qaspiralı son
illər müsəlman həyatında, düşüncələrində bir hərəkətin olduğunu
qeyd edir və göstərir ki, yeni ideyaların yaranması, yeni qələm
sahiblərinin, yeni adamların ortaya çıxması bu dirçəlişin əlamətlərindədir. Belə bir dövrdə «cəmiyyət işlərində çalışanlar və ya digər
işlərdən xəbər və məlumatı olanlar öz bildiklərini qeyd etsələr,
qələmə alsalar, bu millətin xeyrinə olar» - prinsipi ilə İ.Qaspiralı da
zamanın tarixini yazmağı qərara alır.
Müəllif göstərir ki, 3-4 il əvvəl Rusiya müsəlmanları «siyasi
işlərdən çox uzaqda idilər», rus cəmiyyətində baş qaldıran hürriyyət
hərəkatlarından xəbərsizdilər, mətbuat sahəsində yalnız «Tərcüman» fəaliyyət göstərirdi. Kazanda və Tiflisdə qəzet çıxarmaq
təşəbbüsü olsa da, bu cəhd o vaxtlar reallaşmamışdı: bu arzu
Məhəmməd Ağa Şaxtaxtinskinin (1846-1931) səyi ilə 1903-cü ildə
həyata keçdi. «Şərqi-Rus» (1903-1905) nəşrə başladı.
Peterburqda Əli Mərdan bəy Topçubaşov (1865-1934) ilə
görüş zamanı Rusiya müsəlmanlarının ümumi yığıncağının keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul etdiklərini yazan İ.Qaspiralı bu ideyanın
reallaşması üçün 1905-ci ilin may, iyun, iyul aylarında «Tərcüman»
qəzetində ardıcıl çıxış etdiyini, tədbirin proqramı ilə bağlı müzakirə-
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lərin açdığını yazır. Müəllif daha sonra qurultaya hazırlıq işlərindən
və çətinliklə də olsa, qurultayın paroxodda öz işinə başlamasından
və onun tarixi qərarlarından, Əli Mərdan bəy Topçubaşov,
Əbussuud Mirzə Əhmədov, Yusif bəy Akçurin, Mustafa Mirzə
Davudoviç, Əhməd bəy Ağayev və sair kimi xadimlərin qurultayla
bağlı fəaliyyətlərindən geniş söz açır. Daha sonra İ.Qaspiralı Rusiya
müsəlmanlarının II qurultayından, orada proqram, fəaliyyət
istiqamətləri ilə bağlı yaranan mübahisələrdən ətraflı söz açır.

«Can alıb can verəcək məsələ» - ortaq dil problemi
Dil problemi İ.Qaspiralı yaradıcılığının mayasıdır, qida mənbəyidir, onun təməlini təşkil edir. Publisistik, ədəbi, mətbu fəaliyyətinin bütün mərhələlərində dil məsələsini gündəlikdə diqqətdə saxlayan İ.Qaspiralı bu problemə müxtəlif aspektlərdən yanaşmış, onu
kompleks halda dəyərləndirmiş və dili millətin «ən böyük və ən birinci sərmayəsi» kimi qiymətləndirmişdir. Dil məsələsi müəllifin
irsində çoxplanlıdır:
- ana dili;
- ortaq türk dili;
- qədim türk dili;
- Osmanlı dili;
- məktəb dili;
- ədəbi dil;
- küçə (avam) dili;
- məişət dili;
- şivələr;
- ədəbi tənqidin dili;
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- qəzet dili;
- tərcümə dili;
- rəsmi dil;
- elm dili;
- dinin dili;
- dilin sadəliyi;
- dilin anlaşıqlığı;
- dilin təsirliliyi;
- dilin obrazlılığı;
- dil və imla;
- dil və məsuliyyət.
Hələ «Tərcüman» nəşrə başlamazdan bir müddət əvvəl –
1880-1881-ci illərdə qələmə aldığı «Baxçasaray məktubları» və
«Rusiya müsəlmanları» adlı əsərlərində İ.Qaspiralı Rusiya müsəlmanlarının həyat tərzi, təhsili, məşğuliyyəti, rus xalqı və iqtidarı ilə
münasibətləri haqqında fikir və düşüncələrini qələmə alır, yeri gəldikcə həmin məsələləri kitab, mütaliə, məktəb, təhsil və dil problemləri ilə məharətlə əlaqələndirirdi. Savadsızlıq və cahilliyin müsəlmanları tez-tez nöqsanlara sürüklədiyi fikrində olan müəllif bacarıqlı müəllimin uşaqlarla onların anladığı dildə danışaraq tədriclə
səviyyələrinin yüksəldikləri kimi, idarə edənlərlə idarə olunanlar
arasındakı əlaqənin təməlində də bu sistemin tətbiqini lazımlı hesab
edir və bunu Qafqazı idarə edənlərin yaxşı başa düşdüyünü və
Tiflisdə tatar dilində «Ziyayi-Qafqaziyyə» adlı qəzetin nəşrinin
anlayışla qarşıladıqlarını yazır (Baxçasaray məktubları).
«Baxçasaray məktubları»nda «tatar dilində yazılı sözün (qəzet mənasında – T.A.) məlhəm qədər yararlı olacağı, eyni zamanda
rus dilindəki rəsmi materialların yerli xalqın dilinə tərcümə edilməsinin vacibliyi ideyasını irəli sürən İ.Qaspiralı «Rusiya müsəlmanla-
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rı»nda «məktəbdə tatar dilinin istifadə edilməsinə nəyin əngəl ola
biləcəyini qətiyyən anlamadığını və Rusiya müsəlmanlarının tərəqqisi üçün dünyəvi təhsilin tatarca tədrisinin zəruriliyini qeyd edir.
«Rus-Qərb anlaşması», «Sosializm və ya ortaqlıq məzhəbi»
kimi siyasi-fəlsəfi, nəzəri, ideoloji mövzularda da yeri gəldikcə dil
məsələsinə toxunan İ.Qaspiralı dilin bu və ya digər problemlərinə
dair ayrıca çoxlu sayda məqalə həsr etmişdir.
«Qədim türk dili» («Tərcüman», № 47, 14 noyabr 1886),
«Türk dili şivələri» (18 aprel 1888, № 14), «İstanbul qəzetləri» (8
iyul 1888, № 22), «Hizmət qəzeti» (27 oktyabr 1888, № 37),
«Mülahizə» (9 iyul 1890, № 24), «Dil sadəliyi» (30 aprel, № 17; 7
may, № 18, 1895), «Dil məsələsi» (11 avqust, № 31, 1896),
«Osmanlı qəzetlərindən» (25 avqust, № 33, 1896), «İmla bəhsi»,
«Osmanlı dövlətinin məişəti» (16 mart 1897, № 11) adlı
məqalələrdə türk dili, onun qolları, eləcə də dövlətin adı ilə
formalaşan Osmanlı dili, onun mövcud durumu, problemləri, xüsusi
ilə ərəb, fars sözləri ilə ağırlaşdırılması, Osmanlı dövləti ərazisində
nəşr edilən qəzetlərin dil baxımından təhlili, dəyərləndirilməsi
böyük maraq doğurur. Müəllif «Osmanlı şivəsini qövmü bir dil yox,
divanxanalar və məmurlar şivəsi» adlandırır və hesab edir ki, bu dil
Kaşqarlı bir tatar üçün nə qədər çətin və anlaşılmazdırsa, bir
anadolulu üçün də bəlkə, o qədər çətindir. Odur ki, bu dillərin
cilalanmasına və ortaq bir dilə ehtiyac vardır (Türk dili şivələri).
Osmanlı qəzetlərindən ərəb, fars kəlmələri ilə mürəkkəbləşdirilmiş mətnlərdən sitatlar gətirərək onları təhlil edən müəllif bu
qənaətə gəlir ki, «türkcəni unutmuş İstanbul yazıçı və katiblərinin
dili» təmiz Anadolu türkcəsi ilə müqayisədə əcnəbi dili təsiri
bağışlayır (İstanbul qəzetləri). İ.Qaspiralı doğma türk dilinin
təəssübkeşi, müdafiəçisi və qızğın təbliğatçısıdır. O, «İqdam»
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qəzetində türk dili tarixinə dair məqaləni «Türk dili haqqında nə
qədər məlumat verilir isə, nə qədər məlumat araşdırılırsa, çox
olmaz: böyük dildir, böyük bir qövmün dilidir» - deyə təqdir edir
(Osmanlı qəzetlərindən). İ.Qaspiralı fikirlərində prinsipial, qətiyyətli və kəskindir: «Türkcəsi olan bir kəlmə yerinə digər bir dilin sözündən istifadə etmək ədəbi cinayətdir» (Dil məsələsi). «Hər dil qələm və ədiblərin kamalı ilə tərəqqi edər» - (Küçə dili) qənaətində
olan İ.Qaspiralı dilin sadəliyi dedikdə nəyə işarə vurduğuna da aydınlıq gətirməyi unutmur. O, «milli şairimiz Seyid Əzim Şirvaninin
dili»ni örnək gətirərək fikrini belə çatdırır ki, sadə dil hər kəs tərəfindən istifadə olunan, işlənən, rahat anlaşılan dildir» («Digər
cavab», 1 oktyabr 1895, № 37).
«Dil, dil, dil», «Bizim mətbuat» (3 fevral 1906, № 9), «Dil
bəhsi» (1 mart 1906, № 20), «Can alıb can verəcək məsələ» ( 18 may
1907, № 41), «Azad» rəfiqimizə açıq məktub (27 mart 1906, № 31),
«Dil ili» (18 dekabr 1906, № 142), «Rəfiqlərimə açıq məktub» (25
may 1907, № 42), «Rossiya» qəzetinə cavab (20 aprel 1907, № 37),
«Bizlərdə dil və ümumi məslək ola bilərmi, ya yox?» (21 noyabr
1908, № 76), «Əfəndilər, dil gərək, dil!» (9 dekabr 1911, № 50) adlı
məqalələrdə ortaq türk dili, bu problemlə bağlı «Tərcüman»da, digər
mətbu orqanlarda məsələnin müzakirəsi, müxtəlif mühərrirlərin,
qəzetlərin mövqeyi, ortaq dilin formalaşmasına mane olan faktorlar,
ortaq dilin ümumtürk düşüncəsinə, ümummilli tərəqqiyə təsiri,
əhəmiyyəti barədə İ.Qaspiralı bu gün də aktual səslənən, həlli vacib
mövzularla bağlı maraqlı fikirlər irəli sürmüşdür.
Dinin, dilin və elmin əziz və müqəddəs olduğunu söyləyən
İ.Qaspiralı bunlar barədə «nə qədər yazılsa, nə qədər danışılsa yenə
azdır» - deyir və bu problemin ciddi və hərtərəfli müzakirəyə möhtac
olduğunu vurğulayır və yazır: «Din birliyi necə müqəddəs bir işdirsə,
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ədəbi dili birləşdirmək də tərəqqi üçün bir o qədər mühümdür».
İndiyədək bu yolda, bu məqsəd üçün çalışdığını, mübarizə apardığını
yazan Qaspiralı bundan sonra da sözü keçsə də, keçməsə də, ömrü
yetsə də, yetməsə də, bu ideya uğrunda mücadilə edəcəyini gizlətmir.
İ.Qaspiralının ideyaları, xüsusi ilə «Tərcüman» qəzeti islam
dininin qatı düşməni, missioner N.İlminskinin yuxusunu ərşə
çəkmişdi, o, İ.Qaspiralını «panislamist, pantürkist» adlandırır, çar
hökumətindən dərhal onun fəaliyyətini dayandırmağı xahiş edirdi.
Bu mənada missionerin islamın ondan az düşməni olmayan çarın
yaxın adamı K.Pobedonostsevə məktubu xarakterikdir: «…
«Tərcüman»ın mühərriri Qaspiralınin hiyləgarlığına ali diqqətinizi
cəlb edirəm. Bu adamın üç mətləbi vardır: biri, Rusiya
müsəlmanları arasında islami dəyərlərə uyğun kitabları nəşr etmək;
ikincisi, Rusiyaya tabe türk tayfalarını birləşdirmək (məs.:
Almaniya kimi) və üçüncüsü bütün türk tayfalarına Osmanlı dilini
qəbul etdirmək. Baxın, cənab dövlət və iqtidar sahibi! Nə qədər
şeytani tədbirdir ki, gözlərimizi boyamaq, qaralamaq üçün qəzetinin
bir parçasını rusca nəşr edir, belə ki, guya biz rusların faydasına
çalışır. «Tərcüman»ı senzura məmurları oxuyur, lakin hiyləyə qarşı
çarə tapılırmı?» və yaxud o, başqa məktubunda «Tərcüman»ı
bağlatmaq üçün yazır: «Bu qəzetin yazdıqlarına diqqət edərək gizli
niyyətlərini üzə çıxaranlar deyirlər ki, onun məsləyi pravoslav xalqı
və dövləti üçün zərərdir. Baxçasaraydan Sibirin Omsk şəhərinədək
çəkilmiş bir zəncir təsəvvür edin. Bu zəncir türk tayfalarını
birləşdirən, onları bir-birinə bağlayan «Tərcüman»dır».
İ.Qaspiralı İlminskinin çirkin niyyətlərini, məktubu hansı
məqsədlə yazdığını gözəl anladığını qeyd edir və üzünü «parçala və
hökm sür» ideyasının qulluqçularına tutub hiddətlə soruşur ki,
bütöv bir milləti məhv etmək olarmı?! Böyük millətçi məqalənin
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sonunda yazır: «Hər şeyi bu qədər açıq söylədikdən sonra «dil
birliyi»nin və «ədəbi dil»in nə olduğunu anlamayanın qalmayacağına əminəm. Hər halda «Tərcüman» yenə «Tərcüman»dır ki,
Hankımandan ta Kaşqara, Ağsuya qədər nəzər və xidmət edəcəkdir,
bacardıqca» (Dil, dil, dil). Göründüyü kimi, İ.Qaspiralı dil və ortaq
dil uğrunda bir neçə cəbhədə mücadilə aparırdı:
- ortaq dil ideyasını qısqanclıqla qarşılayan ziyalılarla;
- «ortaq dilin» çar hökumətinə qarşı ciddi təhlükə
yaradacağından ehtiyat edən məmurlar, missionerlər, mühərrirlər,
qəzetlər, rus şovinistləri ilə;
- dildə, əlifbada hər cür islahata qarşı çıxan yalançı din
xadimləri, cəhalət aşiqləri ilə;
- özünün təbirincə desək, din duyğusunu, milliyyəti, dili heç
nə dərəcəsində görən «moda qurbanları» ilə.
«Dil məsələsi yalnız bir ədəbi məsələ deyildir. Bəlkə daha
çox ictimai, siyasi məsələdir» - fikrində olan (Bizim mətbuat)
İ.Qaspiralı Dumadakı müsəlman millət vəkillərinin bir-biri ilə rusca
danışdıqlarına görə, «Tərcüman» qəzetinin narahat olduğunu «Rossiya» qəzetinin öz oxucularına həyəcanla çatdırdığını və bununla da
hələ köhnə fikirlərlə, keçmişlə yaşadıqlarını tənqid edir.
Yazır ki, türk şivələri «Rossiya»nın zənn etdiyi kimi birbirinə uzaq dillər deyillər, digər tərəfdən millət vəkillərinin bir-biri
ilə nəinki rus, hətta fransız, yaxud ingilis dilində danışması yox,
hamısının türk oğlu türk olduğu halda, ana dillərində yaxşı danışa
bilmədiklərinə təəssüflənirik. İstedadlı publisist özünəməxsus
cəsarətlə üzünü «Rossiya»ya tutur: «Türk şivələrini bir-birindən
başqa dil, türk tayfalarını bir-birinə başqa millət kimi göstərmək,
təfriqəçilərin, bölücülərin məsləyidir. «Tərcüman»ın nəzəri və
məsləyi başqa idi, başqadır və başqa olacaqdır. Gülünc «Tərcüman»
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qəzeti yox, «Rossiya» qəzetidir, çünki keçmişlə yaşayır»
(«Rossiya» qəzetinə cavab).
İ.Qaspiralı ortaq dil məsələsinə biganə yanaşanlara, ona
inanmayanlara, doğma dilə qarşı laqeyd münasibət bəsləyən yazıçılara,
millət vəkillərinə də qarşı amansızdır. «Heç kim bilməsə də, sevgili
mühərrir dostlarım bilməmiş deyildir ki, adı olmayanın özü də olmaz»
- söyləyən İ.Qaspiralı slavyanlar rus, kazak, xaxol olduğu kimi, türklər
də «Kazan türkləri», «Krım və Qafqaz türkləri», «Anadolu türkləri»,
«Sibir türkləri», «Kaşqar türkləri»…dir, elə beləcə də deyilsə, yazılsa
olmazmı? – deyə sual edir. Sonra türk dilində danışan xalqların
lüğətlərindən sitatlar gətirərək onların əslində eyni kökdən olduğunu
açıq-aydın göstərir və məqaləsini millətlərin tərəqqisinin, ad-san
çıxarmasının əsas səbəbinin ədəbiyyatın, ədəbi dilin sayəsində
mümkün olduğu fikri ilə tamamlayır (Rəfiqlərimə açıq məktub).
«Can alıb can verəcək məsələ» adlı məqalə həm məzmun,
həm ideya, həm də kompozisiya baxımından diqqəti çəkir. Müəllif
«Yıldız» qəzetində dərc edilmiş «Dumadakı millət vəkillərinin dili»
adlı məqalədən sitat gətirir. Kazanlı, ufalı, daşkəndli, qafqazlı, krımlı… - hər kəs öz şivəsinə üstünlük verir və bu dildə danışmağı təklif
edir. Rusdillilər kəkələyir, sosialistlər dilin, ədəbiyyatın burjuaziyaya aid olduğunu, onlara torpaq, aş və hürriyyət lazım olduğunu
bildirir. «Tərcüman»ın mövqeyi, inancı dəyişməzdir: Gələcəyimizə
sədd çəkmiş və çəkəcək bir şey varsa, o da dilsizlikdir!
Hər dəfə dil probleminə müxtəlif aspektlərdən, üslub-forma
baxımından da fərqli toxunan İ.Qaspiralı eyni mövzu ilə həm
oxucunun diqqətini çəkməyə, həm problemi gündəlikdə saxlamağa,
həm də onun həllinin vacibliyini bir daha vurğulamağa nail olur.
«Dilsiz adam nədirsə, ədəbi və ümumi dili olmayan millət də
tamamilə odur» - «Can, ya da dil məsələsi» (22 yanvar 1908, № 5;
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25 yanvar, № 6) adlı məqaləsini bu mülahizə ilə başlayan müəllif
millətin gələcəyinin təminatçısının da mal-pul yox, məhz ədəbi dilin
olduğu qənaətindədir. O, yunanları, danimarkalıları, norveçliləri
örnək gətirir və onların bir millət kimi mövcudluğunda ədəbi dilin
böyük rol oynadığını qeyd edir, yazır ki, bir dilsiz kişinin lu, lu, lu,
lu, lu, lu, lu, lu, bu, bu, bu, bu, bu… kimi bir-iki heyvani səs
çıxarmağın insanlıq olmadığı kimi, ədəbi dildən məhrum millət də
tərəqqi edə bilməz…
Osmanlı dilinin ötən dövrlərə nisbətən çox işlək hala
düşdüyünü, sadələşdiyini məmnunluqla vurğulayan İ.Qaspiralı
bundan sonra daha çox çalışmaq lazım olduğu fikrini gizlətmir və
«aslan» kimi millətimizin başına gələn fəlakətlərdə hələ də ortaq,
ümumi, işlək bir dilin yoxluğunun da təsir etdiyini göstərir.
Mətbuatda və ziyalılar arasında ortaq dilin formalaşması ilə
bağlı gedən mübahisələrə toxunan müəllif «hər tərəfdə zühur edən
qəzetlərimizin hər birinin bir dil ilə meydana çıxdığını, Peterburqda
«Nur», Uralskda «Fikir», Kazanda «Müxbir», Bakıda «Həyat»ın öz
şivələri ilə nəşrə başladığını, tədriclə «türkcəyə çevrildiklərini» yazır.
Təhsil proqramlarında da islahatlar aparılması yolu ilə ortaq dilin
formalaşmasına yardım edilməlidir. Yazı İ.Qaspiralının oxucularına
müraciəti ilə bitir: «Dil birliyi, ədəbi dil üçün çalışaq, çalışaq,
çalışaq». «Can və həyat məsələsi» (11 dekabr 1909, № 50), «Kitab və
dil məsələsi» (16 aprel 1910, № 16), «Əfəndilər, dil gərək, dil» (9
dekabr 1911, № 50) kimi məqalələrində də təhsilin «ana dilində –
türk dilində» aparılmasının, qəzet, jurnal və kitab nəşrlərinin də bu
doğma dildə həyata keçirilməsinin vacibliyi qeyd olunur.
Xəlil Xasməmmədov Dumanın müvafiq komissiyasının
doğma dildə təhsilə icazə ilə bağlı iclasında «tatar» yox «türk»
kəlməsi işlədilməsi təklifini irəli sürmüş, erməni, gürcü və rusların

~ 138 ~

• Bütün türklərin tərcümanı
da daxil olduğu komissiya üzvləri «türk» kəlməsinin «pantürkizmə
xidmət edəcəyindən qorxub bu təklifi rədd etmişlər. İ.Qaspiralı
«vay, politika, politika! Məktəblərə girməsəydin nə gözəl olurdu» yazır və qəzəbini gizlətmir: Tatar qövmü mövcud deyil, tatar dili
yoxdur! Dilimizə nə ad verilir verilsin, həqiqətdə bu dilin adı türk
dilidir!» (Can və həyat məsələsi).
İ.Qaspiralının həyatı, fəaliyyəti, yaradıcılığı bütün türk-islam
dünyası ilə sıx bağlı olmuşdur, lakin və əlbəttə ki, Baxçasaray bu
sırada öndə gəlir, elə isə qətiyyətlə demək olar ki, Qaspiralının
ədəbi, mədəni, mətbu, hətta şəxsi tərcümeyi-halında Baxçasaraydan,
Krımdan sonra Bakı, Azərbaycan gəlir. Bu baxımdan Azərbaycan
mətbuatı ilə də bağlı İ.Qaspiralının fikirləri, qənaətləri çox yerində
və təbii görünür. «Cəlal əfəndinin «Kəşkül» məcmuəsi» (8 may
1883, № 4), «Təəssüf» (5 dekabr 1891, № 42), «Tiflisdə yeni
qəzet» (19 aprel 1903, № 15), «Lisan məsələsi» (4 noyabr 1905, №
90; 7 noyabr 1905, № 91), «Açıq məktub» (15 mart 1906, № 26),
«Dil haqqında» (18 dekabr 1906, № 142), «Dil ətrafında» (30 iyul
1913, № 169; 31 iyul 1913, № 170), «Yenə dil ətrafında» (4
sentyabr 1913, № 194), «Məsələlər-qəzetlər» (15 oktyabr 1913, №
227), «Xoşbəxt ekizlər» (22 aprel 1914, № 88), «Molla Nəsrəddin»
(5 yanvar 1914, № 4) kimi məqalələrində İ.Qaspiralı «Əkinçi»,
«Kəşkül», «Ziya», «Ziyayi-Qafqaziyyə», «Şərqi-Rus», «Həyat»,
«İqbal», «Molla Nəsrəddin», «Məktəb» kimi mətbu orqanlardan,
onların naşir, redaktor və əməkdaşlarından, qəzet və jurnalların
toxunduqları problemlərdən, materialların dil-üslub, sənətkarlıq
məsələlərindən, bu nəşrlərin Rusiya müsəlmanlarının tarixində və
taleyində oynadığı mühüm roldan gen-bol bəhs etmişdir.
Hələ yaradıcılığının ilk dövrlərində – 1880-1881-ci illərdə
qələmə aldığı «Baxçasaray məktubları», «Rusiya müsəlmanları»
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yeri gəldikcə və xüsusi ilə mətbuatın cəmiyyətdə oynadığı əvəzsiz
roldan bəhs edərkən Qafqaz türklərinin mədəni həyatına toxunan
İ.Qaspiralı bir neçə dəfə Tiflisdə Ünsizadə qardaşları tərəfindən
«Ziyayi-Qafqaziyyə» adlı qəzetin nəşr olunduğunu məmnunluq
hissi ilə vurğulayır və bu qəzetin xalqa çox böyük fayda verdiyini
dilə gətirir.
1901-ci ildə yazdığı «Rusiya müsəlmanlarının mədəniləşməsinin başlanğıcı» adlı risaləsində H.Zərdabi tərəfindən buraxılan
qəzeti «donmuş və buz bağlamış fikirlərə ildırım kimi ziya verən»
qəzet kimi təqdir edir, «Zamanın tarixçəsi» («Tərcüman», № 2, 1
fevral 1908) məqaləsində Məhəmməd Ağa Şahtaxtlının «ŞərqiRus» qəzetinin nəşrə başlamasını Qafqaz müsəlmanlarının çoxdankı
arzusunun, səyinin bəhrəsi kimi dəyərləndirir. Bütün bunlar və bu
kimi məsələlərlə bağlı yazdığı məqalələrdə İ.Qaspiralının epizodik
toxunduğu məqamlardır.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, İ.Qaspiralı publisistik
yaradıcılığında müxtəlif mövzularda qələmə aldığı məqalələrdə
Azərbaycanın, Qafqaz türklərinin həyatına bu və ya digər şəkildə
100 dəfədən çox istinad etmişdir! Lakin yuxarıda sadaladığımız
yazılarında onun mövzusu birbaşa Azərbaycanla, onun mətbu həyatı
ilə əlaqədardır.
«Tiflisdə yeni qəzet» adlı məqalədə İ.Qaspiralı Qafqazda
türk dilində bir qəzetə böyük ehtiyac olduğunu və bunun nəşri üçün
dəfələrlə təşəbbüs edildiyini, nəhayət M.A.Şahtaxtlının redaktorluğu və naşirliyi ilə «Şərqi-Rus» qəzetinin nəşrə başladığını böyük
sevinc hissi ilə oxucularına çatdırır. İ.Qaspiralı «Şərqi-Rus»u
«Tərcüman»ın rəfiqi hesab edir, ümid edir ki, məslək, ideal
cəhətdən də onlar eyni məqsədə xidmət, qulluq göstərəcəklər.
İ.Qaspiralı «Şərqi-Rus»da M.A.Şahtaxtlının əlifba islahatı aparmaq
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barədə təşəbbüsünə isə kəskin etirazını bildirir və bu fikri «çox
yanlış fikir» adlandırır, məsələyə dair öz mülahizələrini irəli sürür.
Ötən əsrin əvvəllərində ortaq dil problemi geniş diskussiyaya səbəb olmuşdu. Münasibətlər fərqli, mövqelər mübahisəli,
baxışlar ziddiyyətli idi. İ.Qaspiralının fikri isə birmənalı və qəti idi:
«cümlə türk milləti üçün ümumi bir ədəbi dilin vücud tapacağına
tam qənaətimiz var» (Lisan məsələsi). Müəllif sonra da bu qənaətin
əsası olduğunu, «Tərcüman»ın Osmanlıda, Azərbaycanda, Kazanda,
Sibirdə… oxunduğunu, anlaşıldığını, qəzetə də o dildə xitab
etdiklərini qeyd edir. Müəllif bu yazısında 1905-1906-cı illərdə
Bakıda nəşr olunan «Həyat» qəzetinin də ortaq dillə bağlı
diskussiyalara qoşulduğunu xəbər verməklə kifayətlənsə də, bundan
4-5 ay sonra «Həyat»a «Açıq məktub»la müraciət edir. Buradaca
qeyd edək ki, Rusiyada nəşr olunan qəzetləri, xüsusi ilə türk
mətbuatını diqqətlə izləmək, onların toxunduqları mövzulara,
problemlərə dair münasibət bildirmək İ.Qaspiralıda ənənə şəklini
almışdır. «Açıq məktub» İ.Qaspiralının qələmi ilə belə rəyin həm
geniş yayılmış, həm də uğurlu formalarından birinə çevrilmişdir.
«Həyat»a açıq məktubdan məlum olur ki, redaksiya qəzetin bir illik
nüsxələrini cildlədib İ.Qaspiralıya göndərmişdir. Bu yüksək
diqqətdən təsirlənən «Tərcüman»ın naşiri Qafqazda bir qəzetin,
«Həyat»ın zühuru üçün 15-20 ildən bəri dua etdiyini gizlətmir və 20
illik həsrətinə «Həyat»la son qoyulduğunu böyük sevinclə bildirir.
Məsafənin, din fərqliliyinin və dilsizliyin insanlar arasında təfriqə
salan amil olduğunu yazan İ.Qaspiralı dilin, ortaq dil probleminin
üzərində 25 ildən bəri bu məslək üçün yoldaş gözləyirdim, bunun
üçün «Həyat»ın nəşri mənə təsəlli oldu – deyərək geniş dayanır.
Türk millətinin bütün problemlərinin onun ortaq dilə sahib
olmadığından yarandığını yazan İ.Qaspiralı «ortaq dil»ə sahib
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olmaq uğrunda çalışdığını, «bu etiqadla ömür sürdüyünü, bu
etiqadla da məzara gedəcəyini» yazır və ümumi dilə ehtiyacımızın
olduğu fikrinin formalaşmasını illər boyu fəaliyyətinin səmərəsi
kimi dəyərləndirir. Təcrübəli publisist «Həyat»a tövsiyələrini də
verir: hər nə yazsan, qələmini üç qəpiklik qara mürəkkəbə batırma,
ürəyinə batırıb qanın ilə yaz. Belə olsa, sözün keçər, vicdanlara
yetər, əks halda səmərəsiz gələr, keçər gedər!
«Dil haqqında», «Dil ətrafında», «Yenə dil ətrafında» adlı
məqalələr də həm İ.Qaspiralının Azərbaycan mətbuatına böyük
diqqət, önəm verməsi, həm də ortaq dil problemi uğrunda inadla,
israrla, ardıcıl şəkildə mücadilə apardığının göstəricisi kimi diqqəti
çəkir. Elmi-texniki tərəqqi bir yana heç, hissi, ruhi, romantik,
psixoloji bir hekayə yazmağa, hətta tərcümə etməyə belə qadir
dilimizin olmadığı halda, «bir arşın tərəqqi edə bilməyəcəyik» qənaətində olan İ.Qaspiralı «Tərcüman» da olmaqla, «Həyat»,
«İrşad» (Bakı), «Ülfət» (Peterburq), «Vakit» (Orenburq) kimi
qəzetləri, bütün ziyalıları ədəbi dil uğrunda çalışmağa dəvət edir.
Şübhəsiz ki, İ.Qaspiralının ideyası hamı tərəfindən birmənalı
qarşılanmırdı. Əgər İlminski kimi missionerlər, Pobedonostsev kimi
məmurlar bu ideyada imperiya üçün ciddi təhlükə görürdüsə, cahil
və nadanlar bu ideyanın mahiyyətini dərk etmir və anlamırdılarsa,
bir qisim ziyalıların fikri və əqidəsinə görə isə bu ideya – ortaq dil
ümumiyyətlə, türk dillərinin ayrı-ayrılıqda inkişafına əngəl ola
bilər. Məs.: «İqbal»ın (Bakı) fikrincə, türk dillərinin ayrı-ayrılıqda
inkişafı daha məqsədəuyğundur və bu nəinki «türk dilinə bir nöqsan
verməz, əksinə onun daha da genişlənməsinə xidmət edər». Öz
mövqeyini slavyan xalqlarının dillərinin durumu ilə izah edən
«İqbal»a İ.Qaspiralının cavabı təmkinli, məntiqli və əsaslıdır: ən
qədim, ən saf, tarixi bir millətin övladları parçalanmış, böyük, qara
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pərdə ilə bir-birlərindən ayrı düşmüşdür. «Tərcüman» bu qara
pərdəni dəlmək, kəsmək, aradan götürmək və pərən-pərən
düşmüşləri birləşdirmək üçün ortaq dil tapmaqdan başqa çarə
yoxdur! – qənaətindədir. (Dil haqqında).
«Dil ətrafında» «Məsələlər-qəzetlər» adlı məqalələrində də
mövzunu davam etdirən müəllif şivə, yerli dil tərəfdarlarına, yerliçilik
mərəzinə mübtəla olanlara xitabən bildirir ki, şeyx, əmir, sülalə
partizanları əbədi olmadığı kimi onlar da keçilməz sədd deyildir,
dilimiz bir tərəfdən sadələşəcək, türkləşəcək, digər tərəfdənsə
ədəbiləşəcək,
ümumiləşəcəkdir.
İ.Qaspiralı
M.F.Axundovun
əsərlərinin, «Əkinçi», «Ziyayi-Qafqaziyyə» qəzetlərinin timsalında
həmin dövrün dili ilə «Həyat», «İrşad» və «İqbal»ın timsalında son
dövrün dilini müqayisə edir və dilin inkişafını nümunə kimi göstərir.
Biz İ.Qaspiralının «Əkinçi», «Ziyayi-Qafqaziyyə», «Kəşkül»,
«Şərqi-Rus», «Həyat», «İrşad», «İqbal»ın nəşri, fəaliyyəti, cəmiyyət
həyatındakı rolu barədə yeri gəldikcə bəhs etdiyini qeyd etmişdik. O,
Rusiya müsəlmanlarının məktəb, mətbu orqan, xeyriyyə cəmiyyəti,
teatr, kitab nəşri ilə bağlı kiçik bir addımını sevgi ilə, sevinclə
qarşılamış, onu ümumi tərəqqiyə xidmət kimi dəyərləndirmişdir. Bu
baxımdan müəllifin Bakıda «Bəsirət», Daşkənddə «Türkistan»,
Hokantda «Sədayi Fərqanə» qəzetlərinin zühur etməsini alqışlayır və
onların «mətbuat meydanına təşriflərini xoşbəxtlik» adlandırır
(Xoşbəxt ekizlər). İ.Qaspiralının diqqətini ən ziyadə cəlb edən, onu
xoşhal edən üç qəzetin dilidir. O, şübhə etmir ki, qəzetin redaktorları
oxucuların gözlərini, fikirlərini açacaq və onları gələcəyə hazırlayacaqlar. O, «Bəsirət»in ruhlu olacağına onun mühərrirlərinin arasında
çox qeyrətli, çalışqan Məmmədəmin Rəsulzadənin olmasının kifayət
edəcəyini bildirir. Qafqaz üçün, Türkistan üçün 3-4 qəzeti çox yox, az
hesab edən İ.Qaspiralı əhalini bu qəzetləri qorumağa dəvət edir.
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«Molla Nəsrəddin» adlı yazısında İ.Qaspiralı bu jurnalı
«mətbuatımız arasında bəlli bir mövqe» tutan və «lətifsi arxasında
acı bir həqiqət gizlənən» orqan kimi təqdim edir. Jurnalın
felyetonlarını çibanı deşib içindəki çirki, irini axıdan təbib neştərinə
bənzədir. Bu neştər bir az incidir, lakin yaranın böyüməsinin
qarşısını alır, dəldiyi yerdən ağunu, zəhəri təmizləyir. «Molla
Nəsrəddin»in rəsmlərini də «çox mənalı» deyə təqdir edən müəllif
onların hər birinin bir hekayə qədər məlumatlı, duyğulu,
düşündürücü olduğunu qeyd edir, qadın azadlığından bəhs edən bir
karikaturanı isə hətta «yazılırsa, yüz səhifəlik bir kitab olar» - deyə
dəyərləndirir. Jurnalı «çox məqbul, çox mötəbər» adlandıran
İ.Qaspiralı onu oxumağı hər kəsə tövsiyə edir. Müəllif məqaləni
maraqlı sonluqla bitirir: «Hazır sırası gəlmişkən, Bakıda üç ildən
bəri nəşr olunan «Məktəb» jurnalı ilə bağlı oxucularımızdan
soruşuruq: Əzizlərim! Siz bu jurnalı heç aldınızmı? Uşaqlarınıza
oxutdunuzmu? «Yox» - desəniz niyəsini soruşarıq, çünki «Məktəb»
jurnalı uşaqlar üçün ən faydalı bir jurnaldır. İ.Qaspiralı ədəbi-bədii,
publisistik irsində, «Tərcüman»ında Qafqaz türklərinin, Azərbaycanın, onun müxtəlif bölgələrinin həyatına, M.F.Axundov, H.Məlikov, H.Məlikova, S.Ə.Şirvani, Cəlal, Səid və Kamal Ünsizadə qardaşları, Ə.Ağaoğlu, Ə.Hüseynzadə, Ə.M.Topçubaşı, M.Ə.Rəsulzadə, M.C.Məmmədquluzadə, Məhəmməd Hadi, Nəriman Nərimanov, Orucov qardaşları, Sultan Məcid Qənizadə, Haşım bəy Vəzirov, Xəlilbəy Xasməmmədov, Hüseynqulu xan, Zeynalabdin Tağıyev, Murtuza Muxtarov, Musa Nağıyev, Şəmsi Əsədullayev kimi
tarixi simaların fəaliyyətinə diqqəti çəkmiş, yeri gəldikcə onlardan
bəhs etmişdir.
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İSMAYIL QASPİRALININ
BƏDİİ YARADICILIĞI
Rusiyanın ictimai, mədəni, mətbu həyatına əbədi möhür
vurmuş böyük türk mühərriri, naşiri, publisisti İsmayıl Qaspiralının
bədii irsi də maraq doğurur. Onun roman, povest və hekayələri
dövrün müsəlman cəmiyyətinin, həyatının tələblərinə uyğun qələmə
alınmışdır, tərbiyəçilik, maarifçilik missiyası daşıyırdı. Bu
baxımdan İ.Qaspiralının bədii əsərlərini bir növ onun
publisistikasının ardı, yaxud janrını, formasını dəyişmiş davamı
hesab etmək olar. Təsadüfi deyil ki, xalq xadiminin publisistik
yaradıcılığına hakim olan problemlər, mövzular eyni ilə onun bədii
irsində də əksini tapmışdır. Bununla yanaşı, İ.Qaspiralının
əsərlərindəki hadisələr, səhnələr, obrazlar real həyatdan götürülsə
də, onlar yazıçı təxəyyülünün, axtarışlarının məhsulu kimi yeni,
rəngarəng çalarlar, keyfiyyətlər əxz edir. Qısaca desək,
İ.Qaspiralının bədii əsərləri Şərq xalqlarının ehtiyacı, tələbatı nəzərə
alınmaqla, Qərb ölçüləri ilə qələmə alınmışdır.

Firəngistan məktubları
«Firəngistan məktubları» adlı əsərində Molla Abbas adlı
qəhrəmanın Avropa ölkələrinə səyahətlərindən bəhs edilir. Heç
şübhəsiz ki, Molla Abbas müəllifin prototipidir və təsadüfi deyil ki,
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İ.Qaspiralının «Tərcüman»da istifadə etdiyi təxəllüslərdən biri də
«Molla Abbas Fransevi» olmuşdur. Bu əsər «Tərcüman»ın 25
yanvar 1887-ci il tarixli nömrəsindən etibarən qəzetin ayrı-ayrı
nömrələrində hissə-hissə dərc edilmişdir. «Firəngistan məktubları»
XIX əsr rus və Avropa ədəbiyyatı üçün səciyyəvi üslubda və janrda
yazılmış bədii-publisistik əsərdir, səyahətnamədir. 1891-ci ildə
kitab şəklində ərəb əlifbası ilə buraxılmış «Firəngistan məktubları»
sonralar da nəşr edilmişdir.
«Firəngistan məktubları» və müəllifin ondan sonra qələmə
aldığı «Darrürrahat müsəlmanları», «Sudan məktubları», «Qadınlar
ölkəsi», eləcə də «Molla Abbas Franseviyə təsadüf – Gül baba
ziyarəti» adlı əsərlər əslində bir əsərin ayrı-ayrı bölmələridir və
Molla Abbasın Avropa və Afrika ölkələrinə səyahətindən bəhs edir.
Əsərin əvvəlində Molla Abbas oxucuya onda səfər etmək arzusunun
necə yarandığını, hansı niyyətlə bu səfərə çıxdığını anladır. Məlum
olur ki, Molla Abbas bir zamanlar Avropanı fəth etmiş türk və ərəb
sərkərdələrinin şücaətindən və Avropadakı türk-islam tarixi
abidələrindən, müqəddəs ocaqlardan xəbərdardır. Elə bu istək, bu
murad da müqəddəs ocaqları ziyarət etmək həvəsi, marağı Molla
Abbası yola çıxarır. Digər tərəfdən Molla Abbas bu qənaətdədir ki,
ölkələri gəzmək, səyahət etmək məktəbdə dərs almağa bərabərdir…
Başqa tərəfdən isə Molla Abbas Avropaya səyahətinin məqsədini
əslən Türkistanlı olan və Parisdə məskunlaşan yaşlı, müdrik alim
Şeyx Cəlalın dilindən belə bəyan edir: «Belə ki, inşallah yazacağım
risalə ilə Avropanı tanıtmağa cüzi də olsa, xidmət edə bilərəm.
Avropada olmağımın səbəbi budur».
Odessada – bir tamaşada tanış olduğu fransız Jozefin xanım
dünyagörüşü və gözəlliyi ilə Molla Abbasda böyük təəssüf oyadır.
Türkcə mükəmməl bilən Jozefinlə sıx ünsiyyəti qısa bir zamanda
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məhəbbətə çevrilir və Molla Abbas fransız qızına evlənməyi təklif
edir. Jozefin razılıq verir. Gənclər nikaha girirlər. Katolik Jozefinlə
müsəlman Molla Abbasın münasibətinə dini mənsubiyyətdən daha
çox şərqli-avropalı düşüncə tərzi təsir. Edir. Molla Abbasın başı
məhəbbət macəralarına bərk qarışsa da, Avropada gördükləri və
avropalıların həyat və düşüncə tərzi ilə də oxucuları yaxından tanış
etməyi unutmur. Bu zaman o, ilk baxışda diqqəti çəkməyən və
əhəmiyyətsiz kimi görünən məqamlara da nəzər yönəldir: «Firəng
adətincə, ərlərin qadınlara yardım və xidmət etməsi nəzakətdən
imiş», «Nikah günü səyahətə çıxmaq kibar adəti imiş», «…bu
tərəflərdə dəvə və eşşək ilə yox, dəmiryolu və maşınlarla səyahətə
çıxırlar», «Hər qarış yerə, hər bir ağaca övlad – bala kimi baxılır»,
«Hünər və mərifət ilə nələr hasil etmişlər», «Alma ağacı var ki, hər
meyvəsi qarpız boyda. İnəklər var ki, gündə bizim inəklərdən on qat
artıq süd verir», «Türkistanda deyirlər ki, «fransızlar şeytandır, yox,
şeytan deyillər, kamil və mahir adamlardır». Molla Abbas rast
gəldiyi hər insanı öyrənməyə, olduğu kənd və şəhərə daha dərindən
bələd olmağa, əhalinin dil, din mənsubiyyətini, məşğuliyyət
sahəsini araşdırmağa, eyni zamanda bütün bunları doğma Vətəni ilə
müqayisə etməyə səy göstərir. Ölkələr, şəhərlər bir-birini əvəz edir.
Almaniya, Polşa, Avstriyada Molla Abbasın rastlaşdığı insanlar,
onların elmə, mədəniyyətə, tərəqqiyə verdiyi dəyər səyyahda dərin
izlər buraxır. Xüsusi ilə macar səyyahı Vamberi Molla Abbası
heyran edir. O, həyatını təhlükə qarşısında qoyub dərviş qiyafəsində
macarların qədim məskəni Türkistana səyahətə çıxır və Türkistan
dilləri ilə macar dili arasındakı fərq və oxşar cəhətləri öyrənməyə
başlayır.
Səyahətdən qayıdan Vamberi Türkistana dair dəyərləri
əsərlər yazıb bir neçə dildə nəşr etdirir. Molla Abbas sorağında
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olduğu «Gül baba» ziyarətgahı ilə bağlı Vamberidən də qənaətbəxş
məlumat əldə edə bilməsə də, bu görüşdən zəngin təəssüratlarla
ayrılır. Molla Abbasın Paris günləri daha zəngin, bir-iki
qanqaraldıcı hadisə istisna olmaqla, daha maraqlı keçir. Onun yeni
tanışları Molla Abbasda bir Avropalı obrazı yaratmağa imkan verir:
qanundan kənar onun üçün həyat yoxdur, haqq-ədalət onun
vazkeçilməz prinsipidir, elmə, təhsilə yiyələnmək onun üçün həyati
tələbat, zərurətdir, doğru-dürüst, halal yaşamaq onun həyat və
təfəkkür tərzidir. Bütün bunları Molla Abbas təqdir edir, alqışlayır
və bu keyfiyyətlərin həmvətənlərində də formalaşmasını arzulayır.
Eyni zamanda Avropada ailə münasibətləri, bir sıra məişət
məsələləri Molla Abbası təmin etmir. Elə buna görədir ki, Molla
Abbas geridə qalan xalqlara Avropadan öyrənməyi, onu özlərinə
xoca hesab etməyi lazım bilsə də, avropalıların xəta və
nöqsanlarından ibrət alıb, daha səadətli yaşam biçimi qurmaq haqda
düşünməyin də vacib olduğunu vurğulayır.
Molla Abbasın Parisdə tanış olduğu yeni sevgilisi Marqarita
ilə başına gələn macəraları səyyahın fransız cəmiyyətinə daha
dərindən nüfuz etməsinə, onu öyrənməsinə imkan verir. Fransa
məhkəmə sisteminin ədalətliliyi, hakim və məmurların öz işlərinə
vicdanlı, məsuliyyətli münasibəti, qanunların aliliyi və onların
işləkliyi Molla Abbasın diqqətini xüsusi ilə çox çəkir.
«Firəngistan məktubları» bir şərqlinin Avropaya – Parisə
sadəcə səyahəti deyildir. Doğrudur, oxucu səyyahla birlikdə Avropa
ölkələri, onun təbiəti, şəhər, kəndləri, əhalisi, məşğuliyyəti,
abidələri ilə tanış olur. Amma Molla Abbası düşündürən,
qayğılandıran digər çoxsaylı problemlər, suallar da var. Onu öz
Vətənindəki gerilik, ətalət, cəhalət, nadanlıq, həmvətənlərinin elmə,
təhsilə, tərəqqiyə biganəliyi məyus edir.
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«Millətə xidmət etmək istəyirsən, əlindən gələn işlə başla» qənaətində olan Molla Abbasa görə hər bir Avropalının düşüncəsinə
bu şüar hakim olduğu üçün bu ölkələrdə tərəqqi və firavanlıq
mövcuddur. Molla Abbas elmi, maarifi, məktəbi dünyanı nura
boyayan günəşə bənzədir, bütün geriliyin səbəbinin nadanlıqda,
cahillikdə görür. Onun fikrincə, alim nadanın, bilən bilməyənin
buyruqçusudur. Haqqa, ədalətə yüksək dəyər verən Molla Abbas
yazır ki, malın çoxluğu insanı xoşbəxt edə bilməz, səadətin çeşməsi
ədalətdir. Elm, təhsil, tərbiyə ədalətin intişarına xidmət etmədikcə
insan oğlu səadətdən uzaq qalacaqdır. Avropanı səyahət edən Molla
Abbasın hekayəti, macəraları oxucuda böyük maraq oyadır, onu
əyləndirir, eyni zamanda düşündürür, qayğılandırır. Molla Abbasın
Fransa səyahəti bir-birini əvəz edən müxtəlif hadisələrlə,
unudulmaz obrazlarla zəngindir. Daha çox yadda qalanı,
ibrətamizisə Molla Abbasın qənaətləridir: oxumalıyıq, təlim
keçməliyik, öyrənməliyik. Rahat yaşamaq, məsud olmaq, tərəqqi
etmək istəyirsənsə, maariflənməlisən!
Darrürrahat müsəlmanları
Əvvəldə də söylədiyimiz kimi, bu əsər «Firəngistan məktubları»nın davamıdır və hissə-hissə «Tərcüman»da dərc edildikdən
sonra 1906-cı ildə Baxçasarayda kitab şəklində nəşr olunmuşdur.
Müəllif burada Molla Abbasın İspaniyaya səyahətindən, oradakı
insanların, o cümlədən müsəlman toplumunun həyat, düşüncə
tərzindən bəhs edir. Fransadan İspaniyaya qədəm qoyandan bu
ölkənin abadlığı, təbiətinin gözəlliyi səyyahın diqqətini çəkir: «Hər
tərəfdə iş və qeyrət, hünər və mərifət gördüm, xarabalığa, sahibsiz
bir mahala, yerə rast gəlmədim». Molla Abbasın fikrincə, ispanlarda
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da nizam-intizam, əməksevərlik, ədalət hissi güclüdür, lakin onlar
«fransızlardan ziyadə dindar olub, ibadətxanalara ziyadə hörmət
edərlər». Müəllif İspaniyanın tarixindən, ərəb xilafətinin bu ölkənin
işğalından və islamdan sonra İspaniyanın çiçəklənməsindən bəhs
edir, zamanında hərbin, elmin, maarifin, mədəniyyətin, ticarətin
inkişafına görə bütün dövlətlərdən üstün olduğunu vurğulayır.
Cəhalət və ətalət bataqlığında can verən Türkistandan tərəqqi edən
Avropaya gələn, burada təhsilin, elmin, mədəniyyətin sürətli
inkişafını gözləri ilə görən Molla Abbas «Firəngistan məktubları»ndan tanıdığımız Şeyx Cəlalla və ərəb qızları ilə birlikdə çox
çətinliklə də olsa, tunelləri, gizli yolları dəf edə-edə Darrürrahat
şəhərinə – müsəlman toplumunun məskunlaşdığı ölkəyə təşrif gətir.
Burada gördükləri türkistanlıların xəyallarına belə gətirə
bilməyəcəkləri, fransızların isə yalnız arzulaya biləcəyi bir cəmiyyət
mövcuddur. Haqq-ədalət tam bərqərar olmuşdur, qanunlardan kənar
əməl insanların düşüncəsinə yaddır, oğurluq yox, yalan danışmaq
yox, qul, dilənçi yox, məktəblərdə islam dini ilə yanaşı dünyəvi
elmlər tədris edilir, hər yer abaddır, hər yerdə təmizlik, səliqəsahman hakimdir, küçələr Avropadakı kimi fənərlərlə yox, elektrik
işığı ilə nura boyanır, telefon, poçt xidməti qüsursuz xidmət
göstərir, pulsuzdur. Molla Abbası islam mədəniyyətinin bu ali
dərəcəsi məftun etmişdir. Molla Abbas bu islam ölkəsinin
mədəniyyətinin, məişətinin «Avropadan çox irəli olduğunu,
türkistanlıların çox geridə qaldığını anlayır. Yaraşıqlı baxçalar,
bərəkətli bağlar, dəmiryol xətləri, məktəblər göz oxşayır.
Darrürrahat sakinləri biləndə ki, Türkistan mədrəsələrində yalnız
dini elmlər öyrədilir, onlar buna çox təəccüblənirlər, «nə ayıb, nə
qorxunc qəflətdir bu, gözü bağlı adam hərəkət edərmi, torpağı
bilməyən onu əkərmi, suyu bilməyən suyu içərmi, dünyanı
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bilməyən yaşaya bilərmi?! Vah, nə yazıq, vah nə qəflət! Allah
dadınıza çatsın» - deyə heyrətlənirlər, Molla Abbasa ünvanlanan
suallar bir-birini əvəz edir: - «Sizin diyarlarda təbib, kimyagər,
memar və mühəndis lazım olmurmu? Sizin xanlar, ölkəni idarə
edənlər dövlət üçün məmurların, maliyyə işçilərinin, memarların
olmasına hacət görmürlərmi? Sənin sözünə görə mədrəsələrdə dini
elmlərdən başqa bir fənn təhsil edilmir, tibbi, həndəsə, kimya,
fəlsəfə və bu kimi qeyri elmlərdən dərs keçilmir, belə çıxır ki, din
adamlarından başqa millətin və məmləkətin məsul şəxsləri yetişmir,
beləmi?»
Darrürrahatda kişili qadınlı hər kəs oxumağı, yazmağı
bacarır, qəzetlər, kitablar buraxılır, kitabxanalar zəngin ədəbiyyatla
doludur. Burada məktublar zərfə qoyulmur, gizlədiləsi bir fikir,
əməl yoxdur, əxlaqa və qanuna zidd hərəkət barədə heç kim
fikirləşmir. Xəyanət edənlər, xalqı aldadanlar üçün nə qamçı var, nə
həbsxanalar. Adamın günahı məlum olan kimi bütün ölkə ona
əcnəbi və yad adam kimi baxır, heç kim ona salam vermir, hamı
ondan vəbadan qorxan kimi kənar durur. Həbsxanadan ziyadə tənha
və yalnız qalır. Arzusu ilə ölkənin bir küncünə çəkilir, ibadətlə,
xidmətlə və dərs oxumaqla məşğul olur, əxlaqını düzəltməyə səy
göstərir, ona nail olduqdan sonra topluma qayıdır.
Molla Abbas Darrürrahatda gördüklərinə heyrandır:
«…bunca ölkələr seyir və səyahət etdim, Darrürrahat kimi lətafətli
mahal görmədim, bunca insanlar gördüm, bu mahalın islami kimi
mahir, mədəni olanları görmədim». Molla Abbas darrürrahatlı
müsəlmanları «ən mədəni və mərifətli, ən rahat və məsud xalq»
adlandırır və göstərir ki, onları uca peyğəmbərimizin tövsiyəsi ilə
elm harada olursa olsun, onun arxasınca gedirlər. Molla Abbas bu
diyarda ən böyük sərmayənin xeyirxahlıq, yaxşılıq və ən böyük
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elmin, hünərin insaf olduğunu söyləyir. Darrürrahat müsəlmanları
sözdə, dildə yox, həqiqətən də hüquqlarına və özlərinə sahibdirlər.
Burada qadın-kişi bərabərliyi var və onların münasibəti akt və
şərtlərə bağlıdır. Qadını mal kimi alıb satmazlar, yaxud hüquqsuz
əsir kimi ərə verməzlər. Ailə cəbr, zor və insafsızlıqdan uzaqdır,
məhəbbət, ünsiyyət və qanun üzərində bina olunmuşdur. Nikahdan
əvvəl qadın və ər yaşları, keçici, irsi, fiziki xəstə olmadıqları barədə
arayış təqdim etməlidirlər. Qoca kişiyə cavan qızın ərə verilməsi
qadağandır.
Müəllif Əndəlüsün tərəqqisindən sonra onun süquta
uğraması səbəblərindən də söz açır: Düşüncələr, adət-ənənələr,
mənəvi duyğular yavaş-yavaş dəyişməyə başladı, azğınlıq,
tənbəllik, qayğısızlıq, kin-küdurət, təfriqə ilan ağusu kimi dövlət və
millətin bədənini zəhərlədi, onu çürütməyə başladı. Xəstə ağacda
sağ meyvə olmaz. Paragöz, həris valilər, ağlı nöqsanlı və qeyrətsiz
hökmdarlar zühur etdi, fitnəbazlar alimlərə, dadlı yalan söyləyənlər
sadiq bəndələrə, nəfsinə düşkünlər və şəxsi mənfəət xəstələri
toplumun yararlılarına, riyabazlıq, göstəriş namazları faydalı
əməllərə, millətpərvərliyə qalib gəldi. Müsəlmanlar arasında baş
verən bu anlaşılmazlıq və nifaqdan yararlanan düşmənlər Əndülüs
islam dövlətini süquta məhkum etdilər. Müəllif İspaniya hökmdarı
Ferdinadla ərəb xilafəti arasında Əndəlüs uğrunda gedən döyüşləri
təfərrüatı ilə işıqlandırır.
Darrürrahat isə keçilməz, məğlubedilməz şəhər-qala kimi
qalır-yaşayır.
Molla Abbasın niyyətləri, arzuları çoxdur. Həcc ziyarətinə
getməyi, doğma Vətəni Türkistana qayıdıb Avropada, xüsusi ilə
Darrürrahatda
gördüklərini
reallaşdırmağı,
həmvətənlərini
cəhalətdən qurtulmaqda yardımçı olmağı, elmə, təhsilə, tərəqqiyə
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xidmət etməyi planlaşdırır. Odur ki, Darrürrahatdan geri qayıtmaq
istəyir. Lakin bura gəlmək nə qədər çətindirsə, buradan çıxmaq
ondan min qat artıq müşküldür və Molla Abbas bunun üçün yollar
axtarır, köhnə tanışları Fəridə Banu, Şeyx Cəlalla məsləhətləşir,
məhkəməyə, şəhər rəhbərliyinə müraciət edir. Bütün bu hisshəyəcanlar Molla Abbası dərin yuxudan ayıldır və özünü
xəstəxanada, çarpayıda uzanmış vəziyyətdə, başının üstündə fransız
həkim qadını görür. Xanım ona artıq 40 gün xəstə olduğunu
çətinliklə də olsa anladır. Molla Abbas gördüklərinin röya olduğuna
inanmaq istəmir. Təkidlə Darrürrahatın mövcudluğunu bildirir,
ətrafındakıları buna inandırmağa çalışır, hətta ora aparan yolu
tanıdığını da deyir. Lakin Darrürrahata aparan nə tunel, nə lağım, nə
nərdivan, nə də gizli yol vardı.
Molla Abbasın söylədikləri yuxuda ikən xəyalına gətirdikləri
idi. Əlbəttə, böyük qələm, kəlam sahibi İ.Qaspiralı Darrürrahat
ölkəsi timsalında müsəlman cəmiyyəti üçün arzuladıqlarını qələmə
almışdır. O, öz dil və dindaşlarının məhz belə cəmiyyətə layiq
olduqlarını, təəssüf ki, cəhalət içərisində çapaladıqlarını göz yaşları,
kədər və hüznlə qələmə almışdır. Ustadın üslubu orijinal olduğu
qədər də maraqlıdır, təsirlidir, düşündürücüdür. Əlbəttə, bizim
klassik ədəbiyyatda ədalətli cəmiyyət ideyası hələ N.Gəncəvi
irsindən məlumdur. Lakin İ.Qaspiralıda bu model daha kamil, daha
real təsir bağışlayır, eyni zamanda İ.Qaspiralı bu cəmiyyəti qurmaq,
onun bərqərar olmasına nail olmaq yollarını da göstərməyə təşəbbüs
edir. Bu yol məktəbdən, təhsildən, elmdən keçir.
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Sudan məktubları
«Darrürrahat müsəlmanları»nda Molla Abbas Həcc
ziyarətinə getmək niyyətində olduğunu bildirir və əsərin sonunda
göstərir ki, keçmiş sevgilisi Marqaritanın fikirləri onun planlarını
dəyişir. Məlum olur ki, Sudanlılar ingilis işğalına qarşı üsyana
başlayıblar və bu hərəkata Şeyx Mehdi Məhəmməd Əhməd
rəhbərlik edir. Fransa Afrikada fransızların mənafelərinə toxunan
ingilislərə qarşı mübarizədə Şeyx Əhmədə yardım edir. Marqarita
Molla Abbası da sudanlılara kömək etməyə ruhlandırır, beləliklə,
Molla Abbas Parisdən Sudana yola düşür. «Sudan məktubları»nın
əvvəlində də Molla Abbas Marqarita ilə görüşündən ətraflı bəhs
edir. Afrikada ingilis və fransızların, eləcə də Osmanlının siyasəti
ilə bağlı fikirlərini bölüşür. Daha sonra Molla Abbas üç fransızla
birlikdə Sudan səfərinə hazırlıqdan söz açır. Nəhayət, Molla Abbas
«Dağıstanlı şeyx», fransızlar da ona qoşulan müridlər kimi Afrikaya
yola düşürlər.
Molla Abbas ilk dayanacaqları olan Əlcəzair, onun tarixi,
xüsusi ilə Fransa işğalına qarşı mübarizəsi haqqında məlumatlar
verir, bazarda, məclislərdəki görüşləri haqqında yazır. Görüşlərin
birində məlum olur ki, Sudana bir neçə yol aparır və bunlardan ən
təhlükəsizi «Divanələr ölkəsi»ndən sonra başlanan «Qadınlar
dövləti»ndən keçəndir. Məclisdəkilərdən biri – zənci Abdulla Dari
bələdçilik xidmətini təklif edir. Molla Abbasgil razı olur.
Burada qeyd etmək yerinə düşür ki, İ.Qaspiralı bununla da
«Sudan məktubları»na nöqtə qoyur. Əslində, Sudana çatmamış
«Sudan məktubları» bitir. Bir çox müəlliflərin fikrincə, İ.Qaspiralı
bu əsəri Şeyx Əhmədin (1843-1895) ingilis işğalından qurtulmaq
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üçün başladığı üsyandan ruhlanaraq yazmağa başlamış, sonradan
Şeyx Əhmədin türk əleyhdarı olduğunu, türkləri «kafir»
adlandırdığı üçün əsəri yarımçıq qoymuşdur. «Sudan məktubları»
«Tərcüman»da 1889-cu il (35-46-cı nömrələrində) 2-ci dəfə 1896-cı
nömrələrində (1-3) dərc edilmişdir.
Qadınlar ölkəsi
Bu əsər «Tərcüman»ın 1890-cı il 10 avqust tarixli 28-ci
nömrəsindən 1891-ci il 2 iyul 22 nömrəsinədək hissə-hissə dərc
edilmişdir. İ.Qaspiralının qəhrəmanı Molla Abbas Fransadan
Sudana getmək niyyəti ilə 3 nəfər fransızla birlikdə səfərə çıxır,
Əlcəzairdən Sudana aparan yolda – Böyük Səhrada qum fırtınasında
azır və onları atlı-silahlı 100 qadın əsgər əsir götürür. Sonradan
məlum olur ki, Sudan yolçuluğunda Molla Abbasa və onun
«müridlərinə» topçu Marten, həkim Jan və mühəndis Mark
Əlcəzairdən bələdçilik edən Abdulla Dari əvvəlcədən «Qadınlar
ölkəsi»nin kraliçası Malikə ilə sövdələşmiş və ondan əsirlərin hər
birini 1 funt toz qızıla satmışdır. «Qadınlar ölkəsi» haqqında
«Sudan məktubları»nda səthi olsa da, məlumat verilir və bu ölkənin
çox təhlükəli yer olduğu bildirilir.
«Qadınlar ölkəsi»nin özünəməxsus yaşayış və həyat tərzi,
qayda-qanunları var. Ölkəni kraliça idarə edir, bütün hakimlər,
əsgərlər, məmurlar, işçilər, çobanlar da yalnız qadındırlar. Kişilər
evdə oturar, uşağa baxar, yemək bişirər, çadraya bürünər,
qadınlardan gizlənər, qadın-qızları gizli-gizli seyr edərlər.
«Qadınlar ölkəsi»ndə biləndə ki, əsirlərin Vətənində adətlər
başqadır, təəccüb, heyrət və nifrətlə deyirlər: «Sizin ölkəniz batacaq
ölkədir. Bu nə deməkdir? Kişidən əsgər olarmı? Kişi baş kəsərmi?
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Kişi uşağa baxmaqdan, yemək bişirməkdən başqa nə işə yarayar?
Saçları kimi ağılları da gödək olan kişilərdən hakim və əmir olarmı?
Danışmasınlar, bizim xalqın da düşüncəsini korlayarlar!» Onlara
görə, qadınlar kişidən qüvvətli, qüdrətli, dözümlü və ağıllıdır.
Saçlarının uzunluğu kamallarına, güclərinin çoxluğuna dəlalət edir.
Uşağı ona görə qadın doğar, ona süd verər ki, o güclüdür. Nazik və
nazlı kişilər bu gücə sahib deyillər. Qadınlar onları bəyənsin deyə,
üzlərinə tük, bığ çıxar. Qadının gücü əlində ayağında olar.
Molla Abbas və «müridləri» həyəcan və qorxu ilə kraliça
Malikənin onlarla necə rəftar edəcəklərini, necə cəzalandıracaqlarını
gözləyirlər. Minbaşı qadının dediklərindən belə məlum olur ki,
kraliça onlarla əylənəcək, gününü xoş keçirəcəkdir. Doğrudan da
kraliça əsirləri yaxşı qəbul edir, onları dinləyir, sonra isə dincəlməyi
məsləhət görür. Axşama doğru əsirlərdən birinə – Martenə xəbər
çatdırılır ki, kraliça əvvəlcə onunla görüşmək istəyir. Molla
Abbasgil çox götür-qoy edir, düşünür-daşınır, nəhayət, qaçmağı
qərara alırlar. Əsirlər, nəhayət, istəklərinə nail olur və min-bir
əziyyətlə «Qadınlar ölkəsi»ndən qaçmağa, xilasa nail olurlar.
«Qadınlar ölkəsi»ndə rastlaşdıqları dəhşətli mənzərələr,
qayda-qanunlar əsirləri o qədər qorxudur ki, onlar daha Sudana
getməyi – ingilislərə qarşı üsyana qalxmış Şeyx Əhmədin dəstəsinə
yardım etməyi unudurlar. Digər tərəfdənsə əsirlər yolda Şeyx
Əhmədin vəfatı xəbərini, Sudanda isə aclıq, yoxsulluq və qarışıqlıq
olduğunu eşidib hər kəs öz Vətəninə – fransızlar Parisə, Molla
Abbas İstanbula, oradan Daşkəndə qayıtmağı qərara alır.
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Molla Abbas Fransevi ilə görüş
Mahir romançı İsmayıl Qaspiralının «Molla Abbas Fransevinin şagirdi» imzası ilə «Tərcüman»da hissə-hissə dərc etdirdiyi
(1908 il, 42, 44, 49, 51, 65 və 67-ci nömrələr) əsərlərindən biri
«Molla Abbas Fransevi ilə görüş»dür. Əsər «Gül baba ziyarəti»,
«Gül baba odası və mühüm məsələlər» və «Rəşid əfəndi ilə
müsahibə» adlı üç parçadan ibarətdir. Məlum olur ki, Molla Abbas
Fransevinin şagirdi Molla Abbasın səyahətlərindən xəbərdardır və
onun «Firəngistan məktubları»nı, «Darrürrahat müsəlmanları»nı
həvəslə, heyranlıqla oxumuşdur. Dərsi, müəllimi, məktəbi unudaraq, mütaliə etdiyi əsərlər şagirdə o qədər güclü təsir edir ki, o
Darrürrahat təəssüratından ayrıla bilmir. Şagirdin sonrakı təhsili və
fəaliyyəti oxucu üçün qaranlıq qalır. Oxucu onunla bir də
Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə görüşür. O da səyahətə çıxmışdır.
Lakin müəllimi Molla Abbas kimi Avropadakı türk-islam
«ziyarətlərini aramağa» yox, «rahatlıq tapmayan ruhunu dincəltmək» üçün üzünü Qərbə tutmuşdur. Bununla belə, Budapeştə
gəlmişkən hələ türklərin Avropanı fəthindən xeyli əvvəl bu yerlərə
İrandan gəlmiş Gül babanın türbəsini ziyarət etmək fikrinə düşür.
Şagird Gül baba türbəsində artıq yaşlaşmış, saçı-saqqalı ağarmış
Molla Abbasa rast gəlir. Yaşının bu çağına baxmayaraq, Molla
Abbas sağlam və canlıdır, «parlaq gözlərindən zəka fışqırır. Geniş
alnındakı dərin cizgilərdən, dünyanın acısını, sinirini çox görüb
keçirdiyi oxunur. Qara cübbəsi üzərinə tökülən süd kimi ağappaq,
uzun saqqal onu artıq həyata lazım olan dəyəri verib mənasız
qayğılardan xilas olmuş kimi göstərir». Buna baxmayaraq, ixtiyar
danışmağa başlayanda gözlərinə yenidən işıq gəlir: «qaşları
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tərpəndi, saqqalı titrədi. Görünür başına, saqqalına yağan qar
qəlbindəki yanardağları da hələ tam söndürə bilməyib».
Şagirdin müəllimi Molla Abbasla görüşü maraqlı, mənalı,
düşündürücüdür. Molla Abbas türklərin Avropaya yürüşündən, Gül
baba ziyarətinin tarixindən, islam dininin üstün məziyyətlərindən
böyük həvəslə danışır. Şagirdi düşündürən, narahat edən problemlər
xeyli mürəkkəb, çox ciddidir: islam dininin və ölkələrinin bu günü
və gələcək taleyi, islam dünyası həqiqətənmi geriləmədə və
çökməkdədir? İslamın qurtuluşu üçün çarə və dərman varmı? İslam
dövlətlərinin bugünkü vəzifələri hansılardır?
Şagirdin suallarına cavab vermək müəllim üçün də asan
deyil, o vaxtın darlığına işarə vuraraq, məsələnin müzakirəsinin
mürəkkəb olduğu kimi «uzun, həm də çətindir» - deməklə
kifayətlənməli olur.
Molla Abbasın da tövsiyəsi ilə şagirdi Qərb-Şərq
münasibətlərində «İslam aləmi və türk dünyasının rolunu ən çox və
ən yaxşı bilənlərdən biri» Rəşid əfəndi ilə görüşür və ona ilk sualını
verir: Müsəlmanlar harada olursa olsun, necə yaşayırlarsa yaşasın,
Avropalılara nisbətən geri qalırlar. Bunun səbəbi nədir?
Rəşid əfəndi «Cəhalətdir» - deyə bir sözlə cavab verir.
Cavab şagirdi qane etmir:
- Niyə islam dünyası cahil qalır, digər xalqlar oxuyur,
öyrənirlər?
Rəşid əfəndi şagirdə müraciətlə: - İstəyirsinizmi əsl fikrimi
söyləyim? Lakin qorxuram, bu sizi incitsin.
Şagird: Lütf edin, əfəndim söyləyin – deyir və əsər burada
bitir. Doğrudur, əsərin sonunda «ardı var» yazılmışdır. Lakin əsərin
davamına nə qəzetdə, nə də əlyazma, yaxud kitab şəklində heç
yerdə təsadüf edilmir. Bir sıra tədqiqatçılar (məs.: Ə.Y.Akpinar)
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əsərin sonluğuna – «ardı var»a istinad edərək, əsərin yarımçıq
olduğu qənaətinə gəlirlər. Fikrimizcə, əsər yarımçıq deyildir və bu
müəllifin özünəməxsus bir üsuludur. Oxucunu düşünməyə vadar
edən, mövcud vəziyyəti götür-qoy etməyə, ondan xilas olmağa
çağıran cavabdır. Əslində, bundan əvvəlki istər bədii, istər
publisistik əsərlərində İ.Qaspiralı bu sualla tam cavab vermişdir.
Geriliyin tək səbəbi cəhalətdir, cəhalət isə məktəb, elm olmayan
yerdə bərqərar olur…
Arslan qız
Maarifçi yazıçı, naşir, redaktor İ.Qaspiralının maraqlı
hekayələrindən biri «Arslan qız»dır. «Tərcüman» qəzetinin 1893 və
1895-ci il nömrələrində iki dəfə dərc edilmişdir.
Əsərin məzmunu maraqlı, ideyası ibrətamiz və aktual, süjet
xətti və kompozisiyası sadə, dili zəngin, canlıdır. Qədim türk diyarı
Kaşqarın Üçtürfan şəhəri neçə müddətdir ki, amansız, qəddar Çin
qoşunları tərəfindən mühasirədə saxlanılır. Əhali düşmənə ciddi
müqavimət göstərsə də, şəhərin ərzaq, su, silah ehtiyatı
tükənməkdədir. Belə bir şəraitdə şəhər əhalisi və rəhbərliyi düşmənə
təslim olmaq, yaxud ölənədək müqavimət göstərmək barədə ortaq
fikrə gələ bilmir. Düşmənin təslim olmaq barədə ultimatumuna
cavab vermək vaxtı isə sürətlə tükənməkdədir.
Şəhərin mühafizəsinə cavabdeh olan Şeyx İzzət ata təslim
olmaq barədə fikirləşmək belə istəmir. «İmanımız və qılıncımızdan
başqa dostumuz yoxdur» - deyə şəhər əhalisinə müraciət edən Şeyx
düşmənin ultimatumuna dərhal rədd cavabı verməyi təklif etsə də, bir
qisim adam Kaşqarın da mühasirədə qaldığını, oradan yardım
gələcəyinə ümid etməyin mənasız olduğunu deyir və çıxış yolunu
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qətliamdansa düşmənin şərtlərini qəbul etməkdə görürlər. Fikir
ayrılığını görən Şeyx İzzət atanın yeganə övladı ağıllı, igid Gülcamal
xalqa müraciət edir: «Üçturfanımızın məşhər günləridir. Zalım düşmən
kişi-qadın, kiçik-böyük bilmir, biz də bütün gücümüzlə çarə
tapmalıyıq. Kaşqardan imdad gələcəyi bilinmir, lakin yardım
gəlməyəcəyi də məlum deyil… Ey dostlar, başımızı, vücudumuzu
düşmən üçün qorumaqdansa, canımızı şərəflə fəda etmək daha
fərzdir». Onu dinləyənlər təsirlənir və bu qənaətə gəlirlər ki, bütün
əziyyətlərə baxmayaraq, düşmənə təslim olmaq olmaz: «On dəfə can
fəda etmək, bir dəfə çinliyə baş əyməkdən daha yaxşıdır!» Gülcamal
mühasirədən çıxıb Kaşqara xəbər verməyi öz üzərinə götürür. Çox
çətinliklə Üçturfandan çıxır və Kaşqara yollanır.
Kaşqarda da vəziyyət ağırdır. Burada da Çin işğalının
reallaşması təhlükəsi var. Digər tərəfdən isə Daşdəmir kimi satqın
məmurlar Çin sərdarından rüşvət alır, doğma xalqına xəyanət edir,
nəfsinin qurbanına çevrilirdi. Gülcamal Kaşqarda vəziyyətin çox
gərgin olduğunu anlayır, çıxış yolunu xalqı mövcud vəziyyətlə tanış
etməkdə, onun milli duyğularını ayılmaqda görür. Bunun üçün isə,
bütün şəhər əhalisini bir yerə toplamaq, onlara müraciət etmək lazım
idi. Gülcamal həmşəhərlilərinin onun ünvanına qürurla «arslan qız»
söylədikləri tədbirli, igid qız və taleyüklü işi qadınların köməyi ilə
həyata keçirməyi qərara alır. Cümə günü – şəhər qadınlarının hamam
günü kişi qiyafəsində hamama soxulur. Bu dəhşətli xəbər ildırım
sürəti ilə şəhərə yayılır, hamı hamamın qarşısındakı meydana axışır.
Daşdəmir də öz dəstəsi ilə buradadır. Hövkəli, qəzəbli xalq qadın
hamamına girən kişini edam etmək üçün onun içəridən çıxmasını
tələb edir. İçəridə isə Gülcamal artıq öz işini görmüşdür: qadınlara
hər şeyi anlatmış, onları düşmənə qarşı səfərbər etmiş, rüşvətə
qurşanmış, insafsız məmurların özbaşınalığından zinhara gəlmiş,
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gələcəyə ümidlərini itirmiş insanların qəlbində bir ümid çırağı
yandırmışdır. Gülcamal qadın libasında xalqın qarşısına çıxır və
bütün həqiqəti söyləyir. «Dinə və millətə xəyanət edən»
Daşdəmirkimilərin əməllərindən bezmiş, hiddətlənmiş xalq «mələk
kimi gözəl, ən cəsur döyüşçü kimi baxışı olan silahlı qızı» alqışlarla
qarşılayırlar. Gülcamalın onlara müraciətlə dediyi «bu günlər saçlısaçsız, qadın-kişi yoxdur, əsgər vardır» - sözləri adamları düşmənə
qarşı səfərbər edir. Daşdəmir mövqeyindən uzaqlaşdırılır, şəhərin
müdafiəsi Süleyman bəyə həvalə olunur. Beləliklə, şəhər əhalisi
toplu-tüfəngli düşmənə hücum edir, çinlilər bu qəfil hücumu
gözləmədiklərindən pərən-pərən düşür, məğlub olurlar, əsir
düşməmək üçün barıt çəlləklərini partladıb, özlərini məhv edirlər.
Kaşqardan Üçturfana gələn yardımla bu şəhər də xilas olur, düşmən
mühasirəsi dağılır, Çin qoşunları geri çəkilir.
Müəllif hekayəni bu sonluqla bitirsə də, əsərin davamı
olacağını, Gülcamalın yeni hünərləri ilə oxucunu tanış edəcəyi
bildirilir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, tədqiqatçıların fikrincə,
müəllif sonralar bu mövzuya müraciət etməmişdir. «Arslan qız»
vətənpərvərlik ruhunda qələmə alınmış hekayədir. Müəllif bir
tərəfdən Daşdəmirin timsalında öz xalqına, onun taleyinə qarşı
laqeyd, biganə rüşvətxor, satqın, həris məmurları ifşa edir, digər
tərəfdən Gülcamalın timsalında cəsur, qorxmaz, qəhrəman, tədbirli
övladlarını təqdir edir. Amansız qəddar düşmənin topu, tüfəngi,
silahı, sursatı var. Gülcamal isə öz xalqını milli özünüdərklə, milli
qürurla, ali hisslərlə silahlandırmışdı. Onlarda oyanan duyğular
düşmənin hər cür silahından üstün olur, xalq həm daxilindəki
satqınlardan, həm də xarici düşmənlərdən xilas olurlar.
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GÜN DOĞDU
Yeni zaman və yeni kişilər
(Milli roman)
Cəhalət cəmiyyəti başdan-ayağa hərəkətsiz, halsız, durğun
vəziyyətə salsa da, böyük optimist İ.Qaspiralı təhsil, maarif yolu ilə
tərəqqiyə nail olunacağına ümidini üzməmişdi. Bəlkə də gələcəyə
qeyri-adi, inanılmaz inam hissi İ.Qaspiralını digərlərindən
fərqləndirən, onun fövqəladə insan kimi formalaşmasına təsir
göstərən başlıca amil idi… 1905-ci ildə qələmə aldığı və «Qart
Ağay» imzası ilə «Tərcüman»da (92, 93, 103, 106 və 1906-cı ilin 2,
6, 10-cu nömrələrində) dərc etdirdiyi «Gün doğdu» əsəri də belə bir
inamın məhsulu kimi ərsəyə gəlmişdi. Əsər müəllifin oxucuya
müraciəti ilə başlayır. O, şair olmadığını, ifadə və ibarələrində xeyli
qüsurlara rast gəlinəcəyini, qəhrəmanlarının «hal və əhvalının» bərbəzəksiz çatdıracağını söyləyir və bütün bunlara görə üzrxahlıq edir.
«Olduqca sadə yazacağam, imkanım çərçivəsində bacardığımı
verməyə çalışacağam» - deyən müəllif eyni zamanda gördüklərini,
eşitdiklərini doğru yazacağına söz verir. Əlbəttə, oxucu istedadlı
yazıçı İ.Qaspiralının qələminin gücünə, sənətkarlıq qüdrətinə
bələddir. Bu, sadəcə, yazıçının təvazökarlığına dəlalət edir, digər
tərəfdən, görünür, yazıçı üslub, forma rəngarəngliyi, oxucuda
mövzuya maraq oyatmaq naminə bu vasitəyə əl atmışdır. Əsər boyu
rast gəlinən bədii təsvir və ifadə vasitələri – epitet, təşbeh, metafora,
mübaliğə, kinayə və sairdən gen-bol istifadə olunmuşdur: «Sizi
daim düşündürən, məşğul edən yatmış, bəlkə də can vermiş ölü
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Şərqdə bir o qədər düşünəcək bir şey görmürəm», «Könül dəlidir,
axar gedər, zəbt olunmaz», «Leyla xanım on səkkiz yaşlarında, ay
üzlü, mavi gözlü, uzun, qara saçlı, boylu, incə əndamlı, gözəl bir qız
idi… Baxışlar bir-birinə rast gəldi. İki tərəfin gözlərindən püskürən
məhəbbət atəşi və sevinc əlavə sözə, kəlama ehtiyac qoymurdu.
Heyran-heyran baxışlarda dil ilə tərifi mümkün olmayan hallar
bəyan edilirdi», «Nə etməli, nədən başlamalı, sönmüş qəlbləri nə ilə
alovlandırmalı, kor olmuş gözü necə sağaltmalı, qəflət səhrasında
sərilib, yatıb qalmış qoca bir milləti necə oyatmalı, necə ayağa
qaldırmalı… kimi suallar ilə xeyli zaman məşğul oldu», «Molla
görsə, pul verər, əmir görsə, əlin öpər», «Qısası, millətin varlığını
çis və duman bürümüş, dünyadan, aləmin hərəkət və tərəqqisindən
bixəbər idi. Millətin vücudu canı çıxmamış ölünü xatırladırdı. Hər
kəs ayrılıqda, hamı bir yerdə qəflət yuxusunda xor-ha-xor yatırdı»,
«Nə etməli, millət yatmışsa, nə ilə oyatmalı, xəstə isə hansı
dərmanla sağaltmalı, yaralı isə yarasını nə ilə sarımalı,
sehirlənmişsə, cadunu nə ilə pozmalı, millətin vücudunu necə
hərəkətə gətirməli?» Bu cümlələri oxuyarkən İ.Qaspiralının
sənətkarlıq qüdrətindən, əsərinin dil, üslub, bədii məziyyətlərindən
bəhs etmək fikri arxa plana keçir: görünən kəndə nə bələdçi?
Cəhalət içərisində boğulan cəmiyyətin gələcək taleyi səni daha çox
düşündürür. Eyni zamanda fikirləşirsən ki, bu sətirləri yazan qələm
nə qədər güclüdür ki, yanmır, bu mənzərəni gəzən göz necə işıqlıdır
ki, nurunu itirmir, bu həqiqəti dərk edən, anlayan zəka nə qədər
enerjili, ehtiraslıdır ki, sönmür, bu yükü, əzabı çəkən ürək nə qədər
dözümlüdür ki, partlamır?! Məsələ və bəla burasındadır ki,
üstündən 100 il ötməsinə baxmayaraq, ciddi mahiyyət, məzmun
dəyişikliyi baş verməmişdir…
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Böyük xalq xadimi və yazıçısı İ.Qaspiralının qəhrəmanı
Danyal öz həmcinslərindən ağlı, düşüncəsi və qayğıları ilə fərqlənir.
Onu bəşər oğlunun «beşiyi, din və mədəniyyətlərin ocağı» qoca
Şərqin mövcud xəstə durumu çox narahat edir, vəziyyətdən çıxış
üçün çarə axtarır. Onu nə xristian qızının sevgisi, nə atası Əli bəyin
mülkləri çəkir. O, ona eşq elan edən xanıma deyir: - Mən sizə bir
dəfə demişdim ki, özüm üçün ömür etməyəcəyəm, millətim üçün
yaşayacağam. …indi millətim bir haldadır ki, bütün fikir, ağıl,
məhəbbət, himmət ona sərf edilməlidir. Vücudum millətə fəda».
Mahir söz ustası İ.Qaspiralı həm öz, həm də qəhrəmanının
dilindən millətin cəhalət bataqlığında boğularaq can verdiyini bəyan
edir, eyni zamanda bu mənzərəni ayrı-ayrı misallar təqdim etməklə
göz önündə canlandırır. Moskvada 1880-ci ildə Rusiya Etnoqrafiya
Cəmiyyətinin təşkil etdiyi sərgi bu baxımdan ibrətamizdir.
Rusiyanın hər yerindən, hətta xarici ölkələrdən sərgidə çox sayda
eksponat nümayiş etdirilir. Türklər də istisna deyil: özbək, qırğız,
başqırt, tatar, yakut, Azərbaycan, kumık, çərkəz. Zahirən türklərin
şöbəsi «parlaq və ilginc» görünsə də, rənbərəng libaslar, kilimlər,
xalçalar, min bir naxışlı keçələr, növbənöv kımız qabları, bərbəzəkli silahlar, xəncərlər, paltarlar, rəngli işləmə qaloşlar… ilk
baxışda diqqəti çəksə də, «başqa millətlərin şöbələri ilə müqayisə
edildikdə» çox kasad və kasıb görünür. «Məsələn, Polşa və Litva
şöbələrində göstərilən bir maşın bizim yüz ustanın əl işindən daha
ziyadə iş gördüyü və fayda verdiyi dərhal bilinir. Sərgi «cümlə
millətlərdən geridə qaldığımızı» nümayiş etdirdi. Hələ bu
harasıdır?! Müəllif dərin təəssüf hissi ilə bildirir ki, burada eyni türk
qövmündən olanlar bir-biri ilə görüşmür, fikir mübadiləsi aparmır,
sanki bir-birlərini görmür, tanımırlar: «Sərgi münasibəti ilə 40 ildə
bir yerə təsadüfən yığışmış din və dil qardaşları, bu fürsətdən
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istifadə edib danışmaq, anlaşmaq, birləşmək fikrindən çox uzaq
idilər». Bu da dərdin hamısı deyil. Sərgidən sonra iştirakçıların
gecə, otel həyatı başlayır: onlar içki məclislərində, qumarxanalarda
rus fahişələrinə sanki pul xərcləmək yarışına girirlər. Lakin yaxşı ki,
onların sırasında Yaqub bəy adlı səxavətli və ağıllıları da var.
Yaqub bəyin təşkil etdiyi məclisə Danyal bəyin də gəlişi gözlənilir.
Daha sonra müəllif Danyal bəyin tərcümeyi-halından, təlimtərbiyəsindən, dünyagörüşündən, millətə xidmət etmək planlarından
geniş, təfsilatı ilə bəhs edir. Danyal bəy qəti əmindir ki, millət qəflət
yuxusundan ayılırsa, ayağa qalxaraq, digər millətlər kimi irəli
gedəcəkdir.
Təəssüf ki, müəllif əsəri tamamlamır və Yaqub bəyin
məclisi, Danyal bəyin orada iştirakı və məclisin taleyi oxucuya
müəmmalı qalır. Bununla belə yarımçıq əsərin özü oxucuda bir
inam, ümid yaradır ki, Danyal bəy kimi qətiyyətli, istəkli, enerjili,
ağıllı qəhrəman öz qövmünün tərəqqisinə töhfə verəcəkdir.

İvan və Süleyman
Qüdrətli sənətkar İsmayıl Qaspiralının süjet etibarı ilə sadə,
məzmunca maraqlı, təsirli və ibrətamiz hekayələrindən biri də
«Tərcüman qəzetinin 1897-ci il 20 aprel, 31 avqust tarixli
nömrələrində imzasız dərc edilmiş «İvan və Süleyman» əsəridir.
Süleymanla İvan yaşıddır. Səkkiz yaşında Süleyman
mədrəsəyə, İvan rus məktəbinə verilir. İlk 4 illik təhsil müddətində
«İvan yazıb-oxumağı, hesabı öyrəndi, İncili anlamaya müqtədir
oldu, məktub yazmağı, dəftər tutmağı bildi. Süleyman isə bir il ərəb
əlifbasını, sonrakı 3 il Quranı xətm etməyi öyrəndi».
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Anası Həlimə Süleymana, İvanın anası Mariya da öz oğluna
baxıb qürurlanırdılar. Fransız tacir müsyö Bardo Misirdə ticarətlə
məşğul olurdu, tez-tez də bu şəhərə mal gətirir, mal aparırdı.
Növbəti səfərlərin birində müsyö Bardoya İvanla Süleymanı təqdim
edirlər. Müsyo Bardo onlara Misirdə işləməyi təklif edir.
Mariya «Burda olan cənabi-haqq Misirdə də var» - deyə
İvanı müsyö ilə qərib ölkəyə yola salır. Həlimə isə «Qisməti verən
cənabi-haqq verəcəksə, burda da verər» - deyərək Süleymanın
Misirə getməsinə razılıq vermir. İki il sonra İvan anasına Misirdən
pul göndərməyə, o isə həmin pullarla mal-qara almağa, təsərrüfatını
genişləndirməyə, bəxtiyarlıq içində yaşamağa başlayır.
Süleyman isə qəhvəçi kimi bir qarın çörək uğrunda çalışır.
Oğlunu evləndirmək arzusunda olan Həlimə xəstələnib, vəfat edir.
İvan Misirdə ticarətlə məşğul olur, eyni zamanda ingilis, ərəb,
fransız dillərini də mükəmməl öyrənir. Süleyman isə İvana baxıb
düşünürdü ki, mən də Misirə getsəydim, bir ağ gün görərdim. İvan
da hərdən öz şəhərlərinə gələrdi. Səfərlərinin birində Süleymana
onunla getməyi təklif edir. Süleyman artıq evlənmişdi. Xanımı ilə
məsləhətləşdi. Xanımı qəti etiraz etdi, beləliklə, Süleymanın
ümidləri daşa dəydi. Qəhvəçi kimi saç-saqqal ağartdı, saqqalının
ağlığına hörmət edib, ona «Qəhvəçi Süleyman ağa» deyirdilər. İvan
isə artıq şan-şöhrət, var-dövlət sahibi kimi nüfuz qazanmışdı.
Maarifpərvər yazıçı İ.Qaspiralı bu hekayəsində də öz
idellarına, prinsiplərinə sadiqdir: məktəb xilas edəcəkdir. Məktəb,
yoxsa cəhalət məhv edəcəkdir. Hekayədə təsvir olunan Süleymanla
İvanın məktəbəqədər həyatı, düşüncəsi, qayğıları eynidir. Məktəb
həyatı, mühiti qısa müddət ərzində onların dünyagörüşündə,
tərbiyəsində, ətraflarındakı insanlara münasibətində ciddi
dəyişikliklərə səbəb olur. Bu proses məktəbdən sonrakı həyatlarında
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da dərin iz buraxır və onların taleyini müəyyənləşdirir. İvan
açıqgözlü, ayıq, bacarıqlı tacir kimi yetişir, təhsilini artırır, bir neçə
dilə yiyələnir, anasına diqqət, qayğı göstərir. Süleyman cəmiyyətdə
sıxılır, kasıbdır, xəstə anasına dərman ala bilmir, bir sözlə, mənasız
həyat sürür. İ.Qaspiralı oxucusuna «sən dünyəvi biliklərə yiyələn,
belə etsən, gələcəyin parlaq olar, valideynlərinə, mənsub olduğun
millətə xidmət edə bilərsən» - demir, daha təsirli vasitədən istifadə
edir, İvanın və Süleymanın timsalında təhsilin nəyə qadir olduğunu
açıq-aşkar göstərir, nəticəni oxucu özü çıxarmalıdır…
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İ.QASPİRALI İRSİNDƏN
İNCİLƏR
• Alına yazılanı göz görəcəkdir («Firəngistan məktubları»).
• Millətə xidmət etmək istəyirsən, əlindən gələn işlə başla
(«Firəngistan məktubları»).
• Ərəbcə, tatarca, rusca – hansı dildə olursa-olsun – oxumalı,
bilik və mərifətə sahib olmalısan (30 iyul 1886-cı ildə Tiflisdə onun
şərəfinə təşkil olunmuş toplantıdakı çıxışından).
• Oxumalıyıq, təlim keçməliyik, öyrənməliyik («Sərgidə
mən nə gördüm»).
• Dünyada kamalsız və hünərsiz yaşamaq mümkün deyildir
(«Sərgidə mən nə gördüm»).
• Rahat, məsud olmaq tərəqqi etmək istəyirsənsə,
maariflənməlisən («Sərgidə mən nə gördüm»).
• Öpüşmək xəta deyildir. Ər və arvad bir-biri üçün nemətdir.
Lakin pünhan yerdə, hamının gözü qabağında yox. Gül ilə bülbül,
ya gecə yarısı, ya səhər tezdən sevişərlər. Səs uzağa getsə də,
məhəbbət, sevinc gizli olar («Firəngistan məktubları»).
• Kim susayıb, su tapar, amma içməz?! Kim gül görər,
amma baxmaq istəməz?! («Firəngistan məktubları»).
• Səyahət etmək məktəbdə dərs almağa bərabərdir
(«Firəngistan məktubları»).
• Dünyada doyulmayan və doyulmayacaq bir şey varsa, o da
elm və mərifətdir («Firəngistan məktubları»).
• Elm və mərifət nur və altundur («Firəngistan məktubları»).
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• Elm, həqiqət və mərifət günəş işığı kimidir. Bütün
dünyaya nur saçar, qüvvət verər. Aləm üçün nemət və ehsandır
(«Firəngistan məktubları»).
• İngilis dili şeytan dilindən güclüdür («Firəngistan
məktubları»).
• Fransızların müharibədə, ticarətdə, maarif və hünərdə, səfa
və məişətdə birinci millət olduğu məktəb və elmə məhəbbət və
rəğbətlərindəndir («Firəngistan məktubları»).
• Bir fransıza «sən fransızca bilmirsən» - demək, «sən çox
pis adamsan» deməkdən daha ağırdır («Firəngistan məktubları»).
• Bütün yamanlığın başı və səbəbi nadanlıqdır («Firəngistan
məktubları»).
• Dilənmək haramdır. Dilənməklə həcc olmaz («Firəngistan
məktubları»).
• Fransızlar daşdan su çıxarmağı bacarırlar («Firəngistan
məktubları»).
• Vicdan gözdən zərif, insaf ağıldan üstündür («Firəngistan
məktubları»).
• Alim nadanın, bilən bilməyənin buyruqçusudur
(«Firəngistan məktubları»).
• Malın çoxluğu insanı xoşbəxt edə bilməz, xoşbəxtliyin
çeşməsi birdir – ədalət («Firəngistan məktubları»).
• Elm, təhsil, tərbiyə ədalətin intişarına xidmət etmədikcə,
insan oğlu səadətdən uzaq qalacaqdır («Firəngistan məktubları»).
• Bu gün Avropadan geri qalmış ölkələr Avropaya müəllim
kimi baxsa da, onun qüsurlarından, xatalarından ibrət alıb, bundan
daha gözəl yaşam tərzi qurmağa səy göstərmələri daha ziyadə
vacibdir («Firəngistan məktubları»).
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• Fransızlar… oğru və ya ədəbsizin əxlaqını, nəfsini qamçı
və zəncirlə yox, dərs və tərbiyə ilə nəzarət altına alırlar
(«Firəngistan məktubları»).
• Ev tikən balta çöldə qaldı?! («Darrürrahat müsəlmanları»).
• Başıma fikir, könlümə qorxu doldu («Darrürrahat
müsəlmanları»).
• Səbirli olan, işin əvvəli kimi sonunu da görər
(«Darrürrahat müsəlmanları»).
• Baki (ölümsüz) ancaq bir Allahdır. İnsan işi, insan tərtibi
baki ola bilməz («Darrürrahat müsəlmanları»).
• Bədbəxtliyimizə səbəb olan zəhər də, səadətimizə səbəb
olan mənəvi güc də vücudumuzdadır («Darrürrahat müsəlmanları»).
• İnsanlar gözəl əxlaqlı və gözəl xasiyyətlidirsə, cəmiyyət
durmadan tərəqqi edər, salamat və xoşbəxt olar, əks təqdirdə, içdən
çürüyən alma kimi tədric dağılar («Darrürrahat müsəlmanları»).
• Bahadırların yerinə qorxaqlar keçəndə, insaflıları alçaqlar
əvəz edəndə, cəhalət pərdəsi elmi örtəndə, tənbəllik qeyrəti zəbt
edəndə, bu hala gəlib çıxan xalq ağlasın, gözündən qanlı yaşlar
töksün. Çünki bu halın sonu çox acınacaqlıdır – hər şey qar topu
kimi əriyib məhv olacaqdır («Darrürrahat müsəlmanları»).
• Xəstə ağacda sağ meyvə olmaz («Darrürrahat müsəlmanları»).
• Bizə vacib olan son və axır nəfəsə qədər millət və yurd
uğrunda qeyrətdir («Darrürrahat müsəlmanları»).
• Cənabi-Haqqın inayəti çətin günlərdə yetişir («Darrürrahat
müsəlmanları»).
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• Vətən yolunda can və baş fəda etmək, namus ilə dünyadan
köçmək, namussuzluq ilə varıb düşmənə əsir olmaqdan min
mərtəbə ləzzətli və şərəflidir (Darrürrahat müsəlmanları).
• Hökumətini və dövlətini hifz edə bilməyən padişahın qadın
kimi ağlaması gərəkdir (Darrürrahat müsəlmanları).
• Cənabi-Haqqın cümlə hikmətləri nəhayətsiz dərəcədə
böyükdür, lakin ən böyük hikməti bəlkə insana verdiyi ağıldır
(«Darrürrahat müsəlmanları»).
• Ağlın gücü ilə dəryalar keçildiyi yer təkində qorunan və
gizli olan nəsnələr kəşf edildiyi və çıxarıldığı kimi, bu müqəddəs
güc ilə çox dərd və xəstəliyə ilac tapmaq olur («Darrürrahat
müsəlmanları»).
• Elm və uzmanlıqla gücləndirilmiş ağıl insan üçün bəxt və
səadət çeşməsidir («Darrürrahat müsəlmanları»).
• Elm var din üçün, elm var gün üçün, elm var ruh üçün, elm
var bədən üçün («Darrürrahat müsəlmanları»).
• Allahdan qorxduğun kimi yalan danışmaqdan qorx,
cəhənnəmdən qaçdığın kimi pis əməldən qaç, cənnətə məhəbbət
etdiyin kimi insanlara məhəbbət et («Darrürrahat müsəlmanları»).
• Yumurtadan cücə çıxmağına səbəb onun üstündə toyuğun
yatması yox, toyuğun vücudu ilə yumurtaya verilən hərarətdədir
(«Darrürrahat müsəlmanları»).
• İnsanlıq odur ki, təbiəti öyrənib, ondan istifadə edəsən,
heyvanlıq odur ki, təbiətin hal və gücünü biləsən, amma onun zərərindən qorunmayasan, faydasından yararlanmayasan («Darrürrahat
müsəlmanları»).
• Ağıl elm və məlumatla artdıqca gözlər də uzaqdan
görməyə başlar («Darrürrahat müsəlmanları»).
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• Məhəbbətsiz gün olmaz, məhəbbət zorla olmaz
(«Darrürrahat müsəlmanları»).
• Zor və zülm ilə xidmətçi tutulmaz; necə ki, qadın və dost
tutulmur?
• Yola yolçu yaraşır («Darrürrahat müsəlmanları»).
• Fransız hər işi kitabdan öyrənir, hər işi kitabla görür
(«Sudan məktubları»).
• Qadınlara əsir düşmək, divanələr əlinə düşməkdən daha
yaxşıdır («Sudan məktubları»).
• Düşmən məktubu hiylədən ibarət olur, onda xoş xəbər
axtarma («Arslan qız»).
• Böyük bina tikiləndə, kiçik daşlar da işə yarayır («Arslan
qız»).
• Ey, qardaşlar, başımızı, vücudumuzu düşmən üçün
saxlamaqdansa, canımızı fəda edərək, şöhrət və rahat kəsb etmək
daha əfzaldır. Mən təslim olanlardan deyiləm («Arslan qız»).
• Kımız süzüb və ya rakı ilə qədəh doldurub düşmənə
utanılacaq xidmət göstərməkdənsə, əmanət və pak canı mərdanə
fəda etmək daha yaxşı deyilmi? («Arslan qız»).
• On dəfə canı fəda etmək bir dəfə düşmənə baş əyməkdən
daha əfzəldir («Arslan qız»).
• İgid igidi uzaqdan da görər («Arslan qız»).
• Gerçək durumu bilmək bəlanın çarəsinin yarısını həll
etməyə bərabərdir («Arslan qız»).
• Döyüş zamanı saçlı-saçsız (qadın-kişi) yoxdur, əsgər
vardır («Arslan qız»).
• Qələbə qurban istər («Arslan qız»).
• Könül dəlidir, axar gedər, zəbt edilməz («Gün doğdu»).
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• Quş uçar, eşşək uçmaz («Gün doğdu»).
• Sağların köynəyinə, ölənlərin kəfəninə göz tikmə («Gün
doğdu»).
• Az tap, az ye, lakin halal ye («Gün doğdu»).
• Elm dəryadır. Otuz il oxusan, yalnız bir sahilinə çıxa
bilərsən (Gün doğdu).
• Millətin halına aşina olmasan, ona xidmət edə bilməzsən
(«Gün doğdu»).
• Millətin varlığını qara duman kimi örtmüş cəhalət
götürülsə, millətin vücudunu qotur kimi ləkələmiş çürük qabıqlar
təmizlənsə, millətin varlığı təzə can kimi dirçələr, yeni güc qazanar
(«Gün doğdu»).
• Molla görsə, pul verər, əmir görsə, əl öpər («Gün doğdu»).
• Hər kəs ayrılıqda, hamı bir yerdə qəflət yuxusunda xorulxorul yatmaqdadır («Gün doğdu»).
• Məhəbbətli bir baxışına bütün dünyanı fəda edərəm («Gün
doğdu»).
• Acından ölənin məzarı olmaz («İvan və Süleyman»).
• Yoxluq da insan üçündür, varlıq da («İvan və Süleyman»).
• Toplar, tüfənglər qazanmaz, hər zaman ədalət və mərhəmət
qazanar («Baxçasaray məktubları»).
• …hansı tərəfin ədaləti və mərhəməti çox isə, o tərəfin
qazanması üçün dua edin («Baxçasaray məktubları»).
• Borc verilməklə, yol gedilməklə tükənir («Baxçasaray
məktubları»).
• Bəsləyən torpağa sevgi, ədalətli hökmdara sədaqət
(«Baxçasaray məktubları»).
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• İnsanlar danışaraq – tanış, fikir və əməlləri bir olduqda isə
dost olurlar («Baxçasaray məktubları»).
• Borc ödənişiylə gözəldir («Rusiya müsəlmanları»).
• Məktəb əqli və əxlaqi tərbiyə ocağıdır. Başqa bir şeyə
xidmət edə bilməz və etməməlidir («Rusiya müsəlmanları»).
• Cəhalətə yalnız elm qalib gələ bilər (Rusiya
müsəlmanları).
• Beyni elm hərəkətə gətirir («Rusiya müsəlmanları»).
• Qardaşlar, xalqın bilik və mədəni səviyyəsinin
yüksəldilməsi işi ilə ciddi məşğul olun («Rusiya müsəlmanları»).
• Fərdi qaydada öyrənmək bir ləyaqətdir, amma bilməyənə
öyrətmək daha böyük ləyaqətdir, yaxşı, xeyirli, müqəddəs işdir
(«Rusiya müsəlmanları»).
• Dinimiz xeyrin üç şəkildə verilə biləcəyini öyrədir:
əməklə, sözlə və sədəqə ilə. Bunların hər üçü Allah qatında keçərli,
xeyirli sayılır, lakin kasıb yaxın adamına çalışması ilə, alim
öyrətməklə, zəngin sədəqə verməklə yardım edər («Rusiya
müsəlmanları»).
• Öyrənmişsinizsə, bilik və xeyirxahlığın qaydalarını
mənimsəmişsinizsə, onları soydaşlarınıza verməyə çalışın («Rusiya
müsəlmanları»).
• Yaxşı kitabları doğma dilə çevirin, fağır, cahil tatarlar
üçün yazın, məktəblər açmağa, onları yaxşılaşdırmağa, sənət və
sənətkarlığı yaymağa çalışın («Rusiya müsəlmanları»).
• Həyat biçiminin sadəliyi və ataerkil olması, uşaqlıqdan
ona təlqin edilən dini-əxlaqi prinsiplərin saflığı sayəsində hiylə və
ikiüzlülüyə yabançı olan müsəlman şərəfli bir insandır, …amma
qədərin cilvəsi ilə bu və ya digər biçimdə avropalılığın ciddi elmini
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yox, zahiri süsünü əldə etmiş müsəlman, təəssüf ki, faydalı və
hərəkətli həyat üçün itirilmiş insandır. Allah bizi mədəniyyət və dil
bilmənin belə meyvələrindən qorusun («Rusiya müsəlmanları»).
• Böyük zindanlar bir açarla açılır… («Sibirdə – Tümən
şəhərində»).
• Həyat, zaman üstüörtülü sözləri təhlil edəcək və
yanlışlıqları atacaqdır («Rus-Şərq anlaşması»).
• Başqalarını müsəlman-türklərin maariflənməsi lehinə
çalışmağa və fəaliyyət göstərməyə dəvət edərkən, özüm də əli-qolu
bağlı qalmadım, 1883-cü ildən etibarən «Tərcüman» adlı həftəlik
rusca-tatarca qəzetin nəşrinə başladım («Rus-Şərq anlaşması»).
• Müsəlman dövlətləri və qövmləri ilə Rusiyanın gözəl bir
şəkildə qaynayıb-qarışmasını və yola getməsini avropalılar xoş
qarşılamazlar: çünki belə münasibət siyasi oyunçuların hesab və
alətlərini qarışdıra bilər («Böyük Şərq məsələsi»).
• …parlayan əşyaların hamısı qızıl və gümüş deyildir
(«Avropa mədəniyyəti»).
• İlk baxışda Avropa məişəti və mədəniyyəti çox süslü,
ziynətli və yaraşıqlı bir qadına bənzəyir, lakin bir az diqqət
edildikdə görünür ki, bu qadının dişləri uydurma, saçları taxma, o
dolu-dolu köksü qabartma pambıqdır. Bu libas çıxarılarsa, qoturlar
görünər, üz çevirməkdən başqa əlac qalmaz («Avropa
mədəniyyəti»).
• Avropanın məişət və mədəniyyət bir adamı güldürüb
məsrur (şad, şən – T.A.), yüz adamı güldürüb xəstə etdikcə,
sosializm, sosialist düşüncələr ölməyəcək («Avropa mədəniyyəti»).
• Avropada və bəlkə dünyada… inqilab sosializm üzündən
gələcəkdir («Avropa mədəniyyəti»).
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• Statistika elmi nə qədər inkişaf etsə də, daha çox nöqsanı
olan bir fəndir («Avropa mədəniyyəti»).
• İnsanların davranışında bir-birinə fayda və faydadan əvvəl
verəcək bir şey varmı? Vardır! Bu da haqq-ədaləti, doğruluqdur
(«Avropa mədəniyyəti»).
• Bəşərin məişətinə əsas ola biləcək haqq-ədalətdən başqa
bir şey yoxdur («Avropa mədəniyyəti»).
• Haqq-ədalət üzərində təsis olunan məişət ən pak məişət
olacaqdır. Bu məişətin içində olan insanlar rahat yaşaya biləcəklər
(«Avropa mədəniyyəti»).
• İnsanların hər hərəkəti haqqa, ədalətə istinad edərsə, zülm
ortadan qalxar, məzlum da olmaz («Avropa mədəniyyəti»).
• Nəfs və zülm meydandan çəkilən zaman haqq və ədalətdən
yaranmış əhvala və məişətə hansı insan qarşı və düşmən olacaq?
(«Avropa mədəniyyəti»).
• Kiminsə hüququmun əleyhinə olmadığına inanaramsa və
özüm də kimsənin haqqına göz dikməmişəmsə, kim məndən
şikayətçi olacaq, mən kimdən şikayətçi ola bilərəm ki?! («Avropa
mədəniyyəti»).
• Təsəvvür edək ki, bütün cəmiyyət üzvləri işlərini və
hərəkətlərini tam haqq və ədalətlə icra edirlər. O zaman insanlar birbirindən narazı, şikayətçi ola bilərmi, bir-birinə qəsd edərmi?
Qətiyyən («Avropa mədəniyyəti»).
• Sərmayə, mülk, işləmək və fayda haqqında Quranın
hökmləri Avropada əsas hüquq və əxlaqa çevrilsəydi, müdhiş
sosialist düşüncələrə yer qalmazdı («Avropa mədəniyyəti»).
• Avropa bir ixtiyardır, təcrübəsi çoxdur. İxtiyarlığına
hörmət edək. Təcrübəsindən bəhrələnək, xətalarını təkrar etməyək:
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məktəblərini, universitetlərini bizlər də təsis edək, elmlə ağlımızı
ziyalandırdığımız qədər haqq və ədalətlə ürəklərimizi doldurmağa
çalışaq. Avropada pis-yaxşı nə varsa, uşaq kimi çapmayaq, bir insan
kimi götür-qoy edək: nədir, nəyə yararı var, vicdan və haqq-ədalət
xaricində deyil ki? («Avropa mədəniyyəti»).
• Kasıblıq, çarəsizlik yalnız malda, sərmayədə deyil, elmdə,
fəndə, bilikdə, sənaye və hünərdə daha ziyadə zahir olur və ortaya
çıxar («Məzhəbi-iştirakıyyun» – sosialist cərəyanı – T.A.).
• İslam aləminə maddi və mənəvi bərabərlik, rahatlıq
dalaşmaq, dartışmaq yolu ilə deyil, haqq-ədalətlə gələcəkdir
(«Məzhəbi-iştirakıyyun»).
• Ey qardaşlar, Yaponiyadan ibrət alaq. Bunlar bizim kimi
tək-tək oxumadılar, yüz-yüz Avropa, Amerika universitetlərində
təhsilə yiyələndilər. Bizim kimi başdansovdu savad əldə etmədilər.
Avropanın bütün qazanlarına girib qaynayıb çıxdılar. Milli torpaq
və tarixlərini boş xəyallara fəda etmədilər. Ad-san, şöhrət, rahat və
səadəti öz milləti dairəsində axtarmağa və vücuda gətirməyə
çalışdılar və gətirdilər (Məzhəbi-iştirakıyyun).
• Yapon gəncləri Çində Amerika ticarətinin qarşısını alıb,
milli mallarına yol açırlar. Bizim gənclər Kazan bazarında səkkiz
tacirlə on beş prikazçiki dalaşdırmaqdan başqa iş bilmirlər. Yapon
ziyalıları ilə bizim ziyalılar arasındakı təfavüt budur («Məzhəbiiştirakıyyun»).
• Bütün nöqsanlarımız milli məktəblərimizin nöqsanından,
pərişanlığından irəli gəlir («Məzhəbi-iştirakıyyun»).
• Bir mujikin yarmarkada tapıb geydiyi pencəkdə
meymunanə qiyafətə düşməsi bizim bəzi müsəlman ziyalıların da
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üç-beş fransız risaləsi oxuyandan sonra hay-küylə kürsüyə
qaçmasına bənzəyir («Məzhəbi-iştirakıyyun»).
• Bizim halımız sağ, məqbul deyil. Ən yaxşısı budur ki,
yapon ziyalılarından öyrənək. Mənim etiqadım belədir və buna görə
də belə söyləməyə məcburam («Məzhəbi-iştirakıyyun»).
• Fransa ilə Afrika müsəlmanları arasında nəhəng Ağ dəniz
var. Digər islam ölkələri ilə Fransa arasında daha böyük dənizlər,
qitələr və başqa millətlər var. Buna görə də, fransızlar müsəlmanlara
qarşı yeritdikləri siyasətin əsaslı olub-olmadığını araşdırmağı lüzum
gördükləri halda, Rusiya Asiyada Altın dağlarından Avropada –
Kara dəniz sahillərinədək həmhüdud olduqları və bir sərhəd
içərisində yaşadıqları 20 milyon islam əhalisi olan müsəlman
millətləri və dövlətləri ilə bağlı politikasını daha ziyadə
araşdırmağa, təftiş etməyə borcludur («Rusiyanın islam siyasəti»).
• Rusiyanın içərisində və hüdudlarında olan müsəlmanların
yüzdə doxsanı türk olduğundan, müsəlman politikası demək, elə
türk politikası deməkdir («Rusiyanın islam siyasəti»).
• Rusiya ilə İslam ölkələri Avropadan xeyir güdməməlidir.
Onların arasındakı çəkişmədən avropalılar qazanır. Rusiya ilə
müsəlmanların arasında əsrlərlə sürən düşmənçilik onların hər
ikisini eyni vəziyyətə salmışdır, necə deyərlər, iki çılpaq bir
hamama yaraşır. İndiki dəmir dövründə ağac daxmalarda ömr edən,
ağac araba ilə yol gedən, ayağı yalınğaç (çılpaq), yaxud çarıqlı
gəzən yalnız rus və müsəlmanlardı («Rusiyanın islam siyasəti»).
• Rus və müsəlman millətləri arasında düşmənçilik,
dözümsüzlük, soyuqluq, qorxu və əndişə yoxdur, lakin «rəsmi
Rusiya»ya gəlincə belə deyildir («Rusiyanın islam siyasəti»).
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• Rus hökuməti bir dəfə də olsun, Avropa aclarından islam
toplumunu müdafiə etməmişdir. Qədim Rumeli xristianlarını
müdafiə etmiş, lakin yanıb qovrulan türk milləti üçün bir söz
deməmişdir («Rusiyanın islam siyasəti»).
• Gələcəkdə millətlər orduları ilə deyil, mədəniyyət və
kəmalət ilə iş görəcəklər («Rusiyanın islam siyasəti»).
• Rus mətbuatı Şərqdən bixəbərləri olan Afinadan və ya
Sofiyadan yayılan yalanlara, istinadlara etimad göstərib, Osmanlılar
əleyhində ağzına gələni yazdığı və nəşr etdiyi materiallarla
Rusiyanın ictimai fikrini bulandırmaqla yanaşı, müsəlmanları da
bezdirməkdən başqa bir nəticə əldə etməmişdir. Rus mətbuatının bu
işlərə rus gözü ilə baxmayıb, bolqar, yaxud da yunan gözlüyü taxıb
baxması üzücüdür («Rusiyanın islam siyasəti»).
• …iyirmi-iyirmi beş il əvvəl (məqalə 1911-ci ildə qələmə
alınmışdır – T.A.) elm və ədəbiyyata dair dilimizdə yalnız üç risalə
(kitabça – T.A.) var idi: biri Qərb alimi Radlofun «Bilik» (Kazan,
1872), digəri Qəyyum Əfəndi Nəsirovun «Kalendar» (cəmi 23 ədəd
olmaqla, hər il 1 təqvim-salnamə – T.A.) və üçüncüsü də Mirzə
Fətəli Axundovun komediyalarıdır (1859-cu ildə «Təmsilat» adı ilə
Tiflisdə nəşr edilmişdir (T.A.) («Rusiya müsəlmanlarının
mədəniləşməsinin başlanğıcı»).
• Bakı şəhərində Həsən bəy Məlikov cənabları tərəfindən
«Əkinçi» adında türkcə qəzet təsis edib az müddət davam etmiş isə
də, donmuş və buzlamış fikirlərə ildırım kimi ziya vermiş idi
(«Rusiya müsəlmanlarının mədəniləşməsinin başlanğıcı»).
• Oxumuş, ziyalı müsəlmanlar rusca, fransızca bilirlər:
doktorluq, mühəndislik, mədənçilik, vəkillik edirlər, lakin milli
dildən məhrumdurlar! Ziyalı bir rus yoxdur ki, rusca yazı yazmasın,
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ziyalı bir nemes, polyak, ya gürcü, erməni yoxdur ki, öz dilində yazı
yaza bilməsin. Bu hal yalnız bizlərə məxsusdur («Rusiya
müsəlmanlarının mədəniləşməsinin başlanğıcı»).
• İslamiyyət üçün ilk öncə iki vəzifə vardır: biri təhsil, digəri
ibadətdir. Bunun nəticəsi kimi müsəlman olan hər yerdə təhsil üçün
məktəb, ibadət üçün cami olmalıdır. Məktəb və cami yerinə görə
daşdan, ağacdan, yaxud keçədən düzəldilir. Oturaq müsəlmanların
məktəb və camiləri öz yaşayış yerlərində, bədəvi müsəlmanların
(köçərilərin) məktəb və camiləri özləri ilə birgə hərəkət, köç edər
(«Rusiya müsəlmanlarının mədəniləşməsinin başlanğıcı»).
• Bir neçə il müəllimlik etdim, məktəb həyatı ilə tanış
oldum. Zavallı çocuqların 5-6 il, gündə 6-7 saat ərəbcə
əzbərçilikdən, dini təhsildən başqa heç nə ilə məşğul olmadığını
görüb əsəb və təəssüfdən yatmadığım gecələr çox olmuşdur (Rusiya
müsəlmanlarının mədəniləşməsinin başlanğıcı).
• Beş illik təhsil dövründə şagird elm, hünər, kamal bir yana,
heç dürüst namaz qılmağa, hətta bir məktub yazmağa nail ola
bilmir. Bu dərdə bir dərman lazım idi. Bunun üçün 1883-cü ildə
təsis etdiyim «Tərcüman» qəzetində 1884-cü ildə üsuli-cədid – yeni
təhsil üsulu mövzusunu qaldırdım. Yeni əlifba kitabı nəşr olundu və
Baxçasarayda yeni üsullu məktəb fəaliyyətə başladı. Hazırda bu
üsulla işləyən məktəblər Şərqi Türkistana qədər yayılmış və sayı
500-ü keçmişdir («Rusiya müsəlmanlarının mədəniləşməsinin
başlanğıcı»).
• Bir sıra şəhərlərdə, məsələn, Baxçasaray, Şəki, Kulca,
Şamaxı, Naxçıvanda yeni üsulla işləyən məktəblərə rus dili
müəllimi dəvət edilir və onlar çox rahat bir şəkildə rus dilini də
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öyrədirlər
(«Rusiya
müsəlmanlarının
mədəniləşməsinin
başlanğıcı»).
• Təhsildəki islahatların ehtiyacdan yarandığı və sürətlə
yayıldığı onu sübut edir ki, müsəlman görsə bilər, eşitsə anlar.
İslahatlar məktəblə bərabər millətin qəlbinə də işləmişdir («Rusiya
müsəlmanlarının mədəniləşməsinin başlanğıcı»).
• 20 il əvvəl (1880-ci ildə – T.A.) universitet təhsili görmüş
bir nəfərimiz vardı. İndi bunlar yüzlərlədir. Təkcə Bakıda 50-dən
çox universitet təhsilli gənc doktor, vəkil, mühəndis və s. peşəsinə
yiyələnmişdir. Fransa və Almaniya universitetlərində təhsil alıb
gələnlər də var (Rusiya müsəlmanlarının mədəniləşməsinin
başlanğıcı).
• Yeni üsulla işləyən məktəblər kimi milli teatr da son illərin
meyvəsidir. Mirzə Fətəli komediyalarından başqa bir neçə yeni
komediya da nəşr olundu. Bakı, Qarabağ və Gəncədə, Baxçasarayda
milli dildə teatr tamaşaları oynanıldı. Bakıda daimi fəaliyyət
göstərən teatr yaradıldı. Qadın rollarını yəhudi, gürcü və erməni
qızlar oynayır. Təşəkkür edirik, amma teatrlarımızın bir ayaqlı
qaldığı
inkar
edilə
bilməz
(«Rusiya
müsəlmanlarının
mədəniləşməsinin başlanğıcı»).
• Qışın sonunda qarın altından boylanan ağ çiçək yazın
gəldiyinə dəlil deyilsə də, yaz başına mütləq bir işarədir. Bundan 25
il əvvəl (1876-cı il – T.A.) təhsil görmüş bir xanımımız vardı ki, bu
da qəzetçimiz Həsən bəyin möhtərəm həyat yoldaşı Hənifə xanım
idi. İndi bu cür təhsilli xanımların sayı bəlkə də 20 nəfərdir
(«Rusiya müsəlmanlarının mədəniləşməsinin başlanğıcı»).
• Bu dünya ümid dünyasıdır, niyə ümidsiz olaq? («Rusiya
müsəlmanlarının mədəniləşməsinin başlanğıcı»).

~ 181 ~

• Abid Tahirli
• Mərhəmət, sədəqə, öz soyuna yardım islam dininin
mahiyyətindədir («Rusiya müsəlmanlarının mədəniləşməsinin
başlanğıcı»).
• Mətbəə və kitabçılıq bir millətin tərəqqi və mədəniləşmə
dərəcəsinə ən doğru şahiddir. İyirmi il əvvəl Rusiya müsəlmanlarının cəmi 2 mətbəəsi vardı: biri Kazanda, digəri Tiflisdə.
Kazanda Abdilin daşbasması, Tiflisdə Ünsizadələr mətbəəsi. İndi
Baxçasarayda «Tərcüman» mətbəəsi, Peterburqda İlyas Mirzə
Boraqani, Kazanda Kərimov qardaşları, Orenburqda Molla İbrahim
Kərimov və Bakıda doktor Axundov və Əli Mərdan bəy mətbəələri
mövcuddur. Mətbəələrin sayı 2-dən 8-ə çatmışdır («Rusiya
müsəlmanlarının mədəniləşməsinin başlanğıcı»).
• Hazırda (1884-cü il – T.A.) Rusiyada türkcə dörd qəzet
nəşr olunmaqdadır. Tiflisdə «Ziya», «Kəşkül» adlı iki qəzet
Azərbaycan dilində, Daşkənddə «Türkistan qəzeti» rusca və
özbəkcə və Baxçasarayda «Tərcüman» qəzeti rusca və Krım
türkcəsində çıxır. «Ziya» qəzeti Səid Ünsizadə, «Kəşkül» Cəlal
Ünsizadə, «Türkistan qəzeti» Nikolay Ostoumovun redaktorluğu ilə
nəşr olunur («Rusiyada mətbuat»).
• Çox oxumaq, çoxlu yazmaq və nəşr etmək
məcburiyyətindəyik. Rusiyada nəşr olunan islamca kitablar iki
cürdür: biri din-dəyanətlə əlaqəli, digəri faydasız nağıllar. Hünər və
elmlə bağlı kitablarımızın yoxluğu böyük nöqsanımızdır.
Tərəqqidən geri qalmamaq istəyiriksə, bu qüsurun çarəsini tapmalı,
hərəkət etməliyik, artıq vaxtdır («Rusiya müsəlmanları»).
• Vaqon, botinka, qırmızı qatar, qara qaloş məsələləri həll
olunub bitər-bitməz (qədimçilər – konservativlər və çəditçilər –
islahatçılar) arasında mübahisələr nəzərdə tutulur – T.A.)
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«Tərcüman» çıxdı və bir də yeni cədid (yeni üsul – T.A.) ilə işləyən
məktəb islahatı çıxdı: müsibət bəlası o gün başladı. «Tərcüman»
neçə yüz illər fəaliyyət göstərən məktəblərdə islahata ehtiyac
olduğunu dedi, Quran qiraətini kafi görməyib, bütün məktəblərdə
türkcə elmi fənlərin keçirilməsini lazım gördü. Xalqlardan
utanmadı, Allahdan qorxmadı, yeni üsulun üstünlüklərini bəyan
etdi. Cəmiyyət dəniz kimi dalğalandı, qabardı, şahə qalxdı:
«Tərcüman» kimdir ki, köhnə məktəbləri bəyənmir? Doğru yolda
olan köhnə nəslin yolundan çıxmaq istəyir» («Qədimçilik –
cədidçilik»).
• «Mujiklərə oxumaq, yazmaq lazım deyildir» politikasını
yeridən… iqtidarın müsəlman okullarında reforma aparılmasını
razılıqla qarşılayacağını gözləmək axmaqlıq olardı. Buna görə də
«Tərcüman» işini səssiz və ehtiyatla görməyə məcbur idi
(«Qədimçilik – cədidçilik»).
• Hər yerdə, hər zaman, fəqət xüsusi ilə islam
məmləkətlərində qədimçilər (köhnəpərəstlər – T.A.) cədidçilərə
(yenilikçilərə - T.A.) din və şəraiti pərdə və bəhanə edəcək etiraz və
ya hücum etmişlər («Qədimçilik – cədidçilik»).
• İslam dünyasını bürümüş geriliyə və onun nəticələrinə
baxdıqca qan ağlamamaq mümkün deyildir. İpdən iynəyə, qələmdən
kağıza, köynəkdən çalmaya qədər istifadə etdiyimiz əşyalar yabançı
məhsuludur. Bu gün birləşib bizə kağız verməsələr yazmaqdan,
oxumaqdan məhrum olacağıq. Kor, şikəst gözlər bunu necə görsün!
(«Qədimçilik – cəditçilik»).
• Bizim Rusiya köhnəpərəstləri o dərəcə qafil və cahildirlər
ki, əsrimizin ən böyük alimlərinə… həqarətlə baxırlar. Belə gedərsə,
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daha çox qamçı yeyəcək, daha çox geri gedəcək və heyvanlıqda
davam edəcəyik («Qədimçilik – cəditçilik»).
• Əgər qadınların fəna olduqlarına hökm edilirsə, dünyanın
yarısının fəna olduğuna hökm edilmiş olur. Əgər qadınların yaxşı
olduğuna hökm edilirsə, dünyanın yarısının yaxşılığına hökm olur.
Gerçəkdən də bir şəhərin, vilayətin, yaxud bir millətin qadınları
cahildirsə, deməli, o toplumun cahil olması labüddür («Qadınlar»).
• Bütün insanlar qadınların qucağında ərsəyə gətirdiyi,
onların köksündə ruzilərini tapdığı, elm və kamala onların dilindən,
ədəb və namusu onların hal və hərəkətlərindən aldığı hər kəsin gözü
önündədir («Qadınlar»).
• Hər bir qadın insanlığa çox böyük xidmət edən insandır
(«Qadınlar»).
• Millətin qadınları sağlam vücudlu, namuslu, çalışqan,
savadlıdırsa, bütün millət də sağlam bədənli, namuslu, qeyrətli və
elmli olur. Bunun əksi – qadınları zəif, binamus, biqeyrət və cahil
olan millətin bütün üzvləri də bu nöqsanlara düçar olacaqdır
(«Qadınlar»).
• Dünya bir binaya bənzədilərsə, qadınlar o binanın
təməlidir.
• Çalışmağı bilməyən, yaxud istəməyən ər kişilikdən çıxdığı
kimi, evə baxmağı bilməyən qadın da qadınlıqdan çıxar
(«Qadınlar»).
• Həyat yoldaşı ilə gözəl yaşamaq istəyən qadın məhəbbət,
səbir və nəzakət yolundan ayrılmamalıdır, söz dinləməli, daim
təmizliyə səy göstərməli, ərinin gətirdiyinə qane və razı olmalı, onu
utandırmamalı və ondan bacardığından artığını tələb etməməlidir.
İsrafçılığa yol verməməli, yeməyi süfrəyə vaxtında verməli, ərinin
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qohumlarına hörmət etməli, ərindən istədiklərini uyğun zamanda və
nəzakətlə xahiş etməlidir («Qadınlar»).
• Qadın cahil və elmsizdirsə, dişi heyvan kimi onun üçün də
həyat və ömür puç keçəcəkdir («Qadınlar»).
• Avropada Şərq qadınlarının ifrat dərəcədə örtülü, hüquq və
azadlıqdan, elm və tərbiyədən məhrum qaldıqlarını islamla
əlaqələndirirlər. Utancvericidir ki, müsəlmanlar arasında da bu halı
şəriətin gərəyi zənn edənlər çoxdur. Bununla avropalılar böyük səhv
edirlər, müsəlmanlar günaha batırlar («Qadınlar»).
• Kim söyləyə bilər ki, analara elm, savad və hünər lazım
deyil? («Qadınlar»).
• Əgər bir məsələ ədalətlə müzakirə edilib ədalətlə həll
olunmasa, işin nəticəsi ağır olacaq, insanlıq və islam önündə məsul
və günahlı qalacağıq. Sonra peşman olsaq da, bu fayda
verməyəcəkdir («Qadınlar»).
• Mədəni hökumət ədalətsizliyə yol verməz. İstər
cəhalətdən, istər pis adətlərdən, istərsə də dar düşüncədən təvəllüd
edən nöqsanların qarşısını almaq hökumətin vəzifəsidir («Zülm
haradan gəlir»).
• Din və millət qayğısı ziyalı və alimləri, bir an da olsun,
tərk etməməlidir («Zülm haradan gəlir»).
• Zalım kim olursa-olsun, məzlum kim olursa-olsun, hər
birimizin ədalətə və insafa xidmətçi olması və onların keşiyində
durması fərzdir («Zülm haradan gəlir»).
• Şanı uca Quranın bir kəlmə ilə təfsiri «ədalətdir» («Zülm
haradan gəlir»).
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• Ədalətsiz, insafsız bir müsəlmanın ağzına yüyən, başına
noxta salıb, ədalətə bağlamaq şəriətə zidd deyil, əksinə, ona
uyğundur («Zülm haradan gəlir»).
• Din - ədalətdir. Ədalət xaricində hərəkət edənlərə,
zalımlara meydan və müsaidə verilməməlidir («Zülm haradan
gəlir»).
• Şərt ilə nikah bir çox qadınları insafsızların zülmündən
mühafizə edəcəkdir, şərt ilə nikah caizdir. Ədalətli və salih adam
üçün şərt ilə nikahda bir ağırlıq yoxdur: şərtlər ilə nikah yalnız
zalımın zülmünə qarşı ehtiyatlı bir səddir («Zülm haradan gəlir»).
• Rusiyada olan bütün müsəlmanları birləşdirmək və
millətin düşüncə və ehtiyacına uyğun iş görmək üçün Rusiya
müsəlmanlarının qurultayını keçirmək haqqında qərarımızı yerlərə
çatdırmaq kimi şərəfli vəzifəni biz icra etdik. Əli Mərdan bəy
Topçubaşov (1865 – Tiflis – 1934 – Paris, Azərbaycan xalqının
yetişdirdiyi böyük siyasi xadimlərdən biri, hüquqşünas, qəzetçi,
dövlət xadimi – T.A.) və Əbussuud Mirzə Əhmədov (Ufalı, tatar
xalq xadimi – T.A.) işin icrasında bizə böyük yardımlar etdilər
(«Zamanımızın məsələləri»).
• Rusiyanın hər tərəfindən Makaryaya (Nijni-Novqorod –
T.A.) təşrif buyurmuş 300 təmsilçi Ufa çayı açıklarında gəmi içində
Rusiya müsəlmanlarının birinci qurultayında iştirak etmək şərəfinə
nail oldu. Yeni tariximizin birinci səhifəsi olan bu qurultay elektrik
cərəyanı kimi millətin bütün vücudunu başdan ayağa qədər
silkələdi, hərəkətə gətirdi və bir neçə ayda millətin düşüncəsində
beş-on ildə yaranacaq oyanışa bərabər tərəqqi yaratdı
(«Zamanımızın məsələləri»).
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• Makaryadakı I qurultayda yeddi-səkkiz ziyalı müsəlman
olduğu halda Peterburqdakı ikinci qurultayda onların sayı artıq 3040 idi və onların hamısı millət yolunda çalışmağa başladı
(«Zamanımızın məsələləri»).
• Müsəlmanların birinci qurultayında hansı qərarlar verildi?
Əvvələn, millətin birləşməsinə, birlikdə iş görülməsinə, saniyən,
millətin maddi, mənəvi tərəqqisinə və salisən, ümumi Vətən
işlərində rusların mütərəqqi ziyalıları və partiyaları ilə əməkdaşlıq
edilməsinə («Zamanımızın məsələləri»).
• …sair millətlər milli ideologiyası olan partiyalar
yaradanda biz qəflət yuxusunda idik. Nə üçün sayı yarımız, hətta
dörddə birimiz qədər olmayan millətlər təşkilatlanıb, nizamlı,
məsləkli bir ideologiyaya sahib olduğu halda, bizlər ya bir millətə
quyruq, ya bir firqəyə yamaq olmalıyıq? Cahillik, qafilik, amma bu
təbii hal deyil. Elə isə, islahı mümkündür («Zamanımızın
məsələləri»).
• İnsanların görüş və düşüncələri fərqli ola bilər. Lakin bu
hal milliyyət, xalq düşüncəsinə əngəl olmamalıdır. Bir ananın üç
övladının üç fərqli fikri, düşüncəsi ola bilər. Amma anaya
münasibətdə fərqli fikir olmamalıdır («Zamanımızın məsələləri»).
• Bir millətə ilk öncə lazım olan üç şeydir: milli düşüncə,
milli dil, milli təhsil («Zamanımızın məsələləri»).
• Milli birliyin təşəkkülü nə düşünüldüyü qədər ağır, nə də
düşünüldüyü qədər yüngüldür. Buna nail olmaq üçün xaricdəki və
daxildəki bir xeyli maneə dəf edilməlidir. Birlik əmələ gətirmək
üçün sadə xalq həmişə hazırdır. Yol göstərilərsə, irəliləyiş
olacaqdır. Lakin yolbaşçılarımız yardım, yardım etməlidirlər
(«Zamanımızın məsələləri»).
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• Millətin nə fikirdə və nəyə qadir olduğunu gələcək
göstərəcək. Mənə gəlincə, siyasi inanc və görüşümün əsası, təməli
«türkoğlu türk» olduğumdur. Öncə Türk olmadıqca nə aristokrat
oluram, nə də demokrat. Nə xalqçı oluram, nə sosialist. Əgər mənə
«türklükdən, millətçilik fikrindən əl çək, səadətə çatarsan» - desələr,
mən bu cür səadətdən bədbəxtliyi üstün tutaram. Mənim mən
olmamağım nə ağlıma gələr, nə vicdanıma sığar («Zamanımızın
məsələləri»).
• Milli mənsubiyyət hər şeydən müqəddəm, hər şeydən
müqəddəsdir («Zamanımızın məsələləri»).
• «Tərcüman» 24 ildir ki, meydandadır, nədir – hər kəsə
məlumdur. İlminskilərin nəzarətindən, missionerlərin iftiralarından,
Pobedonostsov cənablarının iqtidar və gücündən qorxmayıb, yavaşyavaş iynə ilə daş dələn kimi xidmət etmişdir, lakin qorxduğu iki
şey var idi: biri başı şapkalı, şlyapalı molladır, digəri başı çalmalı
mirzə. Çünki şapkalı, şlyapalı mollanın siyasi işlərdə, sarıqlı çalmalı
mirzənin dini işlərdə yetərli elmləri olmadığından, ikisinin də bir
xəta edəcəkləri daim gözlənilir («Üçüncü qurultay»).
• «Yağmur yağar içərik, yerdən çıxar yeyərik» - ilə bu gün
dünyada ömür sürmək mümkün olsa da, sabah belə heyvan kimi
keçinmək mümkün olmayacaqdır. Bu miskinlik, bu fəaliyyətsizlik,
bu hünərsizlik bizləri məhv edəcəkdir («Müsəlmanlar konqresi»).
• Məğribdə Rabat, Şərqdə Şahabad başdan-ayağa bərbad.
İşgüzar lazım olsa, yaramır Əli, Murad, Xudadad. Mütləq lazımdır
Jorj, ya Ferdinad (Müsəlmanlar konqresi).
• İslam əhlinin təəssüflü halına səbəb nədir? Maarifsizlik və
cəhalət – kimi cavab verilərsə, ardınca bəs bunlara səbəb nədir? –
sualı gəlir. Bu barədə düşünməliyik. Halımız çox acı, utancverici bir
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haldır, lakin buna qarşı göz yummaq xətadır, qəzadır, günahdır. Bu
halımızı, bu dərdimizi gizlətmək yox, caddələrdə, meydanlarda
bağırıb çağırıb söyləməliyik. Dərdimizə çarə tapmalıyıq, əks
təqdirdə daxildən çürüyə-çürüyə hər gün yıxılar, cayılar, məhv
olarıq («Müsəlmanlar konqresi»).
• Bəlkə mədəniləşməmizə, tərəqqimizə əngəl olan islamdır?
Yox, yox! Bizə şərəf verən islam dini tərəqqi və mədəniyyətin
mənbəyidir. Əvvəlki dövrlərdəki inkişafın baş səbəbi və mühərriki
də islamdır. Dinimiz müqəddəsdir ki, «hamınız çalışın», «hamınız
oxuyun», «hamınız tədbir və sənət ilə yaşayın» qaydalarını
buyurmuşdur. Bizlər isə hazırda bu müqəddəs qaydaların tam əksini
edirik («Müsəlmanlar konqresi»).
• İqtisadi düşgünlüyümüzə, fikir və ağıl hərəkətsizliyimizə
görədir ki, Şərqdə bir yazar ortaya çıxarsa, Qərbdən yüz fikir, yüz
əsər, yüz ədib çıxar. Bu vəziyyət halımızın nə qədər müşkül
olduğunu daha gözəl anladır («Müsəlmanlar konqresi»).
• Bu hallar (Qərbdə sənaye və ticarətin, elmin inkişafı,
Şərqdə isə geridə qalması nəzərdə tutulur – T.A.) inkar edilə bilməz,
lakin bizləri yıxan yalnız bu deyil. Bəlkə daha artığı çürük
adətlərimizdən, avamlıq və hər cür xurafatdan irəli gəlmişdir
(«Müsəlmanlar konqresi»).
• İslam dünyasına diqqətlə baxılarsa, müsəlmanlar harada və
hansı bir idarə altında olursa-olsunlar, qonşularına və sair millətlərə
görə geridə qaldıqları təəssüf ilə görülməkdədir. Əlcəzairdə
yəhudilərdən, Kiritdə rumlardan, Bolqarıstanda bulqarlardan,
Rusiyada hər kəsdən, Hindistanda hindulardan geri qaldıqları inkar
edilə bilməz… Bu halımızın və bu hala bais olan mərəzin
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səbəblərini açıq olaraq kəşf və təyin etmək lazımdır («Ümumi
yığıncaq»).
• İcma zamanlarında (islamın pərvəriş tapdığı, çiçəkləndiyi
dövr nəzərdə tutulur – T.A.) islam hakim idi, hazırda isə dörddə üçü
məhkumdur. Dünyanın əhvalı bambaşqadır: ötən hər dəqiqə bizi
kilometrlərlə geridə buraxaraq tərəqqi edir («Ümumi yığıncaq»).
• …ölmüş millət ad və klişesini heç cür qəbul edə bilmirəm.
Zənn edirəm ki, qəflət yuxusuna getmiş, zülmə məruz qalmış
demək daha doğrudur. Qəflət və zülm keçici hallardır: bunlarla
mücadilə insanların ixtiyarında və iqtidarındadır (gücündədir)
(«Müsəlman konqresi»).
• Hünər və mərifət ilə hasil etdiyimiz şey çox azdır.
Bərəkətli torpaqlarımız bir çox şeylər hasil edir. Bunları dünya
bazarına çıxarıb satmaq da əlimizdən gəlmir. Ona görə də bu
bərəkətin bir hissəsini nəql edən əcnəbi gəmiçilərinə verməyə
məcburuq. Ticarət meydanı olan Avropa və Amerika qitələrini
izləsək, bazarında müsəlman taciri tapılmaz, olsa da, istisna
qəlibindən olar. Şərqli tacirə rast gəlinərsə ya ermənidir, ya rumdur,
ya yəhudidir, ya da hindli, fəqət müsəlman deyildir! («Müsəlman
konqresi»).
• Bizim Kazanda və Bakıda hər millətdən tacir və müsafir
var. Amma hindli, ya misirli bir müsəlman tacir yoxdur. Ölkə
xaricində iş görə bilmədiyimiz bir yana, öz vətənimizdə də aciz
qalırıq. Turan və İranın, Osmanlı və Misirin, Məğribin və Hindinin
ticarəti əcnəbilər əlindədir («Müsəlman konqresi»).
• Cəmiyyət işləri ilə məşğul olanlar öz bildiklərini qeyd və
nəşr etsələr, gələcəkdə millətimizə xeyir verəcək bir tarix yazmaq
mümkün olardı («Zamanın tarixi»).
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• İş-güc və fikir birliyi kimi şivə və dil birliyi də məişətin ən
mühüm şərtlərindəndir («Türk dil şivələri»).
• Osmanlı türk şivəsi işlək, ədəbiyyatı qeyrilərinə nisbətən
zəngin olduğundan, ümumtürk dilinə çevriləcəyini zənn edənlər
olsa da, biz bu qənaətdə deyilik, çünki Osmanlı şivəsi təmiz
türkcədən həddən artıq uzaqlaşmış, millətə aid kəlmələrin əvəzinə
ərəb, fars və digər dillərdən alınan sözləri qəbul etmiş, təmiz türk
dilinin ögey oğlu olmuşdur («Türk dil şivələri»).
• Osmanlı şivəsi xəlqi dil deyil: divanxanalar və məmurlar
şivəsidir. Bu bir şivədir ki, Kaşqarlı bir tatar üçün nə qədər güc və
çətindirsə, sadə anadolulu üçün də, bəlkə o qədər çətindir («Türk dil
şivələri»).
• Hər millətin dili olduğu və dilin də ən böyük və ən birinci
bir sərmayə olduğu o qədər məlum məsələdir ki, bu xüsusda
müzakirə açmağa ehtiyac yoxdur («Dil sadəliyi»).
• Sadə və hər kəsin anladığı, işlək dilə malik olmayan xalqın
gələcəyi şübhəli və qaranlıqdır («Dil sadəliyi»).
• Türk oğlu üçün sadə türkcə cümlə sair dillərdən daha
yaxşıdır («Dil sadəliyi»).
• …hər dilin özünəməxsus yaraşığı var: içində gizlənmişdir,
işlənmək ilə ortaya çıxar, xaricdən lüğət toplamaq ilə deyil. Borcla
nə xəzinə dolar, nə dil zənginləşər («Dil sadəliyi»).
• Qəzet hamı üçün buraxılırsa, dili sadə və aydın olmalıdır
(«Dil sadəliyi»).
• Qəzet və xəbər dili necə sadə isə, «ədəbiyyat və şeir» dili
də o dərəcə sadə olmalıdır ki, milli olsun («Osmanlıca və sadə
türkcə»).
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• Əgər «əski mollalarımız» dilə ərəb və fars sözlərini
doldurduqları kimi «yeni mollalarımız», yəni sivilizasiyalılarımız
fransızcadan, nemescədən söz qəbulunu moda və adət etsələr,
gələcəkdə türk dili… çox çirkin, çox yad görünəcəkdir («Osmanlıca
və sadə türkcə»).
• Bildiyim budur ki, dilimiz sadələşdirilməlidir, sinif dili
yox, hamının anlayacağı dil olmalıdır. Bunun üçünsə, ilk növbədə
türkcə lüğət tərtib və nəşr edilməlidir («Osmanlıca və sadə türkcə»).
• «Tərcüman»ın keçən nüsxələrinin birində milli
şairlərimizdən Seyid Əzim Şirvaninin bəzi əsərlərini dərc edərkən
dilinin sadə türkcə olduğuna işarət etmişdik («Digər cavab»).
• Sadə dil, bizim fikrimizcə, hər kəsin istifadə etdiyi və rahat
anladığı bir dildir («Digər cavab»).
• Türkcəsi olan bir kəlmə yerinə digər bir lisanın kəlməsini
istimal etmək ədəbi cinayətdir («Dil məsələsi»).
• Hər cür lüğətimiz var, fəqət türk dili lüğəti yoxdur, hər cür
qrammatik kitabları vardır, fəqət türk qrammatika kitabları yoxdur,
hər cür məcmuələr vardır, fəqət türk şeir antologiyası yoxdur. Türk
atalar sözlərini, bilməcələrini, hətta ümumi tarixini bildirən bir əsər
yoxdur. Bu halda lisan və imlaya dair baxışlardan, müzakirələrdən
bir fayda olmaz, zənn edirəm («İmla bəhsi»).
• Dili lazımsız sözlərdən, yabançı kəlmələrdən qurtarmaq
üçün xüsusi bir qurum lazımdır ki, bu da meydanda yoxdur («İmla
bəhsi»).
• Hər xalqın iki böyük sərmayəsi olur: biri dil, digəri dindir
(«İslam məişəti»).
• Hər dil qələm ilə və ədiblərin kamalı ilə tərəqqi edər
(«Uram dili»).
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• Azərbaycan türk şivəsində mart ayının 30-dan etibarən
(1903) Tiflisdə nəşrə başlayan «Şərqi Rus» qəzetinin bir-iki
nüsxəsini görüb sevindik… Təbrik edir, müvəffəqiyyət arzulayırıq.
İyirmi ildən artıq «Tərcüman» tək çalışırdı. İndi dostu zühur etdi.
Təkliyimiz bizə çox ağır gəlirdi. İş çox, məsələ çox. Qələm bir idi,
iki oldu («Tiflisdə yeni qəzet»).
• Kazanda, Krımda, Orenburqda, Tiflis, Bakı və Daşkənddə
kitab çap edilir, kitab çıxarılır. Bunlar əksər halda nəşr olunduğu
yerdə qalır, kənar yerlərə dağıdılmır, görülmür, eşidilmir, buna görə
də satılmır, iş ağırlaşır. …Məlum mərəzin dərmanı axtarılsa, tapılar.
Cümlə kitabçılar və naşirlər görüşməli, yazışmalı, kitablarını birbirinə əmanət etməli, nəşrlərini hər tərəfə yaymağa səy
göstərməlidirlər («Kitab və kitabçılıq»).
• Bir xalqın ədəbi dili yoxdursa, özü də yoxdur. Millət üçün
dil can və ruhdur («Kitab və kitabçılıq»).
• Qəzetlərimiz nə qədər çox olursa-olsun, bundan millətə
fayda gözlənilir, zərər dəyməz, lakin hər bir mühərrir, hər bir
qəzetçi başqa bir dil, başqa bir şivə və imladan istifadə edərsə,
məsələ çox müşkülə düşər («Lisan məsələsi»).
• Hər millətin hal və istiqbalı üçün dininin bir olması nə
qədər mühümdürsə, dilinin də bir olması eləcə əhəmiyyətlidir.
Ədəbi dildən məhrum qalmış millət sayca nə qədər böyük olsa da,
kiçik sayılır («Lisan məsələsi»).
• Dil ayrılığı, məkan ayrılığından daha ağır, daha zərərlidir.
Millətin birliyi dilin birliyi sayəsindədir. Maarifə, kamala
yiyələnmək yalnız ədəbi dil sayəsində mümkün ola bilər («Lisan
məsələsi»).
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• İyirmi beş ildən bəri bütün mühərrirlərimiz dil birliyi
uğrunda çalışır. Zənn edirəm ki, bu yoldan ayrılmamaq lazımdır.
Ona görə də «Həyat», «Nur», «Kazan müxbiri» və sair kimi
nəşrlərin mühərrir rəfiqlərimizdən də candan və ürəkdən rica edirəm
ki, bu məsələyə ziyadə diqqət yetirsinlər («Lisan məsələsi»).
• Hazırda bir də ən çox möhtac olduğumuz şey cümlə
şivələri ehtiva edən bir türk lüğətidir («Lisan məsələsi»).
• Əziz və müqəddəs üç şey vardır ki, nə qədər söylənsə,
yazılsa, yenə azdır və azdır. Bunların biri din, biri dil, digəri elmdir
(«Dil, dil, dil»).
• Dil məsələsi yalnız bir ədəbi məsələ deyildir. Bəlkə daha
çox ictimai, siyasidir. Elm, tarix, etnoqrafiya və siyasi elmlərə aşina
olanlara bu iş gün kimi zahirdir. Vahid ədəbi dili olmayan qövm və
millət 5-10 yox, hətta 100 milyon can olsa belə, yenə millət
sayılmaz («Bizim mətbuat»).
• «Aləmi nisvan» idarəsinə (İ.Qaspiralının qadınlar üçün
nəşr etdiyi jurnal – T.A.) xanımlardan və xanım qızlardan gələn
məktubların yüzdə səksəninin onlarda ədəbi dilə həvəs və marağın
olduğunu şükran ilə bildiririk. Nicat və xilasın birinci vasitəsinin dil
birliyi olacağı ta xanım qızlara qədər məlum olmuşdur: bizə bu
kifayətdir, başqa mükafat lazım deyil («Dil birliyi»).
• Möhtərəm rəfiq, «Həyat»! (Bakıda, 1905-ci ildə
Ə.Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağayev tərəfindən nəşr edilən qəzet –
T.A.) «Həyat»ın bir illik nüsxələrini qızıl, qırmızı yazı ilə adıma
cildlədib, bu da azmış kimi məxsusi bir səhifə də əlavə edib, yenə
qızıl, qırmızı boya ilə yazılmış təqdimnamə ilə birlikdə mənə
göndərmisən. Çox yaşa, qardaşım, çox yaşa, lakin mən bu qədər
rəğbətə özümü layiq görmədiyimdən, belə bir hədiyyə alacağıma,
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doğrusunu söyləyim, zərrə qədər ümidim yox idi. …Qafqazda
«Həyat»ın zühuruna duaçı olduğum gizli deyildir («Həyat»).
• Şükür Xudaya! Maşallah zamana! İyirmi illik bir həsrətimə
qarşı «Həyat» görüldü, «İrşad» eşidildi. Ümidvaram ki, həyat irşada
və irşad həyata xidmət edib durğunluğu, ölümü ta Qaf dağlarına
qədər qovmağa cəhd və qeyrət edəcəkdir («Həyat»).
• İnsanları bir-birindən üç şey ayırır: məsafə, din fərqi, bir
də dil fərqi («Həyat»).
• ... «obrazovannı», «ziyalı» qardaşlarım kimi mən də 25 il
əvvəl (1881-ci il – T.A.) türkcə adımı yaza bilmirdim. Lakin başımı
daşa vurub, əlimə qələm alıb, vicdanımın səsi ilə sətirləri («1881-ci
ildə bir vərəqlik «Tonquç» adlı broşüranı nəzərdə tutur – T.A.)
yazdım.
• 25 ildən bəri (1881-ci ildən bəri nəzərdə tutulur – T.A.)
dediyim, yazdığım, çalışdığım budur: cığır açmaq, yol açmaq, başqa
heç nə. Çünki qüdrətli, nəcib, ömürlü, dözümlü və cəsarətli türk
millətinin pərakəndə düşüb, Çin səddindən Ağdənizədək yayıldığı
halda, səssiz-səmirsiz və dalğın qalması dilsizlikdən, yəni ümumi
dilə malik olmadığından irəli gəlmişdir. Bu etiqad ilə yaşadım, bu
etiqadla məzara gedəcəyəm. 25 ildən bəri bu məslək üçün yoldaş
gözləyirdim. «Həyat»ın vücudu mənə böyük təsəlli oldu («Həyat»).
• Əziz qardaşım, mənə «Həyat»ın hamisi demisən, gözəl,
amma bu sözün şərhə ehtiyacı var. «Həyat»ın əsl hamisi millətdir.
Mən yalnız onun tərcümanıyam. Millət sənə daim hamilik edər,
fəqət yeganə şərti unutma: hər nə yazacaqsansa, qələmi üç qəpiklik
qara mürəkkəbə batırma, ürəyinə batırıb qanın ilə yaz, sözün ötər
vicdanlara yetər, əks halda səmərəsiz olar, keçər gedər. Qardaşım,
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bu sözlərim sənə həm rica, həm nəsihət, həm də vəsiyyətdir
(«Həyat»).
• «Mətbuatımız yaponca tərəqqi edir» - deyirlər, hay, hay,
belə olsa idi, nə xoş, amma belə deyil. Yapon adalarının hər birində
yerli şivə olduğu halda, mühərrirləri və ədibləri ən əvvəl «dili
birləşdirməkdən» işə başladılar və onun sayəsində də – dil ilə
bərabər millətin fikirlərini, niyyətlərini və əməllərini birləşdirdilər,
çünki dil və ədəbiyyat birliyi digər birliklərin əsası və təməlidir
(«Hatimə»).
• Qardaşım, qəzeti başdan ayağa bir mühərrir yazmaz, lakin
qəzetin məlum bir dili olması və baş mühərririn bütün yazıları
gözdən keçirməsi şərtdir. Qəzetə «naşir və mühərrir» imzası
atmaqla nə ədəbiyyata xidmət edilir, nə də millətə xeyir gətirilir.
Hər bir qəzet və sair əsər üçün ən əvvəl və ən ziyadə dil gərəkdir
(«Azad» rəfiqimizə açıq məktub»).
• Rusiya müsəlmanlarının ədəbiyyat tarixini yazan tapılsa,
1906-cı ili «dil ili» kimi dəyərləndirə bilər («Dil ili»).
• Həyatımın məsləyi olan «dil birliyi» məsələsində biz bir
nöqtə belə geri çəkilmədik və çəkilməyəcəyik. Əslində geri
çəkilməyə nə yol, nə də yer var («Dil ili»).
• Əgər adi, bəsit şeylərdən başqa elmi əsərlərin nəşrinə
başlamaq istəyiriksə, dilimizi bir az da «işlətmək» lazım gələcəkdir
(«Dil haqqında»).
• Ədəbi dilsiz bir arşın tərəqqi edə bilmərik («Dil
haqqında»).
• Hörmətli vəkillərimizin (Dumadakı türkdilli xalqların
deputatları nəzərdə tutulur – T.A.) bir-biri ilə rusca danışmalarına
(«Rossiya» qəzetinin iddiasına işarədir – T.A.) əsəbiləşmirik, hətta

~ 196 ~

• Bütün türklərin tərcümanı
fransız və ingilis dilində danışsalar, sevinərik, lakin hamısı türk
oğlu türk olduqları halda, doğma ana dilində yaxşı danışa
bilmədiklərinə əsəbiləşirik və ortaq dil məsələsini irəli sürürük
(«Rossiya» qəzetinə cavab»).
• …hər kəs iki aylıq bir təhsil ilə ümumi türk dilinə yiyələnə
bilər («Rossiya» qəzetinə cavab»).
• Türk şivələrini ayrı-ayrı dil, türk tayfalarını başqa-başqa
millət kimi göstərmək təfriqə, nifaq salanların məsələsidir.
«Tərcüman»ın məsləyi başqa olmuşdur, başqa olacaqdır («Rosiyya»
qəzetinə cavab»).
• …adı olmayan adam özü də yox kimidir. Dilsiz kişinin
cismi də yox kimidir («Dostlarıma açıq məktub»).
• …rusların bir qisminə katsap, bir qisminə xaxol, bir
qisminə belarus, bir qisminə də kazak deyilsə də, hamısı «rus»
olduqları kimi, biz türkdilli xalqlar da türk oğlu türklərik
(«Dostlarıma açıq məktub»).
• Bərəkallah! Rusiyada «iyirmi milyon varıq» - deyə yazıb
göstəririk (XX əsrin əvvəllərində Rusiya türklərinin sayına işarə –
T.A.), lakin bu 20 milyona iyirmi dörd ad və isim verib (Rusiyadakı
türkdilli xalqların sayına işarədir – T.A.), tək vücudu parçalamaqla
siyasi xəta etmirikmi? («Dostlarıma açıq məktub»).
• …şivə ilə elm və ədəbiyyat yaratmaq imkansızdır
(«Dostlarıma açıq məktub»).
• Dayanmadan çalışaq, mühərrir rəfiqlər, bizlər hazırda nə
qədər qəzet, risalə yazsaq da, dünyamızı dərhal islah edə
bilməyəcəyimiz məlumdur, lakin əlimizdən gələcək çox mühüm bir
işimiz də vardır. Bu da ortaq ədəbi dilə təməl, əsas, bünövrə
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qoymaqdır. Bu işə ziyadə diqqət yetirək («Dostlarıma açıq
məktub»).
• Mərhum Həsənbəy Məlikovun təşəbbüsündən («Əkinçi»nin nəşri nəzərdə tutulur – T.A.) bu günə qədər Azərbaycanda
türk dili çalışıldı; qəzetlər, teatrlar, risalələr türk dilində nəşr
edildi… qardaş-qardaşı gördü, tanıdı, təkrar qucaqlaşdı, birləşdi…
(«Farsimi, türkimi»).
• Türklər harada olur-olsun, gərəkdir ki, ən əvvəl türkcə
danışsınlar, oxusunlar, yazsınlar, lakin sonra Rusiyada rusca, İranda
farsca, Çində çincə bilməyə çalışsınlar, çünki zəruridir, lazımdır
(«Farsimi, türkimi»).
• Ədəb, məktəb və elm dili ümumi dildir. Bizdə bu yoxdur,
bizə bu lazımdır. Bizlər buna çalışmalıyıq («Rəfiqlərimə açıq
məktub»).
• Gələcəyimizə səd çəkmiş və çəkəcək bir şey bilirəm ki,
yalnız dilsizlikdir (ortaq türk dilinin olmaması anlamında – T.A.).
• Hökmdar, məzhəb, iqlim xatirinə heç bir qövmün, xalqın
dilinə, ədəbiyyatına təcavüz caiz deyildir, buna yol verilsə, haqsızlıq
olar («Farsimi, türkimi»).
• Dilsiz kişinin nə olduğu hər kəsə məlumdur, bunu bəyan
və tərif etməyə hacət yoxdur. Dilsiz kişi nədirsə, ədəbi və ortaq dili
olmayan millət də odur («Farsimi, türkimi»).
• Dil, ədəbi dil din dərəcəsində əziz, müqəddəs, dəyərli ilahi
bir nemətdir («Can, yəni dil məsələsi»).
• Yer kürəsini titrədən, alt-üst edən hunlardan bu gün bir
nəfər qalmayıb, bundan 20 əsr öncə baş göstərmiş bir ovuc qədər
olan yunanlar hələ də mövcuddurlar. Bu, hunların dilsiz, yunanların
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ədəbi dilə malik və sahib olduqları sayəsindədir («Can, yəni dil
məsələsi»).
• Çarəsiz bir dilsiz kişinin lu-lu-lu-lu, bu-bu-bu-bu-bu…
kimi bir-iki heyvanca səsi ilə insanlıq mümkün olmadığı kimi, ədəbi
dildən məhrum millət də tərəqqi etməz, mədəniləşməz («Can, yəni
dil məsələsi»).
• Aslan kimi millətimizin başına gələn fəlakətlər və
çarəsizlik hər su boyunda bir xan və ya əmirə tabe olduğu deyildir,
hər su boyunda bir şivədə danışıb, indiyə qədər ortaq yazı və ədəbi
dili vücuda gətirməkdə etdiyi qəflətdir («Can, yəni dil məsələsi»).
• …bir neçə ildən sonra ortaq dil naminə daha fəal
çalışılacağımıza ümidim artmaqdadır («Can, yəni dil məsələsi»).
• Əski ədəbi dilimizin bir sütunu Əlişir Nəvaisə, yeni ədəbi
dilimizin sütunu Füzulidir. Doğma dil demək, millətin ədəbi dili
deməkdir, bizim də doğma dilimiz türk dilidir, ədəbi dilimizdir
(«Can, yəni dil məsələsi»).
• …çobanların, yedəkçilərin, aşbazların şivəsi millət,
ədəbiyyat və təhsil dili deyildir. Maarif nəzarəti bu xüsusda böyük
xəta işlədir. Belə bir xəta Peterburqda edilsə, ayıb edilməz, lakin
Baxçasarayda, Bakıda, Orenburqda, Kazanda edilsə, xəta ayıb yox,
böyük cinayət olar («Can, yəni dil məsələsi»).
• Çalışaq, çalışaq, ortaq ədəbi dil uğrunda çalışaq («Can,
yəni dil məsələsi»).
• Tərcümançıların millətə ərz və təqdim etdikləri «dil və
məslək» maddələri sosializm və marksizm müddəalarından çox
asandır və millətin ruhuna, idrakına və halına daha yaxın şeylərdir
(«Bizlərdə dil və məslək birliyi ola bilərmi, ya yox?»)
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• İndi çarəsiz millət ancaq bir şey gözləyir. Gözlədiyi şey
milli intelligensiyadır, milli işçilərdir. Bunlar yetişəcəkdir.
Allahdan, ya da təbiətdən ümidi kəsmək olmaz. …Ümidsizlənib
qələmi qırmağa səbəb görmürük («Bizlərdə dil və məslək birliyi ola
bilərmi, ya yox?»)
• Millətin ədəbi dilini vücuda gətirən böyük ədiblərdir. Bu,
doğrudur, fəqət, bunlara zəmin hazırlayan millətin özüdür, adi, sadə
mühərrirlərdir («Bizlərdə dil və məslək birliyi ola bilərmi, ya
yox?»)
• Dil birliyi xüsusunda kazanlılar «Tərcüman»a etiraz edə
bilərlər, şivələri xeyli başqadır, amma «Həyat», «Tazə həyat»,
«İrşad», «Füzüyat» və «Tərəqqi» dili ilə «Tərcüman»ın dili arasında
təfavüt qalmamışdır. Deməli, dil birliyi fikri ideyadan əmələ
keçməkdədir («Bizlərdə dil və məslək birliyi ola bilərmi, ya yox?»)
• Bir cins, bir millət olduğumuzu dünyaya göstərəcək,
ictimai haqlarımızı təmin edəcək dilimiz harada qaldı? Bu gün
mövcud vəziyyət, sabah bu sualı daha şiddətli surətdə ortaya
qoyacaqdır. Bu suala və millətimizə nə kimi cavab verəcəyik? («Dil
və məsuliyyət»).
• «Şəms-abad» deməklə bir türk oğlu nə fars olur, nə şair,
ancaq ana dilinə təpik atmış olur («Beldetüş-Şemsmi, veled degil,
oğulmu?»)
• İçəri Rusiyada Ağcigidovun «Hüsaməddin mollası»ndan
başlayıb Abdürrəşid Əfəndi İbrahimov və Rzaəddin Fəxrəddinov,
Kültəsilər, Feyizixanov və sairlərin əsərləri, Azərbaycanda Sultan
Məcid bəy Qənizadələrin və Adüsəlam Əfəndi Axundzadələrin
ədəbiyyatımıza və ədəbi dilimizə böyük xidmət etdikləri
meydandadır («Dillərin birləşdirilməsi gəlir»).
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• …mərhum Qəyyum Əfəndi Nasırovun Kazanda, Həsən
bəy Məlikovun Qafqazda ədəbi dilə və ali türk məsləyinə xidmət
etdikləri inkar edilməz («Dillərin birləşdirilməsi gəlir»).
• Qafqaz qəzetləri xalq danışıq dilinin yox, ədəbi dilin, ortaq
dilin inkişafına çalışdılar. Həqiqətən gediləcək yol hələ xeyli
zəhmət və vaxt istəyir, lakin əsas odur ki, dilimiz lazım olan yola
çıxmışdır və dərə-təpə, qar-boran demədən yavaş-yavaş irəliləyir
(«Dillərin birləşdirilməsi gəlir»).
• …Xəlilbəy Xasməmmədov «tatar» kəlməsinə razı olmayıb
(söhbət Dövlət dumasının təhsil komissiyasının məktəblərdə
tədrisin hansı dildə keçirilməsinə dair iclasından gedir – T.A.), daha
doğrusu, həmin sözün əvəzinə «türk» kəlməsinin istifadə
olunmasının düzgün olduğunu iddia etsə də, komissiya üzvlərinin
əksəriyyəti (erməni, gürcü və müsəlman deputatlar) «türk» sözünün
pantürkizmə xidmət edəcəyindən qorxaraq, təklifi rədd etmişlər
(«Dillərin birləşdirilməsi gəlir»).
• Vay politika, politika! Məktəblərə girməsəydin, nə gözəl
olardı! Tatar xalqı mövcud deyil, tatar dili məlum deyil. Dilimizə nə
ad verilirsə verilsin, türk dilindən başqa bir şey olmayacaqdır
(«Dillərin birləşdirilməsi gəlir»).
• Böyük məktəblərin hər birinə bir molla ayrılmasını
istədikcə, buna «panislamizm» dedilər. İndi milli dildə təhsil tələb
edirik, «pantürkizm» əndişəsi irəli sürülür («Dillərin birləşdirilməsi
gəlir»).
• Bakıda nəşr olunan «Səda» və «Həqiqət» qəzetləri
müxtəlif səbəblərə görə bir müddət çıxmadı, indi təkrar zühur
etdiklərini şükranlıqla görürük. Qəzet çıxartmaq, qırx kərə yazıb bir
kərə anlatmağın nə qədər müşkül olduğunu biz hər kəsdən yaxşı
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bilirik, odur ki, Bakılı dostlarımızı ürəkdən təbrik edir, uzun, gözəl
ömürlərini təmənnə edirik («Bakı qəzetləri»).
• …hər cür mübahisə edilirsə-edilsin, şəxsiyyətə toxunmaq
caiz deyildir. Sevgili dostlar, bu artıq ədəbi mübahisə deyil, bazar
qavğası rəngini alır. Mühərririn mühərrirə «xuliqan» deməsi,
həmkarına «sən» - deyə xitab etməsi üsuldan, ədəbdən deyildir
(«Bakı qəzetləri»).
• Əfəndi qardaşlar! Ağ kağızın üzərimizdə haqqı vardır!
Bizlər mübahisə edəndə hambal dilindən istifadə ediriksə,
hamballara nə qalar? («Bakı qəzetləri»).
• …istər İstanbullu, istər kaşqarlı bir türkün qələmindən
«günəşli» əvəzinə «xurşiabad» (farsca – günəş şəhəri), ya da
«beldetüş-şəms» çıxarsa, bu ədəbi cinayətdir. Ağır gəlməsin:
imanımdır («İki böyük şair»).
• Birliyi olmayan bir millətin bir qanadı buzlu suda
donmağa, bir qanadı atəşlərdə qovrulub kül olmağa məhkumdur.
Durbin göz bunları uzaqdan görməli, sevdalı gönül pərdələr
arxasından duygulanmalıdır, sonraya qalarsa, gec olar («Əfəndilər,
dil gərəkdir, dil»).
• Bir çox məsələlərdə avamın, xalqın haqqı böyükdür,
müqəddəsdir, lakin elm və ədəbiyyat baxımından alimlərə və
ədiblərə tabe olmaqla islah və tərəqqi yolları açılır («Əfəndilər, dil
gərəkdir, dil»).
• Qəzetlərdə üç cür qələm işlədilir: uçitel qələmi, müəllim
qələmi, ədib qələmi – qarmaqarışıqlıqdır! Əfəndilər! Türk qələmi
hacət, türk («Əfəndilər, dil gərəkdir, dil»).
• Qafqazda fars dili hakim idi. Azərbaycan türkcəsi ilə yazı
yazmaq ayıb idi. Lakin qafqazlılar fars dilini tərk edib ana dilinə
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keçdilər, az zamanda ata-baba dilinin hakim olduğu ədəbi dilə
xidmət etdilər və ona sahib oldular («Əfəndilər, dil gərəkdir, dil»).
• Elm və ədəbiyyatdan, tək millət olduğumuzdan dəm vuran
bizlər deyilikmi? Əfəndilər, dilsiz millət və ədəbiyyat harada
olmuşdur ki, bizdə də olsun? («Əfəndilər, dil gərəkdir, dil»).
• Dilimiz kimi imla, yazı üsulumuz da islaha möhtacdır. Bu
gün türk dili adı altında yüzlərcə şivə olduğu kimi, imla üsulumuz
da qarmaqarışıqdır. Dilin islahı imlanın islahına möhtacdır («İmla
məsələsi»).
• Əgər indiyədək olduğu kimi hər kəs öz kefinə görə bir dil,
hər mühərrir özünəməxsus bir imladan istifadə edərsə, nə dilimiz,
nə imlamız düzələcəkdir («İmla məsələsi»).
• Müsəlman sobraniyası, müsəlman ciyunu, məclisi zamanı
deyildir. Bir az səbr etmək lazımdır. Hər necə olsa, «at altından
buzov» axtarılan zamandır. Zamanımız panislamizm, pantürkizm,
panmongolizm xəyallarından istər ciddi, istər adəti olsun ürkülmüş,
şübhələrə düşülmüş bir zamandır («Baxçasaray, 22 may»).
• «İqbal» qəzetinin (Bakı – T.A.) 1913-cü il iyul ayının 23də çıxmış nüsxəsində «Türk ibni Yafes Əfəndi» təxəllüslü bir
müəllif dil mövzusundan bəhs edərək türk milləti üçün ümumi bir
ədəbi dilin lüzumuna və sadə türkcənin beləliklə, meydan ala
biləcəyi qənaətinə gəlmişdir («Dil ətrafında»).
• … «Tərcüman»ın imanı çox güclüdür. Bu imanı, bu gücü
bizə vermiş və verməkdə olan 50 milyon insanın (Rusiya
müsəlmanlarının sayı nəzərdə tutulur – T.A.) milli vicdanıdır («Dil
ətrafında»).
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• Müxtəlif adları olan, müxtəlif məkanlarda məskunlaşan
türk tayfalarının «lüğətlərini» yan-yana qoyub baxdıqca sözlərin
yüzdə 90-nın müştərək olduğu üzə çıxar («Dil ətrafında»).
• 1875-ci ildə mərhum şeyximiz Həsən bəy Məlikovun şəxsi
təşəbbüsü ilə Bakıda «Əkinçi», bir az sonra general Staroselskinin
maddi köməyi ilə Tiflisdə mərhum Səid Əfəndi Ünsizadənin
«Ziyayi Qafqasiyə» qəzeti çıxarılmışdı. Həm bunları, həm də
İstanbulun «Təqvim-i vəkəyi» və «Bəsirət»ni gözə aldırıb biz də bu
«Tərcüman»ın vücuda gətirilməsinə və davam etdirilməsinə
çalışdıq. Ədəbiyyat tarixi bizə rəhbərlik edirdi («Dil ətrafında»).
• Başqa millətlərin daha ertə dırmanıb qalxdığı yüksək dağa
türklər indi qalxırlar və əminik ki, qalxacaqlar. Bunu görən tək
«Tərcüman» deyildir: həyat, fərasət və milli vicdandır, «Tərcüman»
böyük cərəyana qoşulmuş bir zərrədir («Dil ətrafında»).
• «Əkinçi» və «Ziyayi Qafqasiyə»nin dilinə baxın, bugünkü
(1913) «İqbal»ın dilinə də baxın: millətin qəzeti Azəri şivəsi ilə
yazılmır. Ümumilik yoluna girmiş sadə türkcə yazılır. «Tərcüman»
da elədir, biz də «İqbal»ın dilindən istifadə edirik («Dil ətrafında»).
• Xuda səlamətlik versin! Yazınız, oxuyunuz. Azəricə,
tataricə, kaşqaricə… biz buna müxalif deyilik, lakin türk milləti
türkləşmək, türkcə söyləyib yazışmaq istəyir. Bu zamanın tələbinin
inkar etmir, alqışlayırıq, çünki təbii və uluğ bir cərəyandır («Dil
ətrafında»).
• 30 ildən bəri (1883-cü ildən nəzərdə tutulur – T.A.) xəyal
arxasınca qaçmırıq, cilalanmaqda olan türk dilinə inam və iman ilə
acizanə xidmət göstəririk (Yenə dil ətrafında).
• Buxaradakı «Turan»ı oxuyanlar, Baxçasaray «Tərcüman»ını, Orenburq «Şura»sını oxuyanlar İstanbulun «Türk
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yurdu»nu gözəl anlayırlar. Bunu işləyən türk ruhu ilə türk həyatıdır.
Zaman bu həqiqəti hər kəsə təsdiq etdirəcəkdir («Məsələlər –
qəzetlər»).
• Ərəb xətti sair əlifbalara nisbətən ağırdır, bu cəhət inkar
edilməzdir. Lakin, islahı, yəni yüngülləşdirilməsi mümkündür, həm
də lazımdır («İmla fonetikası»).
• Dil və ədəbiyyatımızın tərəqqisi və intişarı yazımızın
sadəliyinə, rahatlığına və tamamlığına bağlıdır. Əgər belədirsə, bu
yolda çalışılmalıdır («İmla fonetikası»).
• Hər yeni başlanan işlərdə köhnə adətlərin təsirindən insan
nöqsanlara yol verə bilər… («İmla fonetikası»).
• Bitməz, tükənməz müşavirələrlə, «olarmı, olmazmı»larla
iş olmaz. İşə başlamalı, tədriclə olsun, lakin əməli olsun («İmla
fonetikası»).
• «Tərcüman»ın mühafizəkar olmamaqla bərabər, su
görmədən pabuç çıxarmaq adəti də yoxdur. Fəqət su, yəni ehtiyac
hiss etdimi, yalnız pabuçunu deyil, köynəyini belə çıxarıb dərhal
suya atırlar. «Tərcüman» bu suya («ortaq dil yaratmaq» problemi
nəzərdə tutulur – T.A.) atılmışdır, hər kəsin fikri, qələmi ilə duasını
təmənnə edir («Bir iş daha»).
• Bizdə «ixtiyarlar, qocalar keçmişləri ilə əylənər və
yaşarlar» - kimi bir söz vardır və həm də, doğru sözdür. Lakin
«Tərcüman» gələcəklə də ovunan, təsəlli tapan bir ixtiyardır («Türk
yurdu»na).
• Bəlkə mənə səbirsizlik güc gəlir. Xeyir! Səbirsizlik məndə
deyil, milli yazı, milli maarif, milli istiqlal tələsir («Türk yurdu»na).
• Əli bəylərlə Vəli bəylər arasında davam edən münaqişələrə
(dil, əlifba ilə bağlı qəzetlərdə gedən mübahisələr nəzərdə tutulur –
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T.A.) vallahi artıq bezdik, usandıq. Söz, saz gözəldir: amma əsl
lazım olan «nəhayət» və «nəticə»dir… Zaman su kimi axır. Dil və
imla mübahisələrini artıq bir kağıza, yerə bağlamaq lazımdır («Türk
yurdu»na).
• Bu aralıq Bakıda «Bəsirət», Daşkənddə «SədayiTürkistan» və Hokantda «Sədayi-Fərqanə» qəzetlərinin zühuru
qəzetimizdə xəbər verilmişdi. Mətbuat, düşüncə mübadiləsi
meydanına birdən üç dostun təşrifləri xoşbəxtlikdir. Yeni zühur
etmiş həmkarlarımızın zaman və tələbata uyğun qələm
işlədəcəklərinə ümid edirik. Şübhə etmirik ki, onlar ilk növbədə
gözlərimizi açmaq – bizi gələcəyə hazırlanmaq lazım olduğunu
bilirlər. «Bəsirət» mühərrirləri arasında çox çalışqan, qeyrətli
Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadənin olması bu qəzetin ruhlu
olacağına zəmanət verir. Özlərini dəfələrlə təbrik, işlərinin davamını
ciddi şəkildə təmənnə edirik («Xoşbəxt əkizlər»).
• Avropa ədəbiyyatının qədrini bilmədiyimizi, ona qarşı
olduğumuzu zənn etməyin. Xeyr! Söyləyəcəyimiz ancaq budur ki,
iki fransız romanından bir milli hekayə mənfəətlidir («Osmanlı
ədəbiyyatı və məişəti»).
• Teatr və roman əleyhdarı deyilik, lakin Şekspir, Höte,
Şatobrian, Volter, Skott, Şpilhagen, Molyer və bunlara bənzər kimi
məşhur yazıçıları bir tərəfə qoyub… bir məhəlləyə və bir əsrə
məxsus ikinci, bəlkə də üçüncü dərəcə ədiblərlə gün keçirməyi caiz
görmürük («Osmanlı ədəbiyyatı və məişəti»).
• Zənn edirəm ki, vaxt gələcək İstanbul qəzetləri də beş
sətirlik əsərə on sətir məhdiyə yazmağı tərgidəcək və layiqli bir
şəkildə «bu əsər yaxşıdır, bu əsər isə şor və laxdır» - deməyə
özündə cəsarət tapacaqdır («Osmanlı ədəbiyyatı və məişəti»).
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• Yeni üsulla yazılan şeirlərin ən məqbul cəhəti açıq türk
dilində yazılmağındadır («Osmanlı ədəbiyyatı və məişəti»).
• Lazımınca basmaxanalar açılıb, qəzetlər nəşr
olunmasından yarım əsr keçməmiş Osmanlı dövlətində mətbuat və
nəşriyyatın tərəqqisi diqqətəşayan dərəcəyə gəlmişdir. Hazırda
Osmanlıda 140-a qədər müxtəlif qəzet çıxır… («Osmanlı ədəbiyyatı
və məişəti»).
• Hazırda qələm çəkmədə olan Osmanlı ədiblərindən faydalı
əsərləri ilə yad olunacaq üç nəfər özünü göstərməkdədir: bunlar
Şəmsəddin Sami, Kamalbəylər və Əhməd Midhat Əfəndidir
(«Osmanlı ədəbiyyatı və məişəti»).
• Sami bəy çox yazmır və lakin hər nə yazmışdırsa, faydalı
və məlumatlıdır: dili sadə və axıcıdır. Kamal bəy doğma şairdir, hər
nə yazmışsa, dilbər yazmışdır, tayı-bərabəri yoxdur. Kamal bəy
osmanlıların ən sevgili yazıçısıdır. Kamal hüsn, dil və lətafətdir.
Əhməd Midhat əfəndi başlı-ayaqlı kitabxanadır və çərkəz qeyrətinin
simvoludur («Osmanlı ədəbiyyatı və məişəti»).
• Kamal bəy… teatr risaləsimi, romanmı, məktubmu – hər
nə yazmış isə özünə və kamalına məxsus, dilbər, yaraşan və atəşli
bir dil ilə yazmışdır. Kamalın qələmi ən tənbəl, ən qaba ürəyi
oynadır, ən qalın dərini deşib keçir, ibarəsi dadlı, nazikdirsə də,
dəmir toxmaq kimi təsirlidir.
• Əhməd Midhat əfəndi… osmanlıların ən güclü
publisistlərindən olub. «Tərcümanı həqiqət» və «Osmanlı»
qəzetlərinin baş dirəyidir. Köhnə və yeni Osmanlının Əhməd
Midhat kimi qələmi, bərəkətli ədibi olmamışdır («Osmanlı
ədəbiyyatı və məişəti»).
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• Qadınların müəllimə, qəzetçi, müəllifə kimi ortaya çıxması
cəmiyyətin və millətin tərəqqisini göstərir. Bunlar isə İstanbulda
mövcuddur («Osmanlı ədəbiyyatı və məişəti»).
• …qəzetin «filan müsyö filan əfəndi ilə görüşdü» –
xəbərindən fayda və ibrət nədir? Tatar ağlım bunu dərk etmir.
Məncə, məsləhət və iş məlum olmadıqdan sonra müsyö və əfəndi
gündə beş deyil, on kərə görüşsün, faydasızdır («Osmanlı
ədəbiyyatı və məişəti»).
• Mədhiyyə yazsaydım, bilirsinizmi kimi mədh edərdim və
bunun üçün heç bir mükafat istəməzdim. Anadolu türklərini mədh
edər və divan bağlardım, şair deyiləm, əlimdən gəlmir. Bu türklər ki
var, hər biri bir aslandır, səbirləri zaman kimi… tükənməz,
sədaqətləri günəşin ziyası kimi… ləkə götürməz, əxlaqları almaz
daşı kimi… təmiz və sadədir. Bunları ildə bir dəfə mədh etməyən
şairin səsi səs deyil! Yunan qalxdı – gəl, Anadolu! Qaradağ içəri
girdi – aman, Anadolu! Belqrad çevrildi – yetiş, Anadolu! Ərəbistan
bulandı – gəl yatır, Anadolu! Para lazım – ver, Anadolu! Rum
elində yol çəkilir – kömək et, Anadolu! Gəl, baba Anadolu, gəl,
qəhrəman Anadolu – deyilir, lakin müqabilində şairlər ildə beş sətir
təşəkkür yazmırlar – ayıb deyilmi? …Bizə görə Osmanlı dövləti
demək – Anadolu türkləri deməkdir. Dövlətin əsgər qüvvəsi bu
türklərdir («Osmanlı ədəbiyyatı və məişəti»).
• Dünya belədir: nə tərəqqinin, nə nöqsanın sonu var.
Bugünkü tərəqqi ertəsi gün daha bir tərəqqi istər, durmaq yoxdur.
Zaman hər gün tərəqqi istəyir («Osmanlı ədəbiyyatı və məişəti»).
• Ədəbi tənqid ədəbiyyatın mizanıdır. Mizansız bazar,
tənqidsiz ədəbiyyat kimidir («Osmanlı mətbuatı»).
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• Parça-bez bazarına arşın, çörək bazarına okka necə
lazımdırsa, ədəbiyyata ölçü olan tənqid, bəlkə daha artıq lazımdır
(«Osmanlı mətbuatı»).
• Ədəbiyyat mənəvi qidamızdır, lakin maddi qidadan daha
çox mizan istər. Hər nə olsa geymirik, hər nə olsa yemirik, hər nə
olsa, oxumalımıyıq? («Osmanlı mətbuatı»).
• Tənqid lazımdır, lakin tənqidçi kim olacaq? Bu elə işdir ki,
təndirdə çörək bişirməkdən, gəmi kömürçülüyündən daha ağırdır.
Təkrar edirəm, çətin və ağır işdir, lakin lazımdır. Ədəbi şivəni
qabıqdan və çürükdən ayıracaq tənqiddir («Osmanlı mətbuatı»).
• İzzət bəy (bir başqası olsun) coğrafiya yazmış, Molla
Hüseyn elmi-hal yazmış, Süleyman əfəndi yeni üsullu əlifba
çıxarmış, qardaşım Əli ağa milli roman yazmış, filankəs qardaşım
komediya uydurmuş… Bunların hər birinə iki «afərin» ilə üç
«maşallah» deyib keçilirsə, kitab bazarında yaxın zamanlarda boyalı
kağızdan tərpənmək olmaz və ədəbiyyatda tərəqqi və məslək
görülməz, boyalı kağızların içində itib batar («Osmanlı mətbuatı»).
• Bu gün ədəbi tənqid olmadığı üçün kitabın adına görə
alınması düzgün deyil, içini araşdırmaq lazımdır, çünki adı ilə
mayası arasında Balkan dağları ola bilər («Osmanlı mətbuatı»).
• Tənqid, yalnız nöqsanı gösərməkdən ibarət deyildir. Bu
əsərin nə dərəcə istifadəli olduğunu meydana çıxarmaq, onu isbat
etmək də tənqidə məxsusdur… («Osmanlı mətbuatı»).
• Filan Jozefinanın filan Alfred ilə olan münaqişəsini, yaxud
bizim Fatmalardan birinin bizim Süleymanların birinə yaşmaq
arxasından çəkdiyi ah və vahları qələmə almaq, roman yazmaq
deyil («Tənqid»).
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• Romançı gözəl və işlək bir qələm sahibi olmaqla yanaşı,
zəngin düşüncə sahibi, insan ruhunu anlayan, elmi mövzuları
sadələşdirməyə mahir olmalıdır və bunlarla bərabər az görüb, çox
anlamaya, hər gördüyünün və düşündüyünün rəssamı kimi, lakin
fırçasız, yalnız dil və yazı ilə çatdırmaq üçün istedadlı olmalıdır
(«Osmanlı mətbuatı»).
• Hüqonun «Səfillər»indəki qəhrəmanlara Anadoluda rast
gəlinməz, lakin onlar kimi canları ağrıyan, onlar kimi şənlənən
insanlar burda da tapılar («Tənqid»).
• Bursa və Əskişəhər Fatmalarının halını yazan, hisslərini
bəyan edən kamil ədib olsa, Dümanın, Zolyanın qələmlərindən
tökülən madamlardan daha artıq ibrətli və təsirli dərs alınacağı
şübhəsizdir («Tənqid»).
• ...çox qəribədir ki, bəzi Osmanlı yazıçıları Avropasayağı,
Qərb adət-ənənələrinə uyğun romanlar yazırlar, guya Avropada
romançı azdır və Şərqdən yardım istəmişlər («Tənqid»).
• …gözəl, lakin faydasız bir tərcümədənsə, o qədər də süslü
olmayan, lakin faydalı bir milli hekayə yazmaq daha əfzəldir
(«Tənqid»).
• Diqqət və təfəkkür etsəniz görərsiniz ki, Osmanlı məişəti
əsrlərcə – gecə-gündüz davam edən ən parlaq bir hekayədir, ən
dəhşətli bir faciədir, ən gözəl bir tarixdir. Bunlardan bəhs etsəniz
ibrətli, təsirli, dəhşətli şeylərin üstünü açmış olarsınız ki, oxuyan da
faydalanar («Tənqid»).
• Ədəbiyyatın əsası tərcümələr yox, milli hekayələrdir, milli
məhəbbəti, milli düşüncəni, milli dili irəlilədəcək və süsləndirəcək,
təbiət və əxlaqı tərbiyə edəcək milli hekayələrdir. Buna çalışmaq
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qələm əhlinin borcudur, millətin və qövmün rəngi ədəbiyyatın
şərəfidir («Tənqid»).
• Bir halvaçı halvasını, bir bozacı bozasını və küfəçi
bamyasını çığırıb-bağırıb tərifləyirsə, bir dərəcəyə qədər başa
düşülər, çünki əvvələn, malına diqqət çəkilməsi üçün başqa bir
çarəsi yoxdur, digər tərəfdənsə, halvaçı, ya da bozaçı ədəb müəllimi
deyildir. Lakin bir ədib, ya bir qəzetçi öz yazdığını halvaçı kimi
çığırıb-bağırıb özü mədh edərsə, bu çox çirkin şey olmazmı? Şübhə
yox ki, çox böyük ədəbsizlik olar («Tənqid»).
• …gələcək zamanlar üçün yazmağın çox böyük şərəf-şan
olduğu hər kəsə məlumdur. Doğruya doğru, əyriyə əyri, pisə pis,
gözələ gözəl demək bu şərəf-şanın əsasıdır. Belə olmadıqda,
qələmdə şan və şərəf tapmaq bəlkə də mümkün deyil («Tənqid»).
• Çernyayevski həzrətlərinin Tiflisdə nəşr elədiyi «Vətən
dili» adlı yeni üsullu əlifba diqqətə şayan və dəqiq bir kitabdır.
Oxumaq və yazmaq üçün bu maarifpərvər kişi fonetik metoda
əsasən tərtib etdiyi «Vətən dili» kitabı ilk dərslik olub yumruqsuz
və kötəksiz, qısa vaxtda oxumaq və yazmaq mərifətini bildirən bir
kitabdır («Ədəbiyyat»).
• Dörd ildən bəri (1879-cu il nəzərdə tutulur – T.A.) Tiflisdə
Səid Əfəndi Ünsizadə «Ziya» qəzetini nəşr etməkdədir. İl başından
bəri Cəlal Əfəndi «Kəşkül» məcmuasını nəşrə başladı
(«Ədəbiyyat»).
• Bəli, Avropa şairləri ilə Asiya şairlərinin düşüncəsində
fərq çoxdur, fəqət bu fərq məkandan daha çox zaman fərqindədir
(«Ədəbiyyat»).
• Fikir və etiqad birliyi əməl birliyinə səbəbdir («Ədəbiyyat»).
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• Əgər təəssüfdən fayda çıxsaydı, nə qədər çox təəssüf
edilsə, yenə rəva görərdik. Çünki Tiflisdə nəşr olunan mötəbər
rəfiqimiz «Kəşkül»ün artıq çıxmayacağı xəbəri ən böyük təəssüfə
əsasdır, lakin təəssüflənməkdən nə fayda? Bu, qəzetin çıxmamasına
kar edərmi? Bizcə, təəssüfdən daha çox hirsə, əsəbə ehtiyac var.
Bizi Zaqafqaziyanın imkanlı və ziyalı islamları əsəbiləşdirir. Niyə
qəzetlər bağlanmalıdır? Onlara müavinət ediləcək qədər mal, sərvət,
onları ruhlandıracaq qədər məhəbbət və hissiyat tapılmadımı?
(«Tənqid»).
• Bu iki qəzeti («Ziya» və «Kəşkül» nəzərdə tutulur – T.A.)
iki günəş, iki şəms kimi görməli idilər… idilər, idilər, idilər, lakin
öncə «Ziya», sonra «Kəşkül» uçan ulduzlar kimi sönməyə məcbur
oldular… Utanc, ayıb, min bir təəssüf, amma nə fayda?! Çox böyük
və dəyərli imtiyazları itirdik ki, iki maarif günəşinin qədrini
bilmədik, söndürdük, ayıb… («Tənqid»).
• «Çocuqlara məxsus qəzet»... adından da anlaşıldığına görə
bu qəzetin məsləyi ən sevimli və faydalı məslək olmaq ilə bərabər
ən çətin bir məsləkdir. Böyüklər üçün qəzet buraxmaq çətindirsə,
çocuqlar üçün daha müşküldür. Çocuqlar hər nə gəldi oxumazlar,
hər oxuduqlarını anlamazlar, hər oxuduqlarından istifadə edə
bilməzlər. Bu halda çocuqlar üçün yazılan məqalələr onların
istəyərək oxuyacaqları, oxuduqları halda lazımınca anlayıb istifadə
edəcəkləri mövzulardan olmalıdır. Belə ki, ilk öncə, dil və ifadə çox
sadə, ikinci, mövzu çocuq dünyasına və idrakına uyğun və üçüncü,
əsər çocuğun həm ağlına, həm qəlbinə təsir, nüfuz etməlidir («Bir
baxış»).
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• Avropanın yalnız parlaq cəhətlərini deyil, çürük hallarını
da bilmək zəruridir, zamanımızın rəhbəri, xocası deyilmi, ya?
(«Ədəbiyyat çirkabları»).
• Ədəbiyyat ağıl, fikir, fəhm, bilik və ibrət xəzinəsidir. Belə
bir xəzinəyə malik olmaq üçün çalışmaq və qeyrət lazımdır.
Ədəbiyyatsız bir qövm çılpaq adama bənzəyər, çılpaqlıq isə xoş hal
deyildir («Ədəbi bəsirət»).
• Ara-sıra kitab nəşr olunan şəhərlərdən biri Bakıdır. Bu
şəhərin mühərrirlərindən Sultan Məcid bəy Qənizadə ilə Nəriman
Nərimanovun milli ədəbiyyatın inkişafı naminə çox çalışdıqları
şükranlıqla görülməkdədir («Ədəbi bəsirət»).
• «Dağılan tifaq» Qafqaz türk şivəsində yazılmış bir
komediyadır. Əbdurrahim bəy Haqverdiyevin əsəri olan bu risalə
çox ibrətlidir. Qafqazda bir neçə dəfə teatrda oynanılıb, çox təsirli
olmuşdur («Ədəbi bəsirət»).
• Hər bir kitab və risalə milli xəzinəyə maldır: həm də
qızıldan daha qiymətli, daha mühüm maldır («Rəşid Əfəndinin
«Mirat»ı»).
• …kitab bazarında, ədəbiyyat və maarif meydanında hər
necə bir əsər görünsə, nəzər yetirib, diqqət edib mühərririnə və
naşirinə təşəkkür etmək insanlığın borcudur («Rəşid Əfəndinin
«Mirat»ı»).
• …ortaq dilə sahib olsaydıq… bağrı yanıq, gözü yaşlı,
sözləri atəşli Tukay (böyük tatar şairi Abdulla Tukay nəzərdə
tutulur – T.A.) hər yerdə tanınardı (məqalə 1913-cü ildə qələmə
alınmışdır), çünki şair Tukayev həqiqətən milli şair, tam mənası ilə
türk oğlu idi… yazıları, şeirləri söz yığını və qafiyə uydurması
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deyildi: hər sətrində can, hər cümləsində fikir işləyirdi («Millət
oğlu»).
• Fikir doğulduqdan sonra ölməz: işlər və işlər («Mizan»).
• Neçə illərdən bəri (məqalə 1914-cü ildə qələmə alınmışdır
– T.A.) Tiflisdə çıxan «Molla Nəsrəddin» jurnalı mətbuatımız
arasında bəlli bir mövqe tutmuşdur. Adından da göründüyü kimi,
«Molla Nəsrəddin» lətifə danışar, lakin lətifəsi arxasında acı bir
həqiqət gizlənər. Gülər, lakin gülüşü istehzalıdır, yaxud düşmən
gülüşü deyildir, gülə-gülə verilən nəsihətdir. Əhval və adətlərimizi
ara-sıra iynələr, biz kimi sənə, mənə sancılar. Bəlkə bir az incidər,
lakin incitsə belə, məqsədi xeyir və irşaddır, nəticəsi şəfa verir
(«Molla Nəsrəddin»).
• «Molla Nəsrəddin»in rəsmləri çox mənalıdır. Bir rəsm bir
hekayə qədər məlumat, duyğu, düşüncə və fikir verir («Molla
Nəsrəddin»).
• «Molla Nəsrəddin» jurnalı çox məqbul və mötəbər bir
jurnaldır, lakin lazımi dərəcədə yayılmır. İmkanı olanlar alıb
oxumalıdır. Əyləncəli ibrət dərsidir («Molla Nəsrəddin»).
• …Bakıda üç ildən bəri (1911-ci il nəzərdə tutulur – T.A.)
nəşr olunan «Məktəb» jurnalı ilə bağlı oxuculardan soruşuruq:
Əzizlərim! Siz bu jurnalı aldınızmı? Çocuqlarınıza oxutdunuzmu?
«Xeyr!» - desəniz, «Niyə?» - deyə soruşarıq, axı, «Məktəb» jurnalı
oğlan və qız uşaqları üçün ən faydalı bir jurnaldır» («Molla
Nəsrəddin»).
• Elm və maarif intişarına xidmət etmək padişahları da
böyük edər. («İstanbulda bir neçə gün»).
• Avropa qəzetləri hər nə yazırlar – yazsınlar, həqiqət yenə
həqiqətdir. Osmanlı torpağında hər qövm və millətə verilmiş
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hüquqlar çox böyükdür. Ən çox izin verən Qoşma Amerika
Cümhuriyyəti (ABŞ – T.A.) iş dalınca gələn Çin mühacirlərini
dənizə atmaq istəyir («İslam ölkəsinin məişəti»).
• Uca Osmanlı hökumətinin verdiyi hüquqlardan bolqarlar,
rumlar, ermənilər, yəhudilər minnətdarlıqla istifadə edirlər. Bütün
sahələrdə çalışır, rahatlıqlarını təmin edirlər. Yalnız bizim
müsəlmanlar bundan şanları və haqları olan dərəcədə istifadə
etmirlər, küçə boyu səyahətimdə ilk nəzərimi çəkən də bu idi…
(«İslam ölkəsinin məişəti»).
• …Qafqaza səyahətimi xatırlayır və bir məclisdə içimdən
gələn sualları təkrar (İstanbuldakı mənzərəni gördükdən sonra –
T.A.) dilimə gətirmək istəyirəm: «Ey türklər, nədir bizdə bu hallar?!
Tiflisdə «Elmi-hal» çap edirik, Qaraqaşyan mətbəəsində, Bakıda
«Koroğlu» nəşr edirik, Adamyan mətbəəsində, Qarabağda şeir, ya
mərsiyə nəşr edirik, Vanlıyan mətbəəsində. Belə ki, Qaraqaşyan,
Vanlıyan cənabları bizim etməli olduğumuz işi icra etməsəydilər,
«Koroğlu» dünya üzünü görməyəcəkdimi? Beləmi? Biz haradayıq –
deməyə haqqım yoxmu? («İslam ölkəsinin məişəti»).
• Kənddə müəllimlik edən bir qeyrət əhli alimin ən
fəzilətlisidir («İslam ölkəsinin məişəti»).
• Sağ gülüş könlü təmizlər, acıları unutdurar, bir neçə
dəqiqəlik olsa da, ağır dünyanı yüngüllədər, fəqət nadir təsadüf
olunar («İstanbul məişəti»).
• Savadlı və öyrənməyə meylli vəlihət ilə (Osmanlı
imperiyası və islam xilafətinin vəliəhdi Yusif İzzəddin Əfəndi
nəzərdə tutulur – T.A.) Osmanlıları təbrik edirəm. «Tərcüman»
qəzetini oxuduğunu və daim göndərilməsini əmir buyurdular
(«Səltənət və xilafət vəliəhdinin hüzurunda»).
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• Əgər Türkiyənin başından əksik olmayan bəlalar imkan
verərsə və daha açıq təbir ilə söyləsək, Türkiyə düşmənlərinin açıq,
ya gizli hücumlarını dəf etməyə çarə tapılarsa, türklərin təzə can
tapıb həyat və gələcəklərini təmin edəcəkləri boş ümid, ya da
nəzəriyyə zənn olunmaz («Bugünkü İstanbul»).
• Tiflis islamlarını dəvət edib cümləsi ilə mülakat etmək
(görüşmək, mübahisə etmək – T.A.) şərəfinə nail olmaq üçün iyulun
30-da (1886-cı il – T.A.) Qafqazın Ziraət Cəmiyyəti binasında
«Ədəbi məclis»də toplantı keçirdik 1 («Ədəbi məclis»).
• Daşkənd səfərimdən qayıdarkən Bakıda qalmalı oldum.
Necə də qalmayım ki, məcbur etdilər. Hər nə qədər xəbərsiz gəlsəm
də, bakılı dostlarım qaldığım otelin Tiflisdən teleqramla yerini
öyrənmişdilər 2… («Yolda bir görüş»).
• İman içəridədir («Yolda bir görüş»).
• Qafqazın sağ gözü Bakı, sol gözü xeyli tərəqqi etmiş…
Batumdur («Zaqafqasiya boyu»).
• Özgə dil bilmək ayıb deyil, vacibdir, lakin özgə dili bilib,
öz dilini, ədəbiyyatını bilməmək ayıb, həm də böyük ayıbdır
(«Zaqafqasiya boyu»).
• Əhalisinin hamısı çalışqan, maarifə həvəslidirlər… yeni
üsulla işləyən məktəblərini və ticarətə olan rəğbətlərini örnək
göstərməyə dəyər. Bərəkallah şəkililər! Cənabi Haqq gələcəkdə
mütləq mükafatınızı verəcəkdir. Yeni üsullu 4 məktəbdə xeyli
şagird var… Səbəbkarlardan Allah razı olsun (Zaqafqasiya boyu).
İnformasiyanın maraqlı olduğunu və bu barədə Tiflisdə nəşr olunan qəzetdə də
geniş xəbər verildiyini nəzərə alaraq («Kafkaz»,10 avqust 1886, № 37) bu
cümləni yazmağı məqsədəuyğun hesab etdik (T.A.).
2
Bu xəbəri maraqlı olduğu üçün əlavə etdik (T.A.).
1
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• Alimlər və şairlər ocağı Şamaxını indi şeytanniyyət,
cahilanə durğunluq dumanı bürümüşdür… bu şəhərin yalnız
məktəbi deyil, işləri ümumiyyətlə, pərişanlıq və təəssüf doğurur
(«Zaqafqasiya boyu»).
• Kimə necə, deyə bilmərəm, mənə görə dost görmək və
xüsusilə ziyalı adamlar görmək ən gözəl səfaların biridir. …Elm və
maarif sevdalısı olduğum üçün belə adamların məclislərində iştirak
etmək könlümə rahatlıq, fikrimə işıqlıq və güc gətirir
(«Baxçasaraydan Daşkəndə səyahət»).
• …Tiflisdə bir dost daha tapdım: Qarabağlıdır (Şuşada
anadan olmuş Əhməd bəy Ağaoğlu nəzərdə tutulur – T.A.),
Rusiyada təhsil aldıqdan sonra Fransaya gedib, Sorbon
Universitetində oxuyub, gəncdir. Digər millətlərdə bu cür təhsil
alanların çox olduğundan, bu o qədər də diqqətçəkən deyil. Lakin
bizim cəmiyyətimizdə aradabir belə adamın olması xüsusilə
diqqətəlayiqdir. Ona görə də biz o qardaşımızla iftixar edirik
(«Baxçasaraydan Daşkəndə səyahət»).
• Mayın 17-də (1893-cü il – T.A.) Bakıya gəlib dostlarımın
birindən təmizliyi və rahatlığı haqqında eşitdiyim «Avropa»
otelində yerləşdim. Bakıya hansı gün gələcəyimi heç kimə
bildirməsəm də, məni bir neçə gənc qarşıladı. Belə nəzakət və
hörmətlə qarşılanacağımı heç xəyalıma gətirmədiyimdən, mütəəssir
olduğumu bildirdim və təşəkkür etdim… («Baxçasaraydan
Daşkəndə səyahət»).
• Bakı müsəlmanlarını «əcəmi», «irani», «persiyan» - deyə
yazdıqları görülməkdədir: bu isə açıq bir xətadır, çünki bunlar
ümumi dil və cins, qiyafət və adət cəhətlərindən tər-təmiz türklərdir
(«Baxçasaraydan Daşkəndə səyahət»).
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• Bakılılar boylu, qüvvətli və işləkdirlər, …belə ki, Rusiya
şəhər və vilayətlərində olan islam əhlinin hamısından irəlidədirlər,
belə zənn edirəm («Baxçasaraydan Daşkəndə səyahət»).
• Bakı müsəlmanlarının Xəzər dənizində üç-beş ticarət
paroxodu, beş-on gəmisi vardır. Volqada isə islam əhlinə məxsus nə
bir paroxod, nə bir qayıq gördüm («Baxçasaraydan Daşkəndə
səyahət»).
• Bakının ermənisi yerli, qədim əhalidən olmayıb, gəlmə
müsafir və mühacirlərdir («Baxçasaraydan Daşkəndə səyahət»).
• Hacı Zeynalabdin əfəndini yad etdik. Hacı dedikdə böyük
və qalın əmmaməli, uzun xalatlı, ya cübbəli uzun və ağ saqqallı
adam göz önündə canlanır, elə deyilmi? Hacı imiş, amma xəyal
etdiyimiz kimi deyilmiş! Kamal yaşında, qara saqqallı, qara papaqlı
bir adamdır. Onu başı əmmaməli yox, başı ali fikirlərlə dolu, xalatlı,
cübbəsi uzun yox, gözəl əməllərdən libaslı gördüm
(«Baxçasaraydan Daşkəndə səyahət»).
• Bundan səkkiz il əvvəl – 1885-ci ildə Bakıya birinci dəfə
gəlmişdim. Səkkiz ildə müsəlmanların xeyli tərəqqi etdiklərini
görüb məmnun oldum. Yalnız mal və qazanc cəhətində deyil, bəklə
daha artıq düşüncə və şüur baxımından irəliləmişlərdir
(«Baxçasaraydan Daşkəndə səyahət»).
• …Bakıya birinci səyahətimdə hörmətli Səfərəli bəy
Vəlibəyovla (1861-1902, Qori Müəllimlər Seminariyasının ilk
məzunlarından biri, maarifçi, O.Çernyayevski ilə birlikdə «Vətən
dili» adlı ilk əlifba dərsliyinin və digər dərslik və kitabların müəllifi
– T.A.) bərabər idik. Onunla qardaşyanə Qafqazın xeyli yerlərini
gəzdik. Məqsəd xalqın həyatı, güzəranı ilə tanışlıq və «Tərcüman»
üçün abunəçi toplamaq idi. Bakının bütün bazarlarını gəzdik,
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haradasa səbrlə 200-ə yaxın qəzet payladıq, lakin bir abunəçimüştəri tapmadıq. Tacirlər boş işlə məşğul olmamağı tövsiyə
etdilər, alimlər qəzetin adından qorxdular («Baxçasaraydan
Daşkəndə səyahət»).
• …Səfərəli bəy…bir tacirin mağazasında bir neçə adama
bir-iki nüsxə «Tərcüman» təqdim edib qəzetdən, maarif və
ədəbiyyatdan danışmaq istəyirdi ki, onlardan biri «gərək deyil» deyib buna imkan vermədi. Onun bu hərəkətə haqqı da vardı: axı,
verilən yazılı kağızlar kağız pul qədər mötəbər, kişmiş kimi ləziz bir
şey deyildi! («Baxçasaraydan Daşkəndə səyahət»).
• Bakıda Hacıya (Hacı Zeynalabdin Tağıyev nəzərdə tutulur
– T.A.) yoldaş və həmfikir xeyli adam var. Məsələn, Musa əfəndi
Nağıyev, Şəmsi Əsədullayev və sairlər. Belə ki, maarif, təhsil və
islahat yolunda bəhsə girənlər, qeyrət sərf edənlər görülməkdədir.
Xudaya şükür! («Baxçasaraydan Daşkəndə səyahət»).
• Rus və türk şagirdləri üçün Bakıda ilk məktəb açmış
Mahmud əfəndi Qənizadədir. Türk təhsilinə dair kitab və lüğət
mühərriridir ki, fədakarlığını təbrik edirik («Baxçasaraydan
Daşkəndə səyahət»).
• İslam tərbiyəsi tərk olunmadığı halda, elm və mərifətdən
yalnız fayda gələr («Baxçasaraydan Daşkəndə səyahət»).
• İslam tərbiyəsi ilə dövrün mərifət və elmini uzlaşdıran
müslimələr, ümid edirəm ki, dünyanın ən yaxşı anaları olacaqdır
(«Baxçasaraydan Daşkəndə səyahət»).
• Bütün savadlı, məlumatlı müsəlmanlara, onlardan
törəyənlərə xitab edirəm: millət və camaatın başında, içərisində
olaq, millətdən uzaq olmayaq ki, bizi görsün, ibrət alsın,
faydalansın («Baxçasaraydan Daşkəndə səyahət»).

~ 219 ~

• Abid Tahirli
• Milləti çox avam və cahil zənn etməyək: millət yaxşı sözü,
yaxşı işi fəhm edəndir («Baxçasaraydan Daşkəndə səyahət»).
• Ziyalı insan ali, uca düşüncə və ideallarsız yaşaya bilməz
(«Baxçasaraydan Daşkəndə səyahət»).
• Çərxi fələk məni Qafqazdan, Osmanlı imperiyasından,
Afrikadan, Hindistandan, Kaşqardan dolaşdırıb Türkistana gətirib
çıxarmışdır. Əgər gördüklərimi bir risalə kimi yazsam, çox gözəl bir
iş olacaqdır. Yazılmazsa, yazıq! («Baxçasaraydan Daşkəndə
səyahət»).
• …bakılı dostlarımdan müəllim Sultan Məcid əfəndi
Qənizadənin səyahətimizə qoşulmaq və mənə yoldaşlıq etmək üçün
Buxaraya gəldiyini eşidib həddən ziyadə məmnun oldum 1
(«Baxçasaraydan Daşkəndə səyahət»).
• Bu dəfə…Bakıda bir gün belə qalmadım. Çünki fəhlələr
arasında iğtişaşlar üçün təbliğat aparmağın zamanı olmadığını
anlayan bütün ziyalılar Qarabağa və Gəncə şəhərinə dağılmış və
məktəb təsis etməklə məşğul olmağa başlamışlar («Buxarada nə
gördüm»).
• Əgər Buxarada bir baqqal dükanı, ya bir çayxana və ya
rəqsxana açmağa girişsəydim, çoxdan müvəffəq olmuşdum. Məktəb
təsisi isə belə asan iş deyildir. Bunun üçün mənəvi güc, dil və
qələmin kafi olmadığı meydandadır («Buxarada nə gördüm»).
• «Bəlkə qısa müddət ərzində oxumaq, yazmaq, heca etmək,
dəftər tutmağı təhsil etdirən məktəbə hacət yoxdur?» - sualına
Buxara bazarlarının halı canlı cavabdır: bu bazarlarda 500 tacir
varsa, 25-i qələm-dəftər tanımır («Buxarada nə gördüm»).

1

Maraqlı olduğu üçün diqqətə çatdırdıq (T.A.).
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• Qeyrət, hünər və sənaye meydanı olan bu sərgidə (1896-cı
ilin avqustun 13-dən 20-dək Nijni-Novqorodda keçirilən sərgi
nəzərdə tutulur – T.A.) müsəlmanlar nə gördülər, nə kimi ibrət
aldılar, bizə məlum deyil, fəqət sənayedə çox geridə qaldığımızı,
alət və dəzgahlarımızın köhnə və yararsız olduğunu dərk etmişlərsə
də, Cənabi-Haqqa təşəkkürlər edəcəyiz, çünki qüsuru anlamaq onun
çarəsini də araşdırmaya məcbur edər, xəstə olduğumuza inanılsa,
dəva-dərman axtarılar («Sərgidə mən nə gördüm»).
• Niyyətim (Hindistana 1912-ci il səyahətinin məqsədi
nəzərdə tutulur – T.A.) xeyli sadə idi: Hind islam məktəblərini
görmək: öyrənilməli bir şey varsa, öyrənmək, öyrədiləsi bir şey
varsa, öyrətmək («Hindistan səyahəti»).
• Hind ən qədim dinlərin anasıdır.
Hind ən qədim mədəniyyətin beşiyidir.
Hind ən qədim ədəbiyyatın ədibidir.
Hind ən mütərəqqi millətlərin qədim vətənidir.
Hind dünyanın ən zəngin ölkəsidir.
Hind İngiltərənin tükənməz-bitməz xəzinəsidir.
Hind İngiltərənin böyüklüyünün göstəricisidir.
Hind böyük dövlətlərin gözündə bir nazənindir.
Bu gücü, bu sərvəti, bu dilbəri əldən verməmək, hər kəsdən
saxlamaq üçün ingilislər kim bilir nə kimi şiddətli tədbirlər görmüş,
polis, jandarma, xəfiyyə, uniformalı məmurlar, əsgərlər, süngülər,
toplar ilə əhalinin qəlbini ürkütmüş, gözlərini söndürmüş, fikrini
durdurmuşdur… mənə belə gəlir («Hindistan səyahəti»).
• Müsəlmanları nəzəri fikirlərlə yox, praktik işlə inandırmaq
lazımdır («Maarif yolunda»).
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• Çocuqları böyük zəhmətdən (köhnə üsulla işləyən
məktəblər nəzərdə tutulur – T.A.) qurtaran yeni təhsil sistemini
Hindistanda tətbiq edən türk oğlu türk olduğundan (İ.Qaspiralı
özünü nəzərdə tutur – T.A.) türkləri təbrik edirəm («Hind
yolunda»).
• Mənfəət gələr gedər, ədalət əbədidir («Belə deyilmi»).
• Politika, politika, amma bir azcıq insaf və həqiqət ta lazım
deyilmi? («Hal həqiqəti»).
• Ey əziz qardaşlar! Satmaq rahat, almaq çətindir! Getmək
rahat, dönmək çətindir! Yıxılmaq rahat, qalxmaq çətindir! («Lazım
bir nəsihət, qafil olma»).
• Cahanın hər tərəfində iki kərə iki dörddür. Lakin maarifin
intişarının üsulu hər bir iqlimin və qövmün xüsusiyyətinə müvafiq
tapılması qayda və qanun halındadır («Şərq məsələsi»).
• Məktəbdə, camidə kürsü başında ziyalı, məlumatlı din
xadimi olsa, ağlın tərəqqisinə böyük meydan açılar («Şərq
məsələsi»).
• Ağlı və fikri irəliləyən ziyalı müəllim sinfi və bütün əhalini
irəlilədəcəkdir («Şərq məsələsi»).
• Dərdini inkar edən dərman tapmaz. Sözümüz xoşdur,
ağırdır, hər necədirsə, hamı ilə bərabər dərdimizə çarə tapmaqdan
başqa məramımız yoxdur («Buna nə deməli»).
• Aman, oğlum, satma sakın, əlindəki toprağı,
Anan kimi səni bəslər bərəkətli qucağı.
Verər arpa, aş istəməz, verər sənə bunları,
Səfil, rəzil olma sakın, satıb ana torpağı.
(«Aman oğlum»)

~ 222 ~

• Bütün türklərin tərcümanı
• Zaval gəldi, yurd pozuldu, qaç və köç aldav ile,
Getdi xalklar, gəldi yadlar, başqa ad vəd ile.
Unutmayın çocuklarım, Krım sizin Vətəndir,
Sahib olunuz bu Vətənə çalışıb ədəb ilə.
(«Krım»)
• «Hörmətli ustad Əhməd Müdhət əfəndi həzrətləri indiki
nitqində məni «böyük İsmayıl Qaspiralı» kimi təqdim etdi. Mənim
üçün bu sözü rədd etmək, vallah, çox ağır gələcəkdir. Fəqət təsdiq
də etməyəcəyəm. Mən o «böyük» sözü ilə ifadə olunan rəğbəti,
iltifatı başqa bir kəlmə ilə təbdil etmək istəyirəm. Bəxtiyar İsmayıl,
mən böyük deyiləm, fəqət bəxtiyaram, xoşbəxtəm («İstanbul
konfransındakı (1909) çıxışından»).
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İ.QASPİRALI HAQQINDA YAZAN
MÜƏLLİFLƏR
Azərbaycanda
1. Aybəniz Kəngərli
2. Aynur Bəşirli
3. Azər Turan
4. Ceyhun Hacıbəyli
5. Cəlil Məmmədquluzadə
6. Əbülfəz Əliyev (Elçibəy)
7. Əhməd bəy Ağaoğlu
8. Əhməd Cəfəroğlu
9. Əliabbas Müznib
10. Əli bəy Hüseynzadə
11. Əli Mərdan bəy Topçubaşov
12. Əlipaşa Səbur
13. Əziz Mirəhmədov
14. Əzizə Cəfərzadə
15. Firudin bəy Köçərli
16. Haşım bəy Vəzirov
17. Hüseyn Baykara
18. Hüseyn Cavid
19. Hüseyn Əhmədov
20. Hüseyn Rza
21. Xeyrulla Məmmədov
22. Xəlil Xasməmmədli
23. Xəlil İbrahimov
24. İlqar Qasımov
25. Kamil Vəli Nərimanoğlu
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Məhəmməd Ağa Şahtaxtlı
Məhəmməd Hadi
Məmməd Əmin Rəsulzadə
Məhəmməd Tağı Sidqi
Mənzər İbrahimova
Möhübbi Əhmədov
Nazif Qəhrəmanlı (Ələkbərli)
Nəriman Nərimanov
Səfərəli bəy Vəlibəyov
Sultan Məcid Qənizadə
Şəfiqə xanım Əfəndizadə
Tofiq Hacıyev
Vilayət Muxtaroğlu (Quliyev)
Yusif Vəzir Çəmənzəminli
Zəlimxan Yaqub
Türkiyə və digər ölkələrdə

1. Abdulla Tukay
2. Abdulla Battal
3. Adas Yakubaskas
4. A.Adıvar
5. A.K.Hatif
6. Ayaz İshaq
7. Alexandre Benniqsen
6. Aləddin Yalçınkaya
7. Aziz Bozgöz
8. Altan Dəliorman
9. Abdürəşid İbrahimov
10. A.A.Maşkeviç
11. Aleksandr Qarkavets
12. Battal Tayms
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13. B.Bayraklı
14. Bəkir Çobanzadə
15. Brian Villiams
16. B.Ayvazoğlu
17. B.G.Otoman
18. Cəfər Seydəhməd Krımər
19. Chantal Lemericier – Quelquejay
20. C.Ortalan
21. Cohannes Schiltberger
22. Çələbi Cahan
23. Edige Krımal
24. Edvard A.
25. Edvard J.Lazzeren
26. E.Karas
27. Əhməd Bican Ərcilasun
28. Əhməd Toksoy
29. Əhməd Zəki Vəlidi Toğan
30. Əli Əngin Oba
31. Əli Heydər Bayat
32. Əli Yavuz Akpinar
33. Ənvər Zubeyivoviç
34. Əngin Arin
35. Fatih Əmixan
36. Fatih Kərimov
37. Fuad Tokar
38. Feyzi Altuq
39. Giray Saynur Bozkurt
40. G.Burbiel
41. G.Mende
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42. Hakan Krımlı
43. Hans Kohn
44. Həsən Abdullaoğlu
45. Xaqan Kutluq
46. İ.A.Zaatov
47. İ.Hamlet
48. İhsan İlqar
49. İbrahim Dilmaç
50. İlbər Ortaylı
51. İnci Ertem
52. İ.Sitqi Oğuzbəyoğlu
53. İsmayıl Asanoğlu Kərim
54. İ.Bovman
55. İsmayıl Türkoğlu
56. Jacob M.Landau
57. Lyustan Klimoviç
58. L.Bouvat
59. M.Batu
60. M.Hartmann
61. M.Tahir
62. M.Ülküsal
63. M.C.Bigi
64. Mahmud Qoca (Behbudi)
65. Mahmud Tahir
66. Mehmət Əmin Yurdaqul
67. Mehmet Fuad Köprülüzadə
68. Mehmet Saray
69. Mustafa Bigiyev
70. Mirkasyum Usmanov
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71. Mustafa Kafalı
72. Mustafa Tokər
73. Nadir Dövlət
74. Nəcip Hablemitoğlu
75. N.Altuğ
76. N.Asri
77. Osman Aqçoqraqlı
78. P.Kara
79. P.Moriez
80. Rizaəddin Fəxrəddin
81. R.Majerczak
82. R.Səfərov
83. Rüstəm Şükürov
84. Rza Nur
85. S.Emin
86. Sabri Arıkan
87. Safter Nağayev
88. Səbri Osmonoviç İzidinoviç
89. Sədi Əbdürrəhman
90. Sədri Maqsudi Arsal
91. Səlim Hazbiyeviç
92. Sevgi Kafalı
93. S.İbrahimov
94. S.Zenkovski
95. S.Tural
96. Svetlana M.Çervonnaya
97. S.Yakubova
98. Şəfiqə Qaspiralı
99. Şəngül Hablemitoğlu
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100. Şükrü Elçin
101. Tomas Kutter
102. Tuncər Gülənsoy
103. Turqay Uzun
104. T.Erer
105. Yusif Akçura
106. Y.Xəlil
107. Vamberi Arminius
108. Volkan Ekiz
109. V.Alan Ficher
110. Viktor Qankeviç
111. Yusif Əkinçi
112. Zəfər Qaratay
113. Z.Fındıkoğlu
114. Z.Yüksəl
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İ.Qaspiralının səyahət etdiyi
və “Tərcüman” qəzetinin yayıldığı
bəzi ərazilərin göstəricisi
Osmanlı imperiyası
Çar Rusiyası
Şimali Afrika (Misir, Tunis, Sudan)
Hindistan
Orta Asiya
İstanbul
Qahirə
Bombey
Moskva
Odessa
Orenburq
Sankt-Peterburq
Kazan
Nijni-Novqorod
Həştərxan
Tiflis
Daşkənd
Batumi
Ahıska
Axalkələki
Aşqabad
Çarçu
Buxara
Səmərqənd
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Mərv
Kaşqar
Paris
Madrid
Marsel
Budapeşt
Şturqart
Bakı
Şuşa
Şəki
Şamaxı
Gəncə
Naxçıvan
Ordubad
İrəvan
Lənkəran
Qəbələ
Quba
Göyçay
Salyan
Bərdə
Ağdam
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Xəritələr tanınmış şair-publisist Dilsuz Mustafayevin və
yazıçı-publisist Əkrəm Qaflanoğlunun ideyası
ilə kitabın müəllifi A.Tahirlinin topladığı faktlar əsasında
Bakı Kartoqrafiya fabrikində hazırlanmışdır.
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İ.Qaspiralının xatirəsini
əbədiləşdirmək və onun irsindən
lazımınca bəhrələnmək üçün təkliflər
1. İ.Qaspiralının bütün irsini – bədii və publisistik əsərlərinin
külliyyatını kütləvi tirajla nəşr etmək;
2. «Tərcüman»ın materiallarını kitab halında buraxmaq;
3. İ.Qaspiralı irsini öyrənən elmi mərkəz yaratmaq;
4. Ali və orta məktəb proqramlarında İ.Qaspiralı irsinin
tədrisini həyata keçirmək;
5. Respublikanın ali məktəblərinin jurnalistika fakültələrində
İ.Qaspiralı kurslarını təşkil etmək;
6. Hər il İ.Qaspiralıya həsr olunmuş elmi simpozium,
konfrans və digər tədbirlər keçirmək;
7. Bakıda İ.Qaspiralının abidəsini ucaltmaq;
8. Bakı, Naxçıvan, Şəki, Şamaxı, Gəncədə küçə, meydan,
park və ya məktəblərdən birinə İ.Qaspiralının adını vermək;
9. Bakıda «Baxçasaray», «Tərcüman», «İ.Qaspiralı» adlarını
daşıyan meydan, park, bağça salmaq;
10. Bakının və Gəncənin küçələrindən birinə Şəfiqə xanım
Qaspiralının adını vermək;
11. Hər 5 ildən bir Azərbaycanda Beynəlxalq Qaspiralı
günləri keçirmək;
12. Ali məktəblərin jurnalistika fakültəsinin tələbələri üçün
İ.Qaspiralı təqaüdünü təsis etmək;
13. İ.Qaspiralı fondu yaratmaq;
14. İ.Qaspiralının həyat və fəaliyyətinə dair bədii film
çəkmək.
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MÜƏLLİFİN İSMAYIL
QASPİRALI HAQQINDA
MƏTBUATDA DƏRC
OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİ
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ÖZÜNÜ TÜRK VƏ MÜSƏLMAN SAYAN HƏR KƏS..,
YAXUD C.HACIBƏYLİ QASPİRALI HAQQINDA
(İSMAYIL QASPİRALININ VƏFATININ
80 İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ)
Türk dünyasının mədəni, mətbu-ictimai-mənəvi tarixində
misilsiz rol oynamış İsmayıl bəy Qaspiralı ideyaları taleyin hökmü
ilə dünyaya səpələnmiş böyük bir millətin illər uzunu arzu və
istəklərini əks etdirməklə bərabər, tərəqqi, dirçəliş, xilas yoluna işıq
saçmışdır. Bu ideya çox yığcam şəkildə belə ifadə olunmuşdur:
«Dil, fikir və iş birliyi». Bu ideyanın formalaşmasına, sonralar isə
alovlu təbliğinə İ.Qaspiralı bütün həyatını həsr etmişdir.
İ.Qaspiralı 1851-ci ildə Krımın Bağçasaray şəhəri
yaxınlığındakı Avcı kəndində dünyaya göz açmışdır. Atası Mustafa
ağa Qaspra kəndindən olduğu üçün İsmayıl bəy özünə Qaspiralı
soyadını götürmüşdür. İlk təhsilini Ağmesciddə alan İsmayıl bəy
Moskva şəhərində hərbi liseydə oxumuş, 1868-ci ildən isə
müəllimliyə başlamışdır. Moskva, sonralar Paris (1871-74-cü illərdə
İsmayıl bəy Fransada yaşamışdır) mühiti gələcəyin böyük
ziyalısında bu qənaəti formalaşdırmışdır ki, xalqın cəhalətdən xilası,
tərəqqisi üçün onun maariflənməsi yeganə yoldur. İsmayıl bəy bu
yolda yorulmadan çalışır, məktəblər açır, qəzet buraxmağa səy
göstərir. Araşdırmalarının, müşahidələrinin və səfərlərinin nəticəsi
kimi bu illər iki kitab yazır: «Avropa mədəniyyətinə bir nəzərimüvazinə», «Rusiya müsəlmanları». İnadkarlığı, gərgin zəhməti
bahasına İsmayıl bəy əvvəlcə «Tonğuc» (1881), «Mirati-cədid»
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(1882) qəzetlərini, sonra isə Rusiya müsəlmanlarının mətbuat,
mədəniyyət tarixində parlaq rol oynamış «Tərcüman»ı (1883-cü il,
10 aprel) buraxmağa nail olur.
Heç şübhəsiz, Bağçasaraydan parlayan – bütün türk
dünyasına işıq salan bir ulduz – İsmayıl bəy Qaspiralı şəxsiyyətinə
Azərbaycan ziyalıları da böyük maraq göstərir, onunla əməkdaşlıq
edirdilər. Xalqımızın Əli bəy Hüseynzadə, Əlimərdan bəy
Topçubaşov, Əhməd bəy Ağayev kimi simaları İsmayıl bəylə, onun
qəzeti «Tərcüman»la müntəzəm əlaqə saxlamışlar. Dövrünün fəal,
məhsuldar və mütərəqqi ziyalılarından sayılan Ceyhun bəy
Hacıbəyli üçün də İsmayıl bəy Qaspiralı örnək, öndər idi. Bunu
Hacıbəylinin İsmayıl bəy Qaspiralının vəfatı münasibətilə «Kaspi»
qəzetində dərc etdirdiyi «İsmayıl bəy Qaspiralının xatirəsinə» adlı
yazısında («Kaspi», 1914, № 204, Cey Dağıstani) aydın görmək
olur. Ceyhun bəy 1914-cü ilin əvvəllərində Petroqradda İsmayıl
bəylə görüşmüş və bu görüş C.Hacıbəylidə böyük təəssürat
oyatmışdır: «Onun işləmək ehtirası ilə nəfəs alan simasına, canlı,
ağıllı gözlərinə baxdıqca qocalıqdan uzaq, qüdrətli, güclü səsinə
qulaq asdıqca, mən öz-özümə demişdim: bax, bu insan öz
zəhmətinin bəhrəsini görəcəkdir. Və mən o zaman yanılmamışdım».
İsmayıl bəyin xəstələnməsi xəbəri bütün müsəlman dünyasını
həyəcanlandırmışdı, qəzetlər «nəhəng publisistin» səhhəti barədə
xəbərlər dərc edir, adamlar ibadət zamanı «əziz xəstənin»
sağalmasını dua edirdilər. Müsəlman mətbuatının və ictimaiyyətinin
bu həyəcanı İsmayıl bəyə olan məhəbbətin təzahürü idi. «Və
həqiqətən də İ.Qaspiralı kimi xadimi qiymətləndirməmək mümkün
deyildi. Özünü müsəlman sayan kəs bütün həyatını xalqa həsr
etmiş, 35 il ərzində xalqın maddi, mənəvi keşiyində durmuş insanın
taleyinə laqeyd qala bilməzdi. Özünü müsəlman sayan kəs bəzən
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həyata keçməyən, lakin nəcibliyini, faydalılığını az da olsa
itirməyən böyük fikir və ideyalar sahibinin ölümünə bütün qəlbi ilə
yas saxlamaya bilməzdi».
Ceyhun bəy «Tərcüman»ın redaktorunun xatirəsinə həsr
etdiyi məqalədə oxucunun diqqətini İ.Qaspiralı kəlamının,
nüfuzunun təkcə öz xalqı arasında yox, bütün Rusiya, dünya
müsəlmanları, Avropa mətbuatı və şərqşünasları arasında hakim,
həlledici olduğuna yönəldir: «…Onun sahib olduğu erudisiyaya
nəinki bütün dünyanın tək-tək müsəlmanları, hətta hər hansı bir
avropalı həsəd apara bilərdi». «…Şərq dünyası ilə məşğul olan
Avropa mətbuatı etiraf etmişdir ki, İ.Qaspiralının hər bir sözü və
fikri onların arasında böyük çəkiyə sahibdir». «Onun səsini demək
olar ki, bütün dünya müsəlmanları eşidirdi». «…Onun Hindistanda,
Misirdə, Türkiyədəki mühazirələrinin bəhrəsini görürük».
C.Hacıbəylinin fikrincə, İ.Qaspiralı siyasətçi deyildi, siyasət
məsələləri, beynəlxalq münasibətlər, bu və ya başqa qrupun hüquqi
vəziyyəti onu yalnız bir jurnalistə lazım olan səviyyədə
maraqlandırırdı. C.Hacıbəyliyə İ.Qaspiralının fikir və ideyaları çox
yaxın, doğma idi. Odur ki, Ceyhun bəy İsmayıl bəyi düşündürən,
narahat edən problemləri, onun məqsəd və məramlarını çox
məharətlə açıqlayırdı: «Uşaq doğulduğu mühitdə öz mənsubiyyətini
ən əvvəl dili ilə izhar edir. Onu əhatə edən mühiti digərlərindən
fərqləndirən dini və sair münasibətlər hələlik uşağa məlum olmasa
da, körpə başqalarından fərqini özünəməxsus vasitə ilə – dillə
bildirir». C.Hacıbəyliyə görə, sadə və ilk baxışdan diqqəti cəlb
etməyən bu amil – dil bəşəriyyət üçün böyük və birinci dərəcəli
əhəmiyyət kəsb edir. İnsanları bir-birinə bağlayan, onlar arasında
əlaqə, ünsiyyət vasitəsi rolunu oynayan dildir. Məhz bu amil eyni
dildə danışanların qohumluğuna, birliyinə dəlalət etmirmi?
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C.Hacıbəyli göstərir ki, İ.Qaspiralı bu fikri rəhbər tutaraq, Rusiya
türklərinin dilində «Tərcüman» qəzetinin nəşrinə başlamışdır. Qəzet
bütün türklərin dilinin cilalanmasına, ortaq varianta gətirilməsinə və
birləşməsinə xidmət etməli idi. Ceyhun bəy yazırdı: «O, (İ.Qaspiralı
nəzərdə tutulur – T.A.) deyirdi: «Rusiya tatarları adlandırılanlar
hamısı bir ailədəndir: uyğur türk ailəsindən. Onların bir ümumi dili
var – türk dili. Ayrı-ayrı ailələrdə bu dildə baş verən dəyişikliklər,
türk dilinin dialektlərə bölünməsi tarixi-siyasi hadisələrin
nəticəsində baş vermişdir». İ.Qaspiralının fikrincə, bütün türklər
onlar üçün nə vaxtsa, ümumi və doğma dil olmuş türkcədə
birləşməyə çalışmalıdırlar. Böyük idealistin bu mütərəqqi, bəşəri
ideyasının həm müsəlmanlar, həm də rus şərqşünasları arasında
əleyhdarları vardı. Lakin İsmayıl bəy öz fikrindən dönmür və bu
yolda fədakarlıqla çalışırdı. C.Hacıbəyliyə görə İ.Qaspiralı bu
sahədə çox şeyə nail olmuşdu: «Onun «Tərcüman»ını – Rusiya
müsəlmanlarını dillə birləşdirən orqanını Volqaboyunda və Sibirdə,
Türkmənistanda və Krımda, bizim Qafqazda oxuyurlar. Və başa
düşürlər. Mərhum idealist də bunu arzulayırdı». C.Hacıbəyli
məqaləsinin sonunda göstərir ki, 32 il ərzində Rusiyanın türk
müsəlmanlarını birliyə çağıran İ.Qaspiralı ölümü ilə də onları
birləşdirdi. İsmayıl bəyin vəfatı onların ümumi kədərinə çevrildi.
İllər uzunu Sovet təbliğat maşını ilə «panislamist», «pantürkist», «millətçi» kimi ibarələrlə gözdən salınan, ideya və istəkləri
xalqdan gizlədilən İ.Qaspiralı haqqında C.Hacıbəylinin yazdıqları
iki cəhətdən qiymətlidir. Bu məqalə bir tərəfdən İ.Qaspiralının türk
dünyasındakı yeri, xidməti və nüfuzu haqqında məlumatları
zənginləşdirirsə, digər tərəfdən C.Hacıbəylinin özünün mövqeyi,
idealları, məram və istəkləri barədə təsəvvürü genişləndirir.
Əlimərdan bəy Topçubaşov İ.Qaspiralının ölümü münasibətilə
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yazırdı: «İnsan kimi doğuldun, insan kimi yaşadın, insan kimi vəfat
etdin». («Kaspi», 1914, № 204). Ə.Topçubaşovun bu sözlərini
tərəddüdsüz olaraq türk dünyasının hər iki böyük oğluna şamil
etmək olar.
“Azərbaycan” qəzeti,
18 yanvar 1995
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«AZƏRBAYCAN YURD BİLGİSİ» JURNALI
İSMAYIL QASPİRALI HAQQINDA
(8 mart – İsmayıl Qaspiralının ad günü münasibəti ilə)
Türk-islam dünyasının mədəniyyət, məktəb, maarif, mətbuat
tarixinin mümtaz simalarından İsmayıl Qaspiralının (1861-1914)
ölçüyəgəlməz xidmətlərini sağlığında və vəfatından sonra da
millətin öndə gedən ziyalıları, qədirbilən xadimləri şükranlıqla
dəyərləndirmişlər. Eyni zamanda, böyük təhsil islahatçısının,
müqtədir mətbuat xadiminin, istedadlı yazıçı-publisistin ideya və
əməlləri müxtəlif dövrlərdə ayrı-ayrı şovinistlərin, dövlət
məmurlarının, eləcə də xalqın öz içərisindən çıxan bir qisim
dardüşüncə sahiblərinin kəskin müqavimətinə, etirazına tuş
gəlmişdir. İ.Qaspiralı dühasının gücü onda idi ki, o tutduğu yolun
doğruluğuna, əməllərinin parlaq gələcəyinə, ideyalarının
əbədiyaşarlılığına inanır, mübarizə meydanından geri çəkilmirdi.
Dövrün gərdişi, təbədüllatları və təlatümləri böyük xalq xadimini
çox sınaqlara çəkmiş, təzyiq, təqiblərə məruz qoymuşdu.
Ölümündən sonra da onun nəşindən əl çəkməyən qara qüvvələr
tapılmış, hətta məzarını viran qoymuşdular. Lakin tarix İ.Qaspiralını
yaşatdı, təsdiq etdi, adını bəşərin silinməz xadimləri cərgəsinə
yazdı. Türk milləti durduqca, onun həyat və düşüncə tərzinin, arzu
və amalının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş İ.Qaspiralı məsləyi də
yaşayacaqdır: dildə, fikirdə, əməldə birlik.
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Firudin bəy Köçərli, Nəriman Nərimanov, Əlimərdan bəy
Topçubaşov, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Ceyhun Hacıbəyli, Haşım
bəy Vəzirov, Əhməd bəy Ağaoğlu, Əli bəy Hüseynzadə, Əliabbas
Müznib, Məhəmməd Hadi, Soltan Məcid Qənizadə, Əhməd Cavad,
Məhəmməd Tağı Sidqi kimi görkəmli xadimlər – xalqımızın
qədirbilən, tərəqqipərvər övladları, uzaqgörən ziyalıları şəxsi həyatı,
yaradıcılığı ilə Azərbaycanla qırılmaz tellərlə bağlı olan İ.Qaspiralı
şəxsiyyətinə həmişə böyük ehtiramla yanaşmış, onun ünvanına ən
ülvi, ən şanlı, ən dəyərli sözlərlə xitab etmişlər. Bu sətirlərin
müəllifinin İ.Qaspiralıya həsr olunmuş «Bütün türklərin tərcümanı»
kitabında (Bakı, «Ozan» nəşriyyatı, 2011-ci il, 240 səh.) bu və digər
məsələlərdən, o cümlədən İsmayıl Qaspiralı – Azərbaycan
mövzusundan geniş bəhs edildiyi üçün mətləbə – mühacirət
mətbuatında İ.Qaspiralıya aid yazılara nəzər salaq.
1883-cü ildən nəşrə başlayan «Tərcüman» qəzetinin, o
vaxtadək isə «Tonguç», «Şəfəq», «Kəmər», «Ay», «Ulduz»,
«Günəş», «Həqiqət», «Tərəqqi» kimi 10-a yaxın broşüranın
redaktoru və naşiri İ.Qaspiralının ideyaları çar, sovet qanunqaydalarının, sözü «zərrəbinlə eşələyən» senzorların, poqonlu
məmurların, çinovniklərin fövqündə durduğu kimi, sərhəd də
tanımır. Təsadüfi deyil ki, İsmayıl Qaspiralı irsi sovet dönəmində
«pantürkist», «panislamist» damğaları ilə inkar, rədd ediləndə, sovet
rejim və ideologiyasının düşməni elan olunanda Azərbaycanın
istiqlalı uğrunda xarici ölkələrdə ideoloji mücadilə aparan
mühacirlər İ.Qaspiralını təqdiq, təqdir və təbliğ edir, eyni zamanda
«qırmızı güllələrdən», bolşeviklərin qərəzli fikirlərindən, amansız
hücum, böhtan və iftiralarından qoruyurdular. Azərbaycan
mühacirət mətbuatı nümunələri fikirlərimizə ciddi əsasdır.
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Azərbaycan mətbuat tarixində əbədi və parlaq iz qoymuş
«Azərbaycan yurd bilgisi» jurnalının 1932, 1933 və 1934-cü illərdə
ayda bir, ildə 12 nömrəsi, 1937-ci ildə cəmi bir olmaqla toplam 37
nömrəsi işıq üzü görmüşdür. Azərbaycan dilində, latın əlifbası ilə
İstanbulda buraxılan məcmuənin müdiri dünya şöhrətli türkoloq,
prof.dr. Əhməd Cəfəroğlu idi. O, jurnalın ətrafına azərbaycanlı
mühacirlərlə
yanaşı,
digər
türk
xalqlarının
tanınmış
mütəxəssislərini, eləcə də əcnəbi türkoloqlarını toplamışdır.
Azərbaycan xalqının böyük dostu, Krım istiqlal mücadiləsi
tarixinin liderlərindən olan, Krım Xalq Cümhuriyyətinin hərbi və
xarici işlər naziri, mahir publisist Krımlı Cəfər Seyidəhməd (1889 –
Yalta, 1960 – İstanbul) jurnalın 1933-cü il yanvar tarixli 13-cü
nömrəsində dərc etdirdiyi «Dil məsələsi və bolşeviklər» adlı
məqaləsi kommunist mühərrir Alimcan İbrahimovun Krımın Ağ
məscid şəhərində nəşr olunan «Yeni dünya» qəzetinin 1932-ci il 4
oktyabr tarixli 253-cü nömrəsində dərc edilmiş «Ədəbi Oktyabr»
məqaləsində irəli sürülən müddəaların, mülahizələrin əsassızlığına,
qərəzliliyinə və onların tənqidinə həsr olunmuşdur.
Türklər üçün ortaq ədəbi dilin yaradılması lazımdırmı və
mümkündürmü, ümumiyyətlə, bu problemin ortaya atılmasının
əsasları varmı? «Ümumi ədəbi dil cərəyanını irticaçı bir hərəkat»
adlandıran və bu ideyaya, onu irəli sürənlərə sərt şəkildə etiraz edən
Alimcan İbrahimovun mövqeyini Cəfər Seyidəhməd tutarlı, elmitarixi dəlillərlə alt-üst edir. O, məhəlli ədəbiyyatların inkişafı ilə
yanaşı müştərək ədəbi dilin yaradılması probleminin elmi üsullarla
müzakirəsini məqbul hesab edir, «bolşeviklərə alət olan Alimcan
İbrahimov kimi milli kafirlərin» məsələyə sırf ideoloji, sinfi, siyasi
və partiyalı don geydirməsini isə haqlı olaraq «faciə» adlandırır.
Qərb və hətta məşhur rus türkoloqlarının elmi nəticələrini

~ 242 ~

• Bütün türklərin tərcümanı
qulaqardına vuran, Moskvaya yarınan A.İbrahimov türk millətinin,
türk dilinin birliyindən bəhs edənləri «pantürkist» adlandırır və
həyasızcasına ittiham edir. Kommunist müxbirin əsas hədəfi isə
vaxtı ilə Baxçasarayda olduğu kimi Bakıda, Orenburqda, Kazanda,
İstanbulda, Daşkənddə… «Tərcüman»nın vasitəsi ilə türk xalqları
ilə ümumi dil tapmağa nail olan İsmayıl Qaspiralıdır. Cəfər
Seyidəhməd Alimcan İbrahimovun türk xalqlarının eyni soya, eyni
həyat, təfəkkür tərzinə sahib olduqlarına dair dünya şöhrətli
türkoloqlar Meillet, Müller, Deny, Von-Le-Coq, Vambery,
Marquart, Bang, Donner, Korş, Rafloff, Thomsen, Meloranski,
Bezerin, Samoyloviçin… elmi qənaətlərdən xəbəri olmadığına
şübhə etmir. Orhon abidələri, Kutadku-Bilik, Kodeks-Kumanikus
və bunların təhlilləri də A.İbrahimov üçün lazımsız şeylərdir, onun
üçün Kaşqarlı Mahmud, Rabguzi, Abdulqadir Bahadurxan, Ahmet
Yasəvi, Əlişir Nəvai, Babur, Şeyx Süleyman da bir əhəmiyyət kəsb
etmir. Moskva nökərinə görə türklərin nə şifahi söz yaradıcılığında,
nə adət-ənənələrində, nə də ruhlarında bir yaxınlıq var. Onun
fikrincə, birlik ideyası İ.Qaspiralı ilə başlayır. A.İbrahimov ədəbi dil
birliyi təşəbbüsünü tənqid edərkən bunun mümkünsüzlüyünün tarixi
və iqtisadi əsasları olduğunu yazır. Lakin nədənsə bu əsasları təhlil
və təsbit etmir. Cəfər Seyidəhməd məqaləsində yazır: «Biz bir
millət idik. Moskva bizi parçalayır. Bizim bir dilimiz var, Moskva
bir-birimizi anlamayacağımız şəkildə dilimizi ayırır» - deyənlərə
qarşı kommunist mühərrir qaba bolşevik üslubu ilə «yalan,
provokasiya, axmaqlıq, iftira» sözləri ilə hücuma keçir və «Moskva
ayırmır, tarix ayırır, müxtəlif qəbilələrin iqtisadi həyatları ilə
istehsal tərzləri arasındakı fərqlər ayırır, coğrafi şərait ayırır. Ural
dağlarının Ərzurum dağlarından, Qafqazın Krım dağlarından,
Krımın Altaylardan ayrılıb ayrı-ayrı dağlar olmasında kim
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günahkardır? Bunun kimi Başqırdıstan Cümhuriyyətinin, Başqırt
ədəbi dilinin Krımdan, Özbəkdən, Azərbaycandan ayrı düşməsinin
səbəbini də yalnız provokatorlar, qara üzlü axmaqlar Moskvada
görə bilərlər. Yalnız sinfi korluq ilə damaqlarını çürüdən siyasi
mühacirlər kəskin tarixi, iqtisadi, mədəni, coğrafi həqiqətləri
görməyərək israr edə bilərlər» - deyir və bu məsələyə yenə heç bir
əsasa istinad etmədən Sultan Əliyevi, Musa Bikiyevi, Ayaz İsakini,
Krım milliyyətçilərinin hamısını pantürkistlikdə ittiham edir».
Cəfər Seyidəhməd müştərək ədəbi dil yaratmaq sahəsində
İ.Qaspiralının əldə etdiyi böyük nəticələri, bu təşəbbüsün türk
ziyalıları tərəfindən rəğbətlə qarşılanmasından qorxan, əndişələnən,
narahat olan çar hökumətinin ciddi tədbirlər gördüyünü
A.İbrahimovun xatırlanmamasından təəccüblənir. Çünki, bütün
bunlar Alimcan İbrahimovun mülahizələrini inkar edir. Cəfər
Seyidəhməd İ.Qaspiralının müştərək dil uğrunda mübarizəsinin qısa
tarixi dövr ərzində böyük uğur qazandığını, xüsusilə mətbuatın açıq
türkcə çıxmağa başlandığını, dildə sadələşməyə meylin artdığını,
ərəb, fars kəlmələrinin azaldıldığını, rus terminlərindən tədriclə
imtina edildiyini məmnunluqla qeyd edir. Göstərir ki, 1906-cı ildə
Rusiya Müsəlmanlarının III qurultayında ibtidai məktəblərin son
siniflərində bütün dərslərin məcburi olaraq ümumi türkcə
oxudulması ilə bağlı İ.Qaspiralının təklifinin qəbul edilməsi
müştərək dil yaradılması yolunda uğurlu tarixi addım idi. Cəfər
Seyidəhməd vaxtı ilə «Türk ləhcələrindən birisini bilən bir adamın
Balkanlardan ta Yaxın, Uzaq Şərqdə, Yakut və Çuvaşlarda – bütün
türk dünyasında rahatlıqla anlaşacağını öz təcrübəsində gördüyünü
təsdiq edən türkoloq Vamberyini A.İbrahimovun unutduğunu
istehza ilə qeyd edir və yazır ki, onun canfəşanlığını anlamaq çətin
deyil, o Moskvanın «parçala, hökm sür» siyasətinə xidmət edir və
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İ.Qaspiralı ideyalarına qarşı vaxtı ilə mücadiləyə girmiş İlminskinin
yolu ilə gedir. Belə olmasaydı, A.İbrahimov bugünkü türk
mətbuatında gündən-günə artan rus sözlərindən də bəhs edərdi.
Türk xalqlarına zorla ayrı-ayrı əlifbaların qəbul etdirilməsi hansı
tarixi, coğrafi, iqtisadi ayrılığın və hansı həyati zərurətlərin
nəticəsidir? - bu suallara da cavab verərdi. Məqalənin sonunda
Cəfər Seyidəhməd bu nəticəyə gəlir: çarlıq ölmüş, fəqət rus
imperializmi qızıl rəngə boyanaraq, daha qorxunc və daha qəti bir
şəkildə köhnə yolu ilə gedir və türk dillərini təməlindən yıxmaqla
məşğuldur.
Göründüyü kimi, müəllif sovetlərin dil, əlifba siyasətini ifşa
etmək üçün İsmayıl Qaspiralının ölməz irsi və ideyasından
məharətlə bəhrələnmiş və istəyinə nail olmuşdur. Məqalədə hazırda
Sovet rejimi və ideologiyasının türk xalqlarının dili, əlifbası xüsusi
ilə müştərək dil ideyasının üzərinə amansızcasına hücuma keçdiyi
qeyd olunsa da, İ.Qaspiralı ideyasının daha canlı, daha perspektivli
və həmişəyaşar olduğu qabarıq vurğulanır.
Azərbaycanlı mühacirlərin Türkiyədən çıxarılması, onların
siyasi, nəşri fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı Sovet Rusiyasının
inadkar, israrlı tələblərindən sonra meydana çıxan çox sayda
problemlərə, mühacirət həyatının üzüntülərinə, maddi sıxıntılara,
eləcə də mənbələrin məhdudluğuna, informasiya kanallarının
kasadlığına baxmayaraq, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri Rusiya
müsəlmanlarının lideri İsmayıl Qaspiralının həyatı, fəaliyyəti,
parlaq ideyaları daim mühacirlərin müraciət etdiyi mövzu olmuşdur.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 1934-cü ildə Krımlı Cəfər
Seyidəhmədin «Qaspiralı İsmayıl bəy» adlı sanballı əsəri İstanbulda
nəşr olunmuşdur.
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«Azərbaycan yurd bilgisi» böyük xalq xadimi İ.Qaspiralının
nəşr etdiyi «Tərcüman» qəzetinin 50 yaşı münasibəti ilə xeyli
material dərc etmişdir. «Dil guşəsi» adlı redaksiya məqaləsində (№
15, mart 1933) oxuyuruq: «Hələ İsmayıl bəy Qaspiralının 1881-ci
ildən etibarən «türk dili birliyi» sahəsindəki müanidanə (inadcıl –
T.A.) çalışması və yazması rusları tamamilə çaşdırmışdı. Mahut
missioner və müstəşrik (şərqşünas – T.A.) İlminskinin proqramına
uyğun təsis edilmək istənilən ibtidai türk-rus məktəblərinə qarşı
İsmayıl bəyin türkçü planı rus missionerləri arasında təlaşı
artırmışdır. Nəticədə 1919-cu ildə «Kazan rus missionerləri
qurultayı» İsmayıl bəyi həqiqi bir rus düşməni və rus əleyhdarı
olduğunu rəsmən elan etmişdir».
Prof.dr. Fuad Köprülüzadənin, Cəfər Seyidəhməd Krımlının,
Xəlil Xasməmmədlinin, prof.dr. Əhməd Cəfəroğlunun, Həsən
Abdullaoğlunun «Azərbaycan yurd bilgisi» jurnalının 1933-cü il
aprel tarixli 16-cı nömrəsində dərc olunmuş məqalələri
qaspiralışünaslığın dəyərli materiallarındandır.
Tanınmış türkoloq Fuad Köprülüzadə “İsmayıl bəy
Qaspiralı” adlı məqaləsində yazır: «1267-ci ildə Krımın «Avcı»
kəndində doğulan və atasının «Qaspra» kəndində dünyaya gəldiyi
üçün «Qaspiralı» ləqəbi ilə şöhrət qazanan İsmayıl bəy nə böyük bir
alim, nə bir şair, nə də bir filosofdur. Akçuraoğlunun çox doğru bir
tərifini qəbul edərək deyə bilərik ki, o, hər şeydən əvvəl və hər
şeyin fövqündə bir xalq xadimidir». F.Köprülüzadəyə görə, son 40
il ərzində çar Rusiyası daxilində yaşayan milyonlarla türkün milli
və mədəni intibahında ən böyük vəzifələri İ.Qaspiralı yerinə
yetirmiş, bütün həyatını bu işə həsr edərək minlərcə maneəyə
baxmayaraq, müvəffəqiyyətlə irəliləmişdir. Türklərin son 50 illik
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milli intibah tarixini yazacaq salnaməçi öz əsərində ona böyük yer
ayırmaq məcburiyyətindədir.
İ.Qaspiralının həyat və yaradıcılığı ilə oxucunu tanış edən
F.Köprülüzadə onun bir çox maddi və mənəvi müşkilatı dəf edərək,
1883-cü ilin aprelindən buraxdığı «Tərcüman» qəzetinin yalnız
Krımda deyil, Kazan, Qafqaz, Türkistan, Çin Türkistanı, Serbiyada,
Rumıniyada, Bolqarıstanda, Osmanlı imperatorluğunda, bir sözlə,
bütün türk məmləkətlərində böyük əks-səda doğurduğunu yazır,
eyni zamanda İ.Qaspiralının yeni üsullu məktəb açmaq, qadın
hüququnu qorumaq, qadınların təhsilə cəlb olunmasını təmin etmək
istiqamətindəki xidmətlərini vurğulayır və məqaləsini belə bitirir:
«Bütün həyatını türklüyün yüksəlməsinə sərf edən bu böyük adam
Türk xalqının əbədi şükranlarına layiqdir».
Cəfər Seyidəhməd Krımlı öz məqaləsində İ.Qaspiralını
yalnız türk aləminin deyil, bütün islam dünyasının yetişdirdiyi
öndər şəxsiyyətlərindən biri hesab edir və onu «türk millətinin tarixi
bir cərəyan, yarada bilmədiyi, hər tərəfin qorxunc bir qaranlıqda
çapaladığı bir dövrdə məfkurə eşqindən qüvvət və ilham alaraq
parlayan və həqiqi bir fecir – işıq müjdələyən varlığa» bənzədir.
Müəllif yazır ki, yaşadığı mühitin fikri və ruhi hürriyyətini təmin
etmək məqsədilə ortaya atılan və ruhundakı ilahi gücün
böyüklüyündən cəsarət alan İ.Qaspiralı təkbaşına islam dünyasının
tarixində dönüş etməyə və heç olmazsa bu sahədə bir başlanğıc və
sağlam bir cığır açmağa atılmışdı.
«Qaspiralının idealı məfkurəsi nə idi?» Cəfər Seyidəhməd
Krımlı bu sualı cavablandırarkən yazır ki, onun məqsədi islamın
Qərb mədəniyyəti və siyasəti önündə düşdüyü ağır vəziyyətdən,
islam dünyasının mübtəla olduğu dərdlərə çarə axtarmaqdan ibarət
idi. İ.Qaspiralı islamçılığı, panislamistliyi, milliyyətçiliyi rədd
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etmədiyi kimi, onun millətçiliyi də islamçılığa müxalif deyildi.
Krımlı yazırdı: «Qaspiralı milliyyətçi, türkçü idi. «Dildə, fikirdə,
işdə birlik» düsturu Qaspiralının həyatını həsr etdiyi bayrağın –
«Tərcüman»ın başına təsadüfən qonmamışdı».
İstedadlı publisist Cəfər Seyidəhməd Krımlı İ.Qaspiralı
ideya və əməllərinin mənbəyini, məramını, gücünü məhəbbət və
məharətlə, inandırıcı, obrazlı, eyni zamanda tarixi faktlara istinad
edərək təsvir, təqdim edir. Müəllifin uzaqgörənliklə yazdığı fikirləri
bu gün tarix təsdiq etmişdir: «Çar Rusiyası Qaspiralını yıxa
bilməmişdi, bolşevizm tufanı da onun millətin qəlbində buraxdığı
böyük sevgi və minnət izini silə bilməyəcəkdir. Gələcək nəsillər hər
halda bütün türk qəbilələrinin hür ocaqlarında müqəddəs milli yolda
yorulmamış, satılmamış, dönməmiş olan Qaspiralıya layiq
müəssisələr açacaq və heykəllər ucaldacaqlar». Əlbəttə, ötən əsrin
30-cu illərində və onadək olan dövrdə İ.Qaspiralıya olan münasibət
Cəfər Seyidəhməd Krımlını kədərləndirirdi: «35 il ömrünü millətinə
həsr etmiş, islamın və türkün hər bir dərdinə, hər kədərinə bağrı
yanmış, hər probleminə can vermək eşqi ilə çırpınmış olan Qaspiralı
üçün hətta 35 səhifəlik bir əsərin yazılmamış olması nə qədər acı və
nə qədər diqqətçəkici qüsurdur». Bu qənaəti ilə yanaşı, qeyd
etdiyimiz kimi, C.S.Krımlı İ.Qaspiralının layiq olduğu mərtəbəyə
yüksələcəyinə əmin idi.
Məqalədə C.Krımlı İ.Qaspiralının irəli sürdüyü «dildə,
fikirdə, əməldə birlik» ideyasının həyata keçirilməsi üçün ilk
addımın da özü tərəfindən atıldığını xüsusi vurğulayır: «Dil»dəki işi
bütün türk dünyasında anlaşılan sadə, tərkibsiz və kifayət qədər az
ərəb, fars kəlmələrindən istifadə edən «Tərcümanın dili»ni
yaratmaq oldu. Müəllif İ.Qaspiralının dil haqqındakı fikirlərini daha
aydın şəkildə oxucuya çatdırmaq üçün onun xalq şairi, qüdrətli söz
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ustası Məmməd Əmin Yurdaqula yazdığı məktubu təqdim edir.
Məktubdan aydın görünür ki, İ.Qaspiralı Məmməd Əminin hər kəs
tərəfindən anlaşılan dilini məhəbbətlə təqdir edir: «Doğrusu,
mübaliğəni nə sevər, nə də edərəm. Şeirlərinizi Ədirnə, Bursa,
Konya, Ərzurum türkləri anlayıb ləzzətlə oxuduqları kimi, Tiflis,
Təbriz, Şirvan, Xorasan, Türkistan, Kaşqar, Deşti-Kipçak, Serbiya,
Kazan, Krım türkləri də oxuyacaqdır ki, bu şərəfə hətta Füzuli və
Nəvai nail olmadılar. Qırx, əlli milyonluq və otuz əsrlik dünyaya
sadə bir qaşıqla oğul balını yedirən siz oldunuz ki, bu, Sizə şərəfdir,
bizə səadət!» C.S.Krımlı «ortaq dil» ilə bağlı «Tərcüman»ın da eyni
uğuru qazandığını qeyd edir və yazır ki, onun dili İstanbulun
hambal və qayıqçılarına, Çindəki türk dəvəçilərinə və çobanlarına
bu qəzeti tanıtmışdır. Kazanda, Sibirdə olduğu kimi, Təbriz və
Xorasanda da Baxçasaray dilini öyrənməyə meyl artmışdır.
İ.Qaspiralı hər bir sözü sadələşdirmək, dili yad kəlmələrdən xilas
etmək uğrunda mücadilə aparırdı. Məsələn, fars sözü «təyyarə»nin
əvəzinə «uçkuç» sözünün istifadəsini təmin etmək üçün hər fürsətdə
«Tərcüman»ın səhifəsində bu sözü təkrar-təkrar işlədərdi.
C.S.Krımlı İ.Qaspiralını inkar edən inqilabçılara, onu ehtiyatlı
olmaqda günahlandıranlara kəskin cavab verir və bu ittihamları
tutarlı faktlarla rədd edir. Hələ 1881-ci ildə Ağ məsciddə nəşr
olunan «Rusiya müsəlmanları» adlı əsərin səhifələrindən sitatlar
gətirərək çar hökumətinə, onun ruslaşdırma siyasətinə qarşı
İ.Qaspiralının nə qədər prinsipial, sərt mövqedə olduğunu xatırladır.
Moskva Universiteti hüquq fakültəsinin məzunu,
Azərbaycanın görkəmli siyasi və dövlət xadimi, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin ədliyyə və daxili işlər naziri Xəlil bəy
Xasməmmədlinin (1875 – Gəncə, 1947 – İstanbul) «İsmayıl bəy
Qaspiralıya aid bir xatirə» adlı yazısı da maraq doğurur. Müəllif
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İ.Qaspiralı ilə Moskva Universitetində görüşünü, bu təmasdan
aldığı unudulmaz təəssüratı, sonrakı əlaqə və əməkdaşlığı ilə bağlı
xatirələrini məhəbbətlə qələmə almışdır. Bundan əvvəl isə Xəlil bəy
sevə-sevə fövqəladə şəxsiyyət adlandırdığı İsmayıl bəyi ailəsinin
abunə olduğu «Tərcüman»dan tanıyırdı. Xəlil bəy yazır ki, ana
dilində məktəb, qəzet olmayan mühitdə gənclik onu düşündürən bir
çox, o cümlədən milli məsələlərə, ruslaşdırma siyasəti ilə bağlı
suallara cavab axtarırdı: «…tapmayanda, dərhal o zamanlarda
Rusiya üçün yeganə türkcə qəzet olan «Tərcüman»a üz tuturdu və
İsmayıl bəyin milli türk məktəblərinin açılması, Rusiya türkləri
üçün milli və müştərək bir dilin yaradılması, nəhayət, türk ittihadı
haqqındakı vaizlərində təsəlli tapa bilirdi. İstər-istəməz hər türk
gənci bu qəzetin ruhunu və istiqbalın üzə gülücü ümidini
«Tərcüman»da axtarırdı. Moskva Darülfünunda təhsil alarkən artıq
özüm «Tərcüman»a abunə yazılmışdım. Yeganə milli qidamız o
idi».
Xəlil bəy Xasməmmədli xatirəsinin sonunda «bu böyük və
əzmkar türk milli qəhrəmanının» - İsmayıl Qaspiralının fikir və
düşüncələrinin öz əhəmiyyətini itirmədiyi və bu günün həll edəcəyi
məsələlər sırasında durduğunu vurğulayır.
Türkologiyanın parlaq simalarından biri, professor,
«Azərbaycan yurd bilgisi» jurnalının naşiri və redaktoru Əhməd
Cəfəroğlu (1899 – Gəncə, 1975 – İstanbul) «İsmayıl bəy Qaspiralı»
adlı məqaləsini mərhumun məşhur misraları ilə başlayır:
«Mən doğuldum «Avcı» köydə
Min səkkiz yüz əlli birdə.
Məkanımdır Baxçasaray,
Qəbrim kim bilir nərədə» - deyən İsmayıl bəy haqlı olaraq
qəbrinin yerini təyin edə bilməmişdir. Bu gün cismən ana qucağı
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Krımda istirahət edən bu əsl türk övladı mənəvi məzarını, ruhunu
otuz beş ildən çox cani-dillə çalışdığı türk ellərinin, uluslarının
qəlbində tapmışdır. O, böyük dühası, enerjisi, qayəsi ilə kiçik Krıma
sığmamış, gündən-günə Krımlılıqdan çıxaraq türk ellərinin mənəvi
həyatına əl uzatmış, Krımı Azərbaycandan, Türkistanı İdil-Uraldan,
Çin türkünü İstanbul türkündən ayırmamış, birisini o birindən üstün
tutmamış, ulu baba kimi hamısına babalıq etmişdir». Əhməd
Cəfəroğlu «İsmayıl bəyi Azərbaycana çox yaxın bir sima»
adlandırmış, Zərdabi ilə sıx ülfəti onun Azərbaycana daha isti
tellərlə bağlandığını qeyd etmişdir.
Dünya şöhrətli türkoloq Ə.Cəfəroğlu İ.Qaspiralı əzəmətinin
ortaya atdığı ideyalarla, meydana qoyduğu əsərlərlə ölçüyəgəlməz
olduğunu vurğulayaraq yazır ki, bu gün «Tərcüman»ın intişarının
50 illiyi münasibəti ilə maddi məzarı əcnəbi istilası altında matəmə
büründüyündən, qəlbimizdə yerləşən mənəvi məzarı önündə diz
çökür və o böyük türkün ruhunu hörmətlə salamlayırıq.
Əhməd Cəfəroğlu məqaləsində İ.Qaspiralının tərcümeyihalına, keçdiyi yola nəzər salır, fəaliyyəti haqda geniş bəhs edir,
«Tərcüman»ın nəşrindən söz açır, «ortaq dil» uğrunda
mücadiləsindən yazır və bu qənaətə gəlir: «İsmayıl bəyin
«Tərcüman»ı qədər heç bir təşəbbüs türklər arasında türk dili islahı
ehtiyacını doğurmamışdır». Rus missionerləri İsmayıl bəyi özlərinin
ən böyük və ən qəddar düşməni elan etmələrinin tək səbəbi onun
məktəblərdə məcburən heç olmazsa, ibtidai bir şəkildə olsa belə,
türk dilində yazıb oxumaq təklifi və bu istiqamətdə fədakar
fəaliyyəti olmuşdur. Bu, çar hökumətinin ruslaşdırma siyasətinə
sarsıdıcı zərbə idi. Professor Əhməd Cəfəroğlu məqaləsini bu
sözlərlə bitirir: «İsmayıl bəy… son nəfəsinə qədər əkdiyi çiçəkləri
bəslədi. Fəqət nə rus missionerləri, nə də türk-rus bolşevikləri onu
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«türk dili birliyi» ideyasına görə əfv etmədilər, onun irsini türk
ellərindən uzaqlaşdırmağa çalışdılar. İsmayıl bəyin böyük rus
ittihadına qarşı qoyduğu böyük türk birliyi, onlara görə nə qədər
müzür (ziyanlı – T.A.) isə, bizcə, o qədər əziz və o qədər
hörmətlidir. Mərhum İsmayıl bəyin ruhunu bu müqəddəs fikrinə
görə bir daha təqdis etmək (əziz tutmaq – T.A.) bir vəzifəmizdir».
«Azərbaycan yurd bilgisi» jurnalında İsmayıl bəy Qaspiralı
haqqında materiallar sırasında Həsən Abdullaoğlu Krımlının
məqaləsi, həm həcminin böyüklüyü, həm məzmunu, həm də İsmayıl
Qaspiralı – Azərbaycan əlaqəsinə geniş yer verməsi ilə diqqəti
çəkir. «Ümumtürklərin böyük bir ustadı, qiymətli müəllimi», «çox
mümtaz və ali bir mövqeyə sahib», «dahi» kimi kəlmələrlə İsmayıl
Qaspiralını tərif edən H.A.Krımlı yazır ki, o bir tərəfdən qəzeti ilə
Rusiya istilasına məhkum türklərin siyasi, iqtisadi, ictimai
dərdlərinə dərman axtarır, digər tərəfdənsə, türk və islam dünyasını
dolaşaraq hər yerdə məktəb açır, elm və ürfan yaymaqla məşğul
olurdu. Müəllif İsmayıl bəyin ucsuz-bucaqsız türk ellərində, hətta
Hindistanda da yeni üsullu məktəblər açması, «Tərcüman» qəzeti,
digər nəşri fəaliyyəti barədə geniş bəhs edir və göstərir ki, o,
bitməz-tükənməz bir varlıq idi və bu varlıq qaynayaraq, fışqıraraq
dünyanın hər tərəfinə, hər türk və islam ölkəsinə yayılırdı. Həsən
Abdullaoğlu Krımlı İ.Qaspiralının Qafqaz türkləri ilə sıx əlaqədə
olduğunu, o dövrün türk ədəbiyyatı arasında Azərbaycan türklərinin
ədəbiyyatını digərlərindən üstün tutduğunu, bununla bağlı
«Tərcüman»da məqalələr yazdığını vurğulayır, məqaləsini belə
qurtarır: «Böyük ustadın həyatı və gördüyü işlər dərya kimidir. Bir
qəzet səhifəsində yazılacaq məqalə ilə əhatə etmək göydən dəryaya
bir damla yağmur düşməsi qəbilindən isə də, bununla məqaləmizə
nəhayət vermək məcburiyyətindəyik».
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«Azərbaycan yurd bilgisi» məcmuəsinin 1934-cü il avqustun
18-də keçirilən İkinci Türk dili qurultayına həsr olunmuş 1934-cü il
iyul-avqust tarixli 31-32-ci nömrəsində də çox sayda maraqlı
səyahət
oçerkinin,
«Baxçasaray
məktubları»,
«Rusiya
müsəlmanları», «Rus-Şərq anlaşması», «Avropa mədəniyyətinə bir
nəzər», «Rusiyada mətbuat və islam nəşrləri», «Rusiyanın islam
siyasəti», «Zülm haradan gəlir», «Qadınlar» və s. kimi böyük
ictimai-siyasi, tarixi-mədəni əhəmiyyət kəsb edən klassik
publisistika nümunələrinin, «Firəngistan məktubları», «Darrürrahat
müsəlmanları», «İvan və Süleyman», «Aslan qız» kimi bədii
əsərlərin, «Qədim türk dili», «Türk dilinin şivələri», «İstanbul
qəzetləri», «Dil sadəliyi», «Osmanlıca və sadə türkcə», «Dil
məsələsi», «İmla bəhsi», «Kitab və kitabçılıq», «Dil, dil, dil»,
«Bizim mətbuat», «Can alıb can verəcək məsələ», «Dil və
məsuliyyət», «Bakı qəzetləri» kimi ortaq dil, ümumiyyətlə, dil
problemlərinə dair onlarca analitik və bu gün də aktual məqalənin
müəllifi İsmayıl Qaspiralı, onun ideya və əməlləri sevgi ilə
xatırlanır.
Dr. Akdes Nimet «Bundan 25 il əvvəl Kazan türklərində
«Dil yarışı» adlı məqaləsində yazır ki, XIX əsrin sonlarından
etibarən böyük türkçü Qaspiralı İsmayıl və Kazan türklərinin ən
mümtaz simalarından alim və ədib müfti Rizaəddin Fəxrəddin
bəylərin təsiri ilə türk ədəbi dili inkişaf etmiş, xeyli təmizlənmiş,
işlək bir hala gətirilmişdir. Müəllif bu sahədəki uğurlarda 1909-cu
ildə türkcəni işlək və təmiz bir hala gətirmək məqsədi ilə «Şura»
məcmuəsində (Kazan) «Dil yarışı» müsabiqəsinin rolunu xüsusi ilə
vurğulayır. Qalib olmaq üçün məqalənin ədəbi və öz türkcə olması
əsas şərtdir. Yarışda 66 qələm sahibi iştirak etmiş və «Kazan
türklərinin ən təmiz, dəyərli, xarakter sahiblərindən biri olaraq

~ 253 ~

• Abid Tahirli
tanınan «Kazan xanlığı tarixi», «Sibir tarixi» və «Süyüm Bikə»nin
müəllifi, qiymətli alim» hazırda sovetlərin Arxangelskə sürgün
etdiyi Hadi Atlasi bəy yarışın qalibi olmuşdur.
Jurnalın həmin nömrəsində və digər yazılarda da ortaq dil və
ümumiyyətlə, dilin sadələşdirilməsi, zənginləşdirilməsi ilə bağlı
İ.Qaspiralı ideyası və əməlləri, onun ardıcıllarının bu istiqamətdə
həyata keçirdiyi tədbirlər qeyd olunur. 1917-ci il Rus inqilabından
sonra Daşkəndə bütün türk dünyası üçün «bir dil» hazırlamaq,
1926-cı ildə Bakıda keçirilən «Türk dili konfransı»nda latın
əlifbasını qəbul etmək layihəsi ortaya atılmışdı. Yer üzündə yaşayan
türklər üçün bir dil, bir imla və bir yazı qəbul etmək, heç olmazsa,
«dildə birliyi» təmin etmək istəyindən bəhs olunmuşdu (Dr.
A.N.Hakimbay. «Türkistanın Buxara ölkəsində dil məsələsi»
məqaləsi).
Biz yuxarıda Krımlı Həsən Abdullaoğlunun İ.Qaspiralı ilə
bağlı məqaləsindən bəhs edərkən göstərmişdik ki, o, İ.Qaspiralının
gördüyü işləri haqlı olaraq bitməz-tükənməz bir dəryaya bənzədir.
Fikrimizcə, bu tükənməz dəryanın milyonlarla damcısının bütün
türk dünyası üzərinə və bütün türklərin beyninə, qəlbinə səpilməsi,
sirayət, nüfuz etməsi İsmayıl Qaspiralının «dildə, fikirdə, işdə
birlik» ideyasının gerçəkləşməsinə təkan olardı.
“Ədəbiyyat qəzeti”
8 mart 2012-ci il
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İSMAYIL QASPİRALININ
ƏDƏBİ-TƏNQİDİ GÖRÜŞLƏRİ
Osmanlı, rus, Qərb, Şərq, xüsusən də Azərbaycan ədəbiyyatını dərindən bilən, ədəbi prosesi diqqətlə izləyən, bunlarla da
kifayətlənməyən dahi İsmayıl Qaspiralı sənət, sənətkarlıq
məsələlərinə, yazıçı məfkurəsi və missiyasına, əsərlərin mövzusu,
ideya-istiqaməti, dil, üslub problemlərinə, eləcə də milli ədəbiyyatın
inkişafına, tənqidçinin vəzifəsi və tənqidin ədəbi sözə təsirinə dair
bu gün də aktuallığını və əhəmiyyətini zərrəcə itirməyən çox sayda
məqalələr qələmə almışdır. İstedadlı yazıçı-publisist, naşir, redaktor
və yeni üsullu məktəb yaradıcısı İ.Qaspiralının çoxşaxəli inadkar,
fədakar, məhsuldar fəaliyyətinin bəzi sahələri ilə bağlı araşdırmalar
epizodik və səthi olsa da, aparılmışdır. Lakin onun zəngin ədəbitənqidi görüşləri, milli ədəbiyyatın, ədəbi dilin inkişafına həsr
olunmuş irsi ürək ağrısı və acı təəssüf doğursa da, qeyd olunmalıdır
ki, hələ də ədəbiyyatşünaslığımızın diqqətindən kənardadır.
Vaxtı ilə – İ.Qaspiralı sağ ikən, vəfat edəndən sonra da çar
və sovet dövründə onun ideyaları «pantürkist», «panislamist»
damğaları ilə gözdən salınmış, qatı rus millətçilərinin, şovinistlərin,
türk düşmənlərinin, missionerlərin, xəfiyyə, senzor və məmurların,
eləcə də milli satqınların təqibinə, təzyiqinə, aramsız, amansız
hücumuna məruz qalmışdır. İş o həddə çatmışdır ki, İ.Qaspiralı
rəsmən düşmən elan edilmiş, məzarı dağıdılmışdır. Qəhrəman və
sarsılmaz Krım tatarlarının ana Vətəndən sürgün edilməsinə

~ 255 ~

• Abid Tahirli
baxmayaraq, İ.Qaspiralının irsi, ideyaları doğma Baxçasarayda,
Türkiyədə və Azərbaycan mühacirlərinin nəşri fəaliyyətində
unudulmamış, diqqətdə saxlanılmışdır. Qardaş Türkiyədə qaspiralışünasla bağlı xeyli sayda dəyərli tədqiqatlar nəşr olunmuşdur.
Təqdirəlayiqdir ki, Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin də
böyük dostu prof.dr. Əli Yavuz Akpinar XIX əsrin sonu XX əsrin
əvvəlləri Rusiya müsəlmanlarının lideri İsmayıl Qaspiralının 3
cildlik seçilmiş əsərlərini hazırlayıb (I cildi Bayram Orak və Nazim
Muradovla birlikdə) nəşr etdirmişdir (İstanbul, «Ötüken» nəşriyyatı.
I cild, 2003-cü il, 476 səh., II cild 2004-cü il, 422 səh., III cild,
2008-ci il, 512 səh.). Xüsusi vurğulamağa ehtiyac vardır ki,
Y.Akpinar hər üç cildə «Ön söz», II cildə irihəcmli «Giriş»
yazmışdır.
Türk-islam tarixinin mümtaz zəka sahiblərindən olan İ.Qaspiralının ədəbi baxışlarını, tənqid yaradıcılığını, tənqid konsepsiyasının mahiyyətini, məğzini aydın dərk etmək, düzgün dəyərləndirmək üçün müəllifin bu qəbildən olan yazılarının məzmununa
görə aşağıdakı şəkildə təsnifatını aparmaq vacibdir:
- tənqid, onun elmi-nəzəri əsasları və vəzifələri;
- Osmanlı yazıçıları və ədəbi nümunələri;
-Qərb, rus yazıçıları və ədəbi nümunələri;
- Rusiya imperiyasında yaşayan türk xalqları yazıçıları və
ədəbiyyatı;
- Azərbaycan yazıçıları və ədəbi əsərləri;
-milli ədəbiyyat və tərcümə prolemləri;
- ortaq ədəbi dil, üslub, sənətkarlıq məsələləri.
İ.Qaspiralı özünün tənqidlə, onun elmi-nəzəri əsasları ilə,
Qərbdə, Rusiyada və Osmanlıda tənqid tarixi və tənqidə
münasibətlə bağlı fikirlərini, mülahizə və mühakimələrini
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«Tərcüman» qəzetində dərc etdirdiyi çoxsaylı yazılarında
(«Osmanlı mətbuatı», «Tənqid», «Tənqid, yəni ölçü», «Muaheze»,
«Fəcr», «Məcburi deyil, lazımi cavab», «Nə səbəbdən geri qaldıq»
və s.) geniş işıqlandırmışdır.
İ.Qaspiralı müasirlərinin, eləcə də klassik filosof və
tənqidçilərin sahə ilə bağlı fikirləri, mühakimələri ilə yaxından
maraqlanırdı. Aristotelin – Ərəstunun, Platonun – Əflatunun
əsərlərində poeziya, dram və digər sənət sahələrinin tənqidinə ayrıca
fəsil həsr olunduğunu, bu işin bir elm sahəsinə çevrildiyini qeyd
edən müəllif tənqidin qədim Yunan və Romalılardan Avropaya
keçdiyini, daha sonralar rus tənqidinin yarandığını göstərirdi.
Müəllifin fikrincə, Rusiyada tənqid daha çox yayılmış və gözəl
məsləyə çevrilmişdir, hətta burada «insanın fikrindən, qələmindən
və əlindən zühur edən bütün əsərlərin ətraflı tənqidə çəkilməsi, hər
əsərin gözəlliyinin və faydasının ölçülməsi bir qayda hökmünə
girmişdir» (Tənqid. «Tərcüman», № 1, 7 yanvar 1896). Adını
çəkdiyimiz yazıda İ.Qaspiralı bununla, belə müsəlman
ədəbiyyatında tənqidin olmadığını təəssüflə bildirir. Bəziləri barədə
həcv, yaxud mədhiyyələr yazılsa da, bunlar təhlildən sayılmaz. O
yazır: «Halbuki, tənqid ədəbiyyatın tərəzisidir, tərəzisiz bazar,
tənqidsiz ədəbiyyat lazımınca parlaq ola bilməz. Bez bazarına arşın,
çörək bazarına okka necə lazımdırsa, ədəbiyyata ölçü olan tənqid,
bəlkə daha artıq lazımdır. Ədəbiyyat maddidən daha vacib olan
mənəvi qidamızdır ki, mizan istər. Hər nə olsa geymirik, hər nə olsa
yemirik, elə isə hər nə olur-olsun oxunarmı?» Bədii nümunələri
məfkurə məsələsi prizmasından dəyərləndirən İ.Qaspiralı tənqidin
qarşısında konkret vəzifələr qoyur: tənqid bitərəf, obyektiv
olmalıdır, yalnız nöqsanları göstərməklə kifayətlənməməlidir, əsərin
nə dərəcədə yararlı olduğunu meydana çıxarmalı, isbat etməlidir;
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tərcümə olunan əsərlərin bir-birindən fərqi nədir, faydası nədir,
müəllif nə deyir, düşüncəsi nədir, toplumun mühakiməsinə çıxardığı
məslək nədir, roman nədir, hekayə nədir? – tənqid bunları açacaq,
anladacaqdır.
Ədəbi-tənqidi görüşlərinin ən cazibədar cəhətinin bədii
ədəbiyyata millilik amilinin aparıcı olduğunu irəli sürən İ.Qaspiralı
Osmanlı ədəbiyyatında tənqidin yerini qeybətin tutduğunu yazır və
bunu aslanın yuvasını zəbt etmiş tülküyə bənzədir. Sonra da sual
edir ki, tənqid lazımdır, amma tənqidçi kim olacaq? Tənqidçidən
məsuliyyətlilik, prinsipiallıq, hazırlıqlıq, cəsurluluq tələb edildiyini
diqqətə çatdırmaq üçün yazır: «Bu belə işdir ki, çörəkçilikdən və
vaqon kömürçülüyündən daha ağırdır…». İ.Qaspiralı irsində
tənqidlə, onun qarşısında qoyulan vəzifələrlə bağlı müddəaları
ümumiləşdirsək, aşağıdakı qənaətlər hasil olar:
- tənqid ədəbiyyatın, düşüncə və əməlin mizanı və ölçüsüdür
ki, mütləq lazımdır;
- tənqidin mətləbi gerçəyin ortaya çıxarılmasıdır;
- tənqid hər əsərin, hər fikrin, hətta hər işin həqiqi dərəcəsini
təyin və zahir edir;
- tənqid bir ziyadır ki, gözəl düşüncə və əməl onun
sayəsində təyin edilir;
- tənqid yoxdursa, gözəl düşüncənin, əməlin fəna, yaxud
əksinə eybəcər düşüncənin, pis əməlin gözəl görünməsi ehtimalı
var;
- tənqid hər tərəfə baxan bir gözdür, yaxşı görərsə, çox iş
görər;
- tənqid ən əvvəl əsərin dilinə göz edər: dil sadə, anlaşıqlı,
təsirli, qüdrətli, obrazlı olmalıdır;
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- bir mövzudan iki qələm sahibi iki cür yazar. Bunların
gözəlini, istifadəyə yararlısını müəyyənləşdirmək tənqidə,
tənqidçiyə məxsusdur;
- ədəbi tənqidin meydanı çox genişdir: əsərin dili, üslubu,
sənətkarlıq səviyyəsi, məzmunu, ideyası araşdırılır, bəyan və təyin
edilir, istifadəyə yararlılığı müəyyənləşdirilir;
- əsər var ki, qayət gözəl və süslü dil ilə yazılır, fəqət
istifadəyə yararsızdır, əsər var ki, dili qabadır, gözəl deyildir, fəqət
fikri çox dəyərlidir – bunları tənqid üzə çıxarır;
- tənqidin ictimai həyata təsiri daha güclüdür: pis
düşüncələri, əməlləri, köhnə, ziyanlı adət-ənənələri rədd edib,
ictimai şüuru oyandıran tənqiddir;
- tənqid obyektiv, tərəfsiz olmalıdır, günəş şüası kimi
qaranlıqda görülməz şeyləri aşkar edir;
- tənqidçinin tərəzisi böyükdür: hər şeyi çəkər, ölçər.
Türk xalqları üçün ortaq, həm də sadə, hər kəs tərəfindən
anlaşılan ədəbi dil uğrunda mücadilə aparan İ.Qaspiralı tənqidin
dilinin də terminlərlə, uğursuz əcnəbi sözlərlə yükləməyin qəti
əleyhdarı olmuşdur. O, ədəbi-tənqidi dildə işlənən bütün sözlərin,
hətta Avropa dillərində «kritik», ərəblərdə «tənqid» kimi işlənən
sözlərin də türkcəsinin tapılmasına çalışmışdır. «Tənqid»i ölçü və
ya «çəki» sözləri ilə tərcümə etmək istəyirəm – yazan (Tənqid,
yoxsa ölçü) İ.Qaspiralının fikrincə, ilk vaxtlar bu söz bəlkə bir
qədər qaba görünər, lakin işləndikcə belə olmadığı üzə çıxacaq: «Bu
dediyimi çəkiyə alınız: haqqım olub-olmadığını fikrə çəkiniz, əgər
çəkiniz doğru olub yanlışım çəki ilə meydana qoyularsa, bu
çəkinizdən çox razı olaram». İ.Qaspiralı elçixanələrdəki əsgəri
məmurlara «ateşe militer», «ateşe neval» deyilməsinə qarşıdır.
Yaxud, o «təyyarə» kəlməsinin «uçquç» kimi işlədilməsini təklif
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edir. Bununla belə İ.Qaspiralının fikrincə, türkləşmiş ərəbcə sözlər
çipçiy fransız istilasından daha yaxşıdır. Yeri gəlmişkən qeyd edək
ki, termin problemi dilçiləri ədəbiyyatşünasları, tənqidçiləri daim
düşündürmüşdür. «Təravətsiz, soyuq peşəkar nəfəsindən söz düzümü, söz sırası pozulan, epitet çuvalının, termin xurcununun ağırlığı
altında əzab çəkən cümlələr» (Yaşar Qarayev. Meyar şəxsiyyətdir.
Bakı. Yazıçı, 1988. «Tənqidçi təfəkkürü və tənqidin dili»
məqaləsindən, səh.356) bu gün də sahənin ciddi problemlərindəndir.
Osmanlı yazıçıları və onların bədii əsərləri haqqında
İ.Qaspiralının qələmə aldığı məqalələr onun ədəbi-tənqidi görüşləri
barədə təəssüratı xeyli zənginləşdirir. Rəcaizadə Əkrəmin
İstanbulda çıxan «İqdam» qəzetində dərc olunmuş «Saimə» adlı
hekayəsi haqqında resenziyada («Tərcüman», 30 mart, № 13, 1897)
əsəri «gözəl hekayə» kimi təqdim edir və bunu deməyə əsası
olduğunu yazır: «Çünki «Saimə» bulvar qızının, yaxud kafe
bülbülünün hekayəsi deyil, milli bir hekayədir». Tənqidçi Osmanlı
həyatının, məişətinin mənzərəsini parlaq boyalarla, real əks
etdirildiyini, faciələrlə dolu həyata məhkum olan Saimənin, atası
«çiçək maraqlısı, kitab və mütaliə həvəslisi Sadıq əfəndinin, talesiz
anası Səadət xanımın iztirablarını, qəlb çırpıntılarını inandırıcı
şəkildə oxucuya çatdırıldığını və əsərin dərin tərbiyəvi təsirini
məmnunluqla vurğulayır. İ.Qaspiralı özünün tənqidçi tələblərinə
ciddi riayət edir. Əsərin süjeti, kompozisiyası, obrazları, dili barədə
dolğun təhlil aparır. Hekayənin dilini təqdir edir: «Dili sadədir və
sadəliyi ilə bərabər yaraşıqlı və ləzzətlidir. Ümidvarıq ki, bu
hekayəni oxuyanlar dil və təsvirlər cəhətdən ləzzət alıb məmnun
qalacaqlar». Bununla belə, İ.Qaspiralı hekayədə yol verilən yersiz
terminlərə və xoş olmayan ifadələrə də rast gəldiyini vurğulayır və
bu qüsurlara göz yummur. Şübhə etmir ki, yazıçı bu termin və
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ibarələrin «türkcəsini çox gözəl bilir, bildiyi halda yazması»nı da
tələb edir.
«Fəcr» adlı tənqid («Tərcüman», 18 avqust, № 32, 1896)
İstanbul şairlərindən Abbas Xavərinin eyni adlı kitabına həsr
olunmuşdur. Həcmcə kiçik olan məqalədə müəllif əsərlə bağlı çox
əhatəli məlumatlar verməyə, kitabdakı şeir və hekayələri təhlil
etməyə, dəyərləndirməyə müvəffəq olmuşdur. Kitabın həcmi (30
səh.), içindəkilər (beş-on parça şeir, bir-iki nəsir), tərtibatı (gözəl və
sevimli), dili (sadə türkcə, gözəl yazılmış, rahat oxunan) barədə
qısa, lakin kifayət qədər dolğun informasiyalar əsər barədə xeyli
təəssürat yaradır. İ.Qaspiralı kitabdan sitatlar gətirərək şeir və
hekayələrin məzmununun qısa xülasəsini verir, əsərin ideyası,
yazıçının məramını təhlil edir, yazıların tərbiyəvi əhəmiyyətini
məmnunluqla vurğulayır. Bəzən tənqidin dilini quru, rəsmi dilə
bənzədirlər. İ.Qaspiralı tənqidi ilə bağlı bunları söyləmək olmur.
Onun tənqidinin dili canlı, obrazlı, bədii dilə yaxındır. Elə haqqında
bəhs etdiyimiz məqalədəki bir cümləyə diqqət yetirək: «Haqqında
bəhs etdiyimiz əsər «Fəcr» olduğundan (dan yeri söküləndə
üfüqdəki qızartı – T.A.) irəlidə daha parlaq sabahın və gündüzün
görülməsini arzu edirik». İ.Qaspiralının tənqidçi «mən»i həmişə
həm yazıçının, həm də oxucunun yanındadır. O, təhlil, tənqid,
yaxud təqdir etməklə, dəyərləndirməklə kifayətlənmir. Tövsiyələrini
də əsirgəmir: «…daim sadə yazmağa himmət edin. Bunu
bacarırsınız. İstedadınızı Şirazivari gül, bülbül və qədəhə xidmətçi
etməyin, bunlardan bezdik. Qəhrəmanları xatırlayın, cəhalət və
nadanlığa qarşı mübarizə aparan böyük simaları təsvir edin. Belə
əsər dildən-dilə dağları aşar, şüuru oyandırar, iş görər. «Fəcri»
Kaşqara da göndərin, çünki sadə dili sayəsində orada da onu
anlayacaqlar». İ.Qaspiralı tənqiddə prinsipial, qətiyyətli olduğu
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qədər səmimidir, arqumentləri inandırıcıdır. Ümumiyyətlə,
tənqidçinin inandırmaq məharəti həmişə gündəlikdə olmuşdur, bu
gün də aktuallığını itirməmişdir. Görkəmli alim prof. Nizaməddin
Şəmsizadə «Tənqidin ədəbi prosesdə rolu» monoqrafiyasında yazır
ki, hər cür mühakimə kimi, tənqidi mühakimənin də birinci
məziyyəti inandırmadır. O, həm yazıçını, həm də oxucunu eyni
səviyyədə inandırmalıdır. İnandırmaq üçün, tənqidi mühakiməni
irəli sürən subyektin ehtimal və fərziyyələri haqqında fikir
söylənilən bədii obyektin tarixi vəziyyəti baxımından məntiqli,
mülahizələri isə arqumentli olmalıdır (Nizaməddin Şəmsizadə.
Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. Üçüncü cild. Bakı, «Elm», 2011,
səh.27). Xələfin mühakimə və müddəaları sələf üçün hələ 100-150
il bundan əvvəl kredo olmuşdur – desək, yəqin yanılmarıq.
İ.Qaspiralı yaradıcılığını Osmanlı həyatından, ədəbi, mətbu
mühitindən kənar təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Onun ədəbitənqidi görüşlərinin formalaşmasında, inkişafında, zənginləşməsində bu faktorların yeri, rolu danılmazdır «Osmanlıların ən sevimli
yazıçısı, İstanbulda ən mötəbər dil, səadətli Namiq Kamal, «sadədən
sadə, açıqdan açıq ibarələri ilə məqbul» Sami Şəmsəddin, «Osmanlıların ən güclü publisistlərindən Midhət Əhməd», «Osmanlı
mühərrirləri və naşirləri arasında şöhrətli Tofiq Əbüzziya», digər
Osmanlı yazıçı, şairlərinin yaradıcılığı, İstanbulda nəşr olunan
mətbu orqanların materialları ilə bağlı İ.Qaspiralının tənqidi bu gün
də böyük maraq doğurur, aktualdır.
Eyni sözləri Azərbaycan ədiblərinin yaradıcılığına həsr
etdiyi yazılara da şamil etmək olar. M.F.Axundzadə, Həsən bəy
Zərdabi, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Əhməd bəy Ağaoğlu, Məhəmmədağa Şahtaxtlı, Nəriman Nərimanov və s. kimi xadimlərin
ədəbi-mədəni fəaliyyəti ilə bağlı çoxsaylı qeydləri, Seyid Əzim
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Şirvaninin şeirləri («Tərcüman», 1 oktyabr 1895), Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyevin «Dağılan tifaq» komediyası haqqında («Tərcüman»,
18 oktyabr, 1899) rəy və resenziyaları, eləcə də «Əkinçi», «ZiyayiQafqaziyyə», «Kəşkül», «Şərqi-Rus», «Həyat», «İrşad», «İqbal»,
«Səda», «Həqiqət», «Molla Nəsrəddin», «Məktəb» kimi
Azərbaycan mətbuat nümunələri, xüsusi ilə onların dil sahəsindəki
fəaliyyətləri ilə əlaqədar İ.Qaspiralının çoxsaylı mülahizə və
mühakimələri onun ədəbi-tənqidi görüşlərini dəyərləndirmək
baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
XIX əsrin II yarısı Rusiya müsəlmanları üçün tərcümə
ədəbiyyatı necə olmalıdır? Kimlər, hansı əsərlər tərcümə
edilməlidir? Tərcümə ədəbiyyatı Rusiya müsəlmanları arasında
hansı missiyanı daşımalıdır? Bu suallara Rusiya müsəlmanlarının
tərcümanı İ.Qaspiralı «Tərcüman» qəzetinin bir neçə nömrəsində
(20 noyabr, № 41, 12 dekabr, № 44, 1884; 17 yanvar, № 2, 15
fevral, № 6, 8 mart, № 9, 15 mart, № 10, 1885; 17 sentyabr, № 35,
1895) dərc etdirdiyi «Osmanlının məişət və ədəbiyyatı» adlı
irihəcmli yazısında özünəməxsus tərzdə – ciddi arqumentlərə,
konkret faktlara istinad edərək, ədəbi materialları dəyərləndirərək
cavab verir. Məqalədə Osmanlıda Qərb ədəbiyyatından edilən
tərcümələr timsalında İ.Qaspiralı fikir və mülahizələrini irəli sürür,
tərcümə ədəbiyyatı ilə bağlı baxışlarını bölüşür.
Müəllif əvvəlcədən bəyan edir ki, məqsədi mədhiyyə etmək
yox, təhlil və tənqid etməkdir. Onu da bildirir ki, Osmanlıda belə bir
ənənə yoxdur, odur ki, yazılanlarda nöqsan görüldükdə həmən
birdən-birə ayıb dəftərinə yazılmasın». Tənqidçi son 10-15 ildə
Osmanlıda kitab, qəzet nəşrinin xeyli irəlilədiyini vurğulasa da,
onların sırasında Qərb ədəbiyyatının qorxulu melodramlarının,
məişət romanlarının üstünlük təşkil etdiyini təəssüflə bildirir:
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«Əksəriyyəti Paris məişətini və Fransız ictimai fikrini təsvir edən
romanların Osmanlı məişətinə təsiri ola bilərmi?.. Parisin
Marqaritası, Jozefini, Lizası və onların tayları harada, İstanbulun
Ayşə, Fatma mübarəkləri harada? Onların arasında dağlar var,
deyilmi? Avropa ədəbiyyatının qədrini bilmədiyimizi, ona qarşı
olduğumuzu zənn etməyin. Qətiyyən! Söyləyəcəyim ancaq budur
ki, iki Fransız romanından bir milli hekayə mənfəətlidir». Yeri
gəlmişkən, Rusiya müsəlmanlarının mövcud ağır, acı vəziyyətini,
cəhalət, mövhumat, laqeydlik, durğunluq halını nəzərə alan və
bundan çıxış yolunu arayan İ.Qaspiralı, fikrimizcə, haqlı olaraq
şəraitə uyğun olaraq ədəbiyyata «ədəb, əxlaq, hünər və elm
intişarına xidmət edən qələm əsərləri» tərifini vermişdi
(«Ədəbiyyatı cədidə» adlı məqalə. «Tərcüman», 1888-ci il, № 13).
İ.Qaspiralı təəssüflə yazır ki, bizim məşhur Avropa əsərlərini
mütaliə etmək zamanımız irəlidədir, səbr etməliyik. O, Qərb
ədəbiyyatı nümunələrinin Şərqdə mütaliəsinin və onun ictimai fikrə
təsirinin mümkünlüyünü, Şərq xalqlarının həyat və təfəkkür
tərzində Avropalılarla müqayisədə «müştərək hallardan müştərək
olmayan hallar daha ziyadə olmadığı» vəziyyətdə məqbul hesab
edir. Müəllif fikrini əsaslandırmaq üçün Qərb ədəbiyyatının geniş
yayılmış nümunələrindən çoxlu sitatlar gətirir. «La dame o
Kamelya» adlı romanı parisli qadın oxuyanda gözləri yaşaracaq,
İstanbullu xanım güləcək. Parisli müsyö «nə böyük, nə heyrətamiz
bir varlıq» - deyəndə, İstanbullu bəy əfəndi «dəlimi bu, nədir belə?
– deyəcək. Qoca ərinə xəyanət edib cavan aşiq tapmış bir madama
parisli «maşallah, bax, məhəbbət belə olar» - dedikdə, istanbullu
bəyin dərhal «məlunun boğazına ip salın» - deyəcəyi şübhəsizdir.
İ.Qaspiralı Avropa ədəbiyyatını birmənalı rədd etmir. Milli ədəbi
irsə köklü və konseptual münasibəti ilə fərqlənən tənqidçi yazır:
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«Teatr və roman düşməni deyilik. Lakin Şekspir, Höte, Volter,
Skott, Şatobrian, Spilhagen, Molyer və bunlara bənzər ünlü
yazarların əsərlərini demirəm, amma Osmanlıların Pol de Kok,
Qaburyo kimi yazıçıların əsərləri ilə gün keçirmələrini caiz
görmürük». Ədəbiyyatda milli maraqların və xarakterlərin bədii
ifadəsinin tərəfdarı olan İ.Qaspiralı bu qənaətini belə əsaslandırır ki,
Pol de Kok və onun kimilərinin əsərləri bir əsrlik və bir
məhəlləlikdir. Şekspir və onun kimilərinin əsərləri dünyanın hər
tərəfinə, bütün əsrlərə, bütün millətlərə xidmət edir. O, yazır: «Bir
«Hamlet» ilə bir «Otello» beş-on fransız melodramından çox
faydalıdır».
Osmanlı ədəbiyyatının da parlaq nümunələrinin yaranacağına inanan, ümid edən səriştəli tənqidçi İ.Qaspiralı əmindir ki,
vaxt gələcək İstanbul qəzetləri 5 sətirlik yazıya on sətirlik mədhiyyə
yazmağı tərgidib «bu əsər yaxşıdır, bu əsər şor və gopdur» - deməyə
cəsarət tapacaqdır.
Müəllif məqalədə Osmanlı qəzetlərində (o vaxt Osmanlıda
türk, ərəb, fransız, rum, erməni və s. dillərdə 140-a qədər qəzet
çıxırdı – T.A.) dərc olunan materiallara, ədəbi nümunələrə diqqət
yetirir, təhlil süzgəcindən keçirir. Həftəlik nəşrlər sırasında ən çox
bəyəndiyi «qayət məlumatlı və ziyalanmış mühüm fikirli, məsləyi
xaricində qələm çəkməz bir zat olan Şəmsəddin Sami bəyin»
«Həftə» məcmuəsinin adını çəkir. «Həftə» məcmuəsinin dili sadə,
açıq, divanxana dilindən və müşkil şivədən uzaqdır. Odur ki, bu
məcmuəni oxuyan sadə istanbullu Volter və Russo kimi filosofun
yazdıqlarını rahatlıqla anlaya bilir. «Osmanlı mətbuatı» adlı yazıda
(17 sentyabr 1895, № 35) İ.Qaspiralı tərcümə ədəbiyyatı barədə söz
açır, eyni zamanda tərcümə ədəbiyyatı ilə bağlı tənqidin qarşısında
duran vəzifələri göstərir. Qeyd edir ki, son illər Osmanlıda Şekspir,
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Höte, La Fonten, Şiller, Bayron, Hüqo, eləcə də rus ədiblərindən
Qriboyedov, Puşkin, Tolstoy, Lermontov kimi şair və yazıçıların
əsərləri tərcümə edilmişdir. Bunları təqdir edən İsmayıl Qaspiralı
təəssüflə yazır ki, Osmanlı ədəbiyyatının tərəqqisinə bir amil
əngəldir. Bu tənqidin, təhlilin yoxluğudur. «Tənqid» adlı yazısında
(8, 22, 29 oktyabr, № 38, 40, 41; 5 noyabr, № 42, 3 dekabr 1895; 7,
14, 28 yanvar, № 1, 2, 4, 1896) İ.Qaspiralı qeyd edir ki, son illər
İstanbulda nəşr olunan ədəbi kitabların yarısı tərcümə
romanlarından ibarətdir. Onun fikrincə, roman, xüsusi ilə tərcümə
edilmiş roman vaxt keçirmək, könül əyləndirmək üçün olmamalıdır.
Tərcümə olunan roman oxucunun düşüncəsinə, tərbiyəsinə təsir
etməyə, onun məlumatlandırılmasına xidmət etməlidir. Mövzularına
görə romanları üç növə bölən (fikir, psixoloji və tarixi romanlar)
İ.Qaspiralıya görə romançı gözəl və işlək qələm, zəngin düşüncə
fikirləşdiyini mahir rəssam kimi, lakin fırça ilə yox, qələmlə təsvir
etməyi bacaran istedad sahibi, insanın daxili, ruhi dünyasını duyan
olmalıdır. Yoxsa, filan Jozefinanın filan Alfredlə olan sevişməsini
və ya bizim Fatmalardan birinin, bizim Süleymanların birinə
yaşmaq arxasından çəkdiyi ah-ufları hekayə etmək, roman yazmaq
deyildir. İ.Qaspiralı Takerey, Hüqo, Spilhagen, Puşkin, Tolstoy,
Filamaryon, Jül Vern kimi yazarları təqdir etsə də, Pol de Kok,
Qaburyo və hətta Emil Zolya, Pol Berje kimi romançıları rədd edir
və yazır ki, onların vasitəsi ilə Qərb həyat tərzini tanımaqdansa
tanımasaq, onların yazdıqları ilə əylənməkdənsə əylənməsək
yaxşıdır. Onlardansa, aşağı səviyyəli milli hekayələri oxumaq daha
əfzəldir. İ.Qaspiralı «bayağı roman tərcümələrini yağmur kimi
yağdırmanın», təsadüfi əcnəbi əsərlərinin tərcümə edilməsinin qəti
əleyhinə çıxır və fikrini əsaslandırmaq üçün bu cür əsərlərin
obrazlarının xarakterini, həyat və düşüncə tərzini nümayiş etdirən
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parçaları sitat gətirir, təhlil edir, dəyərləndirir və nəticə çıxarır:
«belə romanların Şərq əhlinə verəcək dərsi, edəcək hüsni təsiri
nədir: Heç bir şey!» İ.Qaspiralı bu qəbildən olan tərcümələrin nəşr
olunmasını zərərli hal olduğuna işarət etməklə kifayətlənmir, milli,
dəyərli roman yazmaq yollarını göstərir və Şərq həyatının roman
üçün mövzuya yaramadığı fikrini irəli sürənlərlə barışmır: «Paris
fahişəsinin başına gələnlərdən heyrətlənir, onun qəlb sızıltılarından
gözümüz yaşarır. Bursa və Əskişəhər Fatmalarının halını yazan,
hissiyyatlarını bəyan edən kamil ədib tapılsa, Dümaların, Zolyaların
qələmlərindən tökülən madamlardan daha artıq ibrətli və təsirli dərs
alınacağı şübhəsizdir». Müəllifə görə, roman və hekayə yazmaq
üçün mütləq bulvara, yaxud pianolu salona getmək lazım deyildir.
Çaldıran döyüşü, Vyana mühasirəsi, Cəm Sultan faciəsi, Yunan,
Misir üsyanları, Ankara hadisələri… müstəqil üç cildlik roman ola
bilər. Bəla burasındadır ki, Osmanlı mühərrirləri Avropasayağı və
Avropa həyatından roman yazmağa meyl göstərirlər, sanki
Avropada romançı azdır və Şərqdən yardım istəmişlər.
İ.Qaspiralı milli roman yazmaq əvəzinə zəif əcnəbi əsərləri
tərcümə etməyə üstünlük verənlərlə qətiyyən barışmır: «Bəli, hər
kəs roman yaza bilməz. Amma bu da tərcümələrə bel bağlamağa
əsas vermir: gözəl, lakin faydasız bir tərcümədənsə, o qədər də
süslü olmayan, lakin faydalıca bir milli hekayə yazmaq daha
əfzəldir». Tənqidçinin fikrincə, Osmanlı, islam tarixi, məişəti, indiki
halı və gələcəyi o qədər dalğalı bir meydandır ki, yazmaqla,
araşdırmaqla tükənməz. Anadolunun hər bir obası bir hekayədir.
Osmanlı həyatı əsrlərcə gecə-gündüz davam edən parlaq bir
hekayədir. Psixoloji roman üçün əri Kiritdə, böyük oğlu Qaradağda,
digəri Plevnedə döyüşən Fatmaların birinin iç dünyasından uğurlu
mövzu ola bilərmi?! Tərcümə ədəbiyyatını birmənalı rədd etməyən
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İ.Qaspiralının qənaəti budur: «Ədəbiyyatın əsası tərcümələr yox,
milli hekayələr olmalıdır, milli sevgini, düşüncə və dili inkişaf
etdirəcək, süstləndirəcək, xarakteri və əxlaqı tərbiyə edəcək milli
hekayələr. Buna çalışmaq qələm əhlinin borcudur: millətin siması
ədəbiyyatın şərəfidir».
Tərcümə ədəbiyyatı problemi İ.Qaspiralını bütün yaradıcılığı
boyu düşündürmüş, narahat etmişdir. Məsələyə dair ayrıca
məqalələr həsr etməklə yanaşı, başqa ədəbi mövzularda qələmə
aldığı yazılarda da müəllif yeri gəldikdə bu problemə toxunur.
Bununla da kifayətlənmir. «Tərcüman»da əcnəbi dillərdən uğurla
tərcümə edilmiş bədii parçalar dərc edir.
İ.Qaspiralının ədəbi-tənqidi görüşlərini araşdırmaq və
dəyərləndirmək, eyni zamanda XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri
Azərbaycan ədəbi-mədəni, mətbu həyatının özəlliklərini, maarifçi
xadimlərimizin fəaliyyət dairəsini öyrənmək baxımından
maraqlıdır. Fikrimizcə, gənc tədqiqatçıların bu işə səfərbər olunması
zamanıdır.
“Ədəbiyyat qəzeti”
6 aprel 2012-ci il
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«İSTİQLAL» QƏZETİ İSMAYIL
QASPİRALI HAQQINDA
Həmişəyaşar ideyaları və fədakar fəaliyyəti ilə adını türk
tarixinə əbədi həkk etdirmiş, Rusiya müsəlmanlarının məktəb,
mətbuat, mədəni həyatında, təfəkkür tərzində dəyişiklik, dönüş
yaratmış İsmayıl Qaspiralı (1861-1914) Avrasiya materikinin,
Afrika qitəsinin müxtəlif ölkələrinə səyahət etmiş, səfərləri ilə bağlı
çox sayda əsər qələmə almışdır. Çar mütləqiyyəti, sonralar sovet
rejimi onu «panislamist», «pantürkist» adı ilə gözdən salmaq,
unutdurmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxsalar, missionerlər, qatı rus
millətçiləri, şovinistlər, milli satqınlar onu düşmən elan etsələr də,
vəfatından sonra da – bu dəfə ölümsüz ideyaları ilə türk ellərini
dolaşmaqdadır.
XIX əsrin sonu XX əsrin ilk 20 ilində Azərbaycanın ədəbimədəni, maarif və mətbuat həyatında misilsiz xidmətlər göstərmiş
bütün xadimlər İ.Qaspiralını «millətin çırağı» - deyə vəsf etsələr də,
Sovet Azərbaycanında İ.Qaspiralı şəxsiyyəti və irsinə münasibət
ürəkaçan olmamışdır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan öz
müstəqilliyini bərpa edənədək – 1991-ci ilə kimi İ.Qaspiralı tənqid
hədəflərindən olmuş, irsi, şəxsiyyəti sırf sinfi, partiyalı, ideoloji
baxımından dəyərləndirilmişdir. Mühacirətdəki azərbaycanlılar isə
tam tərsinə İ.Qaspiralıya münasibətdə səmimi olmuş, həqiqəti
söyləmişlər. 1932-1934-cü illərdə Berlində Məmməd Əmin
Rəsulzadənin baş redaktorluğu ilə buraxılan «İstiqlal» qəzeti də
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istisna deyil. Bu mətbu orqan bolşevizmə, sovet rejiminə qarşı
ideoloji mücadilədə İ.Qaspiralı irsindən, ideyalarından yetərincə
istifadə etmişdir. Bu sətirlərin müəllifi Azərbaycan mühacirəti ilə
bağlı araşdırmalarında «İstiqlal» barədə kifayət qədər söz açsa da,
qəzetin İ.Qaspiralı ilə əlaqədar yazdıqlarından bəhs etməzdən əvvəl
bir-iki cümlə ilə «İstiqlal» haqqında məlumat verməyi
məqsədəmüvafiq hesab edirik. Azərbaycan dilində, latın qrafikası
ilə 10 gündə bir dəfə buraxılan «İstiqlal»ın nəşri ara-sıra fasilələrlə
1934-cü ilədək davam etmişdir. Mirzə Bala Məmmədzadə, Mir
Yaqub Mirmehdiyev, Hilal Münşi, Mustafa Vəkilli redaksiya ilə sıx
əməkdaşlıq etmişlər. Bizdə olan məlumata görə qəzetin cəmi 64
nömrəsi buraxılmışdır.
İstiqlalın, millətin istiqbalının təməlində milli özünüdərkin,
milli oyanışın durduğu şübhəsizdir. İsmayıl Qaspiralı istiqlalçı
olmamışdır, lakin o, Rusiya müsəlmanlarını istiqlal yoluna
çıxarmışdır, onları gələcəkdə istiqlal uğrunda mübarizəyə,
mücadiləyə hazırlamışdır. O, «Zamanımızın məsələləri» məqaləsində («Tərcüman» qəzeti, № 51, 15 may 1906) yazırdı: «Bir
millətə ən əvvəl lazım olan üç şeydir: milli düşüncə, milli dil, milli
təhsil». Bütün bunlara sahib olmuş Azərbaycan istiqlalçıları doğma
Vətənin kommunist ideologiyası və sovet rejimindən xilas olması
üçün mühacirətdə əzmlə mücadilə edirdi.
Sovet İttifaqı rəhbərliyinin dəfələrlə təkidli tələbindən sonra
Türkiyədəki fəaliyyətini, o cümlədən nəşri fəaliyyətini
dayandırmağa və ölkəni tərk etməyə məcbur olan Azərbaycanlı
mühacirlər bir sıra Avropa ölkələrində məskunlaşdılar. Azərbaycan
tarixində silinməz iz buraxmış M.Ə.Rəsulzadənin «Kəsilməyən səs»
adlı baş məqaləsi ilə ilk nömrəsi işıq üzü görən «İstiqlal» bütün
mühacirlərin adından bəyan edirdi ki, harada yaşamasından asılı
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olmayaraq, onların başlıca məramı Azərbaycanın istiqlalı uğrunda
kommunist ideologiyası və sovet rejiminə qarşı sonadək ideoloji
mücadilə aparmaqdır.
«Milli Azərbaycan istiqlal davasını tərvic edən siyasi qəzet»
- «İstiqlal» 2-ci nömrəsindən bağlananadək (1934) «İnsanlara
hürriyyət, millətlərə istiqlal» şüarı ilə nəşr olunmuşdur. Təbii ki,
belə proqramla, bu şüarla çıxan mətbu orqan həyatı boyu milli
mənlik hissinin, milli şüurun oyanması uğrunda mücadilə aparmış
İ.Qaspiralı şəxsiyyətini əziz tutur, irsini yüksək dəyərləndirirdi.
İ.Qaspiralı türkçülüyə, onun mənşəyinə, məramına, panturanizmə,
pantürkizmə, panislamizmə və bu cərəyanların mahiyyətinə, ortaq
türk dili, əlifba məsələlərinə dair ayrı-ayrı yazılarda xatırlanır, onun
ideyaları, əməlləri barədə yeri gəldikcə danışılır, eyni zamanda
böyük xalq xadiminə ayrıca məqalələr də həsr olunurdu.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, «İstiqlal» Türkiyədə,
Azərbaycanda türk dili, tarixi ilə bağlı müxtəlif tədbirləri – qurultay,
konfrans və simpoziumları diqqətlə izləyir, materiallarını təhlil edir,
dəyərləndirirdi. 1926-cı ilin 26 fevral – 6 mart tarixlərində Bakıda
keçirilən Birinci Beynəlxalq Türkoloji qurultayı, 1932-ci ilin iyun
ayında Ankarada keçirilən tarix müəllim və müdərrislərinin (din
tarixi alimlərinin – T.A.) konqresi, sentyabrda İstanbulda keçirilən
Dil qurultayı uzun müddət mətbuatın diqqət mərkəzində olmuş,
müzakirə edilmişdir. Ümumiyyətlə, 20-30-cu illərdə Türkiyədə
dövlətin dil və əlifba sahəsindəki siyasəti gündəlikdən düşmürdü.
«İstiqlal» da bu taleyüklü problemlərə dair müntəzəm materiallar
dərc edirdi. Qəzetin 1932-ci il 15 oktyabr tarixli 17-ci və 1 noyabr
tarixli 18-ci nömrəsində Mirzə Bala Məmmədzadənin «Dildə
birlik» adlı irihəcmli məqaləsi həm türk dilinin inkişaf tarixini
izləmək, həm çar və Sovet Rusiyasının ortaq türk dilinə qarşı
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mübarizə metodlarını öyrənmək, həm Azərbaycan mətbuat
nümunələrinin dil sahəsindəki fəaliyyətini qiymətləndirmək, həm də
İsmayıl Qaspiralının ortaq dil yaratmaq kimi tarixi təşəbbüsünün
türkçülüyün inkişafına təsirini dəyərləndirmək nöqteyi-nəzərindən
diqqəti çəkir. Yazı İstanbulda öz işinə başlayan Dil Qurultayı
münasibəti ilə qələmə alınmışdır və yenicə maarif vəkalətinə təyin
olunmuş dr.Rəşid Qalibin qurultay ərəfəsində verdiyi bəyanatdan
bir cümlə ilə başlayır: «İstanbulda nəşr olunan bir qəzet
Səmərqənddə də oxunmalı və anlaşılmalıdır». Mirzə Bala XX əsrin
20-ci illərində Türkiyədə «məhkum türklərin istiqlal və hürriyyət
davasını yürüdən milli Azərbaycan və Türkistan nəşrlərinin»
qadağan olunmasını, onların yerini «bolşeviklərin və Moskva
hesabına çalışanların tutmasını» qınayır və son beş ildə isə əksinə,
türkçülüyün, dil, əlifba islahatlarının geniş vüsət almasını
məmnunluqla vurğulayır.
Müəllifin qənaətincə, bu, başqa cür də ola bilməzdi:
«Türkiyədə milli türk hərəkatı hər zaman Azərbaycan, Türkistan və
Krım milli hərəkatları ilə bağlı olmuş, çox zaman bir-birinin çox
şiddətli təsirləri altında olmuşlar. Əlli il bundan əvvəl türkçülüyün
böyüklərindən olan Krımlı Qaspiralı İsmayıl bəy «Dildə, fikirdə,
işdə birlik» - deyə türklərdə mədəni və dil birliyi şüarını ortaya
atdığı halda, Türkiyə, Osmanlı səltənətindən daha müdhiş «Osmanlı
lisanından» qurtarmağa təşəbbüs belə etməmişdi. Krımda başlayan
modern türk milli hərəkatı Azərbaycana, oradan İstanbula keçmiş,
burada əsl şəklini taparaq, yenidən türk dünyasını istila etmişdir».
İstedadlı publisist Mirzə Bala dil qurultayını türklərin dil və
mədəni birliyini nümayiş etdirən böyük bir tarixi hadisə kimi tarixə
düşəcəyini qeyd edir və ta qədimdən türk dilinin inkişafı ilə bağlı
təşəbbüslərə qısaca nəzər salır və İ.Qaspiralının ortaq türk dili
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yaratmaq sahəsindəki tarixi xidmətlərini xüsusi vurğulayır. O, yazır:
«…Krımdan yeni bir səs yüksəlirdi: «Dildə, fikirdə, işdə birlik». Bu
səs türk millətinin orta əsr həyatına «əlvida» deməyə və milli oyanış
dövrünə girməyə bir işarət idi. İsmayıl bəyin bu səsi illərcə
«Tərcüman»ın şüarını təşkil etdi. Bu səs türk dünyasının hər
tərəfində hərarətlə qarşılandı. Bu səsin əks-sədası Xəzər sahillərində
və Altay ətəklərində eşidildi. Fəqət buna qarşı o zaman iki qüvvə
çıxmışdı: Rusiya və Osmanlı səltənəti!»
Müəllif İ.Qaspiralının ortaq dil yaratmaq ideyasına qarşı çar
hökumətinin Azərbaycanda yeritdiyi məkrli siyasəti kəskin tənqid
edir və bu «şeytani əməllərin» yeganə məqsədinin Azərbaycanlıları
«müştərək türkcədən ayırmaq» olduğunu yazır, daha sonra göstərir
ki, Sovet hökuməti də müştərək türkcəyə qarşı hərb açmış bir
vəziyyətdədir, bütün mətbuat və nəşriyyat çar dövründəki kimi
məhəllələşdirilmişdir. İş o həddə çatmışdır ki, «müştərək türkcədən
bəhs edən kommunistlər belə, şiddətlə susdurulmaqda və
pantürkizmlə ittiham edilməkdədir». Məqalə müəllifi əmindir ki,
«Rusiya çökməyincə və Azərbaycan, Türkistan, Şimali Qafqaz və
İdil-Ural milli hakimiyyət və istiqlallarını əldə etməyincə, o
yerlərdə müştərək türkcədən bəhs etmək imkansızdır».
İstiqlal mücahidi M.Məmmədzadə Moskvanın «parçala və
hökm sür» siyasəti ilə yanaşı bu siyasətin yerlərdə həyata
keçirilməsi üçün dəridən-qabıqdan çıxan dardüşüncəli milli
ziyalıları da tənqid atəşinə tutur. Azərbaycanın Maarif komissarı
Mustafa Quliyevin «İnqilab və mədəniyyət» jurnalının 1931-ci il
iyul-avqust tarixli 7-8-ci nömrəsində yazdığı məqalədən «On illərlə
Hüseynzadələr və Qaspiralılar türk kəndlilərini inandırmaq istədilər
ki, Türkiyənin paşa və çavuşları onların doğma qardaşlarıdır.
Halbuki, Azərbaycan kəndliləri Anadolunu heç bir zaman
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görməmiş, onunla heç bir zaman münasibətdə olmamış, başqa bir
dildə danışmışdır, onların arasında müştərək bir şey varsa, o da
yalnız dindir» - cümlələrini sitat gətirərək opponentini bu
mövqeyinə görə sərt şəkildə ittiham edir. Müəllif məqalənin
sonunda İ.Qaspiralının ortaq ədəbi dil yaratmaq ideyasına uyğun
olaraq «şivələrin və ləhcələrin üstündə ümumi ədəbi və elmi bir dil»
uğrunda çalışmağın zəruriliyini vurğulayır.
«İstiqlal»ın 1933-cü il 15 aprel tarixli 32-ci nömrəsində
«Tərcüman»ın 50 illik yubileyi münasibəti ilə Məmməd Əmin
Rəsulzadənin irihəcmli «Ortaqlı bir ildönümü» adlı məqaləsi dərc
edilmişdir. Müəllif mətbuatın cəmiyyət həyatına təsirinə, milli
oyanışdakı yeri və roluna dair İ.Qaspiralının «qəzet nəşrini
mənimsəmiş bir millət gec-tez öz varlığını onu inkar edənlərə
göstərəcək və haqqını tanıdacaqdır» - kəlamını xatırladır, fəxarətlə
bildirir ki, Rusiya müsəlmanları arasında ilk qəzeti Həsən bəy
Zərdabi buraxmışdır: «Milli oyanış toxumlarının ilk «Əkinçi»si
Azərbaycanlıdır. Məlikzadə Həsən bəy mərhumun 1875-ci ildə
başlamış ikən, davamına müvəffəq olmadığı bu böyük işi sonra –
1883-cü ildə Krımlı İsmayıl bəy Qaspiralı mərhum yeniləmiş və
onu çox böyük bir müvəffəqiyyətlə bacarmışdır. «Əkinçi»nin türk
torpaqlarına səpdiyi fikir vergili «Tərcüman»ın tükənməz əməyi ilə
«bərəkətli bir əkin halına gəldi» və milli oyanış axınının getdikcə
dərinləşən və dərinləşdikcə qüvvətlənən bir ideologiya kimi
formalaşdı».
İ.Qaspiralının «yaşayış uğrunda mübarizədə yenilməmək
üçün elm lazımdır» - fikrini onun özü qədər yayan başqa birisi
olmamışdır – qənaətində olan istedadlı publisist Məmməd Əmin
Rəsulzadə göstərir ki, «Tərcüman»ın yiyəsi sadəcə bu fikri
yaymaqla qalmamışdır, türkcə oxumağı, yazmağı asanlaşdırmaq

~ 274 ~

• Bütün türklərin tərcümanı
üçün «üsuli cədid» hərəkatını uğurla həyata keçirmişdir. O dövrdə
«cədidçi»lərin lideri İsmayıl bəy, orqanları da «Tərcüman» idi» deyə yazan müəllif İ.Qaspiralının «yaydığı yeniliklər arasında
sadələşdirilmiş ortaq türk dili» ideyasının olduğunu xüsusi
vurğulayır: «Bir türkcə ki, türk ellərinin bütün oxumuşları
tərəfindən anlaşılırdı».
İ.Qaspiralı Avropa xalqlarının həyat, təfəkkür tərzinə, orada
baş verən ictimai-siyasi proseslərə, milli-siyasi hərəkat və
cərəyanlara, o cümlədən pangermanizm, panitalyanizm kimi milli
ideologiyalara bələd idi və onların mahiyyətini dərindən
mənimsəyərək pantürkizmin mədəni əsaslarını hazırlayırdı. «Dildə,
fikirdə, işdə birlik» şüarı bu ideyanın – türklüyün mayasını,
nüvəsini təşkil edirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin lideri
M.Ə.Rəsulzadə İ.Qaspiralının fikir və əməllərinin hədəfinin dəqiq
ünvanını və niyyətini göstərirdi: «Qoca rus imperiyasının
ruslaşdırma siyasətinə qarşı müvəffəqiyyətlə çıxa bilmək üçün
müxtəlif şivələrdə danışan türk ellərini ortaq türkcə danışan bir
millət halında görmək qədər təbii bir arzu ola bilməzdi!»
«Ortaqlı bir ildönümü» adlı yazıda müəllif İ.Qaspiralı
ideyalarının indi – saxta kommunist ideologiyasının tüğyan etdiyi,
sovet rejiminin, cəza aparatının insan haqlarına qənim kəsildiyi 30cu illərdə də aktual olduğunu xüsusilə diqqətə çatdırır: 50 il əvvəl –
«Tərcüman»ın ilk nüsxəsi çıxarkən Rusiya türklərinin vəziyyəti
bugünkündən fərqlənmirdi. Türk elləri yenə Rusiyanın
əsarətindədir. Mücadilə yenə əbədi düşmənə çevrilmişdir. Düşmən
birdir. Lakin fərqlər də var. O vaxt imperiyanın çökəcəyi fikri bəlkə
İsmayıl bəyin də zehnindən keçməmişdi. Bu gün isə hər saat bu
fikir təkrar edilir. 50 il əvvəl Osmanlı səltənətində türk tarixindən
bəhs etmək yasaq idi, «türkcə dil» yoxdu, İsmayıl bəyin təbirincə
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deyilsə, «Osmanlı alaca-bulacası» vardı. İndi Türkiyə
Cümhuriyyəti, tarixi də, dili də türkləşdirilir, milliləşdirilir. 50 il
əvvəl Rusiya müsəlmanları vardı. İndi orada türklər var, türk elləri,
türk cümhuriyyətləri var. 50 il əvvəl yeni üsullu məktəbdən bəhs
etmək inqilab cəsarətli addım idi. İndi istiqlalını qazanmayınca
silahı yerə qoymayacaq nəsillər yetişir. M.Ə.Rəsulzadənin qənaəti
qətidir: bütün bunlarda İsmayıl bəyin və onun «Tərcüman»ının
xidmətləri şübhəsizdir.
Müəllif İ.Qaspiralını «böyük adam», «böyük müəllim» deyə xarakterizə edir, onu bütün türklərin övladı, «Tərcüman»ı
bütün türklərin qəzeti, bu bayramın – «Tərcüman»ın nəşri gününü
də ortaqlı bir gün hesab edir. O, məqaləni Krımlı mücahidlərə
müraciətlə bitirir: «…Tərcüman» sizin olduğu qədər, bilirsiniz ki,
bizimdir də, bütün türklərindir, xüsusi ilə əsir türklərindir. Vətənləri
düşmən əlində çeynənən bizlər, təəssüf ki, bu böyük əsərə layiq
olduğu hörməti təmin edə bilmirik. Fəqət çıxış yolu var: sıralarımızı
sıxlaşdıraq, mücadiləmizi tənzim edək, qüvvətləndirək. Bax,
«Tərcüman»a və böyük İsmayıl bəyə layiq ən dəyərli, ən münasib
xatirə bu olar!»
«İstiqlal»ın elə həmin nömrəsində Mirzə Bala Məmmədzadənin «V.Nuhoğlu» imzası ilə «Tərcüman» adlı məqaləsi dərc
edilmişdir. Yazı dərin məzmunu, zəngin fikirləri, maraqlı
kompozisiyası ilə yanaşı obrazlı, oynaq, canlı, təsirli dili ilə də
diqqəti çəkir. Aprel ayının acı və dadlı hadisələrlə, tarixi günlərlə
zəngin olduğunu qeyd edən müəllif «Tərcüman»ın da həmin ay işıq
üzü gördüyünü yazır: «Bu ilk türk qəzeti deyildi. Ondan əvvəl
Azərbaycanda «Əkinçi», «Ziya», «Ziyayi Qafqaziyyə», «Kəşkül»
kimi türkcə qəzetlər çıxmışdır. Fəqət İsmayıl bəyin «Tərcüman»ı ilk
dəfə olaraq türklük problemini, türklüyün mədəni bütünlüyünü açıq
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bildirməklə aktiv türkçülüyün əsasını qoymuşdu». M.Məmmədzadəyə görə, İsmayıl bəyin «dildə birliyi» fikirdə və işdə birliyin
təməlini təşkil edir: «Dil sadələşməyincə ümumiləşməz, müştərək
dil formalaşa bilməz. Təlim, tərbiyə, ədəbiyyat, mətbuat və elm bu
doğma dildə olmadıqca türklər xilas ola bilməz». Müəllif
H.Zərdabinin dil və elmlə bağlı irəli sürdüyü fikirlərin İ.Qaspiralı
tərəfindən daha zənginləşdirdiyini, həyata keçirildiyini və bununla
da «bütün türklərə unudulmaz bir xidmət etdiyini» diqqətə çatdırır.
Mirzə Bala yazır ki, «Dildə, fikirdə, işdə birlik» şüarı altında
mücadilə etsək, sıralarımızı sıxlaşdırsaq, ölkələrimizi əsarətdən
qurtarsaq, istiqlalımızı əldə etsək, o zaman İsmayıl bəy kimi böyük
türkə unudulmaz bir abidə qoymuş olarıq. İstedadlı publisist
məqaləsini bu cümlələrlə bitirir: «Təcrübələr göstərdi ki, əsir ikən
milli bir mədəniyyət yaradıla bilməz. Fəqət İsmayıl bəylər də
olmasaydı gözlərimiz daim qapalı qalacaq, zəncirlərimizi qırmaq
üçün «milli məfkurə» deyilən silahı tapa bilməyəcəkdik».
«İstiqlal»ın haqqında bəhs etdiyimiz bu nömrəsindən söz
açmışkən diqqətdən yayınmayan bir məsələyə təəssüflə də olsa,
toxunmaq istərdik. 20-ci illərdən Azərbaycanlı mühacirlər arasında
başlayan intriqalar 30-cu illərdə də davam etmiş, daha kəskin forma
almışdı. Tarixin bir anını özündə yaşadan Həsən bəy Zərdabi,
İsmayıl bəy Qaspiralı və Əlimərdan bəy Topçubaşovun stol
arxasında məşhur fotosundan yuxarıda qeyd etdiyimiz səbəblərə
görə Əlimərdan bəy Topçubaşovun şəkli kəsilərək çıxarılmış və
qəzetdə «İki pir bir arada» adı ilə verilmişdir. Çox təəssüf!!! XIX
əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri Rusiya müsəlmanlarının liderlərindən,
xalqımızın yetirdiyi parlaq simalardan biri, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin qurucularından Əlimərdan bəy Topçubaşovun da
olduğu məşhur tarixi fotonu oxucuların diqqətinə təqdim edirik.
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Krım Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından biri, istiqlal
mücahidi, Azərbaycan mədəniyyətinin yaxın dostu, istedadlı
publisist, Azərbaycan mühacir nəşrlərinin, o cümlədən «İstiqlal»ın
fəal əməkdaşlarından Cəfər Seyidəhməd Krımlı (1889 – Yalta, 1960
– İstanbul) qəzetin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ildönümünə
həsr etdiyi 28 may 1933-cü il tarixli 35-ci nömrəsində dərc etdirdiyi
«Azərbaycan istiqlalı» adlı yazısını Şərqdə, türk-islam tarixində ilk
demokratik Respublikanın təşəkkülünün əhəmiyyətini diqqətə
çatdırmaqla başlayır: «Bu tarixi hadisənin Qafqaz millətlərinə,
bütün türklərə, bütün Rusiyadan ayrılmış və ayrılmaq istəyən
millətlərə, bütün məhkumların və məzlumların xilasını istəyən
səmimi məfkurəçilərə və nəhayət, haqq və təkamül tarixinə təsiri nə
qədər sevincli və ümidli olmuşdu…».
Azərbaycanın istiqlalı uğrunda mücadilə tarixinə nəzər salan
müəllif keçmişdən ibrət dərsi almağın vacibliyini qeyd edir və
Azərbaycanlılara qarşı daim düşmən mövqe tutan ermənilərin
məkrli niyyətlərinə işarə vuraraq yazır: «Xaricdən bizləri gəlib
qurtaracaqlarını gözləmək və ya onlara yaxşı görünmək üçün
dondan-dona girmək (ermənilərin Qafqaz Konfederasiyası ideyasını
rədd etmələrinə işarədir – T.A.) bu günün həqiqi siyasi vəziyyətini
anlamamaq deməkdir. Təəssüf, ermənilər hələ də həqiqətə yaxından
baxmırlar. 1895-ci ildə İsmayıl Qaspiralı erməni məsələsinə dair
yazdığı məqalədə ermənilərin satqın hərəkətinin öz mənfəətlərinə də
zərbə olacağını bildirərək, Anadolunun təslimi məsələsində xarici
təşviqlərə çox qapılmamalarını… bir çox dəlillərlə səmimiyyətlə
tövsiyə etmişdi». Nankor ermənilər xəyanətin, arxadan zərbənin
cəzasını çəkdilər, lakin nəticə çıxarmadılar. Cəfər Seyidəhməd
Krımlı yazır ki, «müsyö Zarevant» (erməni yazar – T.A.) heç bir
əsas olmadan İsmayıl Qaspiralını pantürkizmdə ittiham etməklə
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məşğuldur. Müəllif ermənilərin alçaq, satqın mövqeyini Qafqaz
xalqlarının istiqlal mücadiləsinə zərbə hesab edir və eyni zamanda
Türkiyəyə qarşı ermənilərin düşmən baxışlarının hələ də
dəyişmədiyini vurğulayır. O, yazır: «Ermənilər «biz rus siyasəti
əlində alət olmağı istiqlaldan üstün tuturuq» – desələr, daha
məntiqli və səmimi olardılar».
Göründüyü kimi, «İstiqlal» müraciət etdiyi mövzuların daha
məzmunlu, sanballı, tutarlı olması üçün dahi İ.Qaspiralının irsindən
yerli-yerində və məharətlə istifadə etmişdir. Mühacirət mətbuatı
tarixində özünəməxsus yeri və xidməti olan «İstiqlal» həmişəyaşar
ideyaları ilə türk-islam tarixinə parlaq səhifələr yazmış İ.Qaspiralı
şəxsiyyətini, yaradıcılığını təqdir, təbliğ etməklə sələflərinin yolunu
davam etdirmiş, xələflərinə sağlam yol göstərmişdir.
“525-ci qəzet”
10 aprel 2012
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«TƏRCÜMAN»: TÜRK DÜNYASININ MƏTBUAT VƏ İCTİMAİ
FİKİR TARİXİNDƏ YENİ MƏRHƏLƏ

Tarixin və taleyin hökmü ilə pərən-pərən düşmüş türk xalqları XIX əsrdə çar Rusiyasının ruslaşdırma, «parçala, hökm sür»
kimi mənfur siyasəti nəticəsində tənəzzül edir, ətalət və cəhalət bataqlığında boğulurdu. Dar düşüncəli mövhumatçıların, fanatiklərin
islamı özünəməxsus şəkildə şərh, təsvir, təbliğ etməsi, digər tərəfdən missionerlərin qərəzli, məkrli münasibəti dini dəyərlərə kölgə
salır, Rusiya müsəlmanlarını Avropanın qabaqcıl elmi, mədəni, ədəbi, mətbu həyatından, tərəqqidən təcrid olunmuş vəziyyətdə saxlayırdı.
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəlləri Rusiya müsəlmanlarının lideri İsmayıl Qaspiralı (1851-1914) yeni üsullu məktəb
yaratmaqla, ortaq ədəbi dili formalaşdırmağa çalışmaqla və Rusiya
müsəlmanlarını «dildə, fikirdə, işdə birlik» ideyası ətrafında
birləşdirmək missiyası ilə «Tərcüman» qəzetini buraxmaqla türk
xalqlarının dünyagörüşlərində ciddi dəyişikliklərə nail oldu, onların
həyat və təfəkkür tərzində dönüş yaratdı. Heç şübhəsiz ki,
«Müsəlmanların yolunu nurlandıran çırağın» (Əli Mərdan bəy
Topçubaşov) – İsmayıl bəyin tarixi xidmətlərinin ən önəmlisi naşiri,
redaktoru, ən məhsuldar yazarı olduğu «Tərcüman» qəzetidir və
təsadüfi deyil ki, bəzən mətnlərdə «Qaspiralı» və «Tərcüman»
sinonim sözlər kimi bir-birini uğurla əvəzləyir. Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslıq elminin patriarxı Firudin bəy Köçərli Rusiya
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müsəlmanları, o cümlədən azərbaycanlılar adından İ.Qaspiralının,
onun «Tərcüman»ının tarixi xidmətlərini dəqiq və sərrast ifadə
etmişdir: «…dünyadan bixəbər idik. İsmayıl Qaspiralı «Tərcüman»ı
ilə bizi ayıltdı».
Hələ ilk qələm məhsullarından olan «Baxçasaray məktublarında» «Xalqın çoxu Allahın kitabından başqa bir kitabın
varlığından xəbərsizdir», yaxud «Rusiya müsəlmanları» əsərində
«müsəlman Allah kitabından başqa kitab, ilahiyyatdan başqa elm
tanımaz» yazan «Rusiya müsəlmanlarının milli intibahında mühüm
amil olan» (professor Fuad Köprülüzadə) İ.Qaspiralı durğunluq,
ətalət, cəhalət içində mürgüləyən, geriləyən milləti ayıltmaq, ona
insanlıq haqqını anlatmaq, şüurunu inkişaf etdirmək, onu tərəqqi
yoluna çıxarmaq üçün haqlı olaraq qüdrətli vasitə kimi mətbuatı
seçmişdi.
Avropa mədəniyyətini, ədəbi-mətbu həyatını dərindən
mənimsəyən, müntəzəm izləyən «türkçülük hərəkatının mərkəzi
siması, yaxşı bir müəllim, mahir bir qəzetçi, mümtaz bir redaktor,
ictimai və siyasi mütəfəkkir, fəal xalq xadimi» (Yusif Akçuraoğlu)
İ.Qaspiralının qənaətincə, millətin varlığı üçün onun mətbuatının
olması şərtdir: «Bir insana nitq və dil nə qədər gərəkdirsə, çox
insanlara, yəni bir millətə, bir qövmə mətbuat və nəşriyyat o
dərəcədə gərəkdir: çünki mətbuat xalqın, millətin dilidir. Mətbuat
millətin bir dilidir ki, səsi dünyanın bir tərəfindən o biri tərəfinə
qədər gedər. Bir dildir ki, sədası min il sonra da eşidilər. Mətbuat
bir qüvvədir ki, dənizlərin, çöllərin bir tərəfindən o biri tərəfinə
keçər, zamanları bir-birinə qovuşdurar. Dövrümüzdə bu nəhəng
qüvvəyə malik olan kiçik və böyük millətlər olduğu halda, bizdə
mətbuat əsərinin yox deyiləcək dərəcədə olması neçə vaxtlardan
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bəri könlümüzə bir qayğı, bir ağrı verməkdə idi» (İ.Qaspiralı. Halın
ifadəsi. «Tərcüman» qəzeti, № 24, 1883).
Həsən bəy Zərdabinin «Əkinçi»si (1875-1877) ilə başlayan
Rusiya müsəlmanlarının mətbu həyatı İ.Qaspiralının «Tərcüman»ı
ilə (1883-1918) yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Obrazlı
yazsaq, H.Zərdabi «Əkinçi»sini vilayətin aynasına, İ.Qaspiralı öz
qəzetini bütün türklərin tərcümanına çevirməyə nail oldu. Yusif
Akçuraoglunun təbirincə, «bütün türk millətinin müəllimi» İsmayıl
Qaspiralı çar hökumətinə qəzet, yaxud məcmuə buraxmağa razılıq
verilməsi üçün dəfələrlə müraciət etmiş, hər dəfə rədd cavabı
almışdır. Böyük gücə və sarsılmaz iradəyə sahib olan İ.Qaspiralı
qəzet buraxmaq üçün inadla, israrla çalışmaqla yanaşı, «Gənc
Molla» imzası ilə Ağməsciddə (Simferopol) rus dilində çıxan
«Tavrida» qəzetinə Rusiya müsəlmanlarının həyatından bəhs edən
məqalələr yazır, broşuralar, kitabçalar nəşr etdirir. 1881-ci ildə
Ağməsciddə «Rusiyada müsəlmanlıq: bir müsəlmanın müşahidələri,
fikir və qeydləri» kitabçasından sonra İ.Qaspiralı «Tonğuç» adlı 4
səhifəlik məcmuə buraxır. Nəşrin 2-ci nömrəsi eyni adda qəzet kimi
Tiflisdə Ünsizadə qardaşlarının «Ziya» mətbəəsində 1881-ci ildə
işıq üzü görür.
Ümumiyyətlə, «Tərcüman»a qədər İ.Qaspiralı «Tonğuç» və
«Şəfəq»dən sonra «Kəmər», «Ay», «Ulduz», «Günəş», «Həqiqət»
və «Lətail» kimi məcmuə və qəzet adı ilə nəşrlər, eyni zamanda
«Salnameyi-türki» və «Miratı-cədid» adlı almanaxlar buraxmışdır.
Nəhayət, dəfələrlə rəsmi müraciətdən, təkrar-təkrar Peterburqa təpik
döydükdən, nazirlərin qəbuluna düşdükdən sonra İ.Qaspiralı 1882ci ilin avqust ayının 5-də «Tərcüman»ın nəşrinə icazə almağa
müvəffəq olur. Lakin problem bununla bitmir. Qəzet çapdan əvvəl
senzuranın razılığı üçün Baxçasaraydan Peterburqa göndərilir,
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senzuradan keçdikdən sonra geri – Krıma qaytarılır və nəşr edilirdi.
Çox ciddi problemlərə baxmayaraq, qısa müddət ərzində Rusiya
müsəlmanlarının məskunlaşdığı bütün ərazilərdə, eləcə də
Türkiyədə, İranda, Misirdə, Əlcəzairdə, Hindistanda, Rumıniyada,
Bolqarıstanda, Çinin Şərqi Türkistanında yayılan, böyük əks-səda
doğuran, ilk vaxtlar cəmi 320 nüsxə çıxan «Tərcüman»ın tirajı
sürətlə artır və 20 mini keçir. Rusiya müsəlmanlarının tribunasına
çevrilən «Tərcüman» illər sonra – 1912-ci ildə bu vaxta kimi
daşıdığı və bundan sonra da daşıyacağı missiyasını, məramını
qəzetin daimi şüarı kimi birinci səhifəyə çıxardığı 4 sözlə ifadə etdi:
«Dildə, fikirdə, işdə birlik». İ.Qaspiralı ilk yaradıcılığa «cəsəd kimi
olan Rusiya müsəlmanlarının bədəninə yeni həyat, yeni fikir, yeni
bir həvəs vermək, onu canlandırmaq» arzusu ilə başlamışdı, qəti
əminliklə söyləmək olar ki, bu dahi insan gözlərini əbədi yumarkən
artıq məqsədinə çatmışdı...
İ.Qaspiralı irsində H.Zərdabinin mətbu fəaliyyətinin, onun
«Əkinçi»sinin, digər Azərbaycan mətbuat nümunələrinin, Azərbaycan mətbəələrinin tarixi əhəmiyyətinin dəfələrlə şükranlıqla, qədirbilənliklə vurğulandığına rast gəlinir. «Baxçasaray məktubları»nda
və «Rusiya müsəlmanları» adlı əsərlərində «böyük idealist»
(Ceyhun Hacıbəyli) İ.Qaspiralı Tiflisdə tatarca (Azərbaycan dilində)
«Ziyayi-Qafqaziyyə» adlı qəzetin nəşrini məmnunluqla qeyd edir.
1884-cü ildə qələmə aldığı «Rusiyada mətbuat və islam
nəşriyyatları» məqaləsində («Tərcüman», № 1, 1884) həmin dövrdə
Rusiyada nəşr olunan mətbu orqanlar və kitablar haqqında məlumat
verir: O illərdə Rusiyada türk dilində vur-tut 4 qəzetin – Tiflisdə
Azərbaycan dilində «Ziya», «Kəşkül» və Daşkənddə özbək dilində
«Türkistan qəzeti», Baxçasarayda tatarca-rusca «Tərcüman»ın
çıxdığını qeyd edir. Rusiyada nəşr olunan kitabların siyahısından isə
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məlum olur ki, bir neçəsi istisna olmaqla, nəşr edilən kitabların
böyük əksəriyyəti dini mövzuludur. Aleksey Çernyayevski ilə
Səfərəlibəy Vəlibəyovun «Vətən dili» (1883-cü il, Tiflis), Mirzə
Fətəli Axundovun komediyalarının (1859-cu ildə «Təmsilat» adı ilə,
Tiflis) nəşrini məmnunluqla yazan müəllif H.Zərdabinin buraxdığı
«Əkinçi» qəzetini «az zaman davam etmiş isə də, donmuş və
buzlamış fikirlərə şimşək kimi ziya vermiş idi» - yazaraq
dəyərləndirir.
«Rusiya müsəlmanlarının mədəniləşməsinin başlanğıcı» adlı
məqalədə o dövr Rusiya imperiyasında fəaliyyət göstərən 8 mətbəə,
o cümlədən azərbaycanlılara məxsus Tiflisdə «Ünsizadələr
mətbəəsi», Bakıda «Doktor Axundov və Əli Mərdan bəy mətbəəsi»,
eləcə də dərs vəsaitləri, ədəbi-elmi, dini kitabların adı, nəşr
olunduğu şəhər, naşiri, nəşr tarixi, redaktorları haqqında müfəssəl
məlumat verir.
Türk-islam dünyasının parlaq zəka sahiblərindən Əhməd bəy
Ağaoğlu «bir mürşid, bir ustad və bir dost» deyə təqdim etdiyi
İ.Qaspiralının millətin şüuruna təsir etməyin ən təsirli üsulu kimi
mətbuatı və məktəbi seçməsini təqdir edirdi. Ə.Ağaoğlunun
fikrincə, İ.Qaspiralının təqib etdiyi qayə türklərə özlərini
tanıtdırmaq, milli şüuru inkişaf etdirərək, onlara bir olduqlarını
təlqin etməkdən ibarətdir. Fikir, dil və duyğu birliyini duymuş bir
qövm əslində milli şüuru və mənəvi vəhdəti duymuş olur: «Və bu
qayəyə çatmaq üçün ən əvvəl türkləri hər yerdə boğan, birliyindən
ayıran, milli şüurdan məhrum edən cəhalətlə mübarizəyə girişir və
bunun üçün də ən müəssir (ən təsirli – T.A.) amil olaraq mətbuatla
məktəbə müraciət etdi. Məktəb və mətbuat: türklüyü xilas edəcək o
iki silah! Və mərhum bütün həyatını türkləri silahla təchiz etməyə
xərclədi. O zaman Rusiya türkləri içində nə korrektor, nə müxbir, nə
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də qəzet tərtibçisi vardı. İsmayıl bəy ailəsi ilə həm mühərrir, həm
mürəttib və həm də müvəzilik (poçtalyon – T.A.) vəzifələrini icra
edirdi. Qəzeti oxutdurmaq üçün İsmayıl bəy dəfələrlə Krımdan
Qafqaza, Türkistan, Buxara, Kazan və Orenburqa qədər səfər edərək
qapı-qapı dolaşmaq məcburiyyətində idi!» Əhməd bəy Ağaoğlu
İ.Qaspiralının vəfatı münasibəti ilə qələmə aldığı həmin yazıda
(«Türk yurdu», 1914, № 12) onun bu səfərlər zamanı üzləşdiyi
cahil, qafil, milli hisslərdən məhrum, mücahidlərini təqdir etməyən
mühit tərəfindən nə qədər mənəvi təzyiqlərə, maddi sıxıntılara
məruz qaldığını ürək ağrısı ilə yazır, eyni zamanda göstərirdi ki,
bütün bunlara baxmayaraq, «Tərcüman» damla-damla axır, hər
damlası hər yerdə yavaş-yavaş təzə, gözəl çiçəklər yetişdirirdi».
Şəxsi həyatı və yaradıcılığı, bütün ruhu ilə Azərbaycana
bağlı olan «möhtərəm ata» (Şəfiqə xanım Əfəndizadə), «sevimli
pədər» (Əliabbas Müznib) İ.Qaspiralı dəfələrlə Qafqaza – Bakı,
Tiflis, Naxçıvan, Şəki, Şamaxıya… səyahət etmiş, azərbaycanlıların
mətbuata, məktəbə marağını yüksək dəyərləndirmiş, bu sahədə daha
yüksək uğurlar qazanılması üçün tövsiyələrini öz silahdaşlarından,
həmkarlarından əsirgəməmişdir. «Böyük və əzmkar türk
qəhrəmanı» (Xəlil Xasməmmədli) İ.Qaspiralının sıx əlaqə saxladığı,
əməkdaşlıq etdiyi, fəaliyyətlərini daim izlədiyi ziyalılar, o cümlədən
mətbuat xadimləri, maarif, teatr fədailəri isə çox idi. Həsən bəy
Zərdabi, Seyid Əzim Şirvani, Nəriman Nərimanov, Əli Mərdan bəy
Topçubaşov, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Sultan
Məcid Qənizadə, Ünsizadə qardaşları, Üzeyir Hacıbəyov,
Məhəmmədağa Şaxtaxtlı, Cəlil Məmmədquluzadə… kimi xalq
xadimlərinin fəaliyyəti daim İ.Qaspiralının diqqət mərkəzində
olmuş, onlar barədə «Tərcüman»da yazmış, əsərləri haqqında rəy və
mülahizələrini söyləmiş, mübahisə, fikir mübadiləsi etmişdir. Seyid
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Əzim Şirvanini «milli şairlərimizdən biri» adlandırdığı İ.Qaspiralı
onun əsərlərindən bəzi parçaları «Tərcüman»da dərc edir, eyni
zamanda həmin nümunələrin sadə türkcə olduğunu təqdir edir.
«Tərcüman»ın bu təşəbbüsü və mövqeyi İzmirdə çıxan «Ahenk»
adlı qəzetin xoşuna gəlmir və Seyid Əzim Şirvaninin dilinin sadə
türkcədə olmadığını yazır. «Tərcüman» «Digər cavab» adlı
məqalədə (№ 37, 1895) öz mövqeyini müdafiə edir: «Bəli, ola bilər
ki, Seyid Əzimin dili dediyimiz kimi «sadə» görülməmişdir, fəqət
«sadə»nin nə olduğunu aydınlaşdırsaq, məsələ aydın olar. Sadə dil
bizim fikrimizcə, hər kəs tərəfindən istifadə olunan və asan anlaşılan dildir. Ərəb və fars dilindən ümumi türk dilinə keçmiş «səadət»,
«bəxt», «səadətli», «bəxtli», «atəş», «atəşli»… və bunlara bənzər,
hər kəs tərəfindən işlənən sözləri qələmə almaq, zənn edərik ki, dili
sadəlikdən düşürməz; lakin bütünlükdə qövmə məlum olmayan
terminləri söyləyib yazmaq sadəlik dairəsindən çıxmaqdır. Seyid
Əzimin şeirlərində olan ərəb, fars sözləri türk çobanlarına da məlum
olduğundan, onun dilinin sadə olduğuna işarət etmişdik və fikrimizi
təkrar edirik». İ.Qaspiralı, «Tərcüman» bununla bir tərəfdən öz
mövqeyini müdafiə edir, digər tərəfdən dilin sadələşdirilməsi tərəfdarı olduğunu, ortaq ədəbi dilin sadə türkcədən formalaşdırılması
üçün fürsət düşdükcə mücadilə etdiyini nəzərə çatdırır.
Eyni ilə «Məcid bəy Qənizadə ilə Nəriman Nərimanovun
olduqca milli ədəbiyyat üçün çalışdıqlarını şükranlıqla» yazan
İ.Qaspiralı Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin «Dağılan tifaq» əsərini
«çox ibrətli risalə» kimi təqdir edir (Bəsirəti ədəbiyyə. «Tərcüman»,
№ 39, 1899). «Bir rəsm bir hekayə qədər məlumat, duyğu, düşüncə
və fikir verir. Bir saat oxumaqla anlaşılacaq bir hal və ya hadisəni
bir göz atışı ilə anlaşılacaq tərzdə rəsmlər ərz və bəyan edər». Bu
cümlələr İ.Qaspiralının «Mola Nəsrəddin» adlı məqaləsindən
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(«Tərcüman», № 4, 1914) götürülmüşdür. Bu satirik jurnalı çox
məqbul, mötəbər, «əyləncəli, lakin ibrətli» adlandıran müəllif onun
daha geniş yayılmasını arzulayır. Onun fikrincə, Mollanın gülüşü
düşmən gülüşü deyildir, tərbiyə edən, düşündürən gülüşdür. Məqalədə İ.Qaspiralı Bakıda nəşr olunan «Məktəb» jurnalını da almağı,
uşaqlara oxutmağı təkidlə tövsiyə edir.
«Böyük İsmayıl bəy» (Məhəmməd Hadi) qeyd etdiyimiz
kimi, daim Azərbaycan ədəbi-mədəni, mətbu həyatını izləyir və baş
verən yeniliklərə, proseslərə dərhal münasibət bildirir. «Tiflisdə
yeni qəzet» (№ 15, 1903) adlı yazıda «Şərqi Rus» qəzetinin nəşrə
başladığını sevinclə oxuculara xəbər verir: «Qafqaz üçün bir qəzet
lazım olduğu çoxdan bəri hiss olunurdu. Buna baxmayaraq, bir neçə
dəfə təşəbbüs edilsə də, icazə verilməmişdir. Bu dəfə işə
Məhəmmədağa Şahtaxtlı başlayıb imtiyaz almaya nail oldu. Təbrik
edir, uğurlar arzulayırıq. 20 ildən bəri «Tərcüman» yalnız çalışırdı.
İndi dostu zühur etdi. Ümid edirik ki, məsləki də başqa olmaz.
Yalnızlığımız bizə çox ağır gəlirdi. İş çox, məsələ çox. Qələm bir
idi, iki oldu». Doğrudur, İ.Qaspiralı daha sonra M.Şahtaxtlının
«yeni əlifba» mövzusunda təşəbbüslərini kəskin tənqid, hətta
ittiham edir, lakin bütün bunların ümumən tərəqqi naminə edildiyi
şəksizdir. Yeri gəlmişkən qeyd olunmalıdır ki, bu məsələ –
M.F.Axundovla başlayan, M.Şahtaxtlı ilə davam etdirilən «əlifba
islahatı»nı, «yeni əlifba» ideyasını İ.Qaspiralı radikal addım kimi
rədd etmiş, bunun əvəzində hazırda məktəblərin sayının
artırılmasını, dərs proqramlarının islahının həyata keçirilməsini
daha zəruri hesab etmişdir.
«...əsla yorulmaq və usanmaq bilməyərək müsəlmanlar və
müsəlmanlıq yolunda çalışan» (Haşım bəy Vəzirov) İ.Qaspiralının
«Açıq məktub» adı ilə «Həyat» qəzetinə ünvanladığı yazı çox
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diqqətçəkən, təsirli, ibrətamiz və xoş məramlıdır. «Möhtərəm
dostum»la başladığı, «qardaşım» - deyə bitirdiyi məktubunu «həm
rica, həm nəsihət, həm də vəsiyyət» adlandıran İ.Qaspiralı 1905-ci
ildə Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağaoğlunun redaktorluğu
ilə çıxan «Həyat» qəzetinə rəğbətini, «Həyat»ın nəşrə başlaması
üçün duaçı olduğunu gizlətmir: «Şükür Xudaya! Maşallah zamana!
İyirmi illik həsrətdən sonra «Həyat» göründü! «İrşad» eşidildi!
Ümidvaram ki, «Həyat» «İrşad»a, «İrşad» «Həyat»a xidmət edər!»
İ.Qaspiralıya görə insanların ayrılığına səbəb üçdür: məsafə, din
fərqi, dilsizlik. O, yazır ki, dinimiz birdir, məsafə problemi də elmitexniki nailiyyətlərin sayəsində həll olunur. Lakin «dilsiz» olmağımız, yəni ümumi ədəbi dilimizin yoxluğu bizləri ayrı salmışdır.
Müəllif «Tərcüman»ın nəşr tarixinə işarə vuraraq yazır: «25 ildən
bəri dediyim, yazdığım, çalışdığım budur, cığır, yol açmaq. Çünki
nəcib, dözümlü, güclü, cəsarətli türk millətinin pərakəndə olub Çin
səddindən Ağ dənizə qədər yayıldığı halda lal-dinməz, səssizsəmirsiz, dalğın qalması ümumi dilə malik olmadığından irəli gəlir.
Bu etiqad ilə ömür etdim, bu etiqad ilə məzara gedəcəyəm. 25 ildən
bəri bu məslək üçün silahdaş gözləyirdim. Bunun üçün «Həyat»ın
vücudu mənə böyük təsəlli oldu». İ.Qaspiralı Kazanlı, Krımlı,
Şirvanlı, Bakılı, Hacıtarxanlı, Sibiryalı, Türkistanlı, Buxaralı…
türklərin «Tərcüman»ı oxuyub anladıqlarını gördükdə özünü
bəxtiyar hesab etdiyini və ümumi dil üçün bundan sonra da
çalışmaq lazım olduğunu yazır, tövsiyə edir. İ.Qaspiralı mətbuatın
xalqın tərəqqisinə xidmət etməli olduğunu xüsusi vurğulayır: «Əziz
qardaşım, mənə «Həyat»ın hamisi demisən, gözəldir, lakin
cümlənin təfsirə ehtiyacı var. «Həyat»ın həqiqi hamisi millətdir.
Mən yalnız onun tərcümanıyam. Millət həmişə sənə hami olar,
fəqət, yeganə şərtini unutma: hər nə yazsan qələmi üç qəpiklik qara
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mürəkkəbə batırma, ürəyinə batırıb qanınla yaz, onda sözün keçər,
vicdanlara çatar, əks halda səmərəsiz olar, ötər keçər».
«Aciz «Tərcüman»ımızın Kaşqardan, Kulçadan, Sibiryadan
ta Təbrizə, Xorasana, İstanbula və İzmirə qədər yayılması heç də
qəzetin mükəmməlliyinə dəlalət etmir, buna səbəb qəzetin dilinin
sadəliyində, toxunduğu mövzuların anlaşılan, asan bir dildə yazılmasındadır» - yazan İ.Qaspiralı («Tərcüman», № 11, 1897)
«Tərcüman»ın dilinin digər türk qəzetlərinin dilinə də sirayət
etdiyini dəfələrlə məmnunluqla vurğulamışdır. «Dil ili» adlı məqalədə («Tərcüman», № 146, 1906) o, Bakıda nəşr olunan «İrşad»,
«Təkamül», eləcə də Tatarıstanda buraxılan «Vakit», «Beyanülhaqq», Başqırdıstanda çıxan «Yıldız», «Ülfət» kimi qəzetlərdə dərc
olunmuş materiallardan parçalar təqdim edir və sonra oxucusuna üz
tutur: «Buyurun, qardaşlar! Hökm edin, təqdim etdiyimiz dil
nümunələrində bir-iki söz nəzərə alınmazsa bu mətnlərin hansının
tatarca, başqırdca, Azərbaycanca olduğu bəlli olar?! Hamısı açıq və
sadə, hər kəsin anlayacağı türkcə deyildirmi? «Tərcüman»ın tələb,
iddia, arzu etdiyi də bu dildir». Dil birliyini böyük milli sərmayə
adlandıran İ.Qaspiralı ismətli analarımızın dil ilə daşları əridəcək
sairlər, ədiblər doğacaqlarına, onların da ümumi dil birliyinə nail
olacaqlarına əmin olduğunu, ümid etdiyini inamla yazır. «Farscamı,
türkcəmi» adlı məqalədə («Tərcüman», № 85, 1907) toxunulan
problem bu gün də aktuallığını saxlamaqdadır. İ.Qaspiralı İranın
siyasi dairələrinin türk, Azərbaycan dilinə düşmən münasibətini
kəskin tənqid edir. O, yazır: «Mərhum Həsən bəy Məlikovun
təşəbbüsündən bu günədək Azərbaycanda türk dili işlədi: qəzetlər,
teatrlar, risalələr türk dilində nəşr edildi. Bu dilin sayəsində sünni və
şiələrin bir-birinə məhəbbət və ittifaqları artdı… ədavət söndü, unuduldu, qardaş qardaşı gördü, bildi, təkrar qucaqlaşdı, birləşdi…».
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Türk dilinə qarşı «Tehrandanmı, ya da ki, başqa bir nöqtədənmi» ortaya atılan ədavət İ.Qaspiralını bərk həyəcanlandırmışdı:
«Hər necə olursa olsun, bizim bu məsələdə əvvəldən bəri nəzərimiz
və indi deyəcəyimiz çox sadə bir şeydir: qısası, türk olanlar, harada
olursa olsun, gərəkdir ki, ilk öncə türkcə danışsınlar, oxusunlar,
yazsınlar, sonra Rusiyada rusca, İranda farsca, Çində çincə bilməyə
çalışsınlar, çünki zəruridir. Hökmdardan ötürü, məzhəbindən ötürü,
iqlimindən ötürü heç bir qövmün dilinə, ədəbiyyatına təcavüz caiz
olamaz: edilirsə, haqsızlıq olur».
«Tərcüman»ın 1908-ci il tarixli 76-cı nömrəsində dərc
olunmuş «Bizlərdə ümumi dil və məslək ola bilərmi, ya yox?» adlı
irihəcmli məqalə İ.Qaspiralının Azərbaycan mətbuatı ilə nə qədər
yaxından maraqlandığına, dəyər verdiyinə, eyni zamanda hər hansı
problemlə bağlı klassik qəzet polemikasına dair parlaq nümunədir.
Yazıda söhbət Bakıda nəşr edilən «Tərəqqi» qəzetində onun
redaktoru, görkəmli ictimai-siyasi xadim, istedadlı publisist Əhməd
bəy Ağaoğlunun «Tərcüman və ittihad» sərlövhəsi ilə dərc edilmiş
(1908, № 94, 95) məqaləyə İ.Qaspiralının «Tərcüman» qəzetində
(№ 76, 1908) cavabından gedir. Məlum olduğu kimi İ.Qaspiralı
Rusiya imperiyasındakı türk xalqlarının tarix, din, dil, adət-ənənə
birliyini nəzərə alaraq onların daha da yaxınlaşması, əqidə, məslək
baxımından birləşməsi, tərəqqi etməsi üçün ortaq ədəbi dil
formalaşdırmaq təşəbbüsü ilə çıxış etmiş və bu istiqamətdə «Tərcüman» vasitəsi ilə müəyyən işlər də görmüşdür. Ə.Ağaoğlunun
məsələyə öz münasibəti var. Onun qənaətinə görə, Türkiyə əhalisi
və Türkiyə mətbuatı ilə Rusiyadakı müsəlman əhali və müsəlman
mətbuatı arasında heç bir ümumi və müştərək əməl və sifətlər
mövcud deyil və müqayisəyəgəlməz dərəcədə fərqlidirlər. Hər bir
qövmün bir dili və bir məsləyi olması üçün o xalqın və mətbuatın
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milli dili, milli ədəbiyyatı və milli tərbiyəsi olmalıdır. Ümumi ortaq
dilin ərsəyə gəlməsi üçün isə vaxt, zaman tələb olunur. İ.Qaspiralı
Ə.Ağaoğlunun mülahizələrinə özünəməxsus tərzdə – təmkinlə,
dəlillərlə münasibətini bildirir, öz fikirlərini əsaslandırmağa çalışır.
Müəllif sonralar da bu mövzuya təkrar-təkrar qayıdır, bir çox
azərbaycanlı ziyalının (Məcid bəy Qənizadə, Həsən bəy Məlikov və
başqalarının) ədəbi dil və türk dili kimi uca bir ideala xidmət
etdiklərini vurğulayır. «Bakı qəzetləri» adlı məqalə (№ 37, 1910)
bir çox cəhətdən diqqətçəkicidir. Bu yazı bir daha İ.Qaspiralının
Azərbaycana, onun mətbu, mədəni həyatına nə qədər maraq və
məhəbbət göstərdiyini təsdiq edir. Bakıda «Səda», «Həqiqət»,
«Günəş» qəzetlərinin işıq üzünü görməsinə hədsiz sevinən
İ.Qaspiralı yazır: «Qəzet çıxarmaq, 40 dəfə yazıb bir dəfə anlatmaq,
nə qədər müşkül olduğu bizə hər kəsdən daha artıq məlum
olduğundan Bakılı həmkarlarımızı ürəkdən təbrik və uzun, gözəl
ömürlərini təmənni edirik».
Qəzetlərin nəşrə başlaması İ.Qaspiralını sevindirsə də,
onların bir-birinə ədəbdən kənar münasibəti, yazı tərzi İ.Qaspiralını
sarsıtmış, kədərləndirmişdir. «Səda»da S.İbrahimov «Osmanlılarda
dil varmı?» adlı məqaləsində haqlı olaraq Osmanlı dilinin ərəb, fars
kəlmələri ilə tanınmaz hala düşdüyünü, bununla belə son illər dili
sadələşdirməyə, türkləşdirməyə doğru meylin artdığını qeyd edir.
Lakin çox təəssüf ki, o, Osmanlı dili barədə ağır ittihamları
səsləndirəndə «yalnız dillərini deyil, türklərin vücudunu belə inkara
hazır olan rumluq və hellenizm radikallarının» yolu ilə getmiş və
onların Parisdə nəşr etdirdikləri «Hellenizm» qəzetinin yazdığı
«Osmanlılar ana dilində ədəbi dilə malik deyillər» sitatına
əsaslanmışdır. Müəllifin Osmanlı dili barədə fikir söyləyərkən
yunan qəzetinə müraciət etməsi «Günəş» qəzetinin redaktoru
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Əhməd Kamalı (1874-1942) bərk əsəbləşdirmiş, «Səndə din
varmı?» adlı məqalə ilə S.İbrahimova sərt cavab vermiş, onu
düşmənlərlə əlbir olmaqda ittiham etmiş, İbrahimovu «məhvimizə
çalışan xuliqan» adlandırmışdı. İ.Qaspiralı qəzet səhifəsində qeyrietik, ədəbsiz ifadələrin işlədilməsindən üzüldüyünü bildirir və
yazırdı: «İbrahimovun dil məsələsində baxışını rədd etməyə haqqı
olduğu qədər Əhməd Kamal bəy «xuliqanlıq», «xainlik» sifətlərini
istifadə etməkdə haqsızdır. Hər necə mübahisə və münəzərə edilirsə
edilsin, şəxsiyyəti təhqir etmək yolverilməzdir. İbrahimov «yox»
demişdir: doğru demiş, xəta etmiş – o başqa məsələdir. Siz «var»lığı
irəli sürə bilərsiniz».
İ.Qaspiralı məsələnin bununla bitmədiyini, mübahisənin
daha kəskin xarakter aldığını, bu dəfə də İbrahimovun Əhməd
Kamalı təhqirlərlə dolu məqaləni «Səda»da dərc etdiyini təəssüflə
yazır və üzülərək bildirir: «Əziz həmkarlar, bu artıq ədəbi mübahisə
deyil, bazar qavğasıdır. Mühərririn mühərrirə «xuliqan» deməsi,
«sən» ilə xitab etməsi üsuldan, ədəbdən deyil». İ.Qaspiralı hər iki
müəllifi öz baxışlarını bu şəkildə qəzet səhifəsinə çıxardıqlarına
görə qınayır, onlara öz məsləklərinə və oxucularına hörmətlə
yanaşmağa dəvət edir: «Əfəndi qardaşlar! Ağ kağızın üzərimizdə
haqqı vardır. Bizlər mübahisədə hammal dilindən istifadə etsək,
hammallara nə qalar?» İ.Qaspiralı İbrahimovun «Səda»da «süngü
kimi sipsivri adlanmış və yazılmış» məqaləsindən və Əhməd
Kamalın «Günəş»də ona «qıpqızıl qızdırılmış» cavabından «İki
böyük şair» adlı məqaləsində də toxunur («Tərcüman», № 38,
1910) və yenə türk dilinin ərəb, fars kəlmələrindən
təmizlənməsinin, ortaq ədəbi dilin formalaşdırılmasının zərurətini
əsaslandırır.
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Bakıda nəşr olunan «İqbal» qəzetinin ortaq ədəbi dilə
münasibətini əks etdirən yazıya İ.Qaspiralı «Tərcüman»ın bir neçə
nömrəsində dərc etdirdiyi məqalələrlə cavab vermişdir (Dil
ətrafında. № 169, 170, 1913; Yenə dil ətrafında. № 194, Məsələlərqəzetlər. № 227, 1913). «İqbal»da dərc olunmuş məqalə müəllifinin
fikrincə, tarix və təbiətin özü türk qövmünü bir neçə qola ayırmış və
onların hər birinin öz dili formalaşmışdır. Hər birinin öz ədəbi
dilinin vücuda gətirmələri də türk dilinə nöqsan sayıla bilməz,
əksinə, onun daha da zənginləşməsinə yardım edər. İ.Qaspiralı
məqalə müəllifinin timsalında «İqbal»ın bu mövqeyinə münasibət
bildirərək yazır ki, türk dilləri arasında süni şəkildə uçurumlar
yaradılır, halbuki «Əkinçi», «Ziyayi-Qafqaziyyə», «İqbal»,
«Tərcüman», «Şura», «Vakit», «Yıldız» eyni dildə yazır, onları
Bakıda, Baxçasarayda, Kazanda, Orenburqda da oxuyur, anlayırlar.
İ.Qaspiralı üzünü onunla dil mövzusunda bəhsə girənlərə tutub
yazır: «Tanrı salamatlıq versin! Yazın, oxuyun. Azəricə, Tataricə,
Kaşğaricə… biz buna müxalif deyilik, lakin türk milləti türkləşmək,
türkcə söyləyib yazışmaq istəyir. Biz bunu inkar edə bilmərik, çünki
bu bir böyük cərəyandır». «Yenə lisan ətrafında» adlı yazıda
İ.Qaspiralı mövzuya təkrar qayıdır, fikirlərini əsaslandırmağa
çalışır: «…Qafqazda Mirzə Fətəli Axundzadə və Həsən bəy
Məlikovun dillərini «Həyat», «İrşad» və bugünkü «İqbal»ın dilləri
ilə yan-yana qoyub baxsaq, «Tərcüman»ın xoş xəyal aləmində
dolanmadığını qəbul edərik. Şimalda çıxan «Şura»ya, Bakıda çıxan
«İqbal»a, İstanbulda çıxan «Xalqa doğru»ya baxın, xəyal hesab
etdiyinizin qismən gerçəkləşdiyini görəcəksiniz». Müəllif bununla
demək istəyir ki, türk xalqları harada yaşamalarından asılı
olmayaraq, eyni dilə sahibdirlər, sadəcə onların bir-birinə daha da
yaxınlaşması istiqamətində işləmək lazımdır. «Xoşbəxt ekizlər» adlı
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yazıda («Tərcüman», № 88, 1914) Bakıda «Bəsirət», Daşkənddə
«Sədayi Türkistan», Hokantda «Sədayi-Fərqanə» adlı qəzetlərin
nəşrə başlamasını xoşbəxtlik adlandıran İ.Qaspiralı yazır ki, bu gün
diqqətimizi ən ziyadə cəlb edən üç qəzetin dilidir: «Məhəlli şivə
olmaqla bərabər hər birinin «ədəbi dil» xadimləri olduqları
meydandadır».
İ.Qaspiralı Azərbaycan dilində yeni qəzet və nəşrlərin işıq
üzü görməsinə nə qədər sevinirdisə, onların bağlanması xəbərini
üzüntü və hüzn içində qarşılayırdı: «Əgər təəssüflənməkdən fayda
olsa idi, nə qədər çox təəssüf edilsə, rəva görürdük. Çünki Tiflisdə
nəşr olunan dostumuz «Kəşkül»ün çıxmayacağı xəbəri ən böyük
təəssüf doğurur: lakin bundan nə fayda? Qəzetin bağlanmasına
təəssüf təsir edərmi?» Müəllifin fikrincə, təəssübdənsə
hiddətlənməyin yeridir. Heç kim bu nəşrlərin çıxmasına yardım
etmədi, hər kəs yaxasını kənar çəkdi: «Bu iki qəzeti, iki günəş, iki
şəms kimi görməli idilər… idilər, idilər, idilər, amma öncə «Ziya»,
sonra «Kəşkül» uçan ulduzlar kimi sönməyə məcbur oldular… Çox
ayıb, min bir təəssüf, amma nə fayda? Çox böyük və dəyərli
imtiyazları qeyd etdik: iki maarif günəşini qoruya bilmədik,
söndürdük, ayıb».
Görkəmli professor Xeyrulla Məmmədov İ.Qaspiralı haqqında
tədqiqatlarının birində haqlı olaraq yazır ki, «Tərcüman»ın
redaktoru kimi fəaliyyət göstərdiyi 31 il ərzində Azərbaycan
həyatında elə bir mühüm hadisə olmamışdır ki, İsmayıl bəy ona
münasibət bildirməsin və elə az-çox tanınan ziyalı yox idi ki,
qəzetdə onun adını zikr etməsin. Fədakar tədqiqatçı «Tərcüman»a
özünəməxsus tərzdə dəyər verirdi: «Tərcüman» (1883-1918) XIX
əsrin sonu, XX əsrin əvvəlində Rusiya müsəlmanları mühitində nəşr
edilən qəzet və jurnalların ən uzunömürlüsü, geniş miqyasda

~ 294 ~

• Bütün türklərin tərcümanı
yayılanı və ən çox oxunanı olmuşdur. O, bir il iki ay «ZiyayiQafqasiyə», səkkiz il yarım «Kəşkül», bir il doqquz ay «Şərqi-Rus»,
1905-ci il inqilabından sonra Qafqazda, Krımda, Volqaboyunda,
Türkistanda çıxan müxtəlif məsləkli dövri mətbuat orqanları
(«Həyat», «İrşad», «Tanq», «Molla Nəsrəddin», «Vətən xadimi»,
«Nur», «Azad xalq», «Yıldız», «Əl-əsəri-Əl-cədid», «Əl-islah»,
«Fikir», «İdil», «Dan yıldızı», «Vaxt» və s.) ilə paralel fəaliyyət
göstərmişdir. 1891-ci ilin oktyabrında «Kəşkül»ün bağlanmasından
1903-cü ilin martında «Şərqi-Rus»un nəşrə başlamasına qədər
təxminən 12 il «Tərcüman» Rusiya imperiyasının müsəlman
əhalisinə məxsus yeganə qəzet olmuşdur».
“525-ci qəzet”
23 may 2012-ci il
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BƏKİR ÇOBANZADƏ
İSMAYIL QASPİRALI HAQQINDA
Krımdan pərvazlanan türk dünyasının iki parlaq simasının –
İsmayıl Qaspiralı (1851-1914) və Bəkir Çobanzadənin (1893-1937)
əqidə, məslək və ideallarında nə qədər yaxınlıq, doğmalıq varsa,
onların tərcümeyi-halı və talelərində də bir o qədər bənzərlik,
oxşarlıq var. Dahi İsmayıl Qaspiralı öz üzərinə götürdüyü tarixi
yükün – XIX əsr Rusiya imperiyası hüdudlarında yaşayan
müsəlman-türk xalqlarının həyat və təfəkkür tərzində dəyişiklik
etmək, onların dildə, fikirdə və əməldə birliyinə nail olmaq istəyinin
çox ciddi müqavimətlərə, təzyiqlərə tuş gələcəyini anlayır, onu
cəzalandırmaq üçün pusquda duran, fürsət axtaran qara qüvvələrin –
rus şovinistlərinin, məkrli missionerlərin, onlardan heç də geri
qalmayan milli satqınların niyyətlərini yaxşı başa düşürdü.
İ.Qaspiralı bilirdi ki, onu nəinki diri-diri parçalamağa, hətta qəbrini
yerlə-yeksan etməyə hazır olan cəsuslar, xəfiyyələr, nadanlar,
cəhalət və ətalət bayquşları məqam gözləyirlər. O, təsadüfən
yazmırdı ki:
«Doğuldum mən Avcıköydə min səkkiz yüz əlli birdə
Məkanımdır Baxçasaray məzarım kim bilir nərədə».
Cəmi 34 il ömür sürən Bəkir Çobanzadə isə doğulduğu
andan sağ qalmağını təsadüflə əlaqələndirirdi:
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«Doğuldum Krımda, Qarasubazarda,
İlan kimi yaşıl bir ilk baharda,
…Ölürdü doğulan, doğulmayan da,
Təsadüf əsəri sağ qaldım onda».
İsmayıl Qaspiralı Azərbaycanlı silahdaşları ilə, xüsusi ilə
Əlimərdan bəy Topçubaşovla Rusiya müsəlmanlarının qurultaylarını keçirməyə müvəffəq olmuş, Bəkir Çobanzadə türkoloqların
Bakıda I qurultayının təşkilində mühüm rol oynamışdır. Qeyd
etmək maraqlıdır ki, bu tarixi qurultay nümayəndələrin təklifi ilə
İ.Qaspiralının və V.Radlovun şərəfinə həsr olunmuşdu. Dünyanın
bir sıra ölkələrindən 131 nəfər nümayəndənin, o cümlədən,
V.Bartold, S.Olderburq, A.Müller, F.Köprülüzadə, A.Samoyloviç,
H.Zeynallı, Ə.Hüseynzadə, N.Poppe, A.Krımski, A.ZifeldtSimumyagi, F.Ağazadə, T.Menzel, L.Şerva və s. kimi dünya
şöhrətli alimlərin iştirak etdiyi qurultayda Bəkir Çobanzadə dərin
məzmunlu məruzə ilə çıxış etmişdir.
İsmayıl Qaspiralı ortaq ədəbi dil uğrunda praktik mübarizə
aparmış, «Tərcüman» qəzetini nəşr etdirmiş, yeni üsullu
məktəblərin əsasını qoymuşdur. Bəkir Çobanzadə türk dilinin elminəzəri əsaslarını, türk dili və ədəbiyyatının tədrisi üsullarını, türk
dili qrammatikasını, dialektologiyasını işləmişdir. İsmayıl Qaspiralı
kimi Bəkir Çobanzadə də Avropada da türk mədəni izlərini arayıb
axtarmışdır.
İsmayıl Qaspiralı «türk oğlu türk» olduğunu bədii və
publisistik əsərlərində uca səslə, az qala hər abzasda fəxrlə, qürurla
dilə gətirmişdir: «…siyasi inanc və görüşümün əsası, təməli «türk
oğlu türk» olduğumdur. Öncə türk olmadıqca nə aristokrat oluram,
nə demokrat, nə xalqçı oluram, nə sosialist. Əgər mənə «türklükdən,
millətçilik fikrindən əl çək, səadətə çatarsan» - desələr, mən bu cür
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səadətdən bədbəxtliyi üstün tutaram. Mənim türk olmamağım nə
ağlıma gələr, nə vicdanıma sığar. Milli mənsubiyyət hər şeydən
müqəddəm, hər şeydən müqəddəsdir» (Zamanımızın məsələləri).
«Сиздян доьдум, сиздяням» - дейяряк милли
мянсубиййяти иля фяхр едян Бякир Чобанзадя ужа тцрк
миллятинин шанлы тарихини гцрурла вясф едир:
«Татар устасыдыр савашын, жянэин,
Татар нявясидир Чинэизин, Лянэин».
Doğrudur, Rusiya imperiyasındakı türklərin mövcud miskin,
zavalı, ağır, acı durumu B.Çobanzadəni məyus edir, kədərləndirir,
lakin o, ümidlidir, inanır ki, qəhrəman türk xalqı yenidən dirçələcək,
əvvəlki şan-şöhrətini qaytaracaqdır:
«Gəlirlər, marşları qulağa dəyir,
Qələm bunu yazır, qəlbim gözləyir».
İ.Qaspiralı dili millətin ən böyük sərmayəsi adlandırır və
doğma türk dilinin zəngin, şirin, incə, parlaq, canlı, ecazkar, lətafətli
olduğunu xüsusi vurğulayırdı. Türk dilinin müxtəlif sahələrinə dair
fundamental araşdırmalar aparan, dilçiliyə dair aktuallığını və
əhəmiyyəti bu gün və gələcəkdə də zərrəcə itirməyən əsərlər yazan
Bəkir Çobanzadə ana dilinə məhəbbətini bədii şəkildə də izhar
etmişdir:
«Qəbrimdə mələklər suallar sorsa,
Əzrayıl dilimə min düyün vursa,
Öz ana dilimdə soruş» - deyərəm,
Öz ana dilimdə ötüb ölərəm».
Həm İsmayıl Qaspiralı, həm də Bəkir Çobanzadə şəxsi
həyatı və yaradıcılığı ilə Azərbaycanla sıx bağlı olmuş, Azərbaycanı
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da Krım qədər özlərinə doğma diyar hesab etmişlər. İsmayıl
Qaspiralı Cənubi Qafqaza, o cümlədən Azərbaycana dəfələrlə
səyahət etmiş, buradakı ziyalılarla yaxından dostluq əlaqələri
qurmuş, Azərbaycanın mədəni, ədəbi, mətbu həyatını müntəzəm
izləmiş, təəssüratlarını «Tərcüman»da dərc etdirmişdir. Bəkir
Çobanzadə 1924-cü ildən ömrünün sonunadək – 1937-ci ilədək
Bakıda yaşamış, fəaliyyət göstərmişdir. B.Çobanzadə Azərbaycanda
Yeni Əlifba Komitəsinin sədri, Yeni Türk Əlifbası Ümumittifaq
Mərkəzi Komitəsinin rəhbəri, Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat
İnstitutunda şöbə müdiri işləmiş, Bakı Dövlət Universitetində
kafedra müdiri, dekan vəzifələrində çalışmış, mühazirələr
oxumuşdur.
«Türk dili və ədəbiyyatının tədris üsulu», «Türk qrameri»,
«Türk ədəbiyyatı», «Türk dili», «Türk-tatar dialektologiyası»,
«Türk-tatar lisaniyyatına mədxəl», «Krım-tatar ədəbiyyatında
qurultayçılıq və millətçilik» və s. kimi sanballı əsərlərin müəllifi
professor Bəkir Çobanzadə SSRİ EA Zaqafqaziya filialı
Azərbaycan şöbəsinin, SSRİ EA Azərbaycan filialının həqiqi üzvü,
eləcə də Paris Dilçilik Cəmiyyətinin üzvü olmuşdur.
Göründüyü kimi, həyat yolu, əməli və ideyaları ilə bir-birinə
yaxın olan bu iki nəhəng şəxsiyyəti birləşdirən, qırılmaz tellərlə birbirinə bağlayan məqamlar çoxdur. Təəssüf ki, onların həyatında,
talelərində kədərin ortaq olduğu nöqtələr də az deyil. Sovet rejimi
və kommunist ideologiyası İ.Qaspiralının, B.Çobanzadənin irsi
timsalında qatı düşmənini görürdü. Odur ki, hər ikisi «pantürkist»
kimi cəzalandırılırdı: Bəkir Çobanzadə ağlasığmaz ittihamlarla həbs
olundu, qısa müddət ərzində güllələndi, dəfn yeri bu gün də
bilinmir. İ.Qaspiralının irsinə yasaq qoyuldu, məzarı dağıdıldı.
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Əlbəttə, gec də olsa, hər iki böyük xadim bəraət almış,
həyat, fəaliyyətləri tədqiq edilmiş, irsləri nəşr olunmuşdur və bu
proses hazırda davam etdirilir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, AMEA
M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu Bəkir Çobanzadənin elmi
əsərlərdən ibarət 5-cildliyini nəşr etdirmişdir. İstedadlı türkoloq,
ədəbiyyatşünas,
tərcüməçi,
redaktor,
publisist,
Avrasiya
Tərcüməçilər Birliyinin sədri, Jurnalistlər Birliyinin Baş katibi,
Bakı Dövlət Universiteti türk xalqları ədəbiyyatı kafedrasının
müdiri, filologiya elmləri doktoru, prof. Ramiz Əsgər Bəkir
Çobanzadənin «Seçilmiş bədii əsərləri»ni Krım-tatar türkcəsindən
dilimizə uyğunlaşdıraraq, kitaba yazdığı «Böyük alim və ədib Bəkir
Çobanzadə» adlı ön sözlə birlikdə nəşr etdirmişdir. Professorun bu
gərgin əməyi layiqincə qiymətləndirilmiş və o, Bəkir Çobanzadə
adına Beynəlxalq mükafata layiq görülmüşdür.
Fikrimcə, bütün bu qeydlərdən sonra Bəkir Çobanzadənin
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri Rusiya müsəlmanlarının lideri
İsmayıl Qaspiralı ilə bağlı fikirlərinə nəzər salmaq yerinə düşər.
«Bir tatar gəncinin ana yurdu: Krım» adlı avtobioqrafik məqalədə
(«Budapeşti Hiralp» qəzeti, 28 mart 1918, № 72. Bax: Bəkir
Çobanzadə. Seçilmiş əsərləri. Bakı, BXQR, 2012, 240 səh. Tərtib
edən, Krım-tatar türkcəsindən uyğunlaşdıran və ön sözün müəllifi
prof.dr. Ramiz Əsgər. Redaktoru AMEA-nın müxbir üzvü, prof.dr.
Tofiq Hacıyev) müəllif uşaqlıq, gənclik illərindən, ilk yaradıcılıq
axtarışlarından, klassik rus ədəbiyyatından məhəbbətlə söz açır,
macarların həyatına böyük maraq göstərdiyini, tezliklə bu arzusuna
çatdığını, Macarıstana gəldiyini, bu qardaş xalqın tarixi, ədəbiyyatı
və mədəniyyəti ilə yaxından tanış olduğunu yazır.
Bəkir Çobanzadə Krımdan, onun şanlı tarixindən,
təbiətindən, coğrafi, iqtisadi göstəricilərindən, tatarların şifahi xalq
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yaradıcılığından qürurla söz açır. Müəllif müxtəlif türk xalqlarının
bir-birindən ayrı düşdüyünü kədərlə qeyd edir, sonra yazır: «Buna
baxmayaraq son əlli ildə böyük qəzetçi-yazar İsmayıl Qaspiralının
ortaya çıxması ilə böyük türk birliyini yenidən qurmaq prosesinə
Krım tatarları da mühüm töhfə verirlər». Dünya şöhrətli dilçi alim
Bəkir Çobanzadə İ.Qaspiralının ortaq türk ədəbi dili uğrunda
mücadiləsini yüksək dəyərləndirir və dövr üçün xarakterik olan
«hansı dil?» mübahisələrində İ.Qaspiralının mövqeyini müdafiə
edərək yazır: «Özünəməxsus üslubu ilə Qaspiralı yalnız ortaq tatar
ədəbiyyatında deyil, daha geniş olaraq bütün türk-osmanlı
ədəbiyyatında xüsusi yer tutur».
Böyük alim, istedadlı ədib, şair, yazıçı, publisist Bəkir
Çobanzadə əsl xalq xadimi idi. O, doğma xalqını düşündürən, onun
tərəqqi və təşkilatlanmasına əngəl olan amilləri göstərməklə yanaşı,
bu bəladan xilas yollarını da qeyd edir və bu zaman İ.Qaspiralı
irsini və fəaliyyətini örnək kimi önə çəkir: «Krım ziyalılarının
Avropada və Rusiyada nə üçün təşkilatlanmadıqları soruşula bilər.
Məsələn, mənim kimi bir tatar gənci ölkədən ölkəyə köç edincə,
qürbət dərdinə qatlanaraq bunun əvəzini üç misli qədər ödəmək
məcburiyyətində qalır. Krımda isə ziyalılarımız rus idarəsinin
mızmızlığı üzündən layiq olduqları yeri tuta bilmirlər. Onlar basqı
altında olan və inkişaf edə bilməyən hər hansı toplumun təmsilçiləri
kimi tək bir elm sahəsi ilə məşğul olurlar: bu soydaşlıq və milli şüur
elmidir. Bu sahədə Baxçasaraydakı «Tərcüman» qəzeti digər Krım
qəzeti və jurnalları ilə birlikdə öz mübarək missiyasını 40 ildir
davam etdirir».
Türk dilçiliyinin bir elm sahəsi kimi formalaşmasında,
inkişafında misilsiz və möhtəşəm rol oynamış Bəkir Çobanzadə
eyni zamanda qızğın təəssübkeş idi, məxsus olduğu xalqın tarixini,

~ 301 ~

• Abid Tahirli
mənəvi-maddi dəyərlərini, adət-ənənələrini uca tutur, onları qürur
mənbəyi hesab edir, «bu günə qədər lənətlə yad edilən bir qanlı aləti
xatırladan tatar adının» iftira və böhtanlardan xilası üçün qələmini
var gücü ilə işlədirdi. 1920-ci ildə yazdığı «Yeni oyanan tatarlıq»
(Göy kitab) adlı məqalə bu qəbildəndir. Müəllif tatarlarla bağlı
mətbu orqanlarda səthi, saxta, qərəzli məqalələri tutarlı, tarixi-elmi
dəlillərlə alt-üst edir, sonda qəzəblə soruşur: «Bəşərin bir əsr
sonrakı nəsli tatarlığı yalnız «Tayms»ın səhifələrindən tanısa, fikri,
əcəba, necə qarşılanar?»
İ.Qaspiralının açdığı yeni üsullu məktəblərdən xoflanan,
təşvişə düşən, narahat olan missioner İlminski tatarların
assimilyasiyasına xidmət edən məktəblərin açılması üçün dəridən
qabıqdan çıxırdı. Bəkir Çobanzadə qeyd edir ki, məşhur rus
missioneri İlminskinin amansız təhriki ilə açılan tatarlara məxsus
rus məktəbləri içimizdə daim alovlanmağa hazır milli mənliyimizi
söndürə bilmədi. Bu qədər sürəkli təzyiqə rəğmən millətimiz
gözlərini dörd açdı və bu şəkildə qəhr üzündən lütf olaraq milli
məsələlərimizin halına yardım etdi. Bütün bu proseslərdə, tərəqqi
uğrunda mücadilədə Bəkir Çobanzadə İsmayıl Qaspiralının
xidmətlərini xüsusi qeyd edərək yazır: «Qırx-əlli il Krımda mərhum
İsmayıl Mirzə Qaspiralının «Dildə, fikirdə, işdə birlik» şüarıyla
ortaya çıxan qəzetinin nəşrə başlaması nəticə etibarı ilə təkamül
tariximizdə çox mühüm bir hadisə oldu». Bəkir Çobanzadə haqlı
olaraq bu qənaətdədir ki, İ.Qaspiralı çoxşaxəli və fədakar fəaliyyəti
ilə cəmiyyətin tərəqqisinə bir təkan vermişdir və «Qaspiralının icad
etdiyi qəzetçilik gözlə görüləcək sürətlə təkamül edir».
“525-ci qəzet”
23 iyun 2012-ci il
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MÜƏLLİF
HAQQINDA
Abid Həmid oğlu Tahirli 1955-ci
il noyabrın 30-da Qəbələ rayonunun
Nohurqışlaq kəndində anadan olmuşdur.
Orta məktəbdə oxuduğu illərdə
(1963-1973) «Qalibiyyət» (rayon qəzeti), «Azərbaycan pioneri» qəzetləri,
«Azərbaycan pioneri» jurnalı ilə sıx
əməkdaşlıq etmişdir. IX sinifdə oxuyarkən «Azərbaycan pioneri» jurnalının keçirdiyi respublika
yaradıcılıq müsabiqəsində «Sinoptiklər» hekayəsi ilə çıxış etmiş və
müsabiqənin qalibi olmuşdur.
1975-1980-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin
jurnalistika fakültəsində ali təhsilə yiyələnmişdir. Tələbəlik illərində
«Bakı», «Azərbaycan müəllimi», «Azərbaycan təbiəti», «Sovet
kəndi», «Azərbaycan qadını» və s. kimi mətbu orqanlarda yazılarını
dərc etdirmişdir. 1980-ci ildə SSRİ Jurnalistlər İttifaqına üzv qəbul
edilmişdir, 1991-ci ildən Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının, 1995-ci
ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
1980-1982-ci illərdə «Bakıelektrikməişətcihaz» İstehsalat
Birliyinin «Nümunəvi texnika uğrunda» qəzetində müxbir, 19821987-ci illərdə Xarici Ölkələrlə Dostluq və Mədəni Əlaqələr
Cəmiyyətinin xaricdəki həmvətənlər üçün nəşr etdiyi «Vətənin
səsi» adlı qəzetdə müxbir işləmişdir. Elə həmin illərdən də xaricdə
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yaşayan həmvətənlərin taleyi onun yaradıcılığının əsas mövzusuna
çevrilmişdir.
1988-ci ildən Xaricdə Yaşayan Həmvətənlərlə Mədəni
Əlaqələr Cəmiyyəti – «Vətən» Cəmiyyəti yaranandan onun orqanı
«Odlar yurdu» qəzetində əvvəlcə müxbir, sonra böyük müxbir,
məsul katib, redaktor müavini vəzifələrində çalışmışdır. 1992-1993cü illərdə «Vətən» Cəmiyyəti Avropa və Amerika ölkələri şöbəsinin
müdiri vəzifəsində işləmişdir.
1993-cü ildən Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin məsul işçisidir. Dövlət qulluğunun müşaviridir.
1996-cı ildə Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin H.Zərdabi
mükafatına, 2004-cü ildə Yasamal rayonu Bələdiyyəsinin və
C.Məmmədquluzadənin ev muzeyinin təsis etdiyi Cəlil Məmmədquluzadə mükafatına layiq görülmüşdür.
1997-ci ildə MEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda
«Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığı» (mühacirətəqədərki
dövr)» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş,
filologiya elmləri namizədi adına layiq görülmüşdür.
2000-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti jurnalistika
fakültəsinin doktorantı kimi «Azərbaycan mühacirət mətbuatında
publisistika (1921-1991)» mövzusunda doktorluq işi üzərində
tədqiqatlarını davam etdirmiş, 2005-ci ildə elmi-tədqiqat işini
yekunlaşdırmışdır. 2005-ci il aprel ayının 26-da BDU jurnalistika
fakültəsi Elmi Şurasının, mətbuat tarixi və ideoloji iş metodları və
jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedralarının birgə
iclasında elmi-tədqiqat işi geniş müzakirə olunmuş və dissertasiya
müdafiəyə buraxılmışdır. 2006-cı ildə A.Tahirli doktorluq
dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
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Abid Tahirli 10 kitabın, o cümlədən 5 monoqrafiyanın,
yüzlərlə publisistik, 200-dək elmi məqalənin müəllifidir. Müxtəlif
telekanallarda (o cümlədən xarici) və radio verilişlərində dəfələrlə
çıxış etmişdir.
«Ədəbiyyat qəzeti», «525-ci qəzet», «Kaspi», «Azərbaycan», «Xalq qəzeti», «Azadlıq», «Azərbaycan müəllimi», «Ədalət»,
«Mədəniyyət», «Yeni Azərbaycan», «Bakı», «Səhər», «Maarifçi»,
«Hakimiyyət», «Respublika», «Mars», «Kredo», «Azərbaycan
məktəbi», «Elm və həyat», «Dədə Qorqud», «İbtidai məktəb və
məktəbəqədər tərbiyə», «Azərbaycan məktəbi», «Qobustan» və s.
kimi qəzet, toplu və jurnallarda, eləcə də AMEA, BDU, ADPU,
«Odlar yurdu» Universitetinin Elmi xəbərlərində yazıları dərc
edilmişdir.
Fəaliyyəti və tədqiqatları haqqında respublika və xarici ölkə
mətbuatında 150-dən çox məqalə dərc olunmuşdur.
Kitabları
1. Azərbaycan mühacirəti (Bakı, «Tural-Ə» nəşriyyatı, 2001,
344 səh.).
2. Sözlə yarananlar, sözü yaşadanlar (Bakı, «Əbilov
Zeynalov və qardaşları» nəşriyyatı, 2001, 308 səh.).
3. Azərbaycan mühacirət mətbuatı, I hissə (Bakı, «QAPP
Poliqraf» nəşriyyatı, 2002, 158 səh.).
4. Deyilən söz yadigardır (Bakı, «Azərbaycan» nəşriyyatı,
2003, 78 səh.).
5. Azərbaycan mühacirət mətbuatı, II hissə (Bakı, «Ozan»
nəşriyyatı, 2003, 258 səh.).
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6. İlyas Əfəndiyevin publisistikası (Bakı, «Elm» nəşriyyatı,
2005, 68 səh.).
7. «Azərbaycan mühacirət mətbuatında publisistika (19211991) (Bakı, «CBS» nəşriyyatı, 2005, 528 səh.).
8. Fırtınalar qoynunda (Bakı, «Ozan» nəşriyyatı, 2006, 156
səh.).
9. Azərbaycan mühacirət mətbuatı (1921-1991) (məlumatsoraq kitabı. «Çinar-çap» nəşriyyatı, 2007, 181 səh.).
10. İdrak işığında (Bakı, «Ozan» nəşriyyatı, 2010, 375 səh.).
11. Bütün türklərin tərcümanı ( Bakı, “Ozan” nəşriyyatı,
2011, 240 səh).
12. Bütün türklərin tərcümanı (təkrar və təkmilləşdirilmiş
nəşr. Bakı, “Ozan” nəşriyyatı, 2012, 312 səh.)

Tərtib etdiyi kitablar
13. C.Hacıbəyli. Hacı Kərim (povest, rus dilində, Bakı,
Azərnəşr, 1995).
14. Sən həmişə mənimləsən (Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyev
haqqında xatirələr, Bakı, «Gənclik» nəşriyyatı, 1999, şair-publisist
Dilsuzla birlikdə).
15. «Dədə Qorqud aliliyi» məqalələr toplusu (Bakı, «Sultanqrafiks» nəşriyyatı, 1999).
16. «Dədə Qorqud» rəsmlərdə (illüstrasiyalı nəşr, Bakı, 1999).
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Redaktorluğu ilə buraxılan kitablar
17. Elçin. Şəxsiyyət və istedad (C.Cabbarlı haqqında, Bakı).
18. Professor Əmir Həbibzadə – 85 (Bakı, 2001, BDU
nəşriyyatı).
19. «Dədə Qorqud» bülleteni (Bakı, 1999).
20. Aygün Məcidova. Dəryadan damlalar. (Bakı, 2009,
“Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 360 səh.)
Abid Tahirli bir sıra xarici ölkələrdə – Türkiyə, Qazaxıstan,
Rusiya, Belçika, İsveç, Hollandiya və İranda səfərdə olmuşdur.
e-mail: abid_tahirli@mail.ru
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