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Türk aydınları haqqında 
 
Ziyalı elmdə, incəsənətdə, mədəniyyətdə müəyyən yaradıcılığa malik, ardıcıllar yetişdirən, 
xalqın  (yaxud millətin) həyatı təhlükəyə düşəndə ön cərgədə dayanan, onun qabağında 
gedən adama deyirlər. 

 
*** 

 

 
Cümhuriyyət qurmaq ideyası türklər arasında qətiyyən göydəndüşmə, yaxud təsadüf sayıla 
bilməz. Bu ideyanın özülünün qoyulmasında Ziya Gökalp`ın mühüm xidməti var. Əlimərdan 
bəy Topçubaşov, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu kimi gerçəkdən də böyük türklər 
artıq cümhuriyyətçi  təfəkkürü meydana gətiriblər. Onların başlıca xidməti budur ki, onlar 
vaxtında  dərk  ediblər  ki,  türkün  inkişaf,  tərəqqi,  qurtuluş  yolu  cümhuriyyətdədir,  onu 
gətirmək lazımdır. 

 
*** 

 
 
Alimlərimizdən Ziya bəy Bünyadov, Süleyman bəy Əliyarov, Yusif bəy Yusifov, Mahmud bəy 
İsmayılov, Şövkət xanım Tağıyeva, mərhum Mirəli Seyidov, mərhum Xudu bəy Məmmədov, 
mərhum   Aydın  bəy  Məmmədov,  mərhum  Zelik  Yampolski,  mərhum  Məmmədəli  bəy 
Hüseynov, Tofiq  bəy Hacıyev, Kamil bəy Vəliyev, Zakir bəy Məmmədov, İsa bəy Qəmbər, 
mərhum Malik bəy Mahmudov, mərhum Əbülfəz bəy Hüseynli, Qiyasəddin bəy Qeybullayev, 
Məhəmməd bəy Tantəkin və b. (adlarını çəkmədiklərim məni bağışlasın) hər cür hücum və 
təzyiqlərə məruz  qalır,  «millətçi»,  «pantürkist», «feodal dövrünün tərənnümçüsü»  və s. 
damğalarla, 37-38-ci illərin havası ilə təhdid edilirdilər. (Ölənlərə min rəhmət, qalaqlara Tanrı 
yar olsun!). 

 
*** 

 

 
Tarixçilərin Bilgi, Millət, Bəşər və İnsan qarşısında necə ağır, məsuliyyətli və şərəfli bir 
vəzifəni daşıdığı göz qabağındadır. 

 
*** 

 

 
Əjdər  Tağızadə`nin  adını  10-12  ildir  bu  mübarizədə  eşidirəm  -  biz  Xalq  Cəbhəsinin  ilk 
qurultayını çağıranda Əjdər bəy gəlmişdi. Biz Bakıda hakimiyyətdə olanda Çingiz Göytürk 
gəldi.  Ancaq  bundan  da  qabaq  doktor  Məhəmmədtağı  Zehtabi  hər  yerdə  Azərbaycanın 
azadlığı uğrunda çarpışırdı. 

 
*** 

 
 
Doktor Zehtabi mənim Bakıda müəllimim, ustadım olub. O, Pişəvəri`nin hökumətində gənclər 
təşkilatının aparıcı şəxslərindəndi.  Azərbaycanın güneyində müstəqillik uğrunda mübarizə 
aparıb. 

 
Sonra zaman gəldi, dəfələrlə həbs edildi. Gördü ki, vəziyyət yerimir, dedi ki, siyasi maarifçilik 
zəif olduğuna görə yerimir; gəlin öncə millətimizi maarifləndirək. «İran türklərinin tarixi» adlı 
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çox sanballı bir kitab yazdı. Bu da bir çıxış yoluydu, yəni türklər öz kökünə qayıtsınlar, bundan 
qürur duysunlar, düşünsünlər ki, onların tarixi İranda farsların tarixindən qədimdir, bu torpaq 
onlarındır, onlar bura gəlmə deyil, əksinə, türklər burada yerləşəndən sonra farslar gəlib. Bu, 
çox önəmli, həm ideoloji, həm də mədəni işdir. Zehtabi ömrünü elə bu yolda sərf elədi. 

 
*** 

 

 
Sonra mərhum Əli Təbrizli`ni götürək. Hələ 20 il bundan qabaq Əlyazmalar İnstitutundan 
onun  ərəb  əlifbasıyla türkcə yazılmış «Ədəbiyyat və milliyyət» kitabını gətirib kserosurətini 
çıxarıb  oxuyurduq. Sonradan onunla telefonla tanış olduq. O, Azərbaycanın müstəqilliyi və 
bütövlüyü uğrunda ömrünün sonunadək mübarizə aparıb. 

 
*** 

 

 
Əli Kamali də o sıradan. Səməd Behrəngi`nin işlərini necə unutmaq olar? Behrəngi öləndə 
bizə dedilər ki, onu Tehran rejiminin agentləri öldürüb çaya atıblar, ancaq yalandan bəyan 
etdilər ki, çayda boğulub. Niyə öldürdülər? Çünki o, folklor toplayırdı, folklorun toplanmasısa 
milli ruhun, milli mədəniyyətin özünə qayıtmasıdır. Buna da mane oldular. 

 
*** 

 
 
Qədir Rüstəmov, Flora Kərimova, Alim Qasımov, Səkinə İsmayılova, Afaq Bəşirqızı və b. elə 
yüksək şəxsiyyətli sənətkarlardır ki, medaldan, ordendən, addan ötrü heç vaxt heç bir qapını 
döyməzlər,  buna  rüşvətlə nail olmağısa ağıllarına belə gətirməzlər. Əslində onlar maddi 
baxımdan imkanlı deyillər. Bu böyük sənətkarların ən dəyərli sərvəti xalq sevgisiydi - onları 
hamımız sevirdik. 

 
*** 

 
 
Yazıq, min yazıq, bu (bir əli siyasətdə, bir əli elmdə olan - tərtib.) məmur-alimlər, ya da 
alim-məmurlar həmişə ikilik arasında qalmış, tez-tez ya bilərəkdən, ya da bilməyərəkdən 
çaşmış,  aldanmış, aldadılmış və xalqı da çaşdırmış, aldatmışlar. Yazıq, nə yazıq ki, bu növ 
alim-məmurlar bu günümüzdə də az deyil. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademikləri - 
İqrar Əliyev, Ağamusa Axundov və onların bir çox davamçıları bu zümrədəndirlər. 

 
*** 

 
 
Azərbaycanın yüksək intellektual səviyyəli gözəl alimləri, dəqiq elmlər sahəsində çox güclü 
mütəxəssisləri var. Hətta Azərbaycanda yetişən dəqiq elmlər üzrə mütəxəssisləri Türkiyəyə 
çatan kimi universitetlərə, institutlara işə götürürlər, çünki bizim mütəxəssislərin hazırlığı çox 
yüksək səviyyədədir. Amma indi Azərbaycanda maarifə, elmə ögey, yabançı, yırtıcı, dağıdıcı, 
düşmən  münasibət var. Rüşvət, pul bunların hamısını dağıdır. Gələcəkdə indiki iqtidarın 
cinayətlərindən biri də bu sayılacaq. 

 
*** 
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O  zaman  rəhmətlik  Turqut  Özal`la  söhbət  etdik,  mənə  söz  verdi  ki,  Türkiyə  hər  il 
Azərbaycandan 2 min tələbə götürəcək və onların bütün təhsil xərclərini ödəyəcək. Əgər biz 
beş  il  hakimiyyətdə  qalsaydıq  bu,  10  min tələbə  edəcəkdi.  Ancaq  bizdən  sonra  bunun 
üstündə durmadılar, hər şey pozuldu, yarımçıq qaldı. 


