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Birinci Bakı Türkoloji Qurultayının başa çatmasından 90 il ötsә
dә, qurultayla bağlı yazılarda fikir ayrılığı hәlә dә davam edir. Əslindә
bu fikir ayrılığı qurultaydan sonra yaranmamışdı. Qurultayın
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BĠRĠNCĠ TÜRKOLOJĠ QURULTAYIN
ĠDEALLARI ĠġIĞINDA
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Bildiyiniz kimi, Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti cәnab İlham Əliyev 18 fevral 2016-cı il tarixindә Birinci Türkoloji
Qurultayın 90 illik yubileyini keçirmәk haqqında xüsusi tәdbirlәr planı imzalayıb. Bundan on il әvvәl isә Prezident İlham Əliyevin Sәrәncamı әsasında Birinci Türkoloji Qurultayın 80 illiyi
ölkәmizdә geniş şәkildә qeyd olunub. Mәn düşünürәm ki, 90 illik yubiley hәm dә qarşıdan gәlәn 100 illik yubileyә mühüm bir
hazırlıq rolu oynayır.
Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinin keçirilmәsi
ilә әlaqәdar imzalanan Prezident Sәrәncamında ilk icraçı tәşkilat
kimi Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının adı qeyd olunmuşdur. Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyası Mәdәniyyәt vә
Turizm Nazirliyi, Tәhsil Nazirliyi vә Yazıçılar Birliyi ilә birlikdә ölkәmizdә Birinci Türkoloji Qurultayın keçirilmәsinin 90 illiyini әn müxtәlif tәdbirlәrlә qeyd edir. Bu istiqamәtdә artıq bir
çox işlәr görülmüşdür. Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının Rәyasәt Heyәti Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyi
ilә әlaqәdar Respublikada hәyata keçirilәcәk tәdbirlәr planını
tәsdiq etmişdir. Hәmin tәdbirlәr planının icra olunması istiqamәtindә artıq bir çox addımlar atılmışdır. İlk olaraq 21 fevral 2016cı ildә Nizami adına Ədәbiyyat İnstitutu vә Nәsimi adına Dilçilik İnstitutu bir yerdә ölkә başçısının Sәrәncamı vә qarşıda duran vәzifәlәrә hәsr olunan elmi konfrans keçirmiş, bu istiqamәtdә humanitar sahәdә görülәcәk işlәrә nәzәr salınmış vә qarşıda
duran vәzifәlәr haqqında konkret tәkliflәr irәli sürülmüşdür. Bu3

nun ardınca Macarıstan Elmlәr Akademiyası vә Nizami adına
Ədәbiyyat İnstitutunun tәşkilatçılığı ilә Bakıda – Ədәbiyyat İnstitutunda Birinci Türkoloji Qurultaya hәsr olunan elmi konfrans
keçirilmişdir. Konfransda Azәrbaycan vә macar alimlәrinin mәruzәlәri dinlәnilmiş vә Macarıstan tәrәfinin hazırladığı Macarıstanda türkologiyanın inkişafı tarixini әks etdirәn böyük sәrgi tәşkil olunmuşdur. Bundan başqa, biz Ədәbiyyat İnstitutunda Türk
dünyasının böyük oğlu, görkәmli qazax yazıçısı Oljas Süleymanovun 80 illik yubileyini qeyd etdik vә ona Ədәbiyyat İnstitutunun fәxri doktoru elmi adını verdik. Bu da Türkoloji Qurultayın
idealları işığında hәyata keçirilәn әhәmiyyәtli tәdbirlәrdәn biridir. Görkәmli Azәrbaycan dilçisi Tofiq Hacıyevin 80 illik yubileyi dә I Türkoloji Qurultayın idealları, әnәnәlәri, müasir vәzifәlәrinin işığında hәyata keçirilәn әhәmiyyәtli tәdbirlәrdәn biri
olmuşdur. Eyni zamanda, bu il aprel ayının 25-dә Tatarıstanda
keçirilәn Türkoloji Konfransda müxtәlif xalqların nümayәndәlәrinin Birinci Türkoloji Qurultaya hәsr edilmiş mәruzәlәri dinlәnilmişdir. Onun ardınca may ayında Qazaxıstanda Türk Elmlәr
Akademiyasında keçirilәn Humanitar Forumda Birinci Türkoloji
Qurultaya aid xüsusi bölmә tәşkil olunmuşdur. Hәmin bölmәdә
özbәk, qazax, türkmәn alimlәri, Amerika Birlәşmiş Ştatlarından
vә Cәnubi Koreyadan gәlәn alimlәr mәruzәlәrlә çıxış etmişlәr.
Bu tәdbirlәrin fonunda Birinci Türkoloji Qurultayın beynәlxalq
miqyasda әhәmiyyәti vә әzәmәti bir daha göründü. Yeri gәlmişkәn deyim ki, Qazaxıstanda keçirilәn Birinci Beynәlxalq Humanitar Forumda Azәrbaycan 7 nәfәrdәn ibarәt nümayәndә heyәti
ilә tәmsil olunurdu vә Nәsimi adına Dilçilik İnstutunun direktoru, Akademiyanın müxbir üzvü Möhsün Nağısoylu da hәmin forumda әsas mәruzәçilәr sırasında idi.
Böyük әnәnәsi olan “Türkologiya” jurnalının nәşrinin yenidәn vә yeni formatda davam etdirilmәsi dә Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illiyinә sanballı elmi töhfәdir. Akademik Kamal Abdullayevin elmi redaktorluğu ilә Azәarbaycan Milli Elmlәr Aka4

demiyası Rәyasәt Heyәtinin orqanı kimi beynәlxalq sәviyyәli
redaksiya heyәti ilә fәaliyyәtini davam etdirәn “Türkologiya”
jurnalının yeni formatda ilk sayındakı Birinci Türkoloji Qurultaya hәsr edilmiş mәqalәlәr aktuallığı, elmi-nәzәri әhәmiyyәti vә
yeniliyi ilә türkoloji elmә qiymәtli әlavәlәrdir.
Alimlәrimizin mәtbuatda Birinci Türkoloji Qurultayla bağlı
bir çox mәqalәlәri çap olunub. Bununla belә, qeyd etmәk istәyirәm ki, biz elm adamlarından daha çox mәqalәlәr gözlәyirik.
Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının Humanitar Elmlәr vә
İctimai Elmlәr bölmәlәrini әhatә edәn elmi-tәdqiqat institutlarının hamısında bu mәsәlә ilә mәşğul olan, araşdırmalar aparan
tәdqiqatçılar vardır. Hesab edirәm ki, alimlәrimiz bu sahәdә sәylәrini artırmalıdırlar.
Qazaxıstanda keçirilәn Birinci Humanitar Forumda Türk
Dünyası Elmlәr Akademiyaları Assosiyasının da yığıncağı keçirildi vә hәmin yığıncaqda Türk dünyasının müxtәlif regionlarında Birinci Türkoloji Qurultaya hәsr olunmuş tәdbirlәrin keçirilmәsi müәyyәnlәşdirildi. Belәliklә, sentyabr-oktyabr aylarında
Türkiyәnin Qazi Universitetindә Birinci Türkoloji Qurultaya
hәsr olunmuş böyük bir konfransın keçirilәcәyi nәzәrdә tutuldu.
Hәmçinin, Türkiyә Elmlәr Akademiyası oktyabr ayında Türkoloji Konfrans keçirәcәk vә hәmin konfransın ayrıca bir bölmәsi
Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illiyinә hәsr olunacaqdır. Bundan başqa, Ərdahan Universiteti ilә Qafqaz Universitetlәr Birliyinin “Qafqaz, Orta Asiya vә Sibir türklәri” mövzusunda 26-30
iyun tarixlәrindә keçirәcәyi beynәlxalq konfransda Birinci Türkoloji Qurultaya hәsr olunmuş mәruzәlәrin dә dinlәnmәsi nәzәrdә tutulur. Oktyabr ayında Qırğızıstanda I Türkoloji Qurultayla
bağlı konfransın keçirilmәsi planlaşdırılır. Bir neçә gün sonra
Türkmәnistanda keçirilәcәk beynәlxalq konfransda Birinci
Türkoloji Qurultaydan geniş söhbәt açılacaqdır. Belәliklә, Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyası Türk dünyasında vә dünyada
Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illiyi ilә әlaqәdar Prezident İl5

ham Əliyevin Sәrәncamından irәli gәlәn tәdbirlәri hәm koordinasiya edir, hәm dә uğurla yerinә yetirir.
Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasında gәldiyimiz qәrar
bundan ibarәtdir ki, Azәrbaycanda Birinci Türkoloji Qurultayın
90 illiyinә hәsr edilmiş yekun beynәlxalq elmi konfrans 2016-cı
ilin noyabr ayında keçirilәcәk. Oktyabr ayında Akademiyada,
Ədәbiyyat İnstitutunda beynәlxalq mühacirәt әdәbiyyatı konfransı keçirilәcәkdir. Hәmin konfrans da dәrin mәnası ilә Birinci
Türkoloji Qurultayla sәslәşәn mәsәlәlәri özündә ehtiva edәcәkdir. Sentyabr ayında Nizami adına Ədәbiyyat İnstitutunda Birinci Türkoloji Qurultayda әdәbiyyat mәsәlәlәri müzakirә olunacaqdır. Eyni zamanda Şәrqşünaslıq İnstitutunda da Birinci Türkoloji Qurultayla bağlı elmi konfrans keçirilәcәkdir. Fәlsәfә İnstitutu da bu mövzuda tәdbir keçirmәyi planlaşdırır. Bizim başqa
institutlarımızda da belә tәşәbbüslәr vardır. İlk tәdbirlәrdәn birini dә bu ilin fevral ayında Memarlıq vә İncәsәnәt İnstitutu keçirdi. Mәn hesab edirәm ki, biz bu tәdbirlәri regionlarda da keçirmәliyik. Düşünürәm ki, Birinci Türkoloji Qurultayda iştirak
edәn görkәmli şәxsiyyәtlәrdәn bir neçәsinin doğulduğu bölgәlәrdә dә bu tәdbirlәri keçirmәk çox әhәmiyyәtli olar. Mәsәlәn,
Azәrbaycan Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi ilә bir yerdә Salyan şәhәrindә Birinci Türkoloji Qurultayda iştirak etmiş Əli bәy
Hüseynzadәnin xatirәsinә hәsr olunmuş tәdbir keçirmәk nәzәrdә
tutulur. Şәmkir şәhәrindә Birinci Türkoloji Qurultayın әsas tәşkilatçılarından biri olan professor Vәli Xulufluya hәsr olunmuş
tәdbirin keçirilmәsini mәqsәdәuyğun hesab edirik. Suraxanıda
Fәrhad Ağazadәyә hәsr olunmuş tәdbir keçirmәyi dә nәzәrdә tuturuq. Bu barәdә tәkcә Akademiya rәhbәrliyi yox, aid institutlar
da düşünmәlidirlәr.
Birinci Türkoloji Qurultayda rәsmi olaraq 131 nәfәr iştirak
edib, Qurultayda tәxminәn 20-dәn çox ölkә tәmsil olunub. Mәn
Qazaxıstanda keçirilәn Humanitar Forumda Birinci Türkoloji
Qurultayda iştirak edәn 131 nәfәrin adını ölkәlәr üzrә oxudum.
6

Deyim ki, hәr kәs öz ölkәsindәn Qurultayda kimlәrin tәmsil
olunduğunu öyrәnmәk istәyirdi. Mәn baxdım ki, Türk dünyasında Birinci Türkoloji Qurultay haqqında geniş mәlumata ehtiyac vardır. Odur ki, biz Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
cәnab İlham Əliyevin Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illiyinin
keçirilmәsi haqqında Sәrәncamından irәli gәlәn vәzifәlәrini işığında sanballı elmi mәqalәlәr vә kitablar yazıb, Türk dünyasını,
onun görkәmli alimlәrini dünyada tanıtmalıyıq. Ümid edirәm ki,
bu gün burada aparılan söhbәtlәr vә nәzәrә çatdırılan vәzifәlәr
Humanitar Elmlәr vә İctimai Elmlәr bölmәlәrinin alimlәrini bu
istiqamәtdә işi canlandırmaq baxımından әlavә tәdbirlәr hәyata
keçirmәyә sәfәrbәr edәcәkdir.

Birinci Türkoloji Qurultayın әsas mәsәlәlәrindәn biri latın
әlifbasına keçmәk mәsәlәsi olmuşdur. Əslindә Birinci Türkoloji
Qurultayın әlifba islahatlarının aparılması ilә bağlı çağırılması
düşünülmüşdü. Sonra bura terminologiya, orfoqrafiya, dilçiliyin
digәr mәsәlәlәri, eyni zamanda әdәbiyyat, folklor, tarix, etnoqrafiya kimi mәsәlәlәr dә әlavә olunmuşdu. Belәliklә, Birinci Tür7

koloji Qurultayda türkologiyaya geniş miqyasda, elmlәrin kompleksindә baxılmışdır. Yeri gәlmişkәn qeyd edim ki, türkologiya
dedikdә çox vaxtı yalnız dilçilik mәsәlәlәri başa düşülür. Belә
tәsәvvür olunur ki, türkologiya ancaq dilçilik mәsәlәlәrini әhatә
edir. Əlbәttә, dil faktoru burada әsasdır, birincidir, tәmәldir.
Amma әdәbiyyat, folklor, etnoqrafiya, incәsәnәt vә tarix dә türkologiya mәsәlәsidir vә hesab edirәm ki, bugünkü müstәqillik
şәraitindә mәhz türkologiyaya bu baxımdan yanaşmaq zәruridir.
Müasir baxımdan yanaşdıqda azәrbaycanşünaslıq özü dә türkologiyanın aparıcı bir qolu, ana xәttidir. Azәrbaycanı öyrәnәn elmin bütün istiqamәtlәri – tarix, etnoqrafiya, dilçilik, folklor,
әdәbiyyat vә başqa sahәlәr bir yerdә hәm dә türkoloji elmlәr sistemi demәkdir. Birinci Türkoloji Qurultaydan çıxan digәr ibrәtamiz nәticә ondan ibarәtdir ki, bu qurultay türk xalqları arasında
elmi-mәdәni inteqrasiyanın zәruriliyini meydana qoyub. Bu gün
müstәqillik şәraitindә türk xalqları ilә, dünya türkoloji mühiti ilә
Azәrbaycanın dövlәt sәviyyәsindә dә, Akademiya vә universitetlәr sәviyyәsindә dә sıx әlaqәlәri vardır. Amma hesab edirәm
ki, bu әlaqәlәr daha ardıcıl vә sistemli olmalıdır. Bu istiqamәtdә
çalışmağa, Birinci Türkoloji Qurultaydan irәli gәlәn vәzifәlәri
yerinә yetirmәyә çox böyük ehtiyac vardır. Hәlә ki, türk xalqları
içәrisindә latın qrafikasına Türkiyә, Azәrbaycan, Özbәkistan vә
Türkmәnistan keçmәyә nail olmuşdur. Belә bir şәraitdә Birinci
Türkoloji Qurultayın 90 illiyini keçirmәyimizin bir mәqsәdi hәm
dә latın qrafikasına keçidin әhәmiyyәtini, zәruriliyini, elmi
әsaslarını tәbliğ etmәkdәn ibarәt olmalıdır. Eyni zamanda,
Birinci Türkoloji Qurultayda mәruzәlәrlә çıxış etmiş, sonra isә
repressiyaya mәruz qalmış, ömrü sürgündә, hәbsxanada keçmiş
görkәmli şәxsiyyәtlәrin hәr biri haqqında tәdqiqatlar aparmalı,
onların xatirәsini ölkәmizdә әbәdilәşdirmәyә çalışmalıyıq.
Bu gün Folklor İnstitutunun keçirdiyi beynәlxalq elmi konfrans bizә imkan verir ki, bu zәmindә görülәn işlәri qiymәtlәndirәk, hәm dә qarşıda duran vәzifәlәrin icrası istiqamәtindә işlәri8

mizi daha sәmәrәli şәkildә quraq. Konfransda daha çox folklor
vә әdәbiyyat istiqamәtindә olan mәruzәlәrin dinlәnilmәsi nәzәrdә tutulmuşdur. Bu, Birinci Türkoloji Qurultayın ana xәtlәrindәn
biri idi. Bu istiqamәtdәki inkişafın mühüm nәticәlәrini öyrәnmәk, qarşıda duran vәzifәlәri müәyyәn etmәk Birinci Türkoloji
Qurultayın çağırışlarının hәyata keçirilmәsi demәkdir. Mәn
Folklor İnstitutunun keçirdiyi bu tәdbiri yüksәk qiymәtlәndirirәm vә alimlәrimizә daha ciddi elmi nailiyyәtlәr arzulayıram.
10 iyun 2016-cı il

9
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BĠRĠNCĠ TÜRKOLOJĠ QURULTAYIN
GÖRÜNMƏYƏN TƏRƏFLƏRĠ
Hörmətli İsa müəllim, hörmətli tədbir iştirakçıları, əziz
dostlar!
Bu gün 90 illiyini qeyd etdiyimiz I Türkoloji Qurultayın görünәn vә görünmәyәn tәrәflәri var. Bu qurultayın görünәn tәrәflәrindәn biri ondan ibarәtdir ki, bu tarixi qurultayda Fuad Köprülü, Bәkir Çobanzadә, Əli bәy Hüseynzadә, Hәnәfi Zeynallı,
Əhmәd Baytursun, Qalimcan Şәrәf ... kimi görkәmli türkoloqlar
çıxış ediblәr. Bu çıxışların bir çoxunun mәtni olduğu kimi әlimizә gәlib çatıb. O çıxışlarda elә fikirlәr irәli sürülür ki, o fikirlәr indinin özündә dә son dәrәcә qiymәtli vә aktualdır. Qurultayın görünmәyәn tәrәflәri dә çoxdur. Görünmәyәn tәrәflәrindәn
biri o vaxtkı siyasi rejimin gizli niyyәtlәri ilә bağlıdır, pәrdә
arxasında nәzәrdә tutulan planlarla әlaqәdardır. Vә belә gizli
planların әn bariz göstәricilәrindәn biri Birinci Türkoloji Qurultayla bağlı bәzi faktların ört-basdır edilmәsidir. Mәsәlәn, Birinci
Türkoloji Qurultaya Türkiyәdәn gәlәn nümayәndәlәr arasında
Əli bәy Hüseynzadә dә olub. Əli bәy Hüseynzadәnin Qurultaydakı mәruzәsindәn cәmi yarım sәhifәlik bir mәtn qeydә alınıb.
Əli bәy Hüseynzadәnin mәruzәsinin bütöv mәtni başqa mәnbәlәrdәn әldә edilib. Belә faktlar hәdsiz dәrәcәdә çox sadalana bilәr. Amma әn dәhşәtlisi odur ki, Qurultay bütövlükdә siyasi rejim tәrәfindәn düşünülmüş, ssenarilәşdirilmiş Şekspirvari bir
faciә sәhnәsinә bәnzәyib. Yәni Qurultayda baş verәn olaylar,
irәli sürülәn fikirlәr 1937-ci ildә baş verәcәk dәhşәtli hadisәlәrin, qanlı repressiyanın әsas istinad nöqtәlәrindәn biri olub.
Azәrbaycandan hәmin Qurultayda on yeddi nәfәr nümayәndә
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iştirak edib. O nümayәndәlәrdәn, sәhv etmirәmsә, bir nәfәrdәn –
Qurultayın bir çox iclasına sәdrlik elәmiş Sәmәdağa Ağamalıoğludan başqa yerdә qalan bütün nümayәndәlәr 1937-ci il repressiyasının qurbanı olublar. Sәmәdağa Ağamalıoğlu 1930-cu
ildә dünyasını dәyişib vә belә demәk mümkünsә, canını repressiya tәqiblәrindәn bu yolla qurtara bilib.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti cәnab İlham Əliyevin Sәrәncamında Qurultayın tarixi әhәmiyyәti qeyd olunarkәn
belә bir mәsәlә xüsusi vurğulanır: “Türkoloji Qurultay türk
xalqlarının mәdәni inteqrasiyasında yeni mәrhәlәnin tәmәlini
qoymuş diqqәtәlayiq hadisәlәrdәndir. Qurultayda әsaslı müzakirә obyektinә çevrilmiş problemlәrlә bağlı böyük perspektiv
әhәmiyyәtә malik qәrarlar qәbul edilmiş, latın qrafikalı yeni әlifbaya keçidin elmi-metodik prinsiplәri işlәnib hazırlanmışdır”.
Qurultayın tarixi materialları göstәrir ki, Qurultayda keçirilәn on
yeddi iclasın ondan çoxu dil mәsәlәlәrinә hәsr olunub. Niyә?
Ona görә ki, turk xalqlarının mәdәni inteqrasiyasının әsasını
tәşkil edәn amillәrdәn biri, bәlkә dә, birincisi dil faktıdır. Biz –
türklәri birlәşdirәn, bizim genetik baxımdan qohumluğumuzu
sübut edәn vә bizi bir-birimizә cazibә qüvvәsi kimi çәkәn ilk
növbәdә dildir. Dil problemi Qurultayda müxtәlif aspektlәrdәn
müzakirәyә cәlb olunub. Mәsәlәn, türk dillәrinin yarandığı ana
mәkan problemi, türk dillәrinin qohumluğunun sistematik araşdırılması, türk dillәrindә әdәbi dil mәsәlәsi vә s. Qurultayda diqqәt mәrkәzindә olub. Diqqәt etsәniz, görәrsiniz ki, dil mәsәlәsi
Qurultayda yazı mәsәlәsi ilә bir yerdә müzakirә edilib. Yazı
mәsәlәsi isә, tәbii ki, ilk növbәdә әlifba, orfoqrafiya, imla, tәdris
mәsәlәlәri ilә bağlıdır. Yәni demәk olar ki, bu Qurultayın baş
mövzusu dil vә dillә bağlı mәsәlәlәrdir.
Qurultayın әn mübahisәli mәsәlәsi әlifba mәsәlәsidir. Mәn
bu mübahisәnin bir neçә faktını desәm, mәnә elә gәlir ki, mәnzәrә göz önündә az-çox aydın canlanar. Sәmәdağa Ağamalıoğlu
bir ictimai vә siyasi xadim kimi latın qrafikalı әlifbaya keçmәk
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ideyasını irәli sürәn әsas nümayәndәlәrdәn biri idi. Amma Tatarıstandan vә Qazaxıstandan gәlәn türkoloqlar – Qalimcan Şәrәf vә Əhmәd Baytursun çox kәskin şәkildә bu ideyaya qarşı
çıxırdılar. Onlar belә hesab edirdilәr ki, latın qrafikasına keçmәk
olmaz. Tutduqları belә bir mövqeyә görә Şәrәf vә Baytursunu
mühafizәkarlıqda qınamaq olarmı? Xeyr! Aydın tәsәvvür yaransın deyә Baytursunun bir fikrini xatırladıram. O, Azәrbaycan vә
Anadolu türklәrindә yazılı әdәbiyyatın tәsiri ilә әrәb, fars sözlәrinin әdәbi dili hәdsiz dәrәcәdә korlamasından danışıb narazılıq
edir vә qeyd edir ki, düzdür, biz qazaxlar, qırğızlar әdәbi dilә
çox da әhәmiyyәt vermәmişik, yazı dilimiz sizinlә müqayisәdә
gec formalaşıb, amma sizin әdәbi diliniz xalq danışıq dilindәn
xeyli fәrqlidir. Əgәr siz bir sıravi azәrbaycanlı ilә yazdığınız dildә danışsanız, o sizi başa düşmәz. Bu, o demәkdir ki, siz türk
dilindәn xeyli dәrәcәdә uzaqlaşıbsınız. Belә bir mövqe tutan
adamı – Əhmәd Baytursunu mühafizәkarlıqda ittiham etmәk çox
çәtindir. Amma o, hәmçinin Qalimcan Şәrәf, tәkrar xatırlatmaq
istәyirәm ki, latın qrafikasına keçmәk mәsәlәsinә qarşı kәskin
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etiraz elәyib. Hәtta Qalimcan Şәrәf Ağamalıoğlunu ittiham edәrәk deyirdi ki, siz latın әlifbası mәsәlәsindә kәndlilәrin mәnafeyini nәzәrә almamısınız. Türk toplumunun doxsan faizi kәndlilәrdәn ibarәtdirsә, onların mәnafeyi hökmәn nәzәrә alınmalıdır.
Qalimcan Şәrәf bir misal çәkәrәk deyir ki, yaponlar doxsan
milyon funt sterlinq civarında pul xәrclәdilәr vә әlifba islahatına
başlayıb әlifbanı dәyişmәk istәdilәr. Çünki onların da, bildiyiniz
kimi, yazısı, әlifba sistemi çox qәlizdir. Amma o boyda xәrci
çәkmәlәrinә baxmayaraq, yaponlar 1914-cü ildә rәsmi şәkildә
latın qrafikasına keçmәkdәn imtina elәdilәr.
Bütün bunları demәklә mәn heç dә latın qrafikasına keçmәyin zәruriliyini inkar etmәk fikrindә deyilәm. Sadәcә olaraq onu
demәk istәyirәm ki, bu gün bizim әksәriyyәtimiz әrәb qrafikası
ilә yazılan zәngin mәdәni irsimizdәn uzaq düşmüşük. Gәlin
etiraf edәk ki, nәinki sıravi adamlar, hәtta adlı-sanlı alimlәr belә
әrәb әlifbası ilә yazılmış әsәrlәri oxuya bilmirlәr. Demәli, biz
hökmәn orta mәktәblәrdә, ali mәktәblәrdә әrәb әlifbasının tәdrisi ilә, onun yüksәk sәviyyәdә mәnimsәnilmәsi ilә mәşğul olmalıyıq. Bax Birinci Türkoloji Qurultay bizә bu cür fikirlәr aşılayır, bizi düşünmәyә-daşınmağa vadar edir.
Qurultayda folklor mәsәlәlәri birbaşa qoyulmayıb. Amma
siz baxın görün, folklor mәsәlәlәri hansı mәsәlәlәrin içәrisindә
müzakirә olunub: etnoqrafiya mәsәlәlәrinin, şifahi әnәnәdәn
gәlәn xalq mәdәniyyәti mәsәlәlәrinin. Qurultayda etnoqrafiyadan danışan türkoloqlar çox böyük tәkidlә deyirlәr ki, türk
paytaxtlarının birindә bir etnoqrafiya muzeyi yaradılsın. Bütün
türk cümhuriyyәtlәrindәn nә qәdәr sәciyyәvi etnoqrafik material
varsa, hәmin muzeyә cәlb olunsun. Eyni zamanda tәklif edirlәr
ki, gәlin ayrı-ayrı türk cümhuriyyәtlәrindәn araşdırmaçılar cәlb
elәyәk, onlar bir yerdә ayrı-ayrı bölgәlәrә gedib Mahmud Kaşğarisayaq etnoqrafik materialları, xalq әdәbiyyatı nümunәlәrini
toplasınlar. Ayrı-ayrı türk respublikalarının bir yerdә ekspedi13

siyalar tәşkil etmәsi vә ümumtürk folkloruna aid materiallar
toplaması bu gün dә son dәrәcә aktual olaraq qalmaqdadır.
Qurultayda әdәbi dildәn danışılan yerdә әn çox istinad
olunan nöqtәlәrdәn biri xalq әdәbiyyatındakı dildir, xalq danışıq
dilidir. Qurultay nümayәndәlәri belә hesab edirlәr ki, el әdәbiyyatından lazımi şәkildә yararlanıb biz dilimizi yad tәsirlәrdәn
qoruya bilәrik. Dilimizi yad tәsirlәrdәn qorumaq bu gün dә
aktual deyilmi? Əlbәttә, aktualdır.
Mәn İsa müәllimin sözünә qüvvәt verib deyirәm ki, biz
araşdırmaçıların öhdәsinә Türkoloji Qurultayla bağlı çoxlu mәsәlәlәri hәll etmәk düşür. Mәsәlәn, ölkә başçısının Sәrәncamı
işığında Qurultayla bağlı sәnәdlәri araşdırmağa, arxivlәrә getmәyә çox böyük ehtiyac var. Bizim bu tәdbirdә professor Cәlal
Qasımov da iştirak edir. O, zәngin arxiv materiallarına әsaslanan
dәyәrli kitabların müәllifidir vә bugünkü Sessiyamızda da onun
maraqlı mәruzәsi var. Amma tәk Cәlal Qasımovla bütün bu sәnәdlәri әrsәyә gәtirmәk, sәnәdlәrin hamısını әhatә etmәk qeyrimümkündür. Bәlkә dә bu sәnәdlәrә doğru bir hәrәkata ehtiyac
vardır. Lazımi sәnәdlәr ortada olsa, Qurultay nümayәndәlәrinin
hәyatı ilә bağlı bir çox qaranlıq nöqtәlәri dә aydınlaşdırmış
olarıq.
Mәn sessiyanın bütün iştirakçılarına öz minnәtdarlığımı bildirirәm vә mәruzәçilәrә uğurlar arzulayıram.
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TÜRKOLOJĠ QURULTAYDA QEYRĠ-TÜRK
XALQLARININ ĠġTĠRAKI VƏ ƏLĠFBA MƏSƏLƏSĠ
Biz bu yazıda qeyri-türk xalqlarının Birinci Türkoloji qurultayın işindә iştirakı vә onların әlifba mәsәlәlәrinә toxunmaq
istәyirik. Bildiyimiz kimi, bu qurultayın işi ağırlıqlı olaraq türk
xalqlarına, onların tarixi, etnoqrafisi, mәdәniyyәti vә әn әsası
әlifba vә orfoqrafisinә hәsr olunsa da, deleqat vә qonaqları da
qabaqcıl türk ziyalıları vә türkoloqlar olsa da, qurultayın işindә
digәr millәtlәrin nümayәndәlәri dә iştirak edirdi.
1. 26 fevral-6 mart 1926-cı il tarixindә keçirilmiş Birinci
Türkoloji qurultayın stenoqramının çap variantı әsasında qurultayda rәsmi olaraq qeydiyyatdan keçmiş nümayәndә vә qonaqların arasında neçә qeyri-türk millәtin nümayәndәsi olduğunu
söylәyә bilәrik. Amma tәbii ki, bu stenoqramın da qurultayın işini tam әks etdirmәdiyini dә bilirik. Cәfәr Cabbarlı, Vәli Xuluflu,
Hüseyn Cavid qurultayda iştirak etsә dә, onların adı istәr rusca,
istәrsә dә azәrbaycanca çap olunmuş stenoqrafik hesabata düşmәmişdir. Qurultayda qeydiyyatdan keçmәyәn nümayәndәlәr
haqqında Azәrbaycan Dövlәt Arxivinin direktor müavini Sima
Babayeva da mәlumat vermişdir (www/ourbaku.com).
2006-cı ildә Birinci Türkoloji Qurultayın 80 illiyi münasibәtilә
prof. K.V.Nәrimanoğlunun tәrcümә etdirәrәk nәşr etdirdiyi
stenoqram, 2011-ci ildә Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi tәrәfindәn
rus dilindә, yәni orijinalda çap olunmuş stenoqrama әlavә olunmuş
siyahıya 131 deleqat vә qonağın adı daxil edilmişdir. Bu siyahının
bizә verdiyi statistik mәlumatlara әsasәn qurultayın işindә
Kazan tatarı – 14, Özbәk – 8, Azәrbaycan türkü – 19, Krım
tatarı – 6, Dağıstan türkü – 2, Karaçay-3, Qazax-5, Yakut-3,
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Başqırd-7, Türkmәn-5, Qırğız-2, Noqay-1, Osmanlı türkü-4,
Qumuq-1, Balkar-1, Çuvaş -2, Xakas-1, Uyğur – 1, İran türkü-1,
Oyrot – 1, Meşşeryak-1, Teptyar – 1,Abxaz-1, Ermәni-1, Rus19, Yәhudi-2, Alman-3, Macar-1, Kalmık-1, Osetin-2, Eston-1,
Ukraynalı-1, Kürd-1, Votyak-1, Çeçen-1, Adıgey -2, İnquş -1,
Dağıstanlı-1, Avar-1 iştirak etdiyini öyrәnә bilәrik.
Qeyri-türk millәtlәrinin nümayәndәlәri qurultayın işindә
yaxından iştirak edir, yaradılan komissiyaların işinә cәlb olunurdular. Mәsәlәn, kalmık Kosiyev, Menzel, Radebold (alman),
Messaroş (macar), X.Oşayev (çeçen), Zifelt-Simumyaqin (eston), M.Pavloviç (yәhudi), Z.Malsatov (inquş) qurultayın işindә
vә müzakirәlәrindә fәal olmuşlar.
Bu qurultaya onların dәvәti hansı mәqsәdi daşıyırdı, bu
qurultay onlara nә verdi?
Hәlә çar zamanından başlayan ruslaşdırma siyasәtinin (Birinci Türkoloji qurultaydakı çıxışında Zaqafqaziya hökumәti adından tәbrik üçün söz Hüseynova verilәndә o sözünә belә başlayır –
heç kәsә sirr deyil ki, qәddar çarizm tәkcә Rusiya fәhlә vә kәndlilәrinә deyil, başqa xalqlara da zülm edirdi. Bu zülm başqa millәtlәrdәn olanlar adlandırılanlara (inorodets) qarşı xüsusilә ağır
idi. Bu siyasәt ondan ibarәt idi ki, çar hökumәti nә az, nә çox, bütün özgә millәtdәn olanları mәhv etmәk, onları ruslara çevirmәk
istәyirdi – Hüseynovun bu sözlәri acı bir kinayә kimi sәslәnir)
tәrkib hissәsi, növbәti mәrhәlәsi vә davamı kimi, 20-ci yüzilin 20ci illәrindә Sovet İmperiyasında imperiyaya daxil olan xalqların
әlifbalarının latınlaşdırılma siyasәti hәyata keçirilmәyә başladı.
“Marksın vә Engelsin әlifbasına keçid” şüarı altında hәyata keçirilәn bu proses ilk olaraq әrәb vә monqol qrafikalı dillәrә toxundu. İlk illәrdә latınlaşdırma pәrakәndә, bir növ kәşfiyyat xarakteri
daşıyan bir proses oldu. Hәrәkata 1920-ci ildә - Şimali Qafqazdan
(İnquşetiya, osetiya vә kabarda) vә Azәrbaycandan başladılar.
3 iyul 1920-ci ildә Azәrbaycan Xalq Maarifi Komissarlığının
iclasında qәrara alınır ki, “Rusiyaya yeni müsәlman әlifbasının
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yaradılması üçün material toplanması mәqsәdilә nümayәndә heyәti göndәrilsin”. Hәmin ilin 11 noyabrında isә Azәrbaycan Xalq
Maarifi Komissarlığının qәrarı ilә yeni türk әlifba komissiyası
yaradılır. Komissiyaya S.M.Qәnizadә, Hәmid Şahtaxtinski, Tomaşevski, Hüseyn Cavid daxil edilir. BDU-nun professoru Panteleymon Juze-Bandali İbn Salib Jauzi komissiyanın sәdri seçilir.
1921-ci ildә Xalq Komissarları Soveti tәrәfindәn Dadaş
Bünyadzadәnin başçılığı ilә Əlifba Komitәsi yaradılmışdır.
1922-ci ildә N.Nәrimanovun başçılıq etdiyi xüsusi komissiya
geniş müzakirәlәrdәn sonra latın qrafikalı yeni Azәrbaycan әlifbasının layihәsini hazırladı. 1922-ci ildә latın qrafikalı ilk yeni
türk әlifbası işıq üzü görür (C.Axundzadә, F.Ağazadә, M.Mәmmәdzadә). 1923-cü ildә Azәrbaycan Mәrkәzi İcraiyyә Komitәsi
vә Xalq Komissarları Şurası 1924-cü ildәn başlayaraq, әrәb
әlifbası ilә bәrabәr, yeni әlifbanı rәsmi olaraq dövlәt әlifbası
kimi qәbul etmәk haqqında dekret imzaladı.
Eyni proses pәrakәndә şәkildә Rusiyada da baş verirdi.
Hәtta bu prosesin Rusiyanın müәyyәn әyalәtlәrindә necә getdiyini izlәmәk üçün F.Ağazadәnin 1928-ci ildә verdiyi mәlumata görә, 1924-cü ildә Azәrbaycanın Mәrkәzi İcraiyyә Komitәsinin sәdri S.Ağamalıoğlunun başçılığı ilә nümayәndә heyәti
yaradılır. Bu heyәt qısa müddәtdә Orenburqa, Ufaya, Simferopola vә Kazana sәfәrlәr edir. Burada yeni әlifba tәrәfdarları vә
әleyhdarları ilә görüşlәr keçirilir.
1924-cü ildә Rusiya EA Antropologiya vә Etnoqrafiya muzeyinin Radlov dәrnәyindә vә Leninqrad Dövlәt Universitetinin
neofiloloji cәmiyyәtindә yeni latın әlifbasının layihәlәrinin geniş
müzakirәsi keçirilmişdir. Latınlaşdırma prosesinin hәyata keçirilmәsi perspektivlәrinin araşdırlması üçün L.Şerbanın başçılığı
ilә komissiya yaradılmışdır. 1925-ci ildә Şimali Qafqaz dağlı
xalqlarının maariflәndirilmәsi konqresindә inquşların, kabardaların, qaraçayların, adıgeylәrin, çeçenlәrin әlifbalarının latınlaşdırılması qәrara alınmışdır.
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Belә bir şәraitdә artıq latınlaşdırılma prosesinin yerlәrdә
rahat hәyata keçirәcәklәrini görәn mәrkәzi hökumәt daha
konstruktiv addmların atılması üçün Bakıda Birinci Türkoloji
qurultay çağırmağı qәrara alır.
Fərhad Ağazadənin arxivində qorunan məlumata görə, 1924cü ildə bu gün işığına yığışdığımız qurultayın keçirilməsi məsələsi
Azərbaycanda, daha sonra elə həmin il Ümumittifaq Şərqşünaslar
Cəmiyyətinin iclasında qaldırılır (Каграманлы Е., 2012:24-29).
1925-ci il 15 sentyabr yığıncağında Moskvada qurultayın 1925-ci
ilin dekabrında Ümumrusiya Şərqşünaslar Cəmiyyətinin və Аzərbaycanı tədqiq və tətəbbö cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilməsi haqqında qərar qəbul edilir. Qurultayın işini təşkil etmək
üçün yaradılan komissiyanın 6 fevral iclasında artıq qurultayda
işləyəcək orfoqrafiya, terminologiya, təhsil və s. komissiyaların
tərkibi müəyyənləşdirildi. Qurultaydan öncə elə həmin ay Azərbaycan müəllimlərinin qurultay qabağı konfransı keçirildi.
Qurultayda 17 iclas keçirildi, әlifba mәsәlәlәri 3 iclasda –
10, 11, 12-ci iclaslarda müzakirә olundu.
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Nәhayәt, uzun sürәn müzakirәlәrdәn sonra 4 mart 1926-cı
ildә 13-cü iclasda әlifba mәsәlәsi sәsvermәyә qoyuldu. 101
nәfәr latınlaşdırmanın lehinә, 7 nәfәr әrәb әlifbasında qalmağın
lehinә sәs verdi. 9 nәfәr bitәrәf qaldı. Belәliklә, sovet imperiyasının tәrkibinә daxil olan qeyri-rus millәtlәrinin әlifbasının
bundan sonrakı müqәddәratı tәyin edildi.
Qurultaydan sonra SSRİ MİK-in 11 may 1927-ci il tarixli
Sәrәncamı ilә yeni türk Əlifbasının Mәrkәzi Komitәsi yaradıldı,
Ağamaloğlu onun sәdri seçildi. 1928-ci ildә isә Ümumittifaq
yeni Türk әlifbası komitәsi yaradıldı. Yerlәrә yeni әlifba layihәlәrini tәqdim etmәk tapşırığı verildi.
7 avqust 1929-cu ildә SSRİ MİK –nin «О новом латинизированном алфавите народов арабской письменности Союза ССР» adlı Sәrәncamı ilә bütün әrәb qrafikalı türk vә qeyri
türk dillәrindә latın qrafikasına keçid tam rәsmilәşdirildi. Qәzetlәr, jurnallar, kitablar ilk növbәdә latınlaşdırıldı.
Birinci Türkoloji qurultaya qәdәr vә sonra latın qrafikasına
keçәn qeyri-türk millәtlәrinin vә azsaylı xalqların siyahısı tәqribәn belәdir:
1. Abazin dili – qurultaydan sonra – 1932-ci ildә latın qrafikasına keçid (1938 kiril)
2. Abxaz dili – (1862-ci ildәn kiril әsaslı әlifbaları olub,
1892-ci ildә gürcü әlifbasına keçid olub) – qurultaydan dәrhal
sonra latına keçid, 1938-ci ildә gürcü әlifbasına, 1954-cü ildә
yenidәn kiril әlifbasına
3. Avar dili – 19-cu yüzilin sonlarına qәdәr әrәb qrafikası,
1861-ci ildә kirilә keçiblәr, qurultaydan sonra 1928-ci ildә latına
keçid (1938-ci ildә kiril)
4. İnquş dili – 20-ci yüzilin әvvәllәrinәdәk әrәb qrafikası,
1923-cü ildә latına keçid, 1938-ci ildә kirilә keçid.
5. Çәrkәz dili – 1924-cü ilә qәdәr әrәb qrafikası vә kiril,
1924-cü ildәn 1936-cı ilәdәk latın qrafikası, 1936-cı ildәn sonra
yenidәn kiril.
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6. Kalmık dili – 1924-cü ildәn kiril, 1930-cu ildә latın,
1938-ci ildәn kiril
7. Lәzgi dili – әrәb qrafikalı, 1928-ci ildәn sonra latın qrafikası, 1938-ci ildәn kiril
8. Osetin dili – 1923-cü ildә latın qrafikası, 1938-ci ildә kiril.
9. Talış dili – 1929-cu ildә latına keçiblәr, 1938-ci ildә kirilә
10. Tacik dili – әrәb qrafikası olub, 1929-cu ildәn latına
keçid, 1940-cı ildәn kiril
11. Tat dili, dağ yәhudilәrin dili – qәdim ivrit әlifbası olub,
1928-ci ildә latına keçid ediblәr, 1938-ci ildә kiril, Latın qrafikalı әlifbası 1925-ci ildә Aqarunov tәrәfindәn yaradılıb, amma
mәhz türkoloji qurultaydan sonra 1926-cı ilin mayında Nalçikdә
dağ yәhudilәrinin qurultayında tat әlifbasının latına keçidinә qәrar verilmişdir. 1928-ci ildә yeni әlifba komitәsinә latın qrafikalı
tat әlifbası tәqdim edilmişdir.
12. Saxur dili – 1934-cü ildә latın qrafikalı saxur әlifbası
yaradılıb.
13. Çeçen dili – Çeçenistanda islamın yayılmasından sonra
әrәb qrafikası işlәnmәyә başlayır. 1862-ci ildәn Uslarov kiril
qrafikalı çeçen әlifbasını yaradır. 1925-ci ildә latın qrafikalı әlifba yaradılır. 1938-ci ildә kirillә әvәzlәnib.
1923-1939-cu illәr arası SSRİ-dә 50 dil latınlaşmaya mәruz
qaldı. Gördüyümüz kimi, hәtta kiril qrafikalı dillәrin әlifbası da
latınlaşdırıldı.
1936-cı ildәn isә әvvәldә qeyd etdiyimiz çar Rusiyası zamanında başlanılan mәqsәdyönlü ruslaşdırma siyasәtinin son
mәrhәlәsi baş verdi. SSRİ-nin bütün dillәrinin kiril әlifbasına
keçid kompaniyasına start verildi. 1940-cı il üçün gürcü, ermәni
vә idiş dillәrindәn (hәmçinin latış, fin, eston, litva) başqa bütün
dillәrin әlifbası mәcburi şәkildә kiril qrafikasına keçirildi.
Tәәssüflәr olsun ki, 1926-cı il Birinci Türkoloji qurultayın
әks-sәdası vә orada qaldırılan әlifba problemi yenı yaradılmış
Türkiyә Cümhuriyyәtindәn dә yan ötmәdi vә 1928-ci il qәrarı ilә
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1929-cu il yanvarın 1-dәn Türkiyә dә latın qrafikası әsaslı yeni әlifbaya keçdi. Amma rus әsarәtindә olan digәr türk vә qeyri-türk
millәtlәrindәn fәrqli olaraq Türkiyәdә bu proses elә bu mәrhәlәdә
qalaraq milli әsaslardan nә qәdәr uzaqlaşsa da, ruslaşma siyasәti ilә
nәticәlәnmәdi. Hәtta bütün mәnfi cәhәtlәrinә baxmayaraq bәlkә dә
Türkiyәnin Avropaya inteqrasiyasında bir tәkan rolunu oynadı.
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ВОПРОСЫ АЛФАВИТА И УЧАСТИЕ НЕТЮРКСКИХ
НАРОДОВ В РАБОТЕ ВСЕСОЮЗНОГО
ТЮРКОЛОГИЧЕСКОГО СЪЕЗДА
Резюме
Первый Всероссийский Тюркологический Съезд проходил с 26
февраля по 6 марта 1926 года в городе Баку. На этом съезде приняли
участие представители тюркских народов, горских народностей и
др. В статье рассказывается о представителях нетюркских народов,
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принявших участие в работе съезда. Как известно, главным
вопросом было принятие решения о желательности применения
опыта Азербайджана по латинизации в других республиках Союза.
А процесс латинизации в конечном итоге перешел в процесс
кирилизации, которая имела цель отдаления тюркский, а также
нетюркских народов от национальных истоков и корней.
Ключевые слова: Первый Всесоюзный Тюркологический
Съезд, латинизация, алфавит, нетюркские народы
Afag Khurramgizi
Azerbaijan National Academy of Sciences
Candidate of philological sciences
afagramazanova@gmail.com
THE PROBLEMS OF ALPHABET AND NON-TURKIC
PEOPLES' PARTICIPATION IN THE COMMON UNION
TURKOLOGICAL CONGRESS
Abstract
The First Common Russian Turkological Congress was held from
the 26th February till the 6th March in 1926 in Baku. That congress was
attended by the representatives of the Turkish nations, peoples from
highlands and others. The article tells about the representatives of nonTurkic peoples who took part in the congress. In the article it is said
about the representatives of non-Turkic peoples taken part in the
congress. As it is known the main problem was accepting to decide on
the desirability of application experience on the latinization of
Azerbaijan in other countries of the Union. But the process of
latinization eventually moved to Kiril alphabet process, which had the
purpose of distancing the Turkic and non-Turkic peoples from the
national origins and roots.
Key words: The First Common Union Turkological Congress,
latinization, alphabet, non-Turkic nations
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TÜRKOLOJĠ QURULTAY VƏ CƏFƏR CABBARLI
Özət
Elmi mәqalәdә böyük Azәrbaycan dramaturqu Cәfәr Cabbarlının Birinci Türkoloji qurultayda iştirak etmәsi, “Türkoloji
qurultay vә sәrf-nәhv mәsәlәsi” adlı mәqalә yazması, “İran
istiqlaliyyәt mübarizәsi uğrunda” kitabının tәrcümәsi vә nәşri,
professor Vәli Xuluflunun türkoloqların ali mәclisinә qatılması
barәdә ilk dәfә geniş mәlumat verilmişdir.
Cәfәr Cabbarlı Bakıda keçirilәn I Türkoloji Qurultayın işindә mütәrcim kimi fәal iştirak etmiş, xarici ölkәlәrdәn gәlәn mәşhur türkoloqlarla yaxından tanış olmuşdur. Böyük dramaturqun
mәfkurәvi türkçü, milli sәnәtkar kimi yetişmәsindә Birinci Türkoloji Qurultayın mәnәvi tәsiri şübhәsizdir.
Açar sözlər: Türkoloji qurultay, Cәfәr Cabbarlı, Türkologiya, yeni türk әlifbası, Qonaq bileti.
GiriĢ
Sabiq Sovetlәr birliyinin antitürk ideologiyasına rәğmәn fәdakar türkoloqların, milli ziyalıların tәşәbbüsü ilә keçirilәn Birinci
Türkoloji qurultay (1926) Azәrbaycan xalqı dövlәt müstәqilliyini
bәrpa etdikdәn sonra daha geniş elmi araşdırmalar predmetinә
çevrildi vә bu beynәlxalq ali mәclisin ümumtürk mәnafeyinә xidmәt edәn birlәşdirici ictimai mahiyyәti, tәcrübәvi tarixi әhәmiyyәti
elm vә dövlәt xadimlәri tәrәfindәn yüksәk dәyәrlәndirildi. Unutmaq olmaz ki, türkoloqların ilk qurultayına qәdәr mütәfәkkir әdiblәrimizdәn Mirzә Fәtәli Axundzadәnin, İsmayıl bәy Qaspiralının,
Əli bәy Hüseynzadәnin elmi-fәlsәfi әsәrlәrindәn qaynaqlanan
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islahatlar ideyası böyük maneәlәr dәf edәrәk türk xalqlarının maariflәnmәsi, keçmişinә, milli mәdәniyyәtinә sahib çıxması, әlifba
islahatı uğrunda aparılan mübarizә yanğısına çevrilәrәk üç ictimaisiyasi mühitin qaranlıq hüdudlarını yarıb keçmәli olmuşdur.
Əlifba islahatı mәsәlәsi dövlәt sәviyyәsindә ilk dәfә Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti dövründә gündәmә gәtirilmiş, 1919cu ilin martın 21-dә – Novruz bayramı günü, Maarif Nazirliyi
yanında Xudadad bәy Mәlikaslanovun sәdrliyi ilә komissiya
yaradılmışdı. Əlifba islahatı komissiyası fәal vә sәmәrәli işlәyәrәk az vaxt әrzindә hökumәtә bir neçә layihә tәqdim etmiş, onlardan görkәmli pedaqoq vә yazıçı Rәşid bәy Əfәndiyevin qardaşı, Parlamentin üzvü Abdulla bәy Əfәndizadәnin latın qrafikalı әlifba layihәsi bәyәnilmiş vә «Son türk әlifbası» adlı bu dәrslik 1919-cu ildә «Hökumәt mәtbәәsi»ndә nәşr edilmişdir.
1. BolĢeviklərin Azərbaycanı iĢğal etdiyi ilk günlərdən
ərəb qrafikalı əlifbanı dəyiĢmək cəhdləri
Qırmızı rus ordusunun hәrbi tәcavüzü nәticәsindә 1920-ci ilin
aprelin 27-dә Azәrbaycan işğal edilsә dә, Cümhuriyyәt dövründә
bünövrәsi qoyulmuş әlifba islahatı prosesi milli ziyalıların sәyi ilә
sovetlәşmәnin ilk çağlarından daha geniş vüsәt almışdır. Xalq
Maarif Komissarlığının 11 noyabr 1920-ci il tarixli qәrarı ilә yeni
türk әlifba layihәsini hazırlayan komissiya yaradılmış, tәrkibә Hәmid bәy Şahtaxtinski, professor Vsevolod Bronisloviç Tomaşevskiy, Sultan Mәcid Qәnizadә, Hüseyn Cavid daxil edilmişdir
(Doğrudur, az sonra Hüseyn Cavid «Kommunist» qәzeti vasitәsilә
bәyanat verәrәk komissiyanı tәrk etmişdir – A.R.). Yeni әlifba komissiyasının rәhbәrliyinә isә Bakı Dövlәt Universiteti Şәrqşünaslıq Fakültәsinin yaradıcılarından biri, milliyyәtcә әrәb olan professor Panteleymon Krestoviç Juze (Bәndalı ibn Salib әl-Cauz –
A.R.) gәtirildi. Başqa sözlә desәk, Azәrbaycanda әrәb әlifbasının
taleyi әrәb mәnşәli xristian professora tapşırıldı. Cәnab Juze, yәni
Bәndalı ibn Salib әl-Cauz Azәrbaycan Xalq Maarif Komissarlığının 5 yanvar 1921-ci il tarixli kollegiya iclasında “Əski müsәl24

man әlifbasını yenisi ilә dәyişmәk haqqında” mәruzәsindә әrәb
qrafikasını tarixin zibilliyinә atmağı, onu latın şrifti ilә әvәzlәmәyi,
kargüzarlıq işlәrindә yeni әlifbaya keçmәyin zәruriliyini xüsusi
olaraq vurğulamışdır. Əlifba komissiyasının tәrkibi 1922-ci ilin
martın 5-dә genişlәndirildi vә bura tanınmış elm, mәdәniyyәt vә
dövlәt xadimlәrindәn Sәmәdağa Ağamalıoğlu, Fәrhad Ağazadә,
Əhmәd bәy Pepinov, Abdulla Tağızadә vә b. daxil edildi. Aprel
ayında isә komissiyanın sәlahiyyәtlәri artırılaraq komitәyә
çevrildi. Əlifba Komitәsinin orqanı olan “Yeni yol” qәzeti 1922-ci
ilin sentyabr ayının 21-dәn Mirzә Cәlilin redaktorluğu ilә fәaliyyәtә başladı vә sәhifәlәrindә praktiki olaraq yeni türk (latın) qrafikalı, yığcam informasiyalar, oxunaqlı mәtnlәr yer alırdı.
2. C.Cabbarlının ATTC-də və Türkoloji qurultayda
fəaliyyəti
Azәrbaycanı Tәdqiq vә Tәtәbbö Cәmiyyәti (1923-1929) tәsis
edildikdәn sonra türkoloji problemlәrin ağırlıq mәrkәzi bu
qurumun üzәrinә köçürülürdü. ATTC-nin fәaliyyәtә başladığı ilk
günlәrdәn cәmiyyәtә istedadlı gәnclәr dәvәt edilmişdi vә onlardan
biri dә şair, dramaturq kimi tanınan Cәfәr Cabbarlı idi. Cәmiyyәtә
Türk Mәdәniyyәt Sarayında (indiki AMEA Rәyasәt Heyәtinin
binasında, İstiqlaliyyәt küçәsi-10) yer ayrılmışdı. Əbdürrәhim bәy
Haqverdiyevin sәdrliyi ilә yalnız Tarix-etnoqrafiya seksiyasında
könüllülük әsasında 204 nәfәr çalışırdı. Bu seksiyada Ədәbiyyat
altkomissiyası Rәyasәt Heyәtinin üzvlәri Salman Mümtaz, Hәnәfi
Zeynallı, Vәli Xuluflu, Cәfәr Cabbarlı, Mәmmәdәli Sәfәrov
(Sidqi), Əli Kәrimov (AMEARHA, Fond-1, siy.-1, s.v.-38, q.-2)
vә başqaları idi. Cәmiyyәt 1924-cü ildә Diyarşünaslıq qurultayı
keçirdikdәn sonra onun qarşısına qoyulan әn böyük vәzifәlәrdәn
biri 1926-cı ildә Bakıda Birinci Türkoloji qurultayin elmi-tәşkilati
mәsәlәlәri ilә mәşğul olmaq idi. ATTC-nin 21 noyabr 1925-ci il
tarixli plenumunda (AMEARHA, Fond-1, siy.-1, s.v.-34, q.-2)
cәmiyyәtin sәdri «Kommunust» qәzetinin baş redaktoru, publisist, ictimai xadim Hәbib Cәbiyev seçildikdәn sonra Birinci Tür25

koloji qurultayın mәramı, mәqsәdi vә әhәmiyyәti geniş tәbliğ
olunmağa başladı. ATTC-nin fәal üzvlәrindәn biri, «Kommunust» qәzetinin o vaxtkı әmәkdaşı, Azәrbaycan Dövlәt Universitetinin tәlәbәsi Cәfәr Cabbarlı mәtbuatda «Türkoloji qurultay vә
sәrf-nәhv mәsәlәsi» adı ilә müzakirә açdı. O yazırdı: «Fevralın
26-da (1926-cı il nәzәrdә tutulur – A.R.) açılacaq Türkoloji qurultayı bu vaxtadәk hәll edilmәmiş bir çox türkoloji mәsәlәlәrini
aydınlaşdıracağı kimi, ötәdәn bәri bir mübahisә vә çәkişmә
nöqtәsi olan Türkiyә sәrf-nәhv mәsәlәsini dә müzakirә edәcәkdir.
Bu vaxta qәdәr başlıca olaraq Türkiyәdә düzәlmiş vә çıxarılmış
bir çox sәrf-nәhv kitabları vardır. Bu mәsәlә ilә digәr bir çox xarici alimlәr dә uğraşmışlardır. Fәqәt bu gün türk dilinin özünә, dilin xüsusiyyәtlәrinә istinadәn yazılmış bir sәrf-nәhv kitabın olmaması vә yazılanların da hәpsinin denilecek dәrәcәdә әrәb vә Avropa dillәri әsası ilә yazılması mövcud sәrf-nәhvin türk dili üçün
yaramaz olduğunu göstәriyor. Vә buna görәdir ki, bir çoxları
“Türk dilinin sәrf-nәhvi yoxdur” kimi boş iddialardan çәkinmәyorlar. Türkoloji qurultayı isә bu mәsәlәni müzakirә edәrkәn
yalnız әsası yollar göstәrәcәkdir. Bu әsasi yollar ilә çalışmaq vә
yalnız türk dilinin xüsusiyyәtlәrini nәzәrә alaraq mükәmmәl bir
sәrf-nәhv düzәltmәk işi yenә dә bizim öz öhdәmizdә qalacaqdır.
Dilimizin ahәng üsulu, incәlmәyә doğru yürüşü başqa dillәrdә
olmayan vә yalnız türk dilinә mәxsus olan xüsusiyyәtlәri bu gün
bizdәn böyük tәbәddülat vә әmәklәr tәlәb edir. Dilimiz araşdırılmalı, tabe olduğu qanunlar bulunub ortaya çıxarılmalı vә müntәz bir
hala salınmalıdır. Bundan başqa dilimizә soxulmuş vә öz qanunları
ilә köçmüş yabancı sözlәr türk boğazına girәcәk bir qәlibә salınmalı
vә dilimizin tәlәb etdiyi müәyyәn qanunlar altına alınmalıdır.
Ümumәn bir çox bu kimi qatışıq mәsәlәlәr üzәrindә çalışılmalı vә pәk çox çalışılmalıdır.
Ayrıca türk dilinin xüsusiyyәtlәrinә vә öz qanunlarına istinadәn bir sәrf-nәhv düzәltmәk mәsәlәsi ötәndәn bәri Azәrbaycanda da fikirlәri mәşğul etmiş, hәtta göstәrilmiş әsaslar üzәrinә
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xüsusi bir komisyon tәrәfindәn bir sәrf-nәhv düzәlmiş vә bir
kitab olmaq üzrә Azәrnәşr tәrәfindәn nәşr edilmişdir.
Bu kitab haqqında vaxtilә “Kommunist” qәzetәsindә mübahisә aparılmışsa da, lazımi bir aydınlığa varılmamışdır. Bu gün
isә qurultayda danışılacaq sәrf-nәhv mәsәlәsinә öncәdәn hazırlıq
aparılmaq lazım olduğundan bu mәsәlә әtrafında geniş mübahisә
açılmalı, hәr kәs öz fikrini bildirmәli vә müntәzәm surәtdә bu
mәsәlәnin aydınlaşdırılmasına vә belәliklә qurultay üçün dә material ola bilәcәk fikirlәrin bir araya toplanmasına çalışmalıdır.
Bu münasibәtlә “Kommunist” qәzetәsi yanındakı klubda iclaslar, müşavirәlәr düzәtmiş, fәqәt mәsәlә yazı yapraqlarına, mәtbuat sütunlarına keçirilmәmişdir.
Halbuki buna böyük bir ehtiyac vardır. İştә bunların hәpsini
nәzәrә alaraq ümumәn sәrf-nәhv mәsәlәsi başlıca olaraq komisyon tәrәfindәn düzәlib, Azәrnәşr tәrәfindәn basdırılmış sәrfnәhv kitabı haqqında mәtbuatda geniş mübahisә açılmalıdır”
(Cim, 1926:12 yanvar).
Cәfәr Cabbarlının “Cim” imzası ilә “Kommunist” qәzetinin
1926-cı il 12 yanvar tarixli 10-cu sayında çap etdirdiyi “Türkoloji
qurultay vә sәrf-nәhv mәsәlәsi” adlı yazısında qurultay әrәfәsindә
çox ciddi mәsәlәyә - türk dilinin qrammatikası kimi aktual problemә toxunulması sosial sifarişdәn daha çox içdәn gәlәn bir çağırış,
mәnәvi narahatlığın bariz nümunәsi idi. Mәqalәnin sonunda
redaksiya tәrәfindәn: “Bu xüsusda mәqalә sahibi ilә şәrik olaraq bu
mәsәlә әtrafında mübahisә açılmasını arzu ediriz” - kimi xatırlatma
geniş oxucu auditoriyasının gözlәnilәn dәstәyini almasa da, Birinci
Türkoloji qurultayın başlıca mövzularından biri olaraq qalmışdır.
Cәfәr Cabbarlının Türkoloji qurultayın hazırlıq mәrhәlәsindә
hәyata keçirdiyi mühüm işlәrdәn biri dә, qurultayın 17-ci iclasında,
“Türk – tatar xalqlarının oktyabr inqlabı dövründә mәdәni nailiyyәtlәri” mövzusunda çıxış edәn M.P.Pavloviçin S.İranski ilә birgә
yazdığı “İran istiqlaliyyәt mübarizәsi uğrunda” (Pavloviç M.P.,
İranski S., 1926) adlı kitabını doğma dilimizә çevirәrәk Azәrbay27

canı Tәdqiq vә Tәtәbbö Cәmiyyәtinin sifarişi ilә 1926-cı ilin әvvәlindә nәşr etdirmәsi olmuşdur. İki hissәdәn ibarәt olan vә qurultay
nümayәndәlәrinә hәdiyyә edilәn bu kitab tәәssüf ki, ATTC-nin
mәrasim münasibәtilә nәşr etdiyi 26 әsәrlәrin vә jurnalların siyahısına salınmamış, elәcә dә “Azәrbaycan kitabı” biblioqrafiyasının
ikinci cildinә (Azәrbaycan kitabı, 1982) daxil edilmәmişdir.

ġəkildə: Bartold, Samoyloviç, Ə.Əlizadə və
digər qurultay nümayəndələri

3.Türkoloji Qurultay nümayəndələrinin gəldikləri çoğrafiya və qurultay sənədlərinədə adı keçməsə də, fəal iĢtirak
edənlər
Birinci Türkoloji Qurultay 1926-cı ilin fevralın 26-dan martın 6-dәk Azәrbaycanı Tәdqiq vә Tәtәbbö Cәmiyyәtinin yerlәşdiyi binanın iclas zalında keçirilmiş, türkoloqların ali mәclisinә
rәsmi qaydada 130 nәfәr dәvәt olunmuşdur. Qurultayın işindә
dünya şöhrәtli türкоlоqlаrdаn акаdеmiк Vаsili Vlаdimirоviç
Bаrtоld, акаdеmiк Аqаfаngеl Yеfimоviç Кrımsкi, акаdеmiк
Sеrgеy Fyоdоrоviç Оldеnburq, prоfеssоrlаrdаn Аlекsаndr Sа28

mоylоviç, Niкоlаy Аşmаrin, Sеrgеy Mаlоv, İlyа Bоrоzdin,
Аlекsаndr Millеr, Lеv Jirкоv, еlәcә dә SSRİ-nin türкdilli хаlqlаrı yаşаyаn bütün rеspubliкаlаrı, vilаyәtlәri, bölgәlәri ilә yаnаşı
Qәrbi Çinin Uyğur vilаyәtindәn, İrаn Аzәrbаycаnındаn, Аlmаniyаdаn, Аvstriyаdаn, Mаcаrıstаndаn vә Türkiyәdәn tаnınmış
аlimlәr vә mütәхәssislәr iştirак еdirdilәr. Arxiv materialları vurğulamağa әsas verir ki, göstәrilәn rәsmi rәqәmlәrdәn qurultayda
daha çox mütәxәssis iştirak etmişdir. 1924-cü ildәn ATTC-nin,
Yeni Türk Əlifba Komitәsinin fәaliyyәtindә yaxından iştirak
edәn professor Vәli Xuluflunun adı qurultayın rәsmi nümayәndәlәri sırasında yer almamışdır. Lakin, professor 17 dekabr
1933-cü ildә yazdığı tәrcümeyi-halında qeyd etmişdir: «Yeni
Türk Əlifba Komitәsinin gәlәcәk üzvü vә tәlimatçısı kimi Krım,
Qazaxıstan, Özbәkistan, Başqırdstan, Kazan, Türkmәnistan, Tacikistan әrazilәrini gәzmәk, bu respublikaların xalqları arasında
tәbliğat aparmaq mәnә qismәt olmuşdur. Birinci Türkoloji qurultayda vә yeni türk әlifbasının iki plenumunda iştirak etmişәm» (AMEARHA, fond-23, siy.-1, s.v.-46, q-2).
Vәli Xuluflu kimi soyadı qurultayın nümayәndәlәri sırasında olmasa da, Cәfәr Cabbarlı da türkoloqların ali mәclisindә
yaxından iştirak etmişdir. C.Cabbarlının adına verilmiş Azәrbaycan Dövlәt Teatr Muzeyindә mühafizә olunan rәsmi sәnәddә
yazılırdı: «Qonaq bileti. İşbu bilet yoldaş C.Cabbarova 1-ci
Ümumittifaq Türkoloji Qurultayının iclaslarına daxil olmaq
üçün verilmişdir. Qurultayı çağıran komision sәdri, Mandat
komision sәdri» (ADTMA, iş-460).
Sonuc
Cәfәr Cabbarlı Bakıda keçirilәn Birinci Türkoloji Qurultayın işindә mütәrcim kimi fәal iştirak etmiş, xarici ölkәlәrdәn
gәlәn mәşhur türkoloqlarla yaxından tanış olmuşdur. Böyük
dramaturqun mәfkurәvi türkçü, milli sәnәtkar kimi yetişmәsindә
Birinci Türkoloji Qurultayın mәnәvi tәsiri şübhәsizdir.
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THE FIRST TURKOLOGY CONGRESS AND
JAFAR JABBARLI
Abstract
This scientific article is spoken about a great Azerbaijani
playwright Jafar Jabbarli participation in the First Turkology
Congress, his article "Turkology Congress and grammar issue" was
written there, translation and publication of the book "Iran's struggle
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for independence" and the attending of professor Veli Khuluflu to
Suprime Soviet of Turkologists at the first time.
Jafar Jabbarli had taken part as a translator in the First Turkolgy
Congress was organized in Baku and had acquainted with the famous
turkologists come from foreign countries. The moral influence of the
First Turkic Congress to the developing of great dramatist as an
ideological turkic man and national spiritual artist is doubtless.
Keywords: Turkish Congress, J.Jabbarli, Turkology, the new
Turkish alphabet, guest ticket.
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ПЕРВЫЙ ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЙ СЪЕЗД
И ДЖАФАР ДЖАБАРЛЫ
Резюме
В этой статье впервые обширно сообщается об участии азербайджанского драматурга Джафара Джабарлы на Первом Тюркологическом Съезде, о его статье «Тюркологический съезд и вопросы
грамматики», переводе и издании книги «В борьбе за национальное
освобождение в Иране», и об участии профессора Вели Хулуфлу на
почетном съезде тюркологов.
Как известно, Дж.Джабарлы принял активное участие как
переводчик на I Тюркологиическом Съезде, состоявшимся в Баку,
близко познакомившись с известными тюркологами, приехавшими из
зарубежных стран. Бесспорно духовное воздействие I Тюркологического Съезда на формирование тюркского мышления и национального духа великого драматурга.
Ключевые слова: Тюркологический съезд, Дж.Джабарлы,
тюркология, новый тюркский алфавит, гостевые билеты
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TÜRKOLOJĠ QURULTAYDA TÜRKĠYƏ QORXUSU
VƏ "ÇK"-nın "CASUS OVU"
Özət
26 fevral-5 mart 1926-cı ildә Bakıda keçirilmiş Birinci Türkoloji Qurultaya Türkiyәdәn nümayәndәlәrin gәlmәsinin vә belәliklә Türkiyәnin qurultayın işinә ideoloji tәsirinin qarşısını mümkün olduğu qәdәr almaq üçün Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası Birlәşmiş Dövlәt Siyasi İdarәsi ("OQPU"/"ZakÇeka") 9 dekabr 1925-ci ildә bir neçә nәfәri hәbs etdi vә bununla
da Moskva Türkiyә diplomatlarını gәrginlik altında saxladı.
Bu mәruzәdә hәmin dönәmin istintaq sәnәdlәri araşdırılıb.
Açar sözlər: Birinci Türkoloji Qurultay, Türkiyə, ZSFSR Birləşmiş Dövlət Siyasi İdarəsi ("OQPU"/"ZakÇeka"), istintaq protokolu.
GiriĢ
Bakıda 26 fevral-5 mart 1926-cı ildә keçirilәn Birinci Türkoloji Qurultaya 131 nümayәndә qatılmışdı. Onlardan Türkiyәni
ikisi başqa millәtdәn vә biri rәsmi şәxs olmaqla vur-tut 5 nәfәr (!!!)
tәmsil edirdi: prof. Əli bəy Hüseynzadə, prof. Mehmet Fuad Köprülüzadə, prof. Yulius Mesaroş (macar), prof. Paul Vittek (alman)
vә Bakıdakı Türkiyә konsulu Fərid Xurşid. Əlbәttә, çox kiçik rәqәmdir, çünki qurultaya tәkcә Moskvadan 17, Leninqraddan 12 nümayәndә gәlmişdi. (Hәlә Rusiyanın başqa şәhәrlәrindәn vә SSRİnin başqa respublikalarından gәlәn rus alimlәrini saya salmırıq).
Açıq-aydın görünürdü ki, Sovet hökumәti qurultayda özünün
ümumtürk milli-mәnәvi dәyәrlәrindәn uzaqlaşdırma strategiyasına
dayanan daxili milli siyasәtini gerçәklәşdirmәk әzmindәdir (bun32

ların içәrisindә Kirilә doğru ilk addım kimi әrәb әlifbasından latına
keçid, SSRİ-nin çoxlu müstәqil türk "millәt"lәrinin vә onların
"milli әdәbi dil"lәrinin yaradılması… kimi tarixi önәmli mәsәlәlәr
vardı) vә bu işә mane ola bilәcәk Türkiyә alimlәrinin Bakıya
gәlmәsini qәtiyyәn arzulamır. Bu vaxt hәtta Bakı ali mәktәblәrindә
çalışan görkәmli Türkiyә professorları İsmayıl Hikmət vә Xəlil
Fikrət’in dә qurultaya yaxın buraxılmamaları tәsadüf deyildi.

ġəkildə: Fuad Köprülüzadə, Əlibəy Hüseynzadə və
Salman Mümtaz

Qatı antitürkommunist rejimi Türkiyә hakimiyyәtini Bakıya
nümayәndәlәr göndәrmәkdәn vә qurultayın işindә fәallıqdan
çәkindirmәk üçün әsl bolşevik xislәtinә layiq şantaja әl atdı –
Türkiyәnin Bakı konsulluğunun guya casusluqla mәşğul olduğu
haqqında hәlә qurultaya iki ay qalmış hay-küy qaldırdı. Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası Birlәşmiş Dövlәt Siyasi
İdarәsi (ruscası "Объединенное государственное политическое
управление" olan bu tәşkilatın adı Azәrbaycan türkcәsindә dә,
әsasәn, qısaca "OQPU" kimi deyilir vә yazılırdı. 1922-ci ildә lәğv
edilmiş Fövqәladә Komissiyanın (rusca: Чрезвычайная комиссия,
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ЧК) xәlәfi olduğuna görә ona da çox vaxt yenә "Çeka" deyilirdi –
Ə.T.) 9 dekabr 1925-ci ildә bir neçә nәfәri hәbs etdi vә bununla da
Moskva Türkiyә diplomatlarını gәrginlik altında saxladı…
Qarşımızda Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Tәhlükәsizlik
Xidmәti Arxivindә (ARDTXA-da) saxlanılan iki istintaq işi var
[1; 2]. Bunlarda "ZakÇeka"-nın peşәkarlıqdan uzaq, qaba
avantürası incәliklә әks edilib. Hәr iki sәnәdi ruscadan ana dilimizә çevirәrәk aşağıda tәqdim edirik. Düz mötәrizә [] içәrisindәki söz vә ifadәlәri biz artırmışıq.
1. "ÇK"-nın məhbusları
20 mart 1926-cı ildә (qurultay artıq arxada qalıb, indi Novruz bayramıdır!..) "AzÇeka"-nın müvәkkil yardımçısı Qavrilov
9 dekabrda tutulmuş aşağıdakı şәxslәrin (yalnız İbrahim Ədhәm
21 dekabrda hәbs edilib) Türkiyә xeyrinә casusluqla bağlı
istintaq işlәrini gözdәn keçirib:
1) Topçubaşov Mehdi Cahangir oğlu – 23 yaşda, sovet tәbәәsi, qulluqçu, partiyasız, Türkiyәnin İrәvan konsulluğunun
keçmiş әmәkdaşı.
2) Feyzullabəyli Xəlil Əli oğlu – 25 yaşda, sovet tәbәәsi,
partiyasız, Şәrqşünaslıq fakültәsinin 4-cü kurs tәlәbәsi, subay,
İrәvan şәhәri sakini, Türkiyәnin İrәvan vә Bakıda konsulluqlarının keçmiş әmәkdaşı.
3) Sultanov Meysəm Əsgərzadə – 39 yaşda, sovet tәbәәsi,
subay, dәllal, 2 sinif oxumuş.
4) Abaşidze Zəki İsgəndərzadə – 28 yaşda, sovet tәbәәsi,
partiyasız, subay, sovet qulluqçusu.
5) Səid Nurəddin (bir çox yerdә yanlış olaraq: "Nurəddin
Səid oğlu" ) – 30 yaşda, Türkiyә tәbәәsi, Trabzon şәhәr sakini,
Türkiyә tәhsilli, partiyasız, Türkiyәnin Bakıda konsulluğunun
keçmiş әmәkdaşı.
6) Səid Aleksandra Abramovna – 25 yaşda, orta tәhsilli,
sovet tәbәәsi, partiyasız, Sәid Nurәddinin arvadı.
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7) İbrahim Ədhəm Mustafa oğlu – 30 yaşda, Türkiyә tәbәәsi, İstanbulda oxuyur, keçmiş Türkiyә zabiti, partiyasız, evli,
Balaxanada türk dili müәllimi, şübhәli şәxs kimi «ÇK» üç dәfә
hәbs edib.

ġəkildə: Çobanzadə, Samoyloviç və
digər qurultay nümayəndələri

Bu adamların istintaq işlәriylә tanışlıqdan sonra Qavrilov
aşağıdakı nәticәyә gәlib.
3 yanvar 1923-cü ildә zabit Nәdim bәy Mustafa oğlu Bakı
şәhәrinә Türkiyә konsulluğunun kargüzarı vәzifәsindә işlәmәyә
gәlib. 1925-ci ildә o, vitse-konsul vәzifәsinә keçirilib vә eyni zamanda aydınlaşıb ki, o, sadalanan vәzifәlәrdә yalnız sözdә çalışır,
ancaq әslindә onun işi bir zabit kimi Türkiyә Baş Qәrargahıyla
әlaqә yaratmaqdır. Öz işindә Nәdim bәy Moskvadakı Türkiyә
sәfirliyinin hәrbi attaşesi Rəhim bəy, Tiflisdәki Türkiyә konsulluğunda әlaqәlәr üzrә zabit Nəcməddin bəy vә Ankaradakı Baş
Qәrargah vә Şәrq Cәbhәsi Qәrargahı qarşısında hesabat verir.
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Bakıdakı Türkiyә konsulu Fərid bəy [Xurşid] vә konsulluğun
katibi Əli bəy Kərimbəyov’un yardımıyla Nәdim bәy onun kәşfiyyat işi aparmasına kömәk edәn adamlarla tezliklә әhatә olunur.
Nәdim bәyin "ZakÇeka"-dan göndәrilmiş işindәki sәnәdli bilgilәrә әsasәn, onun "casusluq fәaliyyәti" bu sahәlәrdәdir:
a) hərbi casusluq;
b) iqtisadi casusluq;
c) siyasi casusluq.
(Hәr üç bәndlә bağlı yalanlar uydurulub).
Belәliklә, Nәdim bәyin casusluq fәaliyyәti "bütünlüklә sübuta yetirilib" vә "AzÇeka"-nın Nәdim bәyin tutduğu vәzifәdәn
çıxarılması vә Türkiyәyә göndәrilmәsi barәdә "ZakÇeka" qarşısında qaldırdığı vәsatәtә görә Nәdim bәy 16 fevral 1926-cı ildә
vәzifәdәn azad edilib (türkoloji qurultaydan 10 gün qabaq!) vә
bugünlәrdә Ankaraya getmәlidir (Tahirzadә, 2005: 29 yanvar).
Yuxarııda adları sadalanan 7 nәfәr onun әlaqәçilәri kimi
hәbs edilәrәk istintaqa cәlb olunub.
2. Ġstintaq protokolundan
İstintaqın nәticәlәri protokolda aşağıdakı kimi әks olunub.
1) Topçubaşov Mehdi ifadәlәrindә deyib: 1923-cü ildә Mahmud bəy’in tövsiyәsiylә İrәvanda Türkiyә konsulluğunda işә girәrәk tәrcümәçi vә makinaçı vәzifәlәrindә çalışmışam. İrәvanda konsulluğa Mirzə Həsən Mirbağırov (doğrusu: Mirhüseyn Mirbağırov), Həsən bəy Sultanov, Petros əfəndi vә yenә bir ermәni casusluq mәlumatları vermәyә gәlirdilәr. Mәn Nədim’ә rusca kitablardan
türkcәyә tәrcümә etmәkdә yardımçı olmuşam. (Diqqәt, saxtakarlıq!
Demәli, Nәdim bәy o zaman hәm dә İrәvandaymış?! – Ə.T.)
2) Feyzullabəyli Xəlil Ermәnistanda Türkiyә xeyrinә casusluq etmәkdә günahlandırılır; o, burada Türkiyә konsulluğunun
keçmiş katibi [Arif bəy] Hacıbəylinski’ylә vә konsulla birgә
paradlarda olub vә hәrbi sәciyyәli mәlumatları sistemlәşdirib.
Bakıdakı konsulluqda işlәyәrkәn bir müddәt vitse-konsul Nәdim
bәylә bir mәnzildә yaşayıb, gәzintilәrdә onunla birgә olub, sovet
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mәtbuatından Qırmızı Ordunun hәyatının necәliyini sәciyyәlәndirәn müxtәlif mәqalәlәr tәrcümә edib. Dindirmәdә Feyzullabәyli
boynuna alıb ki, İrәvanda Qırmızı Ordunun paradlarında olub,
ancaq konsulluq bu haqda ondan heç bir arayış və məlumat
istəməyib. Nədim bəyçün hər hansı bir iş gördüyünü də eynən bu
cür inkar edib. İrәvandakı Türkiyә konsulluğundan Bakı konsulluğuna göndәriş mәzmunlu vәsiqә alması haqqında Topçubaşovun onunla üzlәşdirmәdә dediklәrini dә rәdd edib.
3) Sultanov Meysəm Bakıdakı konsulluğun keçmiş katibi,
casusluqda şübhәli bilinәn vә Türkiyәyә qaçan Əsədulla
Sultanov’un qardaşıdır. Meysәm Bakıdakı konsulluq vasitәsiylә
onunla yazışıb vә casusluq edib.
4) Abaşidze Zəki boynuna alıb ki, Türkiyә Cәbhәsi 8-ci Şöbәsinin rәisi, 1924-25-ci illәrdә Moskvadakı Türkiyә sәfirliyinin diplomatik kuryeri olmuş Rüfət bəyin keçmiş kömәkçisi işlәmiş qardaşı Behcət bəy’lә Türkiyə konsulu Fərid bəy vasitәsiylә yazışıb.
5) Səid Nurəddin Türkiyә konsulluğunda, adәtәn, casusluqla
bağlı bir sıra vәzifәlәr yerinә yetirib. O, Türkiyә sәfirliyi vә
vitse-konsul Nәdim bәylә әlaqәlәrini bugünәdәk kәsmәyib.
6) Səid Aleksandra tez-tez Nәdim bәyin evindә vә Türkiyә
konsulluğunda olub.
7) İbrahim Ədhəm Mustafa oğlu – keçmiş Türkiyә podporuçiki, 1922-ci ildә Türküstanda etibarsız ünsür kimi hәbs edilib vә keşikçilәrlә Moskvaya göndәrilib, orada buraxılıb. Azәrbaycan Sovet Sosialist Respublikasın Fövqaladә Komissiyasında
«AzÇeka» onu antisovet fәaliyyәtdә şübhәli bilәrәk 2 dәfә hәbs
edib. Türkiyә konsulluğuyla әlaqәlәrini danmır.
Bütün bunlardan sonra Qavrilov rus qadını Aleksandra Sәid
çıxılmaqla bu şәxslәrin «Türkiyә kәşfiyyatının Bakıdakı rezidenti Nәdim bәy»lә әlaqәsini sübut olunmuş sayır. O, Aleksandra Sәidi buraxmağı, Türkiyә tәbәәlәri Nurәddin Sәid vә İbrahim Ədhәm Mustafa oğlu’nu bir daha SSRİ-yә qayıtmaq izni
olmadan öz ölkәlәrinә sürgün etmәyi, M.Topçubaşovu 1 illiyә
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(istintaqa «kömәk göstәrdiyinә» görә), X.Feyzullabәyli, M.Sultanov vә Z.Abaşidzeni 5 illiyә Azәrbaycandan RSFSR-in qeyrimәrkәzi şәhәrlәrindәn birinә sürgünә göndәrmәyi tәklif edir.

ġəkildə: Abdulla Tağızadə və digər
qurultay nümayəndələri

Azәrbaycan Fövqәladә Komissiyası Kollegiyasının Özәl
Müşavirәsi 24 mart 1926-cı ildә elә bu cür dә hökm çıxarıb.
Ancaq hansı sәbәbdәnsә "OQPU" Kollegiyasının Xüsusi Müşavirәsi bu hökmdә dәyişiklik edәrәk Xәlil Feyzullabәyli vә Mehdi
Topçubaşovun cәzasını bәrabәrlәşdirib – hәr ikisinә 3 il iş kәsib.
3. Müstəntiq Qavrilovun sorğu-sualı
İstintaq işlәrindәki bu sәnәdlәr "ÇK"-nın әslindә heç bir
maddi dәlil-sübuta әsaslanmadan hay-küy salmaq istәyini açıqaydın göstәrir. Ancaq onlarda Türkiyәnin İrәvan vә Bakı konsulluqları haqqında indi maraq doğuran mәlumatlar da әksini
tapıb. Bu baxımdan Xәlil bәy Feyzullabәylinin 10 dekabr 1925ci il tarixli dindirilmәsi (istintaqı müstәntiq Qavrilov aparıb)
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daha çox cәlbedicidir, buna görә dә hәmin istintaqın protokolunu bütünlüklә veririk.
"Sual: İrәvandakı Türkiyә konsulluğunun orada işlәdiyiniz
vaxt tanıdığınız bütün rәsmi şәxslәrini sadalayın; orada nә qәdәr
işlәmisiniz vә işә kimin tövsiyәsiylә qәbul olunmusunuz?
Cavab: İrәvanda konsul Ömәr Motli (ad yanlış ola bilәr,
çünki aydın oxunmur – Ə.T.), katib irәvanlı Arif Hacıbәylinski
idi, katib Arifi müvәqqәti mәn әvәz edirdim, sonra makinaçı
kimi qaldım. Konsulluğa dayım Mirhüseyn Mirbağırovun qayınatasının (Mirabbas Mirbabayev nәzәrdә tutulur – Ə.T.) tövsiyәsiylә qәbul olunmuşam; konsulluq onun evindә yerlәşirdi.
Ancaq mәn konsulluğun ştatında olmamışam – yuxarıda dediyim kimi, gah katibi әvәzlәmişәm, gah makinada çap etmişәm.
Ayda qızıl pulla 10 manat әmәkhaqqı almışam. Konsulluqda
cәmisi üç ay (1921-ci ilin iyul, avqust vә sentyabrı) işlәdim.
Konsulluq o zaman hәrbi nümayәndәlik sayılırdı vә ona mühafizәçi vә 5 türk әsgәri xidmәt edirdi; onların adlarını unutmuşam.
Türkiyә konsulluğuyla bu vә ya başqa cür әlaqә saxlayan
irәvanlıları tanımıram.
Sual: Siz Türkiyә konsulluğundan hansı tapşırıqlar almısınız? Gәlәn vә gedәn gizli teleqramları kim şifrәlәyirdi?
Cavab: Konsulluğun bütün tapşırıqları mәnzil mәsәlәsiylә
bağlı olub – mәn bu haqda sovet orqanları qarşısında mәsәlә
qaldırmalıydım. Şifrә mәnim heç bir aidiyyәtim yoxdu, Arifin
dә olmadığını düşünürәm.
Sual: Bakıdakı Türkiyә konsulluğunun rәsmi tәrkibini sadalayın.
Cavab: Sәfir Mәmduh Şövkәt bәy, ikinci katib Müzәffәr vә
makinaçı Rudolf çıxılmaqla bütün şәxslәr indi dә konsulluqda
çalışır. Mәn 1921-ci ilin oktyabrında konsulluqda işә girib 1923cü ilin dekabrınadәk çalışmış, makinaçı vә tәrcümәçi kömәkçisi
vәzifәlәrini yerinә yetirmişәm. Ayda 20 lirә, gedәn әrәfәdәki
son iki aydasa 30 vә 35 lirә maaş almışam.
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Sual: Hansı şәxslәr konsulluqda xidmәtdә deyildilәr, ancaq
dolayısıyla xidmәtlә bağlıydılar?
Cavab: Bilmirәm.
Sual: Türkiyә konsulluğuna kimlәr vә nә qәdәr gәlirdi?
Cavab: Konsulluğa daha çox Türkiyә tәbәәsi olan müәllimlәr: Xәlil Fikrәt, Mәhyәddin, İsmayıl Hikmәt, Akif vә bir çoxları
gәlirdi.
Sual: Yerli sakinlәrdәn kimlәr Türkiyә konsulluğunun ayrıayrı әmәkdaşlarıyla vә mәhz kimlәrlә yaxın münasibәtdә bulunurdular?
Cavab: Fәrid bәyin, Nәdim bәyin tanışlarını qәtiyyәn tanımıram. Bilirәm ki, Müzәffәr tez-tez tәxminәn 28 yaşlı, bәstәboy, şabalıdı papaqlı, mülki kostyumlu namәlum bir adamla teztez görüşürdü, ancaq o adam kimdir, nәçidir, bilmirәm. […]
Nurәddin konsulluğun әmәkdaşıdır. Rәsmәn әmәkdaş olsa
da, idarәdә işlәmәyib. İdarәdә 2 saatdan artıq qalmayıb. Qalan
vaxtlar harada olduğunu, nә iş gördüyünü bilmirәm. Nurәddinin
tanışlarından heç kәsi tanımıram.
[Əli bәy] Kәrimbәyov’un çoxlu tanışları vardı, ancaq onları
mәn tanımıram…
Sual: Siz Türkiyә konsulluğundan hansı tapşırıqlar almısınız?
Cavab: Konsulluqdakı bütün işim boyunca bu tapşırıqları
yerinә yetirmişәm: Xarici İşlәr Komissarlığı Nümayәndәliyinә vә
Xalq Tәsәrrüfatı Şurasına müxtәlif tәliqәlәr göndәrmişәm, makinada müxtәlif sovet müәssisәlәrinә, yәni Xarici İşlәr Komissarlığı Nümayәndәsi yol. Fratkinә vә ASSR Xalq Tәsәrrüfatı
Şurasına tәliqәlәr çap etmişәm, bәzәn Əli bәy Kәrimbәyov sovet
idarәlәrinә tәliqә göndәrmәkçün mәni yardıma çağırıb.
Sual: Türkiyә konsulluğuna sovet hakimiyyәtindәn xәbәrsiz
işә girmәkdә düz iş görmüsünüzmü?
Cavab: İrәvandakı Türkiyә konsulluğunda işә düzәlәrkәn
bunun dalını düşünmürdüm, belә ki, onda 19 yaşındaydım, işin
hüquqi nәticәlәrindәn xәbәrsizdim. Türkiyәnin Bakı konsullu40

ğuna da düşünmәdәn, yaşayış mәnbәyi әldә etmәk mәqsәdiylә
girmişәm. Şәxsәn Türkiyә konsulunun özünә müraciәt edәndә o
imtina etdi. Bu vaxt Behcәt bәylә görüşüb söhbәt etdik.
[Əhmәd] Pepinovun kömәyiylә universitetә girmәk istәdiyimi
dedim. Sәn demә, Behcәt bәy Pepinovla çox yaxınmış vә dayım
Mirbağırov Mirhüseyni dә tanıyırmış (bir tәsadüfi görüşlә).
Bundan sonra, mәncә, Behcәt bәy, Mәmduh Şövkәt bәy’dәn
mәni konsulluğa makinaçı götürmәyi xahiş edib.
Sual: Sizdә Behcәt bәyә qarşı şübhә yaranmayıb ki? O,
necә adamdı?
Cavab: Behcәt özünü kübarcasına aparırdı, müәssisәyә gәlsә dә, çox az işlәyirdi. Onun şәxsiyyәtiylә maraqlanmamışam.
Behcәt Müzәffәr, Fәrid vә Əli bәylә bir otaqda işlәyirdi; orada
nә iş gördüklәrini bilmirәm. Behcәt bәyin yerli tanışlarından heç
kәsi tanımıram. Bakıda qohumları var, ancaq adlarını bilmirәm,
üzdәn tanıyıram.
Sual: Nәdim bәyin şәxsiyyәtini vә konsulluqdakı işini sәciyyәlәndirin.
Cavab: Nәdim bәylә konsulluqda bir yerdә işlәsәm dә, aramızda yaxınlıq olmadığına görә onun necә adam olduğunu demәyә çәtinlik çәkirәm. Ancaq düşünürәm ki, o, hәrbçidir. Siyasi
görüşlәri haqqında da heç nә deyә bilmәrәm, çünki bu mövzuda
söhbәtimiz olmayıb. Konsulluqda o, rәsmәn kargüzar sayılsa da,
әslindә onu bu işlә mәşğul olan görmәmişәm. Konsulluğun
kargüzarlıq işini Müzәffәr ayrıca bir otaqda aparırdı; o otaqda
Müzәffәr, Nәdim, Fәrid vә Əli bәy çalışırdılar. Nәdim bәyin bu
otaqda işini necә gördüyünü bilmirәm.
Sual: Nәdim bәy kimlә vә harada mәnzil tutmuşdu?
Cavab: Nәdim bәy Qorçakovski küçәsi (Sovet dövründә bu
küçә Malıgin, müstәqillikdәn sonra isә Hacı Zeynalabdin
Tağıyev küçәsi adlandırılıb - Ə.T.) 16 saylı evdә Fәrid bәy vә
mәnimlә bir mәnzildә yaşayırdı. Mәn tәxminәn 5-6 ay qaldım,
hәm dә mәnim girişim onlardan ayrıydı.
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Sual: Yerli vәtәndaşlardan Nәdim bәyin vә Fәrid bәyin mәnzilinә gәlәnlәr vardımı vә onlar kimdi, nә mәqsәdlә gәlirdilәr?
Cavab: Yerli vәtәndaşlardan onların yanına gәlib-gәlmәdiyini bilmirәm, çünki mәnim otağım onlarınkından ayrıydı.
Sual: Krasnokrestovski (Sovet dönәmindә küçәnin adı
"Buynakski"yә çevrilmişdir. Sonra isә "Şeyx Şamil küçәsi" adlandırıldı – Ə.T.) küçәsi 27 saylı evdә kimin yanında olurdunuz?
Cavab: Krasnokrestovski küçәsi 27 saylı evdә mәn Qorçakovski küçәsindәki 16 saylı mәnzilimdәn köçәndәn sonra yaşamışam. Bu evdә mәktәb yoldaşım, indi «Maarif vә mәdәniyyәt»
jurnalının katibi olan Mikayıl Rәfiyevin (sonralar şair vә alim
kimi mәşhurlaşan Mikayıl Rәfilidәn söhbәt gedir – Ə.T.) yanında
yaşayırdım. (Tutulan vaxtsa X.Feyzullabәyli Nijni Tәzәpirski/Mirzә Fәtәli küçәsindә 1-ci döngәdә 3-cü evdә olurdu – Ə.T.).
Sual: Qorçakovski küçәsindәki 16 saylı mәnzilә haçan vә
haradan köçmüşdünüz?
Cavab: Qorçakovsi küçәsindәki 16 saylı mәnzilә Kamenisti
(sonralar küçәnin adı dәyişdirilәrәk "Şors" edilmişdi. Müstәqillik dövründә isә dәyişdirilib "Bәşir Sәfәroğlu küçәsi" edildi –
Ə.T.) küçәsindә yaşayan, indi Bakıda Fәhlә fakültәsinin müdiri
işlәyәn dostum, türk Abbas Sultanovun mәnzilindәn köçmüşdüm. Qorçakovski küçәsindәki mәnzili mәnә Türkiyә konsulluğu vermişdi. Konsulluğun әmәkdaşları konsulluğun Mixaylovski (sonralar bu küçәnin adı bir neçә dәfә dәyişdirilib, "Zevin",
"İncәsәnәt", "Hәsәn Əliyev" adlandırılıb. Hazırda Əziz Əliyevin
adına küçәdir – Ə.T.) küçәsindәki 4 saylı binaya köçәndәn sonra
mәn Krasnokrestovski küçәsindәki 27 saylı evә getdim"
(ARDTXA, iş: Pr. 20005).
Burada dindirmә protokolu bitir, ancaq sonda Xәlil bәy
Feyzullabәyli belә bir qeyd yazıb: "Konsulluğun mәndәn sonrakı әmәkdaşlarının fәrdi tәrkibini bilmirәm. Mәn olanda bunlardı:
Fәrid, Mәmduh Şövkәt, Müzәffәr, Behcәt, Əli bәy, Nurәddin vә
mәn" (ARDTXA, iş: Pr. 20005).
42

ġəkildə: A.Zifeldt-Sumimyagi və digər
qurultay nümayəndələri

4. Ġrəvan konsulluğunun əməkdaĢları
1923-cü ildәn İrәvandakı Türkiyә konsulluğunda çalışmış,
1924-cü ilin sentyabrından ASSR Maliyyә Komissarlığında
statistik işlәyәn Topçubaşov Mehdi Cahangir oğlu 10 dekabr
1925-ci il tarixli dindirmәdә (Qavrilov aparıb) İrәvan konsulluğu әmәkdaşlarını sayır:
"Nümayәndә Xeyrәddin bәy, katib Mahmud bәy Mәhәmmәdbәyov, Xәlil Feyzullabәyov – düzdür, o vaxtlar o, işdәn çıxmış sayılırdı, ancaq hәr gün Türkiyә nümayәndәliyinә gәlirdi.
Arif Hacıbәylinski – o da xidmәt etmir, ancaq nümayәndәliyә
gәlirdi. Mәn, makinaçı Nazlı xanım Makinskaya, ermәnicәdәn
türkcәyә tәrcümәçi, Türkiyә tәbәәsi, Türkiyә Ordusundan Kaspar әfәndi vә 5 әsgәr: Mustafa çavuş, Əli onbaşı, İdris onbaşı,
Mehmet onbaşı, beşincini unutmuşam. Türkiyә konsulluğunda
tәxminәn bir il, 1923-cü ildә işlәmişәm. İşә Mahmud bәyin
tövsiyәsiylә girmişәm; mәni irәvanlı vә qonşu kimi tanıyırdı...
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Sual: Hansı şәxslәr konsulluqda işlәmәsәlәr dә, işlәrlә dolayısıyla bağlıydılar?
Cavab: Mirhüseyn Mirbağırov’u, Hәsәn bәy Sultanov’u,
Petros әfәndi’ni, yenә bir ermәnini tanıyıram…; son zamanlar
öyrәndiyimә görә, casusluq mәlumatları vermәyә gәlirmişlәr.
Mirhüseyn Mirbağırov nümayәndәlikdә katib düzәlmәyә çalışırdı, Hәsәn bәy Sultanov’sa nümayәndәliyi әrzaqla tәchiz edirdi. […] Xәlil Feyzullabәyov İrәvandan getmәzdәn qabaq ona
Bakıdakı Türkiyә konsulluğunun sәrәncamına göndәrilmәsi haqqında vәsiqә vermişdilәr, çünki İrәvanda özünü çox şübhәli
apardığına görә (hәmişә paradlarda Arif bәylә birgә iştirak edirdi, daim cәncәl ünsürlәrlә bir yerdә gәzib-dolaşırdı…) Ermәnistan Fövqәladә Komissiyasının onu tutacağından qorxurdu.
[…] Xәlil böyük millәtçidir. Hәmişә türk әsgәrlәriylә, elәcә dә
missiyaya gәlәn türklәrlә gәzirdi" (Tahirzadә, 2005: 1 fevral).
(Ancaq bu "sәmimi etiraf"lar, "istintaqa kömәk"lәr Mehdi
Topçubaşovun dadına çatmadı – sonda "ÇK" ona da konsulluqdakı heç kәsi satmamış, ağzından bir kәlmә artıq-әskik söz
çıxarmamış mәtin Xәlil bәy Feyzullabәyli qәdәr iş kәsdi…).
Sonuc
Belәliklә, Birinci Türkoloji Qurultay öncәsi vә sonrası "ÇK"nın Türkiyә diplomatlarına qarşı apardığı әmәliyyatın ümumi
xәtlәriylә tanış olduq. İnanıram ki, bu mövzuda sistemli elmi
araşdırma aparılsa, hәlә bilinmәyәn bir çox gerçәklәr üzә çıxacaq.
Qaynaqlar
1. ARDTXA (Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Tәhlükәsizlik Xidmәti Arxivi), iş: Pr. 20005.
2. ARDTXA (Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Tәhlükәsizlik Xidmәti Arxivi), iş: Pr. 21869.
3. Tahirzadә Ədalәt. (2005) Türkoloji qurultaya "ÇK" "hәdiyyә"si. – "525-ci qəzet", 29 yanvar, sayı 18; 1 fevral, sayı 19.
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Abstract
On 9th December of 1925 the united political state administration of
ZSFSR arrested some people to prevent the oncoming of the
representatives from Turkey to the 1st Turkological Congress, which has
been ordanized on 26th Feburary to 5 mart 1926 in Baku, there by
Moscow opressed the Turkish diplomats.
It will be seek the documetns about that period.
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ТУРЕЦКИЙ СТРАХ НА ТЮРКОЛОГИЧЕСКОМ
СЪЕЗДЕ И ОХОТА НА "ШПИОНОВ" "ЧК"
Резюме
Объединенное государственное политическое управление
ЗСФСР (ОГПУ/ЗакЧК) 9 декабря 1925 г. арестовало несколько
человек, чтобы как можно максимально предотвратить приезд
представителей Турции на Первый тюркологический съезд,
проходивший 26 февраля-5 марта 1926 г. в Баку и тем самым
Москва держала под напряжением турецких дипломатов.
В данном докладе исследуются следственные документы
того времени.
Ключевые слова: Первый тюркологический съезд, Турция,
Объединенное государственное политическое управление ЗСФСР
(ОГПУ/ЗакЧК), следственные протоколы.
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TÜRKOLOJĠ QURULTAYIN ĠġTĠRAKÇISI VƏ QƏRBĠ
SĠBĠR TÜRK RESPUBLIKASI QURMAQ ĠSTƏYƏN,
XAKAS NĠKOLAY KATANOV
Özət
1894-cü il dekabrın 5-dә Sibirin Askiz qәsәbәsi yaxınlığındakı Saraja kәndindә doğulan Nikolay Qavriloviç Katanovun
hәyat yolunu dayısı, mәşhur türkoloq, Kazan Universitetinin
professoru, monarxiyapәrәstliyilә ad çıxarmış Nikolay Fyodoroviç Katanov müәyyәnlәşdirir. Oğulluğa götürәrәk, ona öz
familiyasını verir, tәhsili vә tәlim-tәrbiyәsilә mәşğul olur.
Dayısının sayәsindә Nikolay әvvәlcә hökumәtin Askizdәki
açdığı iki sinifli kәnd mәktәbini bitirir, sonra da tәhsilini Krasnoyarskdakı dini seminariyasında davam etdirir. 1916-ci ildә isә
çar Rusiyasının әn nüfuzlu ali mәktәblәrindәn olan Xarkovdakı
Novo Aleksandrski Kәnd Tәsәrrüfatı İnstitutuna daxil olur.
Birinci Dünya Savaşının gedişatı, Rusiyanın mәğlubuyyәti,
1917-ci ilin oktyabrında bolşeviklәrin silah gücünә hakimiyyәti
әlә alması ölkәdәki qarışıqlığı daha da dәrinlәşdirir. Hәr iki tәrәf
kütlәvi әsgәri sәfәrbәrliyә başlayır. İkinci kursu bitirmiş N.Q.Katanov da Denikin ordusunun 29-cu polkuna daxil edilir. 1919-cu
ildә onun xidmәt etdiyi ordu birlәşmәlәri Moskva üzәrinә hücuma
keçir. Vәtәndaş müharibәsindә bolşeviklәrin әlinә keçәn N.Q.Katanov1919-21-ci illәrdә Qızıl Orduda xidmәt edir.
Hәrbi xidmәtdәn azad olub vәtәninә dönәn N.Q.Katanovu
Millәtlәr Nazirliyinin Minisun qәzasındakı İcraiyyә Komitәsindә, 1925-ci ilin ortalarından Askizdә tәrcümә komissyasında,
milli nәşriyyatda, savadsızlığın lәğvi komissiyasında, Askiz rayon İcraiyyә Komitәsindә vә b. tәşkilatlarda işlәyir. “Xızıl aal”
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qәzetiylә әmәkdaşlıq edir, ibtidai siniflәr üçün birinci “Xakas
dilinin qrammatikası” kitabını hazırlayır. Xakasca- rusca lüğәtini 1928-ci ildә çap etdirir.
1926-cı ildә Birinci Türkoloji Qurultayında, 1929-cu ildә
Moskvada keçirilәn Milli Azlıqların Konfransında iştirak edir.
1928-ci ildә Türk xalqları üçün latın qrafikalı әlifba hazırlayan
komissiyaya üzv seçilir.
N.Q.Katanovun üzv olduğu gizli tәşkilat, “Sibir Türklәrinin
İttifaqı” KQB-ni çox narahat edir. 1934-cü il aprelin sonlarında
onu hәbs edirlәr. Avqustun 31-dә Şәrqi Sibir Diyar Xalq Mәhkәmәsi tәşkilatın fәaliyyәtindә qanundan kәnar bir iş görmәdiyinә görә N.Q.Katanova bәraәt verir. 1934-cü il sentiyabrın 17dәn 1936-cı il fevralın 19-dәk mәdәni-maarif sahәsindәn kәnarda işlәmәli olur. 1936-cı il martın 13-dәn Kobalsk Askiz mәktәblәrindә müәllimi işlәmәsinә icazә verilir.
1937-ci il iyunun 24-dә Tomsk Dövlәt Pedaqoji İnstitutunun әdәbiyyat fakültәsinin qiyabi şöbәsinә qәbul olunur. Hәmin
il oktyabrın 21-dә yenidәn KQB tәrәfindәn hәbs edilir. Onu
“Sibir Türklәrinin İttifaqı”nın üzvü olmaqda, Qәrbi Sibir Türk
Respublikası yaratmağa cәhd göstәrmәkdә suçlayırlar. 1938-ci il
iyulun 13-dә SSRİ Ali Mәhkәmәsinin Hәrbi Kollegiyası
N.Q.Katanovu әn ağır cәzaya, ölüm hökmünә mәhkum edir vә
hökm elә hәmin gün dә icra olunur.
Açar sözlər: Nikolay Qavriloviç Katanov, Sibir Türklәrinin
İttifaqı, Qәrbi Sibir Türk Respublikası
GiriĢ
Rusiya işğal etdiyi bölgәnin әhalisini xristianlaşdırmaq vә ruslaşdırmaq siyasәti yeridirdi. Zor tәtbiqi ilә hәyata keçirdiyi bu siyasәt o qәdәr dә uğur qazanmırdı. İstәklәrini hәyata keçirmәk üçün
müxtәlif planlar hazırladılar. 1846-cı ildә Kazan şәhәrindә açılmış
İlahiyyat Akademiyasını bitirәn yüzlәrlә mәzun qazax çöllәrindә,
şәhәr vә qәsәbәlәrdә, Sibirdә durmadan islam dini әleyhinә tәbliğat
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aparır, xirstianlığı tәbliğ edirdilәr. 1847-ci ildә tәşkil edilmiş Tәrcümәçilәr Komitәsi xristianlıq haqqında dini kitabları Türk dillәrinә
tәrcümә edib yayırdı. Hökumәt, dini qurumlar, ictimai tәşkilatlar
xiristianlığı qәbil edәnlәrә kömәklik göstәrirdilәr. Kilsәlәr bu işdә
xüsusi fәallıq göstәrirdi. Orenburq vә Ural şәhәrlәrinin Baş yepiskopu Daxili İşlәr Nazirinә yazırdı: “Torğay әyalәtindә din dәyişdirmiş 26 qazax ailәnin hәr birinә ev tikmәlәri vә әkinçiliyi inkişaf
etdirmәlәri üçün ildә 200 rubl olmaqla 5200 ruble verilmәsini rica
edirәm” (Pirmanov A. ve Kapeyeva A. 1997:69-70).

1871-ci ildә milli mәktәblәrә nәzarәt üçün müfәttişlik quruldu.
Bu müfәttişliyә Radloff rәhbәr tәyin edildi. Tәşkilata tatar mәktәb
vә mәdrәsәlәrini nәzarәtdә saxlamaq, Sibirә, Türküstana gedәn
tatar müәllimlәrinin yerli xalqlar arasında işlәmәsini, Türksoylu
uşaqlara dәrs vermәsini әngәllәmәk tapşırılmışdı. Rusiya tatarların
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qazaxlara yalnız tәhsil sahәsindә tәsirini azaltmaqla kifayәtlәnmirdi, din, idarәçilik, mәtbuat sahәsindә işlәmәlәrinә dә bir sıra mәhdudiyyәtlәr qoymuşdu. Rus ziyalılarının vә missionerlәrin tәsiri ilә
hökumәt 1868-ci ildә Orenburq müftiliyinin sәlahiyyәtlәrini
mәhdudlaşdırdı, qazaxlar müftiliyin idarә aparatından çıxarıldı.
1886-cı ildә verilәn qanun isә tatarların Orta Asiyada geniş torpaq
sahәlәri almalarını әngәllәdi (Özdemir E., 2007:46-58).
Rusiyanın әsarәt altına aldığı xalqlardan hökumәtә sәdaqәtli
vә onun siyasәtini hәyata keçirmәk üçün fәdakarlıq edәn kadrlar
hazırlanırdı. Soyca Türk olan çuvaş Aleksandr Alektorov (18611919), xakas Nikolay Fyodroviç Katanov (1862-1922), Azәrbaycan Türkü Mirzә Kazım bәy (1802–1870; әsl adı Mәhәmmәdәli Kazımbәy olan alimin adı rusdilli qaynaqlarda Aleksandr
Kazımoviç Kazımbek kimi yazılır – Ə.Ş.) vә b. hökumәtin yeritdiyi siyasәtә sәdaqәtlә qulluq edirdilәr.
Kırım savaşından (1853-1853) sonra Rusiyada millәtçilik
düsüncәsinin yüksәlmәsiylә panslavyan düşüncәli Rus ziyalılarının Rusiyadaki müsәlman millәtlәrini ruslaşdırmaq, rus mәdәniyyәti içәrisindә әritmәk istәklәri dә güclәndi. Nikolay İvanoviç İlminski (1822-1891) bu işdә xüsusilә seçilirdi.
(http://www.portal-missia.ru/node/531)
Çar Rusiyasının müsәlman xalqlarına qarşı apardığı soyuq
savaş tәhsil sahәsindә özünü daha qabarıqlığı ilә göstәrirdi. Min
ildәn çox әnәnәsi vә tәdris metodu olan, şagirdlәrә vә müәllimlәrә böyük sәrbәstlik verәn mәdrәsәlәrin açılmasını әngәllәyir
vә durmadan onu tәnqid edirdilәr. Tәbliğata uyan, Avropanın
inkişafından gözlәri qamaşan yerli ziyalılar da bilmәyәrәk bu
tәbliğatın fәal iştirakçısına çevrilirdilәr. (Yoloğlu Güllü, 2016,
https://admiral.az/az/mobile/news/22543)
Rusiya Tәhsil Naziri D.A.Tolstoyun “Vәtәnimizin sәrhәdlәri daxilindә yaşayan xalqların (işğal altına alınan xalqları
nәzәrdә tutur – Ə.Ş.) tәhsili, onların ruslaşdırılmasına vә qeydşәrtsiz rus xalqı ilә qaynayıb- qarışmasına xidmәt etmәlidir” 49

göstәrişinә cavab olaraq Nikolay İlminski yazırdı: “İslam dini
var olduqca, rus hәrflәrinin әrәb hәrflәrinә qarşı savası çox çәtin
olacaqdır.” (Özdemir E., 2007:158).
Rusiyanın Hәştәrxandakı qubernatoru İvanovski milli mәktәb vә mәdrәsәlәrin artımından çox rahatsız olurdu. O, 1882-ci
ildә hökumәt dairәlәrinә yazdığı mәktubda milli mәktәb vә
mәdrәsәlәrin artmasının qarşısını almaq üçün tәdbir görmәlәrini
xahiş edirdi.
Rusiyanın hökumәt mәmurları Sibir Türklәrinin xristianlaşdırılmasının başa çatdığını düşünür, onları ruslaşdırmağa çan
atırdılar. Strateqlәrin fikrincә Sibir Türklәrinin ruslaşdırılmasını
әngәllәyәn sәbәblәrdәn әn başlıcası tatarların, qazaxların müsәlman olaraq qalmaları idi. Ona görә dә әsas güc bu әngәlin aradan qaldırılmasına yönәldilmişdi. Çar Rusiya strateqlәrinin başladığı işi xalqlara azadlıq bәxş edәcәyini vәd edәn Sovetlәr
Birliyi sürәtlә hәyata keçirmәyә girişdi.
Sovet hökumәtinin 1926-cı ilin fevralında Bakıda tәşkil etdiyi
Birinci Türkoloji Qurultayın mәqsәdi dә әsarәt altında saxladığı
türk, müsәlman xalqlarını yüzillәrdi istifadә etdiyi әlifbadan
uzaqlaşdırmaq vә hәmin xalqlar arasındakı birliyi dağıtmaq idi.
1. Türkologiya elmində iki Nikolay Katanov
Türkologiyada iki Nikolay Katanovun adı çәkilir. Onlardan
birisi Bakıda keçirilәn Birinci Türkoloji Qurultaya qatılan Nikolay Qavriloviç Katanov, o birisi dә onun dayısı, 19-cu yüzildә
Sibir Türklәrindәn 1200-dәn çox folklor mәtni toplamış Nikolay
Fyodoroviç Katanovdur.
Qavril Leonteviç Tünitsevin professor Nikolay Fyodoroviç
Katanovun böyük bacısı Mariya ilә evlәnmişdir. Bu evlilikdәn
doğulan üçüncü oğlanı dayısı- Nikolay Qavriloviç Katanov övladlığa götürürmüş vә ona adını vә soyadını vermişdir. Bakıya
Türkoloji Qurultaya gәlәn dә Nikolay Fyodoroviç Katanovun
bacısı oğlu Nikolay Qavriloviç Katanov olmuşdur.
50

1.1. Nikolay Fyodoroviç Katanov
1862-ci il mayın 6-da Sibirdә, Yenisey quberniyasının güneyindә, Askiz qәsәbәsinin yaxınlığındakı Turaxov aulunda doğulub. O doğulanda bölgәdә yaşayanları xakas deyil, Sibir türklәri adlandırırdılar. Çinlilәr bu Türk xalqını xakaslar adlandırdığından ruslar da onların dililә belә adlandırdılar. Sibir Türklәri
Rusiyanın “Parçala! hökm sür!” siyasәti nәticәsindә xakas, tuva,
şor, oryat, altaylı, teleut vә başqa adlarla çağırılmağa başladılar.
Nikolay Fyodoroviç Katanovun ilk adı Popa imiş. Rusiya
Sibir torpaqlarını 18-ci yüzillikdә işğal etdikdә burada yaşayan
şaman inanclı insanları da zorla xristianlaşdırmışdı. Ona görә dә
uşağı evdә Popa çağırsalar da, rәsmi sәnәdlәrdә kilisәdә verilәn
Nikolay adıyla tanınmışdır. Nikolayın atasını da xakaslar Xızıl
deyә çağırsalar da, sәnәdlәrdә adı Fyodr kimi yazılıb. Xızıl
Katanov xakasların Saqay, xanımı isә Kaçina tayfasından olub.
Bu tayfalar böyük Yenisey çayının qolu Abakanın sağ sahilindә,
Uzyum çöllәrindә yaşayırmış.
Popa aristokrat vә ziyalı bir ailәdә böyüyüb. Belә ki, atası
Xızıl Katanov ulus, tayfa başçısının mirzәsi, әmisi Yefim Semyonoviç isә çar hökumәtinin Askiz qәsәbәsindә açdığı mәktәbdә
müәllim imiş. İlk tәhsilini atasından alan Popa sonra әmisinin
işlәdiyi mәktәbdә oxuyub.
1869-1876-cı illәrdә Askiz mәktәbindә oxuyan Nikolay Katanov oranı bitirib hәmin ilin avqustunda imtahan verәrәk Krasnoyarsk şәhәrindә hökumәtin açdığı klassik oğlan gimnaziyasına daxil olur. 1884-cü ildә gimnaziyanı qızıl medalla bitirәrәk
Sibirdәn çox çәtinliklәrlә imperiyanın başkәndi Peterburqa gәlir.
Sibirdәn gәlmiş vә Rus olmayan gәncin Sankt- Peterburqdakı İmperiya Universitetinin şәrq dillәri fakültәsinә qәbul olması çoxlarını heyrәtlәndirir. Ona dәrs deyәn N.İ.Veselovski,
İ.N.Berezin xakas gәncinә diqqәtlәrini artırırlar. Mәşhur türkoloq V.V.Bartoldla әmәkdaşlıq edir. N.F.Katanov gimnaziyada
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oxuduğu illәrdә saqay ulusundan-tayfasından topladığı dil vә
folklor materiallarını müәllimlәrinә verir.

Yalnız Rusiyanın deyil, dövrünün әn tanınmış şәrqşünaslarından dәrs alması, Ərәb, fars, Türk-tatar dillәrini dәrindәn öyrәnmәsi vә elmi araşdırmaları N.F.Katanovu bir alim kimi tanıdır. 1888-ci ildә universiteti bitirir. 1889-cu ildә isә onu Sankt
Peterburq İmperiya Elmlәr Akademiyası vә Rusiya İmperiya
Coğrafiya Cәmiyyәti Batı Sibirdә, Doğu Monqolustanda, Doğu
Türküstanda, Cunqariyada yaşayan xalqların dillәrinin, dialektlәrinin vә etnorqafiyasının öyrәnilmәsi üçün ekspedisiyaya göndәrir. Onun getdiyi yerlәrdә yaşayan әhalinin әksәriyyәti Türk
xalqları idi. Ruslar isә onların hamısını tatar adlandırırdılar.
Üç il çәkәn ekspedisiyadan zәngin materiallarla geri dönәn
N.F.Katanov 1893-cü ilin sonlarında tanınmış şәrqşünas İ.N.Berezin rәhbәrlik etdiyi professor – müәllim heyәti qarşısında
imtahan verәrәk Türk-tatar dillәri üzrә magistr elmi dәrәcәsi
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alır. Hәmin il dә N.F.Katanovu Kazan Universitetinin Türk-tatar
dillәri kafedrasına ekstraordinar professor tәyin edirlәr. Belәcә
N.F.Katanov Avropa tipli ali mәktәblәrdә yerli Sibir xalqlarından ilk professor olur. 1894-cü ildә isә onu Rusiya Coğrafiya
Cәmiyyәtinә hәqiqi üzv seçirlәr.
N.F.Katanov Kazan Universitetindә dәrs demәklә kifayәtlәnmir, elmi axtarışlarını davam etdirir, kadr hazırlığına diqqәti
artırır. 1896-98-ci illәrdә Ufa quberniyasını dolaşaraq bölgә
әhalisindәn zәngin dialektoloji, etnoqrafik vә folklor materialları
toplayır. Topladığı materiallar әsasında “Başqırd dili” adlı әsәrini yazır. N.F.Katanov yüzillәr boyu Ərәb әlifbasından istifadә
edәn Başqırdlar üçün Kiril qrafikası әsasında “Başqırd dilinin
әlifbası” kitabını yazır. Onu bu işә mәcbur edәn Ərәb әlifbasında sait sәslәrin yazılmaması idi. Sait sәslәr yazılmadığına görә
dә Türk dillәrindә Ərәb әlifbasıyla yazılmış mәtnlәri doğru-düzgün oxumaq çәtinlik törәdirdi.
Elmi araşdırmalarına vә ekspedisyalarda fәal iştirakına görә
1898-ci ildә onu Kazan Universitetinin nәzdindәki Arxeologiya,
Tarix vә Etnoqrafiya Cәmiyyәtinә rәhbәr vә Cәmiyyәtin “Xәbәrlәr” adlı elmi jurnalına redaktor seçirlәr. 1899-cu ilin martında isә “Deyatel” jurnalı üçüncü sayının üzqabığında N.F.Katanovun fotoportretini verir.
N.F.Katanov Batı Sibir Türklәrindәn topladığı materialları
Türk dillәrindә danışan xalqların dil vә dialektlәrilә müqayisә
edәrәk ortaya sanballı bir әsәr qoyur. O, 1889-cu ilin mart
ayından avqustuna kimi Tuvada ekspedisiyada olur. Altı ayda
yerli xalqlardan 1410 mәtn toplayır ki, bunun da 1200-ü folklor
mәtnlәri olur. Hәmin mәtnlәr bu gün dә dünya Türkologiyasının
qızıl fondu sayılır. Topladığı mәtnlәr әsasında “Uronxoy torpağının oçerklәri”ni, “Uronxoy dilinin başqa Türk kökәnli qohum
dillәrlә müqayisәli öyrәnilmәsi tәcrübәsi” әsәrlәrini yazır. Sonuncu әsәrә görә Peterburq Universitetinin Elmi Şurası Nikolay
Katanova elmlәr doktoru adı verir. Onun topladığı mәtnlәr
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sonradan Radlovun “Türk tayfalarının xalq әdәbiyyatı nümunәlәri” çoxcilidliyinin doqquzuncu cildinә daxil edilir.
16 il Arxeologiya, Tarix vә Etnoqrafiya Cәmiyyәtinә rәhbәr
vәzifәsini şәrәflә daşıyan Nikolay Katanov ictimai işlәrdә dә
fәallığı ilә seçilir. Rus cәmiyyәtini sәrxoşluğun mәhvә apardığını görәn böyük alim Alkoqolizmә Qarşı Mübarizә Cәmiyyәtinin
fәallarından birinә çevrilir. Onun “Deyatel” jurnalının sәhifәlәrindә sәrxoşluq, içki düşkünlüyü әleyninә yazdığı mәqalәlәr bir
doktorluq dissertasiyası üçün mövzu ola bilәr.
Elmdә böyük uğurlar qazanan N.F.Katanovu Belçikanın Leven, Avstriya-Macarıstanın Budapeşt, Finlandiyanın Qelsinqfors
şәhәrlәrindәki elmi cәmiyyәtlәrә üzv seçirlәr. Rusiyadaki bir sıra
elmi cәmiyyәtlәrә dә üzv seçilәn N.F.Katanov qatı monarxiyapәrәstliyinә, antisosialistliyinә görә müasirlәrinin kәskin tәnqidinә dә
mәruz qalır. O uzun zaman Kazanda Türk-tatar dillәrindә çap
olunan qәzet-jurnalları, kitabları senzor edir. Hökumәtin ona inamı
o qәdәr güclü olmuşdur ki, hәtta bәzәn Qafqazda çap olunmalı
kitabları, qәzet-jurnalları da rәy üçün ona göndәriblәr.
Ata-babaları şaman inanclı olan N.F.Katanov fәdakar pravoslav missioneri kimi dә tanınmışdır. Hәtta “Pravoslav müsahib” jurnalının “Dini xülasә” adlı әlavәsinә redaktorluq etmәyi
dә ona tapşırırlar.
Monarxiyapәrәstlikdә, dindarlıqda olduğu kimi o elmi-pedaqoji fәaliyyәtdә dә olduqca sәrt mövqedә dayanmışdır. Buna
görә dә Kazan Universitetinin professor – müәllim heyәti 1907ci ildә müdafiә etmәdәn ona ikinci dәfә elmlәr doktoru adı verir.
N.F.Katanovun tәlәbәlәri arasından Sergey Yefimoviç Malov,
Zәki Valid Toğan kimi böyük Türkoloqlar yetişir.
N.F.Katanov 1911-ci ildәn Kazan Dini Akademiyasında
işlәmәyә başlayır. 1917-ci ildә ölkәdә baş verәn dәyişikliklәr,
xüsusәn 300 illik Romanovlar sülalәsinin hakimiyyәtinә son
qoyulması, Romanovların son nümayәndәsi II Nikolayın çar
taxtından endirilmәsi, onun ardınca bolşeviklәrin etdiyi hәrbi
54

çevriliş ona sarsıdıcı tәsir edir. O, pedaqoji fәaliyyәtini davam
etdirmәyә çalışsa da, elmi işlә әn mәhsuldar mәşğul olmalı bir
vaxtında bәdbinliyә qapılır. Belәcә sağlamlığı da pozulur vә
1922-ci il martın 9-da Kazan şәhәrindә vәfat edir.
Böyük alim, zәhmәtkeş Türkoloq ideoloji baxışlarına görә
cәmiyyәtdә artıq adama çevrilir. Yaşamını tәmin etmәk mәqsәdilә kitablarını vә arxivini satır. Onun arxivi alınaraq İstanbula gәtirilir. Bununla da N.F.Katanovun arxivi hәm mәhv olmaqdan
qurtarılır, hәm dә dünya Türkoloqlarının istifadәsinә verilmiş olur
(http://ali-shamil.tr.gg/Nikolay-Katanov.htm,www.trtazerbaycan.com).
1.2. Nikolay Qavriloviç Katanov
1894-cü il dekabrın 5-dә Sibirdә, keçmiş Yenisey quberniyasının güneyindә, Askiz qәsәbәsinin yaxınlığındakı Sarajak
(Saqay) ulusunda doğulub. Kәnd bölgәdәki Türk tayfalarından
birinin – Saqay tayfasının adını daşıyırdı. O, әvvәlcә bölgәdә
mәrkәzi qәsәbә sayılan Askizdәki hökumәtin yerlilәrdәn hökumәtә xidmәt edәcәk kadrlar hazırlamaq üçün açdığı iki sinifli
kәnd mәktәbindә oxuyub. Sonra tәhsilini Krasnoyarskdakı dini
seminariyada davam etdirib. 1916-ci ildә isә çar Rusiyasının әn
nüfuzlu ali mәktәblәrindәn olan Xarkovdakı Novo Aleksandrsk
Kәnd Tәsәrrüfatı İnstitutuna daxil olur (Килижекова, 2009,
http://www.khakasia.com/forum/index.php?threads/НиколайГаврилович-Катанов.276).
Birinci Dünya Savaşının gedişatı, savaşda Rusiyanın mәğlubiyyәti, 1917-ci ilin fevralında İkinci Nikolayın hakimiyyәtdәn
uzaqlaşdırılması, Kerenskinin başçılığı ilә Müvәqqәti Hökumәt
qurulması vә nәhayәt, 1917-ci il oktyabrın 25-dә bolşeviklәrin
silah gücünә hakimiyyәti әlә alması ölkәdәki qarışıqlığı daha da
dәrinlәşdirir. Ölkәni vәtәndaş müharibәsi bürüyür. Ağqvardiyaçılar adlandırılan, general Anton Denikin ordusunu güclәndirmәk üçün Xarkov Kәnd Tәsәrrüfatı İnstitutunun tәlәbәlәrini
dә sәfәrbәrliyә alır. İkinci kursu bitirmiş N.Q.Katanov 1919-cu
ilin martında 29-cu polka daxil edilir. 1919-cu ildә N.Q.Kata55

novun xidmәt etdiyi ordu birlәşmәlәri bolşeviklәrin üzәrinә
Moskvaya hücuma keçir. Lakin bu hücum uğursuz olur.
N.Q.Katanov yazdığı özkeçmişindә 1919-cu ilin mayında
gedәn döyüşlәrdә bolşeviklәrin tәrәfinә keçdiyini vә 1919-1921-ci
illәrdә Qızıl Orduda xidmәt etdiyini yazır. 1921-ci ildә hәrbi xidmәtdәn azad olub vәtәninә gәlәn N.Q.Katanovu Millәtlәr Nazirliyinin Minisun qәzasındakı İcraiyyә Komitәsinә bölmә müdiri
tәyin edirlәr. Sovetlәrin xalqlara azadlıq, kәndlilәrә torpaq verәcәyinә, sülh, әmin- amanlıq yaradacağına ürәkdәn inanan gәnc var
gücü ilә yeni hakimiyyәtin möhkәmlәnmәsinә çalışır. 1923-cü ilin
sonunda yaradılan Xakas Milli Qәzası 1925-ci ildә milli mahala
çevrilir. Bütün bunlar gәnc N.Q.Katanovu ruhlandırır. Sovet әsgәr
vә zabitlәrinin özbaşınalığına, xalqına tutduğu divana göz yumur.
1925-ci ilin ortalarında onu qәza mәrkәzi olan Askizdә tәrcümә komissiyasında işlәmәyә gәtirirlәr. Az zamanda işgüzarlığı, tәşәbbüskarlığı ilә yalnız qәzada deyil, qәzadan uzaqlarda
da diqqәti cәlb edir. 1927-ci ildәn ana dilindә nәşrә başlayan
“Lenin çolu (yolu – Ə.Ş.)” qәzetindә müntәzәm mәqalәlәr yazmağa başlayır. Milli mәsәlәyә daha çox diqqәt yetirir, Sovetlәrin
milli azlıqlara qayğı adı altında Türklәri parçaladığını, ruslaşdırma siyasәti yeritdiyini görür.
O, Xakasiyadakı milli nәşriyyatda әdәbi redaktor işlәmәklә
yanaşı, savadsızlığın lәğv edilmәsi kurslarında dәrs deyir, “Xızıl
aal” qәzetiylә әmәkdaşlıq edir, ibtidai siniflәr üçün birinci “Xakas
dilinin qrammatikası” kitabını hazırlayır. Onun xakasca- rusca
lüğәti 1928-ci ildә ilk dәfә çap olunur. Hәmin il Türk xalqları
üçün latın qrafikalı әlifba hazırlayan komissiyaya üzv seçilir.
N.Q.Katanov 1929-cu ildә Moskvada keçirilәn Milli Azlıqların Konfransında iştirak edir. 1930-cu ildә isә onu yenә dә
Moskvaya SSRİ Xalqlarının Mәrkәzi Nәşriyyatında milli mәktәblәr üçün dәrsliklәr hazırlayan redaktorların kursuna göndәrirlәr. Moskvadakı çıxışları vә söhbәtlәri xüsusi xidmәt orqanlarının diqqәtindәn yayınmır. Vәtәnә döndükdәn sonra onu
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KQB istintaqa cәlb edir. İstintaqdakı hәdә-qorxudan sonra onu
kәnd mәktәbinә müәllim işlәmәyә göndәrirlәr.
1930-cu ilin oktyabrında Xakas Milli Mahalı Xakas Muxtar
Vilayәtinә çevrilir. Kadr çatışmazlığına görә onu Askiz rayon
İcraiyyә Komitәsindә tәlimatçı vәzifәsinә gәtirmәk mәcburiyyәtindә qalırlar. N.Q.Katanov yaranmış vәziyyәtdәn istifadә
edәrәk Askiz kәndlәrindә savadsızlığı aradan qaldırmaq üçün
xüsusi plan hazırlayır. 1931-ci ilin sentyabrında onu yenidәn
mәktәbә xakas dili müәllimi göndәrirlәr. Lakin KQB onun vilayәt
mәrkәzindә qalması, milli kadrlarla tez-tez görüşüb müzakirәlәr
aparmasıyla razılaşmır. 1932-ci ildә N.Q.Katanovu bölgәnin әn
ucqar kәndlәrindәn olan Ustsos kәndinә müәllim göndәrirlәr.
N.Q.Katanov harada işlәmәsindәn asılı olmayaraq milli fәaliyyәtindәn qalmır. N.Q.Katanov “Sibir Türklәrinin İttifaqı” adlı
gizli tәşkilatına üzv olur. Lakin bilmir ki, tәşkilatı KQB daimi
nәzarәtindә saxlayır. 1934-cü il aprelin sonlarında N.Q.Katanovu
hәbs
edirlәr.
(http://ali-shamil.tr.gg/Qeorqi%26%23304%3Bt%26%23305%3Bqin.htm,http://www.khakasi
a.com/forum/index.php?threads/Георгий-ИгнатьевичИтыгин.250/).
Hәmin il avqustun 31-dә Şәrqi Sibir Diyar Xalq Mәhkәmәsinin hakimi “Sibir Türklәrinin İttifaqı”nın rәhbәrlәrini hәbs etsә
dә, onun fәaliyyәtindә qanundan kәnar bir iş olmadığına görә
N.Q.Katanova
bәraәt
verir.
(http://www.memorial.krsk.ru/Articles/Askiz/06.htm).
1934-cü il sentyabrın 17-dәn 1936-cı il fevralın 19-dәk mәdәni-maarif sahәsindәn işlәmәsinә icazә verilmir. 1936-cı il martın
13-dәn mayın 1-dәk Kobalsk mәktәbindә müәllimlik edir. Sonra
Askizә qayıdaraq rus dili vә әdәbiyyatı müәllimi işlәmәyә başlayır.
1937-ci il iyunun 24-dә Tomsk Dövlәt Pedaqoji İnstitutunun әdәbiyyat fakültәsinin qiyabi şöbәsinә qәbul olunan coşğun
vәtәnpәrvәri hәmin ilin oktyabrın 21-dә yenidәn KQB hәbs edir
vә 1938-ci il iyulun 13-dә SSRİ Ali Mәhkәmәsinin Hәrbi Kol57

legiyası onu әn ağır cәzaya, ölüm hökmünә mәhkum edir. Hökm
elә
hәmin
gün
dә
icra
olunur.
(http://www.memorial.krsk.ru/Articles/RepHak/3.htm,
Гладышевский
Алексей,
2008,
http://plimpa.livejournal.com/92830.html)
1959-cu ildә Nikolay Katanova bәraәt verilsә dә, әslindә bu
formal xarakter daşıyır. Onun әsәrlәri çap olunmur, fәaliyyәtinin
öyrәnilmәsinә vә tәbliğinә icazә verilmir. Son illәr onun haqqında araşdırmalar aparılsa da, gәnclik bununla razılaşmır. Onlar
N.Q.Katanovun
ideyalarının
gerçәklәşmәsini
istәyirlәr.
(http://ali-shamil.tr.gg/Nikolay-Qavrilovi%E7Katanov.htm,www.trtazerbaycan.com)
2. Nikolay Qavriloviç Katanov və Birinci Türkoloji
Qurultay
Çar Rusiyasının ruslaşdırma siyasәtini Sovet hökumәti sürәtlәndirdi. Köhnәdәn qalma hәr şeyi mәhv edib yenisini yaradacaqlarını vәd edәn bolşeviklәr әsarәt altında saxladıqları xalqların on
minlәrlә ziyalısını da mәhv etmişdilәr. Ona görә dә belә hesab edirdilәr ki, müqavimәt göstәrәcәk, xalqı ayaqlandıra bilәcәk qüvvә
qalmayıb. Savadsızlığı aradan qaldırma adı altında minillik әnәnәsi
olan mәdrәsәlәri lәğv etdilәr. Xristianlaşdırmanın qarşısını sәdd
kimi kәsәn mәdrәsәlәri lәğv etdikdәn sonra müsәlman xalqlarını
birlәşdirәn, onların mәdәni birliyinә şәrait yaradan Ərәb әlifbasını
aradan qaldırmağa girişdilәr. Əsarәt altında olan Türk-müsәlman
xalqlarının bәzi öndәrlәri dә Rusiya strateqlәrinin pәrdәarxası
siyasәtindәn xәbәrsiz olduqlarından onların dәstәkçisinә çevrildilәr.
Dörd illik hazırlıqdan, aparılan tәşkilati işdәn vә tәbliğatdan
sonra 1926-cı ilin fevralında Bakıda Türkoloji qurultay öz işinә
başladı. Qurultayın öncә Moskva vә ya Leninqradda keçirilmәsi
planlaşdırılırdı. Lakin hökumәt rәhbәrlәri planlı şәkildә qurultayı Bakıda keçirdilәr. Bununla onu demәk istәdilәr ki, baxın
әlifbanın dәyişdirilmәsini Rusiya hökumәti deyil, Türk-müsәlman xalqlarının özlәri istәyir.
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Rusiya strateqlәrinin mәqsәdini anlayan tәkcә Türkiyәdәn
gәlmiş alimlәr deyildi. Azәrbaycanın, Qazaxıstanın, Tatarıstanın
vә b. Türk xalqlarının geniş dünyagörüşlü aydınları da bunu görür
vә ona qarşı müqavimәt göstәrirdilәr. Bolşeviklәrin assimilә
siyasәtinә qarşı duranlar yalnız milli aydınlar deyildi. Hәtta milli
hökumәtlәrin bәzi rәhbәr işçilәri dә bundan rahatsız idilәr. Özlәri
açıq vә sәrt müqavimәt göstәrә bilmәsәlәr dә, ziyalıları, alimlәri
qәtiyyәtli olmağa hәvәslәndirirdilәr. Bu haqda İsmayil Hikmәt
Ertaylan belә yazır: “Henüz kurultay başlamamıştı. Turkistan, Dagıstan, Kırım, Kazan mumessilleri gelmişlerdi. O zaman maarif
komiseri olan zat buyük bir telaşla keyfiyeti anlattt: Ruslar Türklüğe en büyük darbeyi bu lisan meselesinde indirecekler. Bizi Üniversite tedrisatından, Turk dili ve edebiyatından mahrum edecekler. Rus dilinin esareti altında kalacağız! Bir çare, bir çare bulun!
Türk dilini müdafaa edin! diye tazallumde bulunmuştu. Kendisine
bizzat benim ve arkadaşlarımın bu hususta kurultayda mudafaaya
kalkışmamız komunistlerin ekmeğine yağ sürer, bizim Turkiye
turkçesini mudafaa ettiğimizi, onların bu Türkçe hakkında bir soyleyeçekleri olmadığını, fakat kendilerinin talim ve tedrisine müsaade ettikleri Türkçenin Türkiye turkçesi degil, Azerbaycan, çağatay, Kırtım Türkçeleri olduğunu ileri sürerek hak kazanırlar. Bırakımz, Türk ilim ve edebi dilinin bir dil olduğunu ve butun Türk
ülkelerinde bu dille konuşulup, bu dille yazıldığnıı kendi alimlerine, Rus profesorlerine soyletelim. O zaman itiraza imkanları
kalmaz! demiştim. Oyle de yaptık ...” (Ertaylan, 1958:91)
Sovet strateqlәri öncәdәn qurultaya nә qәdәr ciddi hazırlaşsalar da, oraya göndәrilәcәk nümayәndәlәri seçib onlarla iş
aparsalar da, yenә dә planlaşdırdıqları kimi olmurdu. Buna görә
dә Qurultayın gedişi zamanı çox mәharәtli manevrlәr edir, istәklәrinin reallaşması üçün bәzәn geriçәkilmәlәr dә edirdilәr. Sibirdәn Bakıdakı Birinci Türkoloji Qurultaya göndәrilәn nümayәndәlәrin heç biri müsәlman deyildi. Ona görә dә Moskva elә fi59

kirlәşirdi ki, onlar Ərәb әlifbasının qatı әleyhdarı kimi çıxış edәcәk, kiril әlifbasına keçmәyin tәrәfdarı olduqlarını bildirәcәklәr.
Lakin hadisәlәr öncәdәn planlaşdırıldığı kimi getmirdi. Hәtta Sibir Türklәri belә әlifba mәsәlәsindәn çox Sovet hökumәtinin azsaylı xalqların maariflәnmәsinә qoyacağı xәrclә maraqlanırdılar. Qurultaya böyük ümidlәr bәslәyәn, orada qәbul olunacaq qanunların reallaşacağına inanan N.Q.Katanov bir çox
çәtinliklәrlә üzlәşsә dә, Bakıya gәlә bilir.

İlk iclaslarda iştirak edә bilmәyәn N.Q.Katanov 1926-cı il
martın 6-da Sәmәdağa Ağamalıoğlunun sәdrlik etdiyi iclasda xakas dilindә çıxış edәrkәn öncә gәldiyi yer haqqında “Yoldaşlar,
mәn Birinci Ümumittifaq Türkoloji Qurultayını uzaq Sibirdәn,
keçmiş Yenisey quberniyasının güneyindә yaşayan xakasların
adından salamlamaq üçün gәlmişәm” dedikdәn sonra çıxışını davam etdirir vә sonda üzlәşdiklәri problemi belә dilә gәtirir: “1923cü ildәn etibarәn, Xakas Dairә Xalq Maarif Şöbәsi nәzdindә xakas
dilindә yazının yaradılması üçün komissiya formalaşdırılıb. Bu
komissiya birinci pillә mәktәblәrin ilk siniflәri üçün materiallar
tәrtib edib. Materiallar hәlә 1924-cü ilin noyabrında Xalq Maarif
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Komissarlığının Milli Azlıqlar Şurasına göndәrilsә dә, Türk şrifti
olmadığı üçün hәlә dә çap edilmәyib. Odur ki, mәni qurultaya
göndәrәrkәn xahiş etdilәr ki, bu qurultay bizim xakaslar üçün
xüsusi olaraq burada ümumtürk şriftlәr işlәyib hazırlasınlar vә
bizim materialların çapı mümkün olsun” (1926-cı il, 2006:330).
N.Q.Katanov Birinci Türkoloji Qurultaydan ruh yüksәkliyi
ilә qayıdır. Xüsusәn qonşuluqdakı Altay bölgәsindәn gәlmiş
Aleksey Sabaşkinin qurultay tribunasından “mәn Türkәm” deyә
hayqırması onu çox tәsirlәndirir. Vәtәnә döndükdәn sonra
tamam başqa bir yöndә çalışır (1926-cı il, 2006:90).
3.Qərbi Sibir Türk Respublikası yaratmaq istəyənlərin
taleyi
N.Q.Katanov vәtәnә döndükdәn sonra ana dilindә dәrsliklәr
yaradılmasına, mәktәb şәbәkәsinin genişlәndirilmәsinә çalışır.
Hәmin illәrdә Sibir Türklәrinin Saqay vә Kaçin tayfalarının lәhcәsi әsasında bir әdәbi dil formalaşdırılır vә Xakas dili adlandırılır. Müasir araşdırıcılar dillәri tәsnifatlandıranda Xakas dilini
dә Türk dillәrinin Doğu Hun qolunun Uyğur qrupuna daxil
edirlәr vә mәnşәcә Qırğız dilinә daha yaxın olduğunu, 8 uzun, 9
qısa sәslisi vә 24 sәssizi olan bu dildә saitlәrin qoşalaşması sәciyyәvi olduğunu yazırlar.
Bakıda keçirilәn Birinici Türkoloji Qurultayın tәsiri ilә
N.Q.Katanov milli mәsәlәyә daha çox önәm verir. Harada işlәmәsindәn asılı olmayaraq xalqının ana dilindә tәhsil almasına, müstәqil ictimai-siyası qurumunun olmasına, müstәqil inzibati әrazi
vahidlәrinin yaradılmasına can atır. Düşünür ki, nәdәn Azәrbaycan,
Qazaxıstan, Özbәkistan, Türkmәnistan, Qırğızıstan Respublikaları,
Dağıstan, Tatarıstan, Başqırdıstan vә b. muxtar respublikalar
olduğu halda Sibir Türklәrinin milli inzibati respublikası olmasın?!
1925-ci ilin martında keçirilәn Xakas Milli Mahal Xalq Deputatları Sovetinin II qurultayındakı İcraiyyә Komitәsinin sәdri
Qeorqi İtıqin Qәrbi Sibirdә yaşayan vә Türkcә danışan Xakaslar,
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Oyratlar, Şorlar üçün bir inzibati vahid - Qәrbi Sibir Türk Respublikası yaradılmasının vacibliyindәn söz açır. Lakin Moskva
onların fikrilә razılaşmır. İ.V.Stalin rәsmi toplantılarda belә bir
tәkliflә çıxış edәn yerli partiya-sovet işçilәrini kәskin tәnqid
edir. Sibir Türklәrinin öndәrlәri isә arzularını reallaşdırmaqdan
әl götürmәk istәmirlәr. Bunun üçün “Sibir Türklәrinin İttifaqı”
adlı
tәşkilat
yaradırlar.
(Шекшеев
А.,
2011,
http://www.tuva.asia/news/ruregions/3426-hakasiya.html,
Шекшеев А., 2011:48-57, № 1).
Bu tәşkilatın qarşıya qoyduğu mәqsәd nәinki yerli KQB-ni,
hәtta Moskvanı da çox narahat edir. Lakin mәrkәzin hәdәlәri Sibir
Türklәrinin öndәrlәrini yollarından döndәrә bilmir. Xakas Qeorqi
İtıqini, şor Türklәrindәn Y.K.Telqerekov, oyrat Türkü (altaylı) Mixaylov-Oçi, rәssam Qriqori Çoros-Qurkin vә başqaları bu tәşkilatın fәallarından olur. 1928-ci il dekabrın 5-dә Qeorqi İtıqin Novosibirskdә şübhәli şәkildә ölsә dә, tәşkilat öz fәaliyyәtini davam
etdirir
(Şamil,
2012,
http://ali-shamil.tr.gg/Qriqori%C7oros_Qurkin.htm). Belә olduqda Moskva sәrt cәza tәdbirlәrinә әl atır. 1934-cü il aprelin sonlarında N.Q.Katanov vә onun
әqidә dostlarından, 40 nәfәrә yaxını hәbs edilir. Hәmin il avqustun
31-dә Şәrqi Sibir Diyar Xalq Mәhkәmәsi yaşları 23-33 arasında
olan milli fәallardan Prokopi Semenoviç Borqoyakova, Terentiy
İvanoviç Borqoyakova, Qeorqiy Pavloviç Bıtotova, Vasiliy İvanoviç Sunçqaşyevә, Mixail Pavloviç Topoyevә, Qeorqiy Qeorqiyeviç Çebodayevә, Yakov Yevqrafoviç Çebodayevә vә b. 2-5 il
arasında hәbs cәzası verir vә K.K.Samrinin, B.A.Kobyakovun,
T.N.Baltıjakovun, A.M.Topanovun, N.Q.Katanovun әmәlindә cinayәt tәrkibli bir iş olmadığına görә onları hәbsdәn azad edir (Политические... http://www.memorial.krsk.ru/Articles/Askiz/06.htm).
N.Q.Katanov iki ilә yaxın tәzyiq vә tәqiblәr altında yaşadıqdan sonra yenidәn toparlanır. Hәtta onun müәllim işlәmәsinә
vә ali mәktәbә qәbul olunmasına icazә dә verirlәr. Lakin hәbs
edilmiş İ.İ.Abdininin, Q.P.Bitotovun, K.K.Samrinın, K.A.Çulja62

novun, İ.V.Toqdıninin vә başqalarının verdiklәri izahatlar KGBnin Xakasiya Vilayәt İdarәsindә işlәyәn kapitan Xamariyә
N.Q.Katanov haqqında П-11009 saylı cinayәt işi açmasına imkan verir. Az sonra isә yәni 1937-ci il oktyabrın 21-dә onu hәbs
edәrәk yenidәn istintaqa başlayırlar. İstintaq o qәdәr dә uzun
sürmür. Çünki tәşkilatın hәbs edilmiş üzvlәri fәaliyyәtlәri haqqında KQB müstәntiqlәrinә lazım olduğundan da çox mәlumat
vermәk mәcburiyyәtindә qalmışdılar.
SSRİ Ali Mәhkәmәsinin Hәrbi Kollegiyası 1938-ci il iyulun
13-dә N.Q.Katanovu әn ağır cәzaya, ölüm hökmünә mәhkum
edir vә hökm elә hәmin gün dә icra olunur.
Xakasiyalı araşdırıcıların bәzilәri isә N.Q.Katanovun 1939cu
ildә
hәbsxanada
(Политические...
http://www.memorial.krsk.ru/Articles/Askiz/06.htm) öldüyünü
yazır.
Sonuc
1926-cı il 26 fevral-5 mart Bakıda keçirilәcәk Birinci
Türkoloji Qurultaya Sovet rәhbәrlәri ciddi hazırlaşsa da, onların
içәrisindә böyük bir narahatlıq da vardı. Qorxurdular ki,
Türkiyәdәn gәlәn nümayәndәlәrin sayı çox olsa onlar mәntiqli
vә elmi çıxışları ilә nümayәndәlәrә tәsir göstәrәrlәr. Odur ki,
qurultaya iki ay qalmış Türkiyәnin Bakı konsulluğunun guya
casusluqla mәşğul olduğu haqqında cinayәt işi başladılar.
ZSFSR Birlәşmiş Dövlәt Siyasi İdarәsi («OQPU»/«ZakÇeka») 9
dekabr 1925-dә bir neçә nәfәri hәbs etdi vә bununla da Moskva
Türkiyә diplomatlarını gәrginlik altında saxladı…(Tahirzadә Ə.,
2005: 29 yanvar). Belәcә Türkiyәdәn gәlәn nümayәndәlәrin sayı
minimum hәddә çatdırıldı. Sibirdәn gәlmiş müsәlman olmayan
nümayәndәlәr isә Ərәb әlifbasının әleyhinә çıxış etmәkdәnsә öz
xalqlarının problemlәrini dilә gәtirmәyә üstünlük verdilәr.
Birinci Türkoloji Qurultayın stenoqrammasında Əli Yusifzadәnin (1900-1938) adı yoxdur. 1926-cı il martın 8-dә Azәrbaycan
Fovqәladә Komissiyasının (KQB) әmәkdaşı Vasin belә bir әmr
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hazırlayır: “Mәn Az.ÇK-nın gizli siyasi şöbәsinin müvәkkili
Zak.ÇK-dan alınan qәrara görә qәrara aldım: ...vәtәndaş Əhmәd
Hacınski, Əli Yusifzadә, Dadaş Hәsәnov әvvәlcәdәn evlәrindә
axtarış aparılmaqla hәbs edilsinlәr vә Az.ÇK-nın islah evinә
salınsınlar”. Qәrarda göstәrilir ki, onu dәyişmәk olmaz. (Qәhrәmanlı N., 2010:145). Buradan belә anlaşılır ki, hәmin dövrdә
Azәrbaycanda rәhbәr vәzifәdә işlәyәnlәr dә, Dövlәt Siyası İdarәsinin (sonralar bu tәşkilat KQB kimi tanındı-Ə.ġ.) rәhbәrlәri dә
bu hәbsi durdura, qәrarı dәyişә bilmәzdi.
Hәbsxana sәnәdindәn aydın olur ki, yuxarıda adı çәkilәn üç
nәfәr martın 11-dә Az.ÇK-nın islah evinә gәtirilir. Maddi sübut
kimi Əli Yusifzadәnin evindәn bir qovluq da sәnәd götürülür.
Vasinin Əli Yusifzadәyә aşağıdakı sualları verir:
1. Siz nә vaxt, neçә nәfәrә vә hansı әsasla Türkoloji Qurultay keçirilәn salona daxil olmağa sәnәd veribsiniz?
2. Siz Əhmәd Hacınski vә Dadaş Hәsәnova qurultayda
iştirak etmәk üçün bilet veribsinizmi?
3. Siz xaricdәn dәvәt olunmuş alimlәrin siyahısını haradan
almısınız? (Qәhramanlı N., 2010:147).
Suallar xüsusi xidmәt orqanlarının hansı mәsәlәdә hәssas
olduğuna aydınlıq gәtirir.
Birinci Türkoloji Qurultayın katibi olan Əli Yusifzadә 8 dil
bilirdi, 1920-1923-cü illәrdә Parisdә Ali Siyasi Elmlәr Akademiyasında tәhsil almışdı. Dövlәt Siyasi İdarәsi 6 fevral-20 may
1924-cü ildә onu hәbs edәrәk istintaq apardıqdan sonra dilindәn
iltizam kağızı alib hәbsdәn buraxıbmış. Lakin 1927-ci il fevralın
28-dәk istintaqı başa çatdırıb 10 il hәbs cәzası verir vә Şimal
Buzlu okeandakı Solovki adalarına göndәrirlәr. Ə.Yusifzadә
Solovki adalarında SSRİ-dә ilk dәfә siyasi mәhbuslarının aclıq
aksiyasının tәşkilatçılarından olub. 1935-ci ilin yanvarında onu
hәbsdәn azad etsәlәr dә, Azәrbaycana dönmәsinә icazә vermәyib
Özbәkistana göndәrirlәr. 1938-ci ildә Daşkәnddә hәbs edib, hәmin
ilin avqustun 18-dә orada güllәlәyirlәr (Şamil Əli, 2014:190).
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Qurultaydan sonra hәbs olunan, istintaqa cәlb edilәn tәkcә
Əli Yusifzadә, Əhmәd Hacınski vә Dadaş Hәsәnov olmamışdır.
Türkiyәdәn Azәrbaycan ali mәktәblәrindә dәrs demәyә dәvәt
edilmiş İsmayıl Hikmәt, Kırım tatarlarından Bәkir Çobanzadә,
Asan Sabri Ayvazov, qazax Ahmet Baytursunov vә b. da KQB
tәrәfindәn dindirilmişdir.
Biz hәlәlik Azәrbaycanda yaşayan, Azәrbaycan arxivlәrindә
olan sәnәdlәrin bir qismi ilә tanış ola bilmişik. SSRİ-nin başqa
bölgәlәrindә yaşayan qurultay iştirakçılarının hamısının istintaq
materialları ilә tanış deyilik. Bildiyimiz odur ki, onlardan bir
qrupu quraltaydan az sonra istintaqa cәlb olunub hәbs edilәrәk
Solovki adalarına göndәrilmişdir.
Qurultayı Sovet mәmurları istәdiklәri kimi idarә edib,
arzuladıqları qәrarları qәbul etdirsәlәr dә, nәticә onların gözlәdiyi
kimi olmadı. Ərәb әlifbası lәğv edilib әvәzindә Türk xalqlarının
bir –birinin yazısını oxumasına әngәl olan әlifbalar qәbul edildi.
Buna baxmayaraq toplantı milli düşüncәli insanlar arasında bir
körpü rolu oynadı. Onların bir-biri ilә görüşüb fikir mübadilәsi
etmәlәrinә şәrait yaratdı. Nәticәdә Birinci Türkoloji Qurultayın
iştirakçılarının bir qismi Vahid Türk Tatar Dövlәti vә Qәrbi Sibir
Türk Respublikası yaratmağa çalışdılar. Sovet hökumәti bu
istәkdә olanların hamısını güllәlәsә dә, onların ideyaları yaşadı.
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NIKOLAI KATANOV, THE PARTICIPANT OF
TURKOLOGICAL CONGRESS AND WHO WANTED TO
FOUND WESTERN SIBERIA TURKISH REPUBLIC
Abstract
Nikolai Katanov Feodor, the famous tukologist, the lover of
monarchy, professor of Kazan University, modified the life of Nikolai
Katanov Gavrilov, who was born at the village of Saraj in the
proximity to the district of Askiz of Sibir on the 5 th December of 1894.
Nikolai Katanov Feodor cared about the education of Nikolai
Katanov Gavrilov adoptioning him and giving his surname to him.
Thanks to his uncle Nikolai graduated from the two-classes
village school at the Askiz, and then continued his education at the
religious seminary at the Krasnoyarsk. He got admitted to the
Kharkov Novo Alexander Agricultural Institute, the most authoritative
university of Russia.
The progress of I World War, the defeat of Russia, the forced
occupation of government by Bolsheviks on the October of 1917
deepened the confusion in the country. Both sides began the military
mobilization. N.G.Katanov was joined to the 29th regiment of Denikin.
N.G.Katanov served to his nation all over his life. That’s why he
was a member of the organization of Union of Siberia’s Turks and had
done serious jobs there. This secret union disturbs the KGB and that’s
why they arrested N.G.Katanov on the end of April of 1934. He was
released. But KGB arrested him again on 21 April of 1937. He was
accused of associate ship of Union of Siberia’s Turks, with the
diligence to structure of Western Siberia Republic. He was condemned to the most cruel punishment – with the capital punishment
on 1st July of 1938. The sentence was carried out the same day.
Key words: Nikolai Gavrilov Katanov, Union of Sibir’s Turks,
Western Siberia Republic
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советник директора по международным
связям Института Фольклора НАНА
ХАКАС НИКОЛАЙ КАТАНОВ: УЧАСТНИК ПЕРВОГО
ТЮРКОЛОГИЧЕСКОГО СЪЕЗДА ИЛИ СТОРОННИК
СОЗДАНИЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Резюме
Николай Фѐдорович Катанов, известный тюрколог, сторонник монархии, профессор Казанского Университета определил
жизненный путь Николая Гавриловича Катанова, родившегося в
селе Саража возле посѐлка Аскиза Сибири, 5-го декабря 1894-го
года. Он занялся его воспитанием и учѐбой, усыновив и дав
присвоив ему свою фамилию.
Благодаря своему дяде, Николай, сначала закончил двухклассную сельскую школу в Аскизе, затем продолжил учѐбу в
религиозной семинарии в Красноярске. В 1916-м году он поступил в Харьковский НовоАлександровский Сельскохозяйственный Институт - в один из самых влиятельных вузов Росии.
Усиление военных действий на поле Первой Мировой Войны,
поражение России, насильный захват власти большевиками в
октябре 1917-го года углубила путаницу в стране. Обе страны
начали военную мобилизацию. Н.Г.Катанов, выпускник второго
курса тоже включается в состав 29-го полка Деникина.
Н.Г.Катанов всю свю жизнь посвятил служению своему
народу. Поэтому он стал членом тайной организации под
названием «Союз Сибирских тюрков» и делает важные дела. Эта
тайная организация беспокоит КГБ и поэтому его арестовывают в
конце апреля 1934-го года. Скоро его освобождают. Но КГБ снова арестовывает его 21-го октября 1937-го года. Он обвиняется в
членстве Союза Сибирских Тюрков, усердным сторонником
построения Западно-Сибирской Республики. Он осуждается на
самое жестокое наказание – приговор смертной казни 1-го июля
1938-го года. Приговор исполняется тот же день.
Ключевые слова: Николай Гаврилович Катанов, Союз Сибирских Тюрков, Западно-Сибирская Республика
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ÖZBƏKĠSTAN NÜMAYƏNDƏLƏRĠ TÜRKOLOJĠ
QURULTAYDA
Özət
Türk xalqlarının mәdәni inteqrasiyasında xüsusi vә mühüm
bir mәrhәlәnin әsasını qoymuş I Türkoloji Qurultay ilk növbәdә
geniş vüsәti vә böyük bir coğrafi mәkanda yaşayan çoxsaylı türk
xalqları üçün bir sıra taleyüklü mәsәlәlәrin qoyuluşu, işlәnib
hazırlanması vә ardıcıl şәkildә gerçәklәşdirilmәsi baxımından
müstәsna әhәmiyyәt daşıyır. Belә ki, mәhz bu mötәbәr mәclisdә
keçmiş Sovetlәr Birliyi mәkanında yaşayan türk xalqlarının tarixi, әdәbiyyatı, dili, әlifbası, etnoqrafiyası vә mәdәniyyәti ilә
bağlı yaxın gәlәcәk üçün düşünülmüş bir sıra mühüm vә әhәmiyyәtli qәrarlar qәbul edilib, latın qrafikalı әlifbaya keçidin elmi-metodik prinsiplәri әtraflı şәkildә işlәnib hazırlanıb. Bu toplantıda Özbәkistandan da yeddi alim iştirak etmişdir.
Mәruzәdә Özbәkistandan dәvәt edilmiş alimlәr haqqında
mәlumat verilәcәkdir.
Açar sözlər: Türkoloji Qurultay, Bakı, Özbәkistan, Yunus
Mәşriq oğlu Elbәy, Seyid Rza Əlizadә, Qazi Alim Yunusov
GiriĢ
Əziz hәmyerlilәrim, qürur duyuram ki, belә әlamәtdar gündә mәn sizinlә birlikdә Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyası
Əsas binasının kiçik zalında Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illiyinә hәsr edilmiş konfransda iştirak edirәm. 90 il öncә isә 9 özbәk ziyalısı Bakıda olub, bu gün Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının Rәyasәt Heyәti yerlәşәn binanın Böyük Akt zalında
keçirilәn qurultayda iştirak edib, türk xalqlarının nümayәndәlәri
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ilә görüşәrәk fikir mübadilәsi ediblәr. Özbәkistandan Birinci
Türkoloji Qurultayda iştirak edәn Abdurrәşid Abducabbarovun,
Qazi Alim Yunusovun, Şakircan Rәhiminin, Bikcan Rәhmanovun, İsmail Sadrinin, Aşurәli Zahirinin, Meşrik Yunus oğlu İlbekәn, Rәhim İnaqomovun, elәcә dә Özbәkistandan gәlib Bakıda
müәllim işlәyәn vә ilk dәfә Qaşqarlı Mahmudun “Divani lüğәtitürki” әsәrini dilimizә çevirәn Xalid Sәid Xocayevin sonrakı
taleyi çox acınacaqlı olub. Onların hamısını 1937-1938-ci ildә
güllәlәyib, ailәlәrini dә hәbs edib vә ya sürgünә göndәriblәr.
Uzun illәr onların adlarını çәkmәk, әsәrlәrini oxumaq qadağan olsa da, bu gün “xalq düşmәni” adlandırılmış hәmin insanlarla qürur duyuruq. Onların vәtәn vә millәt üçün necә xeyirxah işlәr
gördüklәri işlәrdәn hәr yerdә fәrәhlә danışırıq. Haqqlarında yazılmış mәqalәlәri, kitabları, çәkilmiş sәnәdli filmlәri vә hazırlanmış
radyo-televizya verilişlәrini gәncliyә örnәk kimi tәqdim edirik.
1. Özbəkistan-Azərbaycan ədəbi-mədəni əlaqələrinə
qısa nəzər
Onu demәyi özümә borc bilirәm ki, 1926-cı ildә keçirilәn
Birinci Türkoloji Qurultayda özbәklәrin sayca çox olması heç dә
tәsadüfi deyildir. Eyni kökdәn gәlәn, bu gün azәrbaycanlı vә
özbәk adlandırılan insanlar bir-birlәrindәn minlәrlә kilometr
uzaqda yaşasa da, arada Xәzәr kimi böyük bir dәniz olsa da,
onlar bir-birlәri ilә sıx bağlı olmuşlar. Mәhәmmәd Füzulinin
әsәrlәri Özbәkistanda necә sevilәrәk oxunubsa, Əlişir Nәvainin
әsәrlәri dә Azәrbaycanda elәcә sevilә-sevilә oxunub.
1562-63-cü illәrdә Qarabağda doğulan Yusif Mәhәmmәdcan oğlu Mәhәmmәdşahini bu gün Azәrbaycanlılardan çox özbәklәr sevir desәm yәqin ki, yanılmaram. Çünki o, Qarabağda
doğulsa da, ömrünün әn gözәl çağlarını Şәrqin şöhrәti sayılan
Sәmәrqәnddә yaşamışdır. Orada qısa müddәtdә böyük alim,
uyumlu bir insan, gözәl müәllim kimi tanınmışdır. Az vaxt içәrisindә o, şәhәrin filosof vә şairlәri arasında nüfuz qazanaraq
“Böyük axund” fәxri adını qazanmışdır. “Haşiyeyi Xanigahı”,
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“Tәtimmәtul-hәvaşu fi izalәtil-ğәvaşi” (Qaranlıq mәsәlәlәri aradan qaldırmaq mәqsәdilә haşiyәlәrә әlavә), “Nur saraylarının
şәrhi olan hür mәnzәrәlәrinә haşiyә”, “Varlıq fәlsәfәsi kitabına
haşiyә” vә b. әsәrlәrini yazır. Yusif Qarabağinin Əbu Əli İbn Sinanın “Qanun” әsәrinә yazdığı şәrh vә izahlar yaşadığı dövrdә
deyil, özündәn sonrakı yüzillәrdә dә böyük maraqla qarşılanmışdır. Buxara әmiri Əmir Bahadur xan Yusif Qarabağinin şәrәfinә
1619-cu ildә yeni bir kitabxana tikdirir, onu da kitabxanaya
rәhbәr tәyin edir. Özbәkistan Elmlәr Akademiyasının Biruni
adına Şәrqşünaslıq İnstitutunun Əlyazmalar fondunda Yusif
Qarabağinin 24 traktatı saxlanılır. Hәyatını elmә vә şeirә hәsr
etmiş Yusif Qarabaği 1647-ci ildә Buxarada gözlәrini hәmişәlik
yumur. Onu Buxara yaxınlığındakı Sәfid-Muy kәndindә, indi
Sallaxana darvazası kimi tanınan Baba-i Şauki Parәduz darvazasının yaxınlığındakı qәbiristanda dәfn edirlәr. 43 il sonra, yәni
1690-cı ildә cәnazәsini Bәdәxşana apararaq, sevimli müәllimi
Xәlilullah Bәdәxşaninin türbәsinin yanında dәfn edirlәr. (Şamil,
http://ali-shamil.tr.gg/Yusif-Qaraba%26%23287%3Bi.htm)
Rusiya Qafqazı vә Türküstanı işğal etdikdәn sonra Azәrbaycanlılarla özbәklәr arasında әlaqәlәr zәiflәsә dә, tam kәsilmәdi.
Ədәbi vә mәdәni әlaqәlәrimizin yeni mәrhәlәsi başladı. Azәrbaycanlı, repressiya qurbanı Seyid Rza Əlizadә (1887-1945) tәkcә
özbәklәr üçün deyil, bölgәdә yaşayan bütün xalqlar üçün bir çıraq
rolunu oynadı. Özbәk, fars, әrәb, ingilis, alman, fransız, italyan,
ivrit, kürd, tacik, urdu, rus, ermәni dillәrini bilәn Seyid Rza cәdidçilik hәrәkatının öncüllәrindәn oldu. Türküstanda, Qafqazda,
Hindistanda nәşr olunan qәzet vә jurnallarda yüzlәrlә mәqalә vә
şeir nәşr etdirdi. Qafqazda türk dilindә nәşr olunan “İrşad”, “İqbal”, “Molla Nәsrәddin” kimi qәzet vә jurnallara “Bәhlul”, “Neştәr”, “Zәnbur”, “Rәncbәr”, “Şapalaq”, “S.R.Sәmәrqәndi” vә s.
imzalarla yazılar göndәrmәklә yanaşı, hәmin qәzet vә jurnalların
Sәmәrqәnddә yayılmasında da böyük әmәyi olub. Onun tәşәbbüsü ilә 1907-ci ildә Sәmәrqәnddә “Hәyat”, 1908-ci ildә isә “Ye72

ni hәyat” mәktәblәri açılmışdı. M.Ə.Sabir xәstә olarkәn Əlizadә
Şamaxıya gәlir. 1910-cu ildә qәlәm yoldaşları Mahmud Behbudu,
Hacı Muin, İsmayıl Axundov, Molla Xalim Kәrimov, Əhmәd
Hacı Əbdürәsul oğlu vә başqaları ilә pul toplayaraq xәstә Sabirә
göndәrir. 1911-ci ildә isә Sabirin ölüm xәbәrini eşidәn Sәmәrqәnd ziyalıları böyük şairә 40 gün yas saxlayırlar.
Yeni tipli mәktәblәrdә dәrs deyәn, tәdris proqramı hazırlayan
gәnc maarifpәrvәr mәtbuatla da әlaqәsini kәsmir. Sәmәrqәnddәki
“Sәmәrqәnd”, “Novıy Samarkand”, “Ovozi tacik” qәzet vә jurnallarına mәqalәlәr yazır. “Ayna” jurnalının mәsul katibi olur.
Seyid Rza sonra “Şәrq” qәzetini, 1916-cı ildә isә “Teleqraf
xәbәrlәri” qәzetini, 1919-cu ildә isә “Şölәyi inqilab” jurnalını
nәşr edir. Onun tәşәbbüsü ilә 1918-ci ildә Sәmәrqәnddә Üzeyir
Hacıbәyovun “Leyli vә Mәcnun”, “Əsli vә Kәrәm” operaları,
“Arşın mal alan”, “O olmasın, bu olsun” operettaları tamaşaya
qoyulur. Seyid Rza bu tamaşalarda müxtәlif rolları oynayır.
Puşkinin, Qoqolun, Şoloxovun vә Amerikan yazıçısı Elton
Sinklerin әsәrlәrini tacik dilinә, Bartoldun “Türküstan vә Avropanın ümumi tarixi” adlı әsәrini isә fars dilinә tәrcümә edәn
Seyid Rzaya özbәk vә taciklәr vә Türküstanda yaşayan farslar
vә әrәblәr üçün dәrs kitabları yazmaq sifarişi verilir. O, az
zamanda özbәk vә tacik ümumtәhsil mәktәblәri üçün “Əlifba”,
“Coğrafiya”, “Tarix”, “Riyaziyyat”, “Hәndәsә”, “Astronomiya”
vә “Ərәb dilinin qrammatikası” kitablarını yazır. Tacik dilinin
qrammatikasını, iki cildlik rusca-tacikcә lüğәt çap etdirir.
Seyid Rza Əlizadәnin yazdığı “Əsri-sәadәt”, “Mәdәniyyәtiislam” vә başqa dini kitablar tәkcә Türküstanın deyil, İranın,
Əfqanıstanın, Pakistanın, Hindistanın vә b. ölkәlәrin mәdrәsәlәrindә dәrs kitabları kimi tәdris edilir. Hazırda Pakistanın Lahor
şәhәrinin kitabxanasında S.R.Əlizadәnin 33 kitabı saxlanılır. Bu
әsәrlәrin 20-si tәrcümә, 13-ü isә orijinal kitablardır. (alishamil.tr.gg/Seyid-Rza-%26%23399%3Blizad%26%236...)
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Nәinki özlәri, ailәlәri könüllü gedәrәk Özbәkistanda yaşayan Azәrbaycanlılar, hәtta sürgünә göndәrilәnlәr dә qısa bir
zamanda zәhmәtlәri, fәrasәtlәri vә bacarıqları ilә bölgәdә böyük
nüfuz qazanmışlar. Yüzlәrlә belә insandan birini - Maqsud
Şeyxzadәni nümunә göstәrmәklә Birinci Türkoloji Qurultaya
gәlәn özbәklәrdәn söz açacam.
Filosof-şair, dramaturq, tәrcümәçi, görkәmli pedaqoq, dilçi,
tәnqidçi, folklorşünas vә әdәbiyyatşünas kimi şöhrәtlәnmiş
Maqsud Şeyxzadәnin(1908-1967) ata-babası qazaxlı olsa da, o
Ağdaşda doğulub. İlk tәhsilini mәşhur ziyalı Muxtar Əfәndinin
açdığı "Rüşdiyyә" mәktәbindә alıb. 1920-25-ci illәrdә Bakı seminariyasında oxuyb, Dağıstanda iki il müәllim işlәmәklә yanaşı Azәrbaycan Pedaqoji İnstitutunda qiyabi oxuyub. Bakıda
Mayakovski, Nazim Hikmәt vә b. şairlәrlә tanış olur, qәzetlәrdә
"Azad dağlar qızına", "Şeyx Şamil", "Bu axşam" vә "Sahildә"
adlı şeirlәrini dәrc etdirib. 1928-ci ildә onu millәtçilikdә ittiham
edib Özbәkistana sürgün edirlәr.
M.Şeyxzadә Daşkәnddәki Pedaqoji İnstitutda qiyabi oxuyur
vә azәrbaycanlı uşaqlar üçün açılmış Nәrimanov adına mәktәbdә vә "Qızıl Özbәkistan", "Şәrq hәqiqәti" vә "Leninçi" qәzetlәrindә çalışır. Özbәkcә yazdığı şeirlәrini mәtbuatda dәrc etdirir.
1932-ci ildә "Layiq sakçı", 1933-ci ildә "On şeir", 1933-ci ildә
"Üçüncü kitab", "Ündaşlarım", 1935-ci ildә "Respublika", 1937ci ildә "Yeni dövran","On iki", 1938-ci ildә “Bayram nәğmәlәri”, “1942-ci ildә “Mübarizә nә üçündür?”, 1948-ci ildә “Vәtәn şeirlәri” kitablarını dәrc etdirir.
1933-35-ci illәrdә Özbәkistan SSR Xalq Komissarlar Soveti
yanında Elm Komitәsinin aspiranturasını bitirәrәk A.S.Puşkin
adına Dil vә Ədәbiyyat İnstitutunda elmi işçi işlәyir. O, klassik
vә müasir özbәk әdәbiyyatını, elәcә dә Azәrbaycan, rus vә
dünya әdәbiyyatını tәdqiq edir, dünya poeziyasının fәlsәfi nöqtәlәrinә toxunur, Nәvainin yaradıcılığından dissertasiya yazaraq
filologiya elmlәri namizәdi adı alır.
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1938-ci ildәn ömrünün sonunadәk Nizami adına Daşkәnd
Pedaqoji İnstitutunda özbәk әdәbiyyatı tarixindәn dәrs deyir,
dekan vә özbәk әdәbiyyatı kafedrasının müdiri işlәyir.
1941-ci ildә M.Şeyxzadә "Cәlalәddin Mәnquberdi" pyesini
yazmaqla özbәk dramaturgiyasına yeni bir ruh gәtirir. Coşğun
pafoslu, romantik ruhlu әsәr tamaşaçıların ürәyini elә fәth edir
ki, çoxları bu pyesi az qala bütünlüklә әzbәr bilir.
1952-ci ildә Maqsud Şeyxzadә yenidәn millәtçiliyindә suçlandırılaraq tutulur. Daşkәnd mәhkәmәsi ona 25 il hәbs cәzası kәsir vә Sibirә hәbsxanaya göndәrilir. Stalinin olümündәn sonra ölkәdә bir yumşalma hiss olunmağa başlayır. 1954-cü ildә hәbsdәn
Daşkәndә dönsә dә, nә ona iş verilir, nә dә әsәrlәri çap olunur.
1957-ci ildә "Daşkәndnamә" poemasını dәrc etdirir. 1958-ci
ildә isә Daşkәnddә keçirilәn Asiya, Afrika Yazıçılar Konqresindә Nazim Hikmәt, Əziz Nesin, Melih Cevdet Anday vә dünyanın başqa ölkәlәrindәn gәlmiş yazıçı vә şairlәrlә tanış olur.
Bir il sonra nәşr etdirdiyi "Çәrәk әsr divanı" kitabına isә
lirik әsәrlәri daxil edilir. "Alpamış", "Qәrib vә Şahsәnәm", "Şirin-şәkәr" kimi xalq dastanları haqqında da dәyәrli araşdırmalarını ortaya qoyur.
1959-cu ildә Şeyxzadә mәşhur astronom, hökmdar, elmmәrifәt dünyasının cahangiri Mirzә Uluğbәyin hәyatı, taleyi,
fәaliyyәtini özündә әks etdirәn "Mirzә Uluğbәy" faciәsini yazır. O,
"Cәlalәddin Mәnquberdi" vә "Mirzә Uluğbәy" pyeslәri ilә özbәk
dramaturgiyasında mәnzum tarixi faciә janrının әsasını qoyur.
1961-ci ildә “İllәr vә yollar”, 1964-cü ildә “Şeirlәr” şeir kitablarını
çap etdirәn M.Şeyxzadәyә hәmin il Özbәkistan SSR-in Əmәkdar
incәsәnәt xadimi adı verilir. O, dünya klassiklәrini "Pәlәng dәrisi
geymiş pәhlәvan", "Romeo vә Cülyetta", "Hamlet", "Sonetlәr",
"Çaylı Harold", "Faust", "Motsart vә Salyeri", "Tunc atlı", "Taun
çağı ziyafәt", "Qafqaz әsiri", "Bastunçu aulu" vә s. әsәrlәrini özbәk
dilinә
çevirmişdir
(http://ali-shamil.tr.gg/Maqsud%26%23350%3Beyxzad%26%23601%3Bnin-.htm).
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20 yüzildә Özbәkistanın elm, mәdәniyyәt, incәsәnәt vә b.
sahәlәrindә dә minlәrlә Azәrbaycanlı çalışmışdır. Bu gün dә
orada çalışan Azәrbaycanlıların sayı onminlәrlәdir vә әksәriyyәti dә böyük nüfuz sahiblәridirlәr.
2. Özbəkistan Türkoloji qurultay ərəfəsində
Bütün müstәmlәkәçilәr kimi Rusiya da әsarәt altına aldığı
xalqları parçalamaq üçün müxtәlif vasitәlәrdәn istifadә edirdi. 19cu yüzildә Türküstanda cәdidçilәrlә qәdimçilәr arasında gәrginlik
o yerә çatmışdır ki, az qala müstәmlәkәçilәrin zülmü yaddan
çıxmışdı. Onlar birlәşib işğalçılara qarşı xalqı sәfәrbәrliyә almaqdansa, bir-birinә qarşı barışmaz düşmәnlәr kimi davranırdılar.
Hökumәt dairәlәri cәdidçilәrin tәrәfini saxlasa da, onlar
üzәrindәki nәzarәtini bir an da olsa azaltmırdı. Hәtta cәdidçilәrin
fәallarını hәbs etmәkdәn, sürgünә göndәrmәkdәn vә başqa vasitәlәrlә cәzalandırmaqdan da çәkinmirdi. Bolşeviklәr hakimiyyәtә gәldiklәri vaxt verdiklәri saxta vәdlәrә aldanan cәdidçılәrin
әksәriyyәti onların tәrәfini saxladılar. Elә ki, Sovetlәr mövqelәrini yerlәrdә möhkәmlәtmәyә başladı, cәdidçilәri dә sıxışdırdı,
tәqib etdi, hәbslәrә atdı vә güllәlәtdi.
1926-cı ildә Bakıda Türkoloji Qurultaya hazırlıq gedәndә
Özbәkistanda Münevverkari Abdureşidovun, Abdurrauf Fitrәt,
Abdulhamid Çolpan, Abdulla Avlanidir, Qulom Zafariy, Tavollo lәqәbilә tanınan Tulaqan Xujamyarovun, Abdulla Qәdiri,
Seyid Rza Əlizadә vә b. cәdidçilәr müxtәlif vәzifәlәrdә işlәyirdilәr vә cәmiyyәtdә dә böyük nüfuzları vardı. Onların әksәriyyәti dә әrәb әlifbasında islahatlar aparılması vә ya yeni әlifbaya
keçilmәsi uğrunda illәrdir mübarizә aparırdılar. Lakin onlardan
heç biri Qurultaya nәinki nümayәndә kimi, heç dәvәt olunan,
fәxri qonaq kimi dә çağrılmadılar.
Özbәkistandan Türkoloji Qurultayda Abdurrәşid Abducabbarov, Qazi Alim Yunusov, Şakircan Rәhimi, Bikcan Rәhmanov, İsmail Sadri, Aşurәli Zahiri, Meşrik Yunus oğlu İlbek (Elbәk), Rәhim İnaqomovu göndәrildi. (1926-cı il, 2006:345-350).
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Rәhim İnaqomov, Abdurrәşid Abducabbarov, Qazi Alim
Yunusov vә Qazan tatarlarından olub da Sәmәrqәnddә yaşayan
Mecid Usmanov mәnim ikinci vәtәnim olan Sәmәrqәnddәn göndәrilmişdi. O dövrdә Sәmәrqәnd Özbәkistanın paytaxtı idi.
4. Türkoloji Qurultayın nümayəndəsi MəĢriq Yunus
oğlu Ġlbəy(Elbəy)
Mәşriq Yunus oğlu İlbәy (Elbәy) 1898- ci ildә Özbәkistanın
Bostanlıq rayonunun Xumsan kәndindә kasıb ailәdә doğulmuşdur.
Mәşriqin uşaqlıq illәri Türküstan torpaqlarının bölünmәsi, talan
edildiyi ağır dövrdә keçirdi. O, 1905-ci ildә dörd illik mәktәbә
daxil olur vә әla oxuyur. Sonra Daşkәndә gәlәrәk, Quyu Divanbәyi mәhәllәsindә 1911-ci ildә yeni üsullu(Üsuli-cәdid) mәktәbә
daxil olur. Maddi sıxıntı içәrisindә yaşayan Elbәy tәhsilini davam
etdirib elm öyrәnirdi. Daşkәnd şәhәrinin, Şayxontoxur mәhәllәsindә Münәvvәr Qarının ( o dövrdә әn nümunәvi sayılan) Rüşdiyyә mәktәbini bitirdikdәn sonra müәllimlik etdi. Müәllimliklә
bәrabәr Elbәy mәtbәәdә dә işlәdi. Belәcә, O, mәtbuat, çap işlәrini
püxtә öyrәndi. Yaradıcılığının ilk mәrhәlәsinә başlayaraq, müxtәlif mәtbuatlarda mәqalәlәr çap etmәyә başladı. Türkistanın әvvәl
Çar Rusiyasının, sonra isә bolşeviklәrin alovunda yandığı bir
vaxtda, Elbәy kimi ürәyi odlu vәtәnpәrvәr ziyalılara ehtiyac var
idi. Eyni zamanda sovet ideologiyası qabaqcıl milli ziyalıları
nәzarәtdә saxlasa da, onları әlә alıb, özlәrinә xidmәt etdirmәk
mәqsәdi ilә bәzәn onlara şәrait dә yaradırdılar. Elә bu illәrdә gәnc
şair, yazıçı Elbәy 1917-ci ildәn başlayaraq, müxtәlif mәtbuatlarda
“ Kurolqa” (silaha), “ Turan” , “ Türk sözü”, xüsusәn 1920-ci
ildәn texnikum vә institutda dәrs verdiyi zaman, araşdırmalar
apardı, dәrsliklәr yaratdı, mәqalәlәr dәrc etdi. Qeyd etdiyimiz
kimi, bolşeviklәrin aldadıcı güzәştlәrindәn bir az yararlanan Elbәy
1926-cı ildә Bakı qurultayından geri döndükdәn sonra vәtәninә,
xalqına edilәn haqsızlığa dözә bilmәdiyindәn öz etirazını “ Lena
güllәboranı” , “ Azadlıq güllәboranı” , “ Özbәk igidinә” , “ Müjdәlәr” , “ Dәniz”, “ Solğun çiçәk”, “ Könül çiçәyi” vә başqa çoxsaylı
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şeirlәri ilә bildirirdi. Elbәyin zәngin elm vә publisistik irsini qısa
bir vaxt çәrçivәsindә, yaxud bir neçә vәrәqә sığdırmaq mümkün
deyil. Acınacaqlısı odur ki, cәmi qırx dörd il ömür yaşayan, ondan
da beş ilini Stalin rejimi casuslarının zülmünә dözә bilmәyib
1942-ci ildә “ xalq düşmәni” damğası ilә hәbsxanada vәfat etdi.
Mәhz Özbәkistan müstәmlәkәdәn azad olduqdan sonra Elbәyin
qızıl xәzinәsindәn әsәrlәri çap olundu vә xatirәsi әbәdilәşdirildi.
(Şamil, http://ali-shamil.tr.gg/)
5. Qazi Alim Yunusov və Türkoloji Qurultay
Qazi Alim Yunusov (1889-1942) – Özbәkistanın tarixçisi vә
folklorşünası kimi fәaliyyәt göstәrmişdir. Daşkәnd şәhәrindә doğulsa da әsasәn qәdim Sәmәrqәnd şәhәrindә yaşayıb, yaratmışdır,
Özbәkistan Akademiyası mәrkәzindә sәdr müavini vәzifәsindә
çalışaraq xalq epik mahnılarını, dastanlarını vә özbәk xalqının
milli quruluşu tarixi barәsindә materiallar toplayaraq çap etmişdir.
Onun da millәtsevәrliyi, bilimdanlığı nәticәsindә 4 dekabr 1937-ci
ildә NKVD-nin üçlüyü tәrәfindәn on il hәbs olunmuşdur. 5 may
1942-ci ildә Arxangel vilayәtindә hәbsxanada vәfat etmişdir.
6. Türkoloji Qurultayın ideyalarının təbliğində Seyid
Rza Əlizadənin rolu
Qurultaya qatılmasa da, burada irәli sürülәn ideyaların
reallaşması uğrunda qәtiyyәtlә mübarizә aparan, Özbәkistanda,
xüsusәn, Sәmәrqәnddә istiqlal uğrunda özbәk ziyalıları ilә çiyinçiyinә mübarizә aparan hәmyerlimiz, görkәmli pedaqoq, yazıçı,
şair, tәrcümәçi Seyid Rza Əlizadә ( 1887-1945) fәaliyyәti haqqında bir neçә söz demәyi özümә borc bilirәm. Azәrbaycanlı Seyid Rza bütün ömrünü Sәmәrqәnddә yaşayaraq, Türkistan elm,
fәnn, mәdәniyyәtinә hәsr edib. 1917-ci ildә özbәk ibtidai mәktәblәri üçün ilk әlifbanı ( Birinci il), 1920, 1924, 1925-ci illәrdә
tacik ibtidai mәktәblәri üçün әlifba ( Soli naxustin) tәrtib edib.
1919-1921-ci illәrdә özü tәsis vә baş redaktorluq etdiyi “ Şölәyi
inqilab” (İnqilab alovu) jurnalı 91 nömrәdә, 4000 nüsxәdә çap
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olunaraq, bütün Türküstanda maraqla oxunurdu. Hәmçinin gizli
yollarla bütün şәrq dövlәtlәrinә yayılmışdır. Bu jurnalın birinci
nömrәsi Sәmәrqәnd ölkәşünaslıq muzeyindә saxlanılırdı, qalan 90
nömrәsini isә 1990-cı illәrin әvvәllәrindә Tacikistan milli kitabxanasından fotokopiyalarını gәtirib, geniş tәdqiq etmişik. Ümumiyyәtlә, Əlizadәşünaslarla birlikdә Seyid Rzanın 500-ә yaxın
elmi әsәrlәrini, mәqalәlәrini, şeirlәrini tapıb, üzә çıxarmışıq.
S.R.Əlizadәnin yeniliklәrindәn biri dә onun ana dilinә müraciәti idi. 1914-cü ildә “ Ayna” (Güzgü) jurnalının 35-ci nömrәsindә “ Hәr millәt öz dili ilә fәxr edir” mәqalәsi demәk olar ki, bu
gündә dә çox aktualdır. Bu mәqalәdә Əlizadә yazır: “Zәmanәmizdәki iki mühüm mәsәlәlәrdәn biri dә dil mәsәlәsidir. Ayıq
millәtlәr bunun әhәmiyyәtini birinci mәsәlәlәrdәn artıq hesab edirlәr. Hәmişә öz dillәrindәn xәbәrdar olurlar, hәr kim yeri gәlәndә,
bir xarici söz yerinә iki, ya üç kәlmә öz sözlәrindәn qoşub axırına
yetirirlәr. Hәqiqәtәn hәm, hansı bir millәt ki, öz dilini özgә lüğәtlәrdәn tәmiz saxlasa, öz millәtini mühafizә etsә, din vә adәtini
әldәn vermәz. Lakin biz türkistanlılar isә qәflәt vә cәhalәtimizin
çoxluğundan bu mühüm mәsәlәdәn hәm xәbәrsizik. Öz dilimizdә
türkcә ya әrәbcә sözlәr olduğu halda, yenә dә hәvәs üçün rus vә
yaxud fransız sözlәrini araya qoşub, istifadә edirik. İki türkistanlı
bir-biri ilә danışanda hәvәslә rus sözlәrini araya gәtirmәk, xüsusәn
ayıb olmalıdır. Bu Türkistanımızda hansı bir rus, yaxud ermәni öz
dilini qoyub, bir-biri ilә türkcә danışırlar?! Amma biz danışdığımız vaxtda heç olmasa, hәr bir cümlәdә bir kәlmә rus sözü
işlәdilir. Mәsәlәn: Mәnә bir az pomoqat edin; Onu bu qәdәr iştraf
etdilәr; Filan adamın dükanını peçat etdilәr; Filankәsin bağına arist
qoydular; Mәn borcumu sovsim qurtardım; Bu yer çox çisto imiş;
Getdik, qulyat elәyәk; Filankәs persiyon ya ki, sart-dır?... Vә
halәnki, bu sözlәrin hamısı müsәlmancasına tәrcümә olunur.
Mәsәlәn: pomoqat - kömәk elәmәk
ştraf - cәrimә
peçat - möhür
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arist - hәbs
sovsim - tamam, yaxud bütün
çisto - tәmiz
persiyon - iranlı
sart - türkistanlı, yaxud özbәk
Bunları yazmaqda mәqsәdimiz günahlandırmaq, rusca oxumamaq vә yaxud öyrәnmәmәk deyil. : Bәli!.. heç bir ağıllı, huşlu
adam rusca oxuyub, danışmaq lazım deyil deyә bilmәz. Lakin öz
dilini qoyub, öz hәmyerlisi, hәmmәzhәbi ilә rusca, fransızca vә
başqa dildә danışsa, eyibdir, ardır, başqa sözlә desәk, gülmәlidir.
Əgәr ki, dilimizin qәdir- qiymәtini mühafizә elәmәsәk, ona xarici
lüğәt vә sözlәri qoşsaq, yaxın bir zamanda dil vә millәtimizi
itirәcәyik. Millәtimizi itirsәk, mәzhәbimiz öz- özünә yox olacaq.
Onda biz üçün dilimizi xarici sözlәrdәn mühafizә elәmәk әn
birinci mühüm vәzifәdir” (“Ayna” jurnalı, 1914).
S.R.Əlizadә Akmal İkramov, Fayzulla Xocayev, A.Kadıri,
Usman Nasir, Fitrәt, Çulpan, N.Turakulov vә minlәrlә başqa
vәtәnpәrvәr ziyalılar kimi, 1937-ci il qurbanı olaraq, hәbs edilib.
Vladimir şәhәrindә mәhbuslar hәbsxanasında 1945-ci ildә ağır
xәstәlikdәn vәfat etmişdir.
Sonuc
Sovetlәr Birinci Türkoloji Qurultayın nümayәndәlәrinin әksәriyyәtini güllәlәsә dә, hәbsxanalarda mәhv etsә dә, әsәrlәrini
yasaqlasa da, onların ideyalarını mәhv edә bilmәdi. Rus hökumәtinin istәdiyini bolşeviklәr 1926-cı ildә, yәni Birinci Türkoloji
Qurultayda hәyata keçirdilәr. Ərәb әlifbasının latın әlifbası ilә
әvәzlәnmәsi haqqında qәrar qәbul edildi. Lakin Türk xalqlarının
latın әlifbası әsasında özlәri üçün hazırladıqları әlifba da bir birindәn fәrqlәnirdi. Bu da türk xalqlarının bir birinin yazısını
oxumağı asanlaşdırmaqdansa, daha da çәtinlәşdirdi.
Sövet hökumәtini bu da qane etmәdi. 1939-cu ildә türk
xalqları mәcburi kiril qrafikası ilә hazırlanmış fәrqli әlifbalardan
istifadә etmәyә başladılar.
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Sovetlәr Birliyi parçalandıqda türk xalqları yenidәn latın
qrafikalı әlifbaya keçmәyi qәrara aldılar. Özbәkistan öz müstәqilliyini elan etdikdәn iki il sonra, 02 sentyabr 1993-cü ildә latın
әlifbasına keçmәk barәsindә qәrar qәbul etdi. Demәk olar ki, bu
günkü latın әlifbasının kökündә elә o illәr qәbul olunan latın
qrafikasının variantları durur.
Əlavə 1. Bakıda 26 fevral 1926-cı ildә keçirilәn Birinci Türkoloji
Qurultayda iştirak edәn Türküstanlılardan bir qrupu.

Əlavə 2. Özbәk dili üçün latın әlifbası әsasında 1926-cı ildә
qәbul olunmuş әlifba vә onun sonrakı dәyişdirilәn variantları.
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Axırıncı variant 1938-ci ilә qәdәr istifadә olunmuşdur, Yeni
әlifba 2 sentyabr 1993-cü ildә qәbul olunmuşdur.
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The 1st Turkological Congress important for the merging of Turkic
people in Russia, and for the cultural integration of Turks all over the
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УЗБЕКСКИЕ ДЕЛЕГАТЫ НА ПЕРВОМ
ТЮРКОЛОГИЧЕСКОМ СЪЕЗДЕ
Резюме
1-ый Тюркологический Съезд важное событие, как для объединения тюркских народов России, так и для культурной интеграции тюрков всего мира. Наиболее важные решения связанные
с алфавитом, этнографией, культурой тюркского языка были приняты на этом съезде.
В работе съезда приняли участие семь представителей Узбекистана.
В докладе предоставляется информация о делегатах, приглашенных из Узбекистана на съезд.
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TÜRKOLOJĠ QURULTAYDA FOLKLOR MƏSƏLƏLƏRĠ
Özət
1926-cı ildә Bakıda keçirilәn Türkoloji Qurultayın toplanmasının әsas mәqsәdinin әrәb әlifbasından latın әlifbasına keçid
mәsәlәsi olsa da, nәşr olunmuş qurultay stenoqram materiallarına
diqqәt etsәk, türk tarixi, etnoqrafiyası, әdәbiyyatı, mәdәniyyәti,
incәsәnәti, diyarşünaslığı haqqında maraqlı çıxışların vә tәkliflәrin olduğunu da görәrik. Qurultayda birbaşa folklor, xalq әdәbiyyatı ilә әlaqәli mәruzәlәr oxunmasa da, dinlәnilәn mәruzәlәrin vә
çıxışların sәtir aralarında folklor, xalq yaradıcılığı haqqında
olduqca diqqәtәlayiq fikirlәrin olduğunu görmәk mümkündür.
Stenoqram materialları әsasında hazırlanan bu çıxışda folklor nümunәlәrinin toplanması, qorunması, tәqdiqi vә nәşri haqqındakı
mülahizәlәrdәn bәhs olunur, mövzu ilә әlaqәli deyilәnlәr, irәli
sürülәn tәkliflәr maddәlәr halında ümumilәşdirilir.
Açar sözlər: Türkoloji Qurultay, mәruzә, çıxış, folklor, nümunә, tәdqiq, nәşr.
GiriĢ
Tәxminәn 131 nümayәndәnin iştirakı ilә 1926-cı ilin 26 fevralında Bakı Maarif Sarayında öz işinә başlayan "Birinci Ümumittifaq Türkoloji Qurultay" 17 iclasda 38 mәruzәnin oxunması ilә 6
mart tarixindә öz işini yekunlaşdırmışdır. Bәzәn XX әsr türkologiya elminin başlanğıcı (Nərimanoğlu və AğakiĢiyev, 2006: 9),
bәzәn isә Moskvanın fantaziyası olaraq qәbul edilsә dә (Kazımoğlu, 1999: 4; ġimĢir B., 1992: 98), Bakı Türkoloji Qurultay
XX әsrdә türk xalqlarının әn geniş şәkildә tәmsil olunduğu, onun
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dilinin, әdәbiyyatının, tarixinin, mәdәniyyәtinin, folklorunun,
etnogenezisinin, etnoqrafiyasının müxtәlif aspektlәrdәn әlә alınıb
araşdırıldığı geniş miqyaslı toplantı ünvanını almağa layiqdir.
Ə.Hüseynzadә, M.F.Köprülüzadә, V.V.Barthold, S.F.Oldenburq, N.N.Poppe, K.K.İbrahimov, A.N.Samoyloviç, B.S.Çobanzadә, H.A.Odabaş, Ş.G.Şәrәf, N.İ.Aşmarin, H.Zeynallı,
A.R.Zilfeld, S.Y.Malov, F.R.Ağazadә, T.T.Mentsel, L. V. Şerba, N. G. Katanov kimi mәşhur türkoloqların bir araya gәlmәsi
bu qurultayın türkologiya elmi tarixindә örnәyinә çox az rast
gәlinәn bir toplantı olması ilә yanaşı, Azәrbaycan Kommunist
Partiyasından göstәriş vә yardım alan Tәşkilat Komitәsinin bu iş
üçün nә qәdәr әmәk sәrf etdiyini dә göstәrir.
1.Türkoloji Qurultayda əlifba məsələsi
Qurultayın toplanmasının әsas mәqsәdinin әlifba problemi,
әrәb әlifbasından latın әlifbasına keçid, (Demirel, 1999:29)
olduğu hamıya bәllidir. Türkiyәli alim Bilal Şimşirin ifadәsi ilә
"imla vә orfoqrafiya problemi qurultay maddәlәrinin onurğasını
tәşkil edirdi" (Şimşir B., 1992:117).
Professor Tofiq Hacıyev isә bu barәdә yazır: "Maraqlıdır: türk
xalqlarının tarixi, mәdәniyyәti, maarifi ilә bağlı zәngin problemlәr
proqramı olan Birinci Türkoloji Qurultay adәtәn әn çox dil
mәsәlәlәri ilә xatırlanır. Bu, birinci növbәdә, qurultayda qoyulmuş
dil mәsәlәlәrinin hәcmi ilә bağlıdır. Qurultayın 17 iclasından 13-ü
dil mәsәlәlәrinә hәsr olunmuşdur. Bunların da içәrisindә 5 iclasda
ancaq әlifba mәsәlәsi müzakirә olundu. Əlbәttә, bu tәsadüfî deyildil mәsәlәlәri, bütün nәzәri çıxışları vә elmi sәviyyәsi ilә yanaşı
tәcrübi sәciyyә daşıyırdı, gözlә görünәn vә praktiki-kütlәvi
rezonansı olan mәsәlәlәr idi: türk dillәrinin, imla, termin, әlifba
mәsәlәlәri, türk әdәbi dili vә ana dilinin tәdrisi mövzuları. Mәsәlәnin başqa tәrәfi dә var: bütün elmi-mәdәni mahiyyәti ilә yanaşı,
qurultayın gündәliyi o vaxtkı Sovet dövlәtini, birinci növbәdә,
siyası mәzmunu ilә maraqlandırırdı" (Hacıyev 2006:18).
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Nәşr olunmuş qurultay stenoqram materiallarına diqqәt
etsәk, yuxarıda sadalanan dil mәsәlәlәri ilә yanaşı türk tarixi,
etnoqrafiyası, әdәbiyyatı, mәdәniyyәti, incәsәnәti, diyarşünaslığı
(Buran 2009:435; Buran 2011:295; Hәsәnli 1999:7) vә s. haqqında maraqlı çıxışların vә tәkliflәrin olduğunu görәrik. Dil mәsәlәlәri xaricindә qurultayın gündәminә daxil olan digәr çıxışlar
әsasәn qurultayın ikinci günü tәqdim olunmuşdur ki, bunun da
pәrdәarxası mәqamlarının olduğu mәlumdur (İsayeva, 2000:120,
Qayıbov, 2013:210). Bu çıxışlar sırasında V.V.Bartoldun "Türk
xalqlarının müasir vәziyyәti vә öyrәnilmәsinin yaxın vәzifәlәri",
İ.N.Borozdinin "Tatar mәdәniyyәti sahәsindә әn yeni kәşflәr",
S.İ.Rudenkonun "Türk tayfalarının etnoqrafik tәdqiqinin müasir
vәziyyәti vә әn yaxın vәzifәlәri", Y. Messaroşun "Anadolu vә
Balkan türklәrinin etnoqrafiyasının tәdqiqinin müasir vәziyyәti
vә әn yaxın vәzifәlәri", Çursinin "Qafqaz türklәrinin etnoqrafik
tәdqiqinin әn yaxın vәzifәlәri" adlı mәruzәlәri olduqca maraq
doğurur. Dil iclaslarından sonra keçirilәn “Diyarşünaslıq” iclasında isә S.F.Oldenburqun “Türk xalqları arasında ölkәşünaslıq
işlәrinin xüsusiyyәtlәri”, A.A.Müllerin “Türk xalqlarının tәsviri
incәsәnәti haqqında”, T.T.Mentselin "Anadolu- Balkan türklәrinin әdәbiyyatının araşdırılması nәticәlәri vә perspektivlәri",
M.F.Köprülüzadәnin "Bektaşiliyin mәnşәlәri: Kiçik Asyada islam batiniliyinin tәkamüli-tarixiyәsi haqqında bir tәcrübә", qurultayın son iclasında isә Əli bәy Hüseynzadәnin "Qәrbin iki
dastanında türk" adlı mәruzәlәri dinlәnilmişdir.
Qeyd etmәk lazımdır ki, qurultaydakı çıxışlardan әldә olunan nәticәlәr doqquz yekun qәtnamәdә öz әksini tapmışdır. Bunlardan üçü türk tarixi, etnoqrafiyası, әdәbiyyatı, folkloru, mәdәniyyәti, incәsәnәti, diyarşünaslığı haqqındadır.
2.Türkoloji qurultay xalq yaradıcılığı haqqında
Qurultayda birbaşa xalq yaradıcılığı, xalq әdәbiyyatı ilә
әlaqәli mәruzәlәr oxunmasa da, çıxışların sәtir aralarında folklor
nümunәlәrinin toplanması, tәdqiqi, qorunması vә nәşri haqqında
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olduqca diqqәtәlayiq fikirlәrin olduğunu görmәk mümkündür vә
onu da qeyd etmәk lazımdır ki, qurultayın heç bir iştirakçısı bu
istiqamәtdә verilәn tәkliflәrә mәnfi rәy bildirmәyib. Hәtta qurultayın on beşinci iclasında L.V.Şerbanın "Doğma dilin tәdris metodikasında әn yeni cәrәyanlar" vә İ.Lemanovun "Türk dillәrinin
tәdris metodikasının әsasları" adlı mәruzәlәrindәn, C.A.Əfәndizadәnin, G.E.Sәәdinin, G.Şәrәfin, H.A.Odabaşın mövzu ilә әlaqәli qısa çıxışlarından sonra hazırlanmış "Doğma dilin tәdrisi
metodikası üzrә" yekun qәtnamәnin onuncu maddәsindә ana dilin tәdrisindә "Birinci pillәdә әsas tәlim materialları türk xalqlarının xalq yaradıcılığı olmalıdır" (Nәrimanoğlu vә Ağakişiyev
2006, s.425) fikri yekdilliklә qәbul edilmiş, tәlim-tәrbiyәdә xalq
әdәbiyyatının әhәmiyyәti bir daha vurğulanmışdır.
Bir başqa çıxışda, Azәrbaycan Dövlәt Universitetinin müәllimi Kazan tatarlarından Əziz Qubaydulinin "Türk-tatar xalqlarında tarixi әdәbiyyatın inkişafı" mövzusundakı mәruzәsindә
XIX әsr Kazan türklәri arasında başlayan folklor vә etnoqrafiya
çalışmalarının qısa xülasәsi verilmişdir. Mәruzәsindә Qubaydulin Tatar әdәbiyyatını Qәrb üsulunda tәdqiq edәn İbrahim Halfinin, Hüseyn Əmr Xanın, Nәsirinin adlarını çәkәrәk onların tәdqiqatlarının xalq әdәbiyyatının öyrәnilmәsi baxımından olduqca
әhәmiyyәtli olduğunu qeyd edir. O, İbrahim Halfinin 1822–ci
ilindә "Cingizxan vә Axsaq Teymurun hәyatı" adlı anonim
hekayә toplusunu şifahi әnәnәdәn toplayıb nәşr etdirmәsini,
1824-cü ildә isә mәşhur türkoloq Fennin rәhbәrliyindә Əbülqazı
Bahadır xanın “Şәcәrәyi-Türk” әsәrini çap edirmәsindәn danışır.
Halfinin hazırladığı toplunun ön sözündә Tatar xalqının mәhv
olmaqda olan tarixi әlyazmaları vә tarixi xarakterli xalq әdәbiyyatı nümunәlәrini toplamağa vә qorumağa çağırdığını qeyd edәn
Qubaydulin bu alimin tәdqiqatları ilә yanaşı bir başqa tatar
aydını Nәsirinin Volqa әtrafında yaşayan tatarların tarixi mahnılarını, mәişәt tarixinә dair (mәsәlәn, geyim, mәişәt әşyaları, adәt
vә әnәnәlәr) rәvayәtlәri toplayıb nәşr etdirdiyini bildirir. Nәsi87

rinin eyni zamanda "Tatarların sünni müsәlmançılığının tәsirindәn kәnar yaranan inanc vә mәrasimlәri" vә "Kazan tatarlarının
xalq әdәbiyyatı" adlı iki önәmli mәqalәlәrinin dә olduğunu ifadә
edir. Qubaydulin Nәsirinin biri "Kazan haqqında (onun tutulması) nәğmә", biri dә "1814- cü ildә Fransaya rus yürüşü haqqında nәğmә" adlı iki tarixi mәzmunlu nәğmәni N. V. Katanova
verdiyini qeyd edir. Onun şәxsi arxivindә "Tәvarixi- bulqariyyә"
vә "Dastani-Cingizxan vә Axsaq Teymur"un yeni nüsxәlәrinin
olduğunu, hәr il әldә etdiyi materialların mәhv olmasının qarşısını almaq üçün tatar dilindә çap etdirdiyi stolüstu tәqvimlәrin
yarpaqlarına yerlәşdirdiyini dә mәruzәdәn öyrәnirik. Mәruzәdә
bir başqa tatar aydını Mәrcaninin dostu olan Hüseyn Əmrxanın
tatar rәvayәtlәrini toplayıb, çap etdiridiyi, mәhv olmaqdan qurtardığı qeyd edilir (Nәrimanoğlu vә Ağakişiyev 2006, ss. 47-64).
Rus әsilli S. İ. Rudenkoun "Türk tayfalarının etnoqrafik tәdqiqinin müasir vәziyyәti vә әn yaxın vәzifәlәri" adlı mәruzәsindә türk xalqının mәdәni hәyatının folklor vә etnoqrafik baxımdan tәdqiq edilmәsinin zәruri olduğu bildirilir. Türklәrin yaşadığı yerlәr haqqında mәlumat verәn Rudenko türkün fiziyologiyasının, hәyatının, geyiminin, dini inancının izahını vermәyin olduqca çәtin olduğunu bildirir. Tәdqiqatçıya görә türklәr arasında
İslam dini hakim olsa da, hәlә dә bәzi türk xalqlarında qәdim
dinlәrin izlәri yaşamaqdadır. Rudenko türklәr haqqında bu günә
kimi yazılan әsәrlәrin üçüncü dәrәcәli mәsәlәlәrә aid olduğunu,
әsas mövzuların kәnarda qaldığını, türklәrin antropolojik vә etnoqrafik hәyatını öyrәnmәk üçün geniş tәdqiqatların aparılmasının zәruri olduğunu bildirir. Tәdqiqatçıya görә, türk dünyasında
poleoetnolojik tәdqiqatlar iptidai vәziyyәtdәdir, onların mәskunlaşdıqları yerlәrә ekspedisiyalar tәşkil olunmalı, ayrı-ayrı türk
boylarının mәdәniyyәt abidәlәri tәdqiq olunduqdan sonra ortaq
mәxrәcә gәlinmәlidir (Nәrimanoğlu vә Ağakişiyev 2006:70).
Şimali Qafqaz türklәrindәn olan Çursinin “Qafqaz türklәrinin
etnoqrafik tәdqiqinin әn yaxın vәzifәlәri” adlı mәruzәsindә Qaf88

qazda yaşayan türklәrinin adәt-әnәnәsi, mәdәniyyәti, inancı әlә
alınır. Mәruzәsinin giriş hissәsindә Şimalı Qafqazda yaşayan xalqların etnik xüsusiyyәtlәrindәn, saylarından bәhs edәn tәdqiqatçı bu
xalqlar haqqında kifayәt qәdәr tәdqiqatın aparılmadığını qeyd edir.
Ərazidә 10-a yaxın ayrı-ayrı türkdilli xalqların yaşadığı, bunların
da әsasını Azәrbaycan türklәrinin tәşkil etdiyi, ancaq onlar
haqqında yazılı mәnbәlәrin yox sәviyyәsindә olduğu bildirilir.
Mәruzәdәn, tәdqiqatlar nәticәsindә türklәrin әksәriyyәtinin
oturaq hәyata keçdiyini, Noqay vә Qaraçaylarda hәlә dә Orta
Asiya türk köçәri hәyatının davam etdiyini öyrәnirik. Yaşayış
mәskәnlәrinin mәişәt hәyatına uyğun olaraq alaçıqlarda, yarızirzәmilәrdә vә zirzәmilәrdә davam etdiyini, buna uyğun olaraq yarı
oturaq hәyat Balkarlarda daş binalardan, Qaraçaylarda nәhәng
ağac tirlәrdәn tikilәn evlәrdә, Qumuk vә Azәrbaycan türklәrindә
isә kәrpicdәn inşa edilәn evlәrdә olduğunu bildirәn mәruzәçi
mәişәt hәyatına bağlı olaraq Qafqaz türklәrindә mәtbәx әşyalarının ağacdan, dәridәn, buynuzdan vә hәtta daşdan düzәldildiyini qeyd edir. Mәtbәx әşyalarının düzәnliklәrdә gildәn,
yüksәk yerlәrdә ağacdan, dәridәn, buynuzdan düzәldildiyini ifadә
edәn Çursin, Şimali Qafqaz türklәrindә qәbilә quruluşunun hәlә
dә özünü әhәmiyyәtli dәrәcәdә qoruduğunu, Azәrbaycan
türklәrindә isә bunun az özünü büruzә verdiyini qeyd edir. Buna
bağlı olaraq da Şimali Qafqaz türklәri arasında әsasәn "ekzoqam"
(uzaq evliliklәr) nigah müşahidә olunur, ancaq son illәrdә bu hal
bir az yumşalsada, hәlә dә eyni soydan olanlar bir-biriylә
evlәnmәzlәr. Azәrbaycan türklәrindә isә bunun tәrsinә "endoqam", yәni yaxın qohumlar arasında nigahlar üstünlük tәşkil edir.
Qafqaz türklәri arasında xalq әdәbiyyatı nümunәlәrindәn
danışan Çursin xüsusi ilә dastançılıq әnәnәsinin yayğın olduğunu qeyd edir. Qaraçay vә Balkarlarda Nart dastanının çox bilindiyini, noqay vә türkmәnlәrdә isә bu dastanın olmadığını qeyd
olunur. Tәdqiqatçı görülәn işlәrlә yanaşı bir çox işin hәlә dә
sahibini gözlәdiyini qeyd edir, xüsusi ilә Qafqaz türk xalqları
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haqqında mәnbәlәrin biblioqrafyasının tәrtib olunmadığını, qәdim kitabәlәr, Qafqaz türk xalqları haqqında klassik әrәb әdәbiyyatında olan әlyazmaların bir araya gәtirilmәdiyini bildirәn
tәdqiqatçı bunların nәşrinin vacib olduğunu vurğulayır. Çursinә
görә bu xalqlara aid etnoqrafiya materialları hazırlanmalı, Qafqaz türk xalqlarının etnologiyasının planlı vә davamlı öyrәnilmәsi üçün tәşkilatlar qurulmalıdır (Nәrimanoğlu vә Ağakişiyev
2006, ss. 79-83).
Qurultayda folklor nümunәlәrinin toplanıb nәşr olunması
haqqında konkret tәkliflәr N.İ.Aşmarindәn gәlir. Aşmarin mәruzәsinin girişindә Türk xalq әdәbiyyatının çoxsaylı nümunәlәrini
toplayan Radlovun adını çәkәrәk, türkologiyanın qәhrәmanlıq
dövrünün bitdiyini, ayrı-ayrı dialektlәrin tәdqiqinә başlamağın
tam zamanı olduğunu, ömrünü xalq hәyatının bütün xüsusiyyәtlәri ilә öyrәnmәyә hәsr edәn tәdqiqatçılara ehtiyac olduğunu bildirir, şifahi xalq әdәbiyyatı nümunәlәri, qәdim әlyazmalar, nadir
kitablar, başdaşları, divarlarda olan qәdim yazıları toplamaq,
öyrәnmәk vә nәşrinin zәruriliyini ifadә edir. Tәdqiqatçıya görә,
әyalәtlәrdәki әmәkdaşların hazırlığına lazımınca diqqәt yetirilsә,
türkologiya sürәtlә inkişaf edәr. Hәtta çiy materialların toplanması vә çapı türkologiyanın inkişafına büyük xidmәtdir. Xalq
әdәbiyyatı materiallarının toplanmasına dair tәlimatlar hazırlamaq, xalq әdәbiyyatı nümunәlәrinin çapı işini düzgün qurmaq,
әldә edilәn nәticәlәrin imkan daxilindә Rus vәya türk dillәrindәn
birinә tәrcümә etmәk ümdә vәzifәlәrdәndir. Əks halda vaxt ötdükcә bu mәnbәlәrdәn sәmәrәli şәkildә istifadә xeyli çәtinlәşәcәk (Nәrimanoğlu vә Ağakişiyev 2006:144).
Bir başqa iştirakçı, Kazandan dәvәt olunmuş İ. N. Borozdin
"Tatar mәdәniyyәti sahәsindә әn yeni kәşflәr" adlı mәruzәsindә
Kazanda aparılan qazıntı işlәri nәticәsindә әldә edilәn nailiyyәtlәrdәn danışır, xüsusi ilә Başkirovun qәdim dövr mәdәniyyәti ilә
әlaqәli apardığı tәdqiqat işlәri haqqında mәlumat verir. Tәdqiqatçı Kızıl Ordanın qәdim paytaxtı vә Yeni Saray şәhәrindә
90

Ballod tәrәfindәn aparılan qazıntı işlәrinin nәticәlәrindәn, bunların Rus mәdәniyyәtinә göstәrdiği tәsirdәn bәhs edir. İ.N.Borozdin dә digәr mәruzәçilәr kimi aparılan tәdqiqat işlәrinin kifayәt
etmәdiyini, xüsusi ilә çarlıq dövründә Krımda türk mәdәniyyәtinin tәdqiqinә maneәlәrin olduğunu, ancaq bu әngәllәrin sovet
dövründә ortadan qalxacağına, sadәcә Krımda deyil, SSRİ-dә
yaşayan bütün türk xalqlarının tarixinin yeni-yeni sәhifәlәrinin
açılacağına ümid etdiyini bildirir (Nәrimanoğlu vә Ağakişiyev
2006, ss. 42-46).
Qurultayın on altıncı iclasında Oldenburq “Türk xalqları
arasında diyarşünaslıq işinin xüsusiyyәtlәri” adlı mәruzәsini
oxuyub. Oldenburqa görә diyarşünaslıq işi türkologiya elminin
aktual mövzularındandır vә diyarşünaslıq mövzusunda tәdqiqatlar aparılmasa, türkologiya elmi sağlam tәmәllәrә әsaslanmayacaq. Diyarşünaslıq işinin tәşkili üçün mәktәb vә diyarşünaslıq
tәşkilatları arasında iş birliyi olmalıdır. Xüsusi ilә diyarşünaslıq
tәşkilatlarında işlәyәn insanların özlәrini yetişdirmәlәrinә diqqәt
verilmәlidir. Diyarşünaslıq İnstitutlarının qurulması zәruridir.
Oldenburqa görә türklәrin yaşadıqları әrazilәrdәki yer adları,
onların mәnaları, bu adların verilmә sәbәblәri, dil әlaqәlәri tәdqiq olunmalı, mәskunlaşma yerlәrinin planı tәyin edilmәlidir.
Bütün bunlardan sonra insanların bu yerlәri niyә mәskәn tutduqları mövzusunda mәlumatlar әldә edilә bilәr. Tәdqiqatçıya
görә çox vaxt yaşayış yerlәrinin planı etnik mәlumatlar haqqında mühim mәlumatlar verir. İnsanlar әsasәn yaşadıqları vә yaxud uzun müddәt bağlı qaldıqları yerlәrin şәrtlәrinә uyğun davranırlar (Nәrimanoğlu vә Ağakişiyev 2006, ss. 311-321).
Qurultayın fәxri qonaqlarından olan Alman әsilli şәrqşünas
"Sözdә Professor" (Demirel, 1999:50) T. T. Mentsel "AnadoluBalkan türklәrinin әdәbiyyatının araşdırılmasının nәticәlәri vә
perspektivlәri" mövzusunda mәruzәsindә türk әdәbiyyatının
inkişaf dinamikasının әsas xәtlәrini tәhlil edir. Mentsel mәruzәsindә zaman-zaman şifahi xalq әdәbiyyatının toplanması, tәdqiqi
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vә nәşri mәsәlәlәrinә dә tәmas edir. Mentselә görә, türklәrdә
şifahi xalq әdәbiyyatı, xüsusi ilә mistik әdәbiyyat son dәrәcә
yüksәk keyfiyyәtә sahibdir. Ancaq onlar olduqca әhәmiyyәtli
olan bu materiallara diqqәt etmәyiblәr. Mentselә görә, türklәrdә
әdәbiyyat tarixçiliyi әsasәn tәzkirәçilik üslubundadır vә Qәrbdәki әdәbiyyat tarixçiliyi türklәr tәrәfindәn bilinmir. Anadoluda
yazılan tәzkirәlәrin bir hissәsi zaman-zaman İtalyan, Fransız vә
Alman dillәrinә tәrcümә edilmişdir. Bütün bu çalışmaların
Avropada türklәrә qarşı marağın artmasına sәbәb olduğunu qeyd
etmәk lazımdır. Mentselә görә Rusiyada XIX әsrdәn etibarәn V.
V.Radlovun çalışmalarıyla türk xalqları әdәbiyyatının araşdırılmasında köklü dәyişikliklәr meydana gәlmişdir. Radlov Rusiyada yaşayan türklәrin tәdqiqinә uzun illәr sәrf etmişdir. Mentsel,
türk şıfahi xalq әdәbiyyatının tәdqiqindә xüsusi rol oynayan İ.
Kunoşun çalışmaları haqqında isә belә deyir: “Əlverişli şәraitdәn istifadә edәn Macar İqnas Kunoş xalq әdәbiyyatına marağı
yüksәklәrә ucaltdı. İndiyәdәk türk xalqlarında xalqa romantik
mәhәbbәt bir o qәdәr inkişaf etmәdiyindәn vә onlar arasında
xalq әdәbiyyatının zәngin sәrvәtlәrindәn yararlana bilәn Herder
vә ya Grim kimi şәxsiyyәtlәr meydana çıxmadığından, Kunoş
bu cәhәtdәn faydalana vә hәmin tәlәbatı ödәmәyә nail ola bilmişdi. O, zәngin folklor materialları kolleksiyasını çap etdirdi”
(Nәrimanoğlu vә Ağakişiyev 2006:325).
Mentselә görә, türk şeirinin araşdırılmasında Gibbin, Paul
Hornın, Hatmanın, Qordlevskinin tәdqiqlәri türklәrin özlәrini dә
әdәbiyyatlarını incәlәmәyә sövq etdi. Mentselә görә türk tәdqiqatçıları arasında sadәcә F. Köprülüzadәnin çalışmaları Avropa
üslubundadır vә Köprülü bu çalışmaları ilә türk әdәbiyyatı elminә önәmli xidmәt edir (Nәrimanoğlu vә Ağakişiyev 2006:328).
Qurultay stenoqram materiallarında şifahi xalq әdәbiyyatı,
etnoqrafiya nümunәlәrinin toplanması, tәdqiqi istiqamәtindәki
çıxışların, aparılan diskussiyaların yanında bu nümunәlәrin qorunması, sәrgilәnmәsi vә gәlәcәk nәsillәrә ötürülmәsi haqqında
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olduqca diqqәtәlayiq fikirlәrin olduğunu görmәk mümkündür.
Arxeoloji qazıntılar, ekspedisiyalar zamanı әldә olunan nümunәlәrin qorunması vә sәrgilәnmәsi üçün istәr açıq, istәr qapalı muzeylәrin olmaması müxtәlif türk ellәrindәn gәlәn qurultay iştirakçılarının demәk olar ki, hamısını narahat edәn mövzu olmuşdur. Bu mәsәlә bәzәn açıq, bәzәn üstüörtülü bir şәkildә dilә gәtirilmişdir. Bu istiqamәtdәki tәkliflәrdәn biri Çursinin yuxarıda
adını çәkdiyimiz “Qafqaz türklәrinin etnoqrafik tәdqiqinin әn
yaxın vәzifәlәri” adlı mәruzәsindә görülür. O, Azәrbaycan Dövlәt Muzeynin nәzdindә, ya da müstәqil müәssisә şәklindә Zaqafqaziyanın bütün türk xalqlarının mәişәtinә hәsr edilmiş muzey yaradılmasının zәruriliyindәn danışır (Nәrimanoğlu vә Ağakişiyev 2006:82). Krım Dövlәt Universitetinin müәllimi H. A.
Odabaş isә daha konkret tәkliflә, ortaq türk etnoqrafiya muzeyinin yaradılması tәklifi ilә çıxış edir. Onun türk xalqlarının
mәdәni abidәlәrinin, folklor nümunәlәrinin toplanıb qorunması
üçün tәklif etdiği maddәlәr paketinin sonuncusunda: "Türk
respublikalarının birinin mәrkәzindә ümumi etnoqrafiya muzeyi
yaratmaq lazımdır" tәklifi o dövr üçün olduqca әhәmiyyәt kәsb
edәn bir fikir idi (Nәrimanoğlu vә Ağakişiyev 2006:94).
Qurultaya xüsusi olaraq dәvәt alan Ankara Etnoqrafiya Muzeyinin macar әsilli müdiri Messaroş "Anadolu vә Balkan türklәrinin etnoqrafiyasının tәdqiqinin müasır vәziyyәti vә әn yaxın
vәzifәlәri" adlı mәruzәsindә Anadolu türklәrinin mәdәni hәyatı
haqqındakı araşdırmalardan bәhs etdikdәn sonra, әldә olunan
materialların Ankaradakı Etnoqrafiya Muzeyindә qorunduğunu
bildirir. Messaroş, SSRİ-dә yaşayan türkoloqlarla Anadoluda yaşayan türkoloqlar arasında әmәkdaşlığın yaranmasının, ekskursiya
vә ekspedisiya zamanı әldә olunan materialların hәr iki ölkәnin
muzeylәrindә sәrgilәnmәsinin, xüsusi ilә Ankaradakı Etnoqrafiya
Muzeyinin vaxtaşırı hazırladığı toplularının surәtinin çıxarılıb,
şәrq türklәrinin eyni әhәmiyyәtә malik topluları ilә dәyişdirilmәsinin vacibliyindәn bәhs edir (Nәrimanoğlu vә Ağakişiyev 2006:77).
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Qeyd etmәk lazımdır ki, ortaq türk etnoqrafiya muzeyinin
yaradılması fikri qurultay nümayәndәlәrinin hamısı tәrәfindәn
birmәnalı qarşılanmayıb. Mәsәlәn, Peterburq Elmlәr Akademiyasının üzvü Rudenko bu tәklifә qarşı çıxaraq türk ölkәlәrindә bu
istiqamәtdә kifayәt qәdәr çalışmaların olmadığını sәbәb göstәrәrәk, ümumittifaq etnoqrafiya muzeyinin yerinә әyalәtlәrdә
mövcud muzeylәrin nәzdindә yeni şöbәlәrin yaradılmasının mәqsәdәuyğun olacağını, ortaq türk etnoqrafiya muzeyinin növbәti
qurultayda görüşülmәsini tәklif edir. (Nәrimanoğlu vә Ağakişiyev
2006:100) Rudenkonun bu tәklifi Etnoqrafiya Komissiyasının
yekun qәtnamәsinin beşinci maddәsindә türk dövlәtlәrinin birinin
paytaxtında türk mәdәniyyәti mәrkәzi muzeyinin qurulmasının
son dәrәcә әhәmiyyәtli olduğu, ancaq bu istiqamәtdә işlәrin “bir
sonrakı qurultayın qәrarı ilә yerinә yetirilmәsinә qarar verildi”şәklindә öz әksini tapmışdı. Ancaq mәlum olduğu kimi, Bakı
Türkoloji Qurultayın Tәşkilat Komitәsinin dә tәklifi ilә 2 il sonra
Sәmәrqәnddә keçirilmәsi qәrarlaşdırılsa da vә bu istiqamәtdә dә
Türk Dillәrinin İmlası Haqqında qәtnamәni hazırlayan İmla
Komissiyasına tapşırıq verilsә dә, (Nәrimanoğlu, Ağakişiyev
2006: 362) bir çox tәdqiqatçının da qeyd etdiyi kimi, I Türkoloji
Qurultay öz mәqsәdinә nail olduğuna görә Moskva ikinci qurultaya ehtiyac duymadı (Demirel, 1999: 45, İsayeva, 2000: 142).
3.Türkoloji Qurultayda xalq ədəbiyyatı ilə bağlı irəli
sürülən təkliflər
Mәruzәlәrin vә digәr çıxışların qısa xülasәsindәn görüldüyü
kimi, qurultayda xalq әdәbiyyatı vә mәdәniyyәti haqqında olduqca diqqәtәlayiq fikirlәr söylәnmış, tәkliflәr irәli sürülmüşdür.
Deyilәnlәri aşağıdakı kimi ümumilәşdirmәk mümkündür:
1. Ana dilinin tәdrisindә birinci pillәdә әsas tәlim materialı
kimi türk xalqlarının xalq yaradıcılığı nümunәlәrindәn istifadә
olunmalıdır.
2. Türk folkloru çarlıq dövründә yetәri qәdәr çap edilmәyib, tәdqiq olunmayıb. Eyni zamanda bu istiqamәtdә aparılan
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tәdqiqatlar kifayәtsizdir, pәrakәndәlik göstәrir. Sovet dövründә
başda RSFSR-in tәrkibindә olan türk xalqları olmaqla, digәr türk
xalq mәdәniyyәtinin bütün sahәlәrinin geniş şәkildә tәdqiq
olunacağına ümid edilir.
3. Ekspedisiyalar zamanı yerli alimlәrin qazıntılara, tәdqiqatlara cәlb olunmaması, onların hazırlığına fikir verilmәmәsi vә
bütün bunların planlı şәkildә hәyata keçirilmәsi qurultayda dilә
gәtirilәn әn әsas mәsәlәlәrdәn biri olmuşdur. Bu mövzuda oyrat
әsilli jurnalist A.M.Sabaşkin öz narazılığını belә dilә gәtirmişdir:
"Bizim xalqımızın, bizim tayfanın tarixi torpaq altındadır.
Qazıntılar vaxtaşırı aparılır, lakin mәn buradan hәmin işi aparan
yoldaşlardan xahiş etmәk istәrdim ki, onların işindә yerlәrdәki
işçilәr dә iştirak etsinlәr.Biz oyratlar bilirik ki, sovet hakimiyyәti
dövründә bizә 3 ekspedisiya gәlib. Onların nәticәlәrini bilmirik,
planlardan, vәzifәlәrdәn dә xәbәrimiz yoxdur" (Nәrimanoğlu,
Ağakişiyev 2006: 90-91). Mәruzәlәrdәn yerli mütәxәssislәrin
hazırlığına şәrait yaradılması tәklifi irәli sürülmüşdür.
4. Ekspedisiyalar zamanı әldә olunan materialların qorunması üçün tәcili surәtdә muzeylәrә ehtiyac var vә xüsusi ilә türk
dövlәtlәrinin birinin mәrkәzindә ümumi etnoqrafiya muzeyinin
yaradılması, әldә olunan materialların kataloqlarının hazırlanaraq ölkәlәr arasında mübadilәsinin hәyata keçirilmәsinin zәruriliyi vurğulanmışdır.
Qurultayda irәli sürülәn tәkliflәrin yekun qәtnamәlәrdә öz
әksini tapdığı mәlumdur. Mövzu ilә әlaqәli qeyd etmәk lazımdır
ki, dil vә әlifba haqqında alınan qәrarlardan irәli gәlәn tәlәblәrin
bir çoxunun qısa zaman içәrisindә yerinә yetirilmәyә başlanılsa
da, qurultayın gündәmindә olan digәr mәsәlәlәrin, xüsusi ilә
folklorla әlaqәli olanların hәyata keçirilmәsi istiqamәtindә görülәn işlәri ancaq o dövrün elmi-publisistik, әdәbi-bәdii proseslәrinә nәzәr salaraq qiymәtlәndirmәk mümkündür. Belә ki, qurultaydan sonrakı yaxın tarixdә xalq yaradıcılığı nümunәlәrinin
toplanması, öyrәnilmәsi vә nәşri çalışmalarında görülәn inkişa95

fa, başda “Maarif vә Mәdәniyyәt” jurnalı olmaqla o dövrün mәtbuat orqanlarında dәrc olunan materiallara, 1927-ci ildәn başlayaraq isә Azәrbaycan şifahi xalq әdәbiyyatı toplularının nәşrindәki artıma baxaraq qurultayın keçirilmәsinin xalq yaradıcılığı,
şıfahi xalq әdәbiyyatı nümunәlәrinin toplanması, öyrәnilmәsi vә
nәşrinin tәşkilinә böyük tәsir göstәrdiyini söylәmәk mümkündür. Bundan әlavә, 15 may 1928-ci ildә Bakıda keçirilәn Birinci
Aşıqlar Qurultayında Sәmәdağa Ağamalıoğlunun fәal iştirakını
vә orda alınan qәrarların da Türkoloji Qurultayla әlaqәlәndirmәk, onun tәsiri ilә tәrtib olunduğunu söylәmәyә imkan verir.
Sonuc
Nәticә olaraq qeyd etmәk lazımdır ki, üzәrindәn 90 il keçsә
dә, I Türkoloji Qurultayı haqqındakı hәr bir çalışma qurultayın
siyasi tәrәfini qiymәtlәndirmәklә bәrabәr, onun türkologiya
elminә verdiyi töfhәlәri yenidәn dilә gәtirir, XX әsrin başlarında
keçirilәn bu toplantının bu gün hәlә dә aktuallığını itirmәdiyini
göstәrir.
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FOLKLORE ISSUES IN “I TURKISH CONGRESS”
Abstract
Despite the aim of the first Turkish Congress held in Baku in
1926 was the alphabet change itself from the Arabic alphabet to the
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Latin; if we pay attention to the verbatim materials of the conference,
we can see Turkish history, ethnography, literature, culture, art,
interesting speeches and proposals about the issues. Though, during
the congress, the folklore, literature was not a priority, some
subliminal messages were given in speeches and reports regarding the
folklore, literature.
That speech which was prepared on the basis of verbatim
folklore samples deals with collections preservation, and publiccation,
subject matter issues, proposals is generalized in order.
Key words: I Congress of the Turkiology, topic, output, folklore,
example, research, publication.
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ВОПРОСЫ ФОЛЬКЛОРА НА ТЮРКОЛОГИЧЕСКОМ
СЪЕЗДЕ
Резюме
Несмотря на то что, главной целью Первого Тюркологического Съезда, проведенного в 1926 году в Баку, было из менение алфавита – переход от арабского на латинский алфавит,
если обратить внимание на стенографические материалы
конференции, можно увидеть множество интересных выступлений и предложений о тюркской истории, этнографии, литературы, культуры, искусства. Хотя, во время конгресса, фольклор и
литература не являлись приоритетными вопросами, некоторые
речи отражали в себе вопросы фольклора и литературы.
Этот доклад был подготовлен на основе стенографических
отчетов.
Ключевые слова: Первый Тюркологический съезд, тематика, заключение, фольклор, образец, исследование, публикация.
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