əli bəy Hüseynzadənin
İstanbuldakı ilk günləri
Əli bəy HÜSEYNZADƏ

NÜMUNƏ MƏKTƏBİ

Mehdi Gəncəli
TÜRKOLOQ
Türkiyənin Mərmərə Universitetinin əməkdaşı

Azərbaycanlı mütəfəkkir, ədib, publisist Əli bəy
Hüseynzadə “Həyat” qəzetində Türkiyədəki təh
sili ilə bağlı “Nümunə məktəbi” adlı maraqlı
məqalə yazıb. O, məqaləsində Osmanlı Türkiyə
sinin təhsil sistemindən, bürokratiyasından,
Qafqazdan gələn bir türk tələbənin qarşısına
çıxarılan maneələrdən bəhs edib. Təqdim et
diyimiz bu material “Həyat” qəzetinin dörd sa
yında çap edilib. Məqalə “Nümunə məktəbi”
adını daşısa da, yazıda həmin məktəbəqədərki
dönəmlə bağlı hissə yer alıb. Təəssüf ki, “Həyat”
qəzeti bağlandığı üçün Əli bəyin bu maraqlı xa
tirəsinin davamı əlimizdə deyil.

Məqalənin ərəb qrafikasından latın qrafikasına
transliterasiyasını təqdim edirik.
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İngilislər deyirlər ki, vaxt nağddır. Yəni özünə
sərvətü mal və fəzlü kamal qazanmaq istəyən
bir insan əsla vaxtını boş yerə sərf etməməlidir.
Bən isə təhsil etdiyim məktəblərin münasibətsizliyi həsəbiylə vaxtımı pək çox boşa sərf edən
lərin biri olduğum üçün nə mal və nə sərvətə və
nə də istədiyim kimi bir kamal və fəzilətə malik
olamadım. Bəncə, hər bir insanın iyirmi yaşma
qədər təhsil və tərbiyəsi xitam bulmalıdır. Bən
cə, hər bir insan iyirmidən otuza qədər həyat və
məişətini təmin üçün müəyyən bir sərvətə ma
lik ola bilib, müstəqillən yaşaya bilməli və kim
səyə möhtac olmamalıdır. Bəncə, hər bir insan
otuzdan, ya heç olmazsa, qırxmdan sonra öz
fazlü kamalı ilə vətəndaşlarını müstəfid edə bil
məlidir. Bən bu səadətə nail olamadım və zənn
edirəm, elm və ədəb təhsili həvəsində olan din
daşlarımın əksəri bənim halımdadırlar. Buna da
səbəb özümüzə görə münasib bir məktəb bulamadığımızdır. Bən türkəm, Qafqazlı bir türkəm.
Türk bir müsəlmanam, müsəlman bir insanam.
Demək ki, bən bu dört sifətlə dünyaya gəldim,
bu dört sifətlə yaşamaq məcburiyyətindəyəm.
Lakin məktəblərimizin, Qafqazyamızdakı
rus, ya müsəlman məktəblərinin, bənim müttəsif bulunduğum bu sifəti-ərbaa [dörd xüsu
siyyət] ilə nə münasibəti vardır? Əvvəla, bən
Tiflisdə şeyxülislamların təhtı-idarəsində bulu
nan “Müsəlman məktəbi”ndə bulundum, təhsi
li-ibtidaimi orada keçirdim. Bu təhsili-ibtidaim
“Qur’ani-Kərim”in qiraəti ilə “Farisül-ibarə”,
“Tarixi-Nadir” və “Gülüstani-Sədi”nin mütaliə
sinə münhəsir qaldı. Bir uşağın bu surətlə öz
ana dili ta ibtidadan ehmal olunub ona zorla
əcnəbi dilləri təhsil etdirilirsə, nə nəticə hasil
olar? Şu nəticə hasil olar ki, o uşaq iki-üç illik

əməyinə müqabil bir dildə yazıb oxumaq, bir
dildə yazılan kitabları oxuyub anlamaq istər
ikən heç bir dildə nə yazmağı, nə də oxumağı
bilməz. Asanlıqla öyrənə biləcəyi öz ana türkcə
si ehmal edildiği üçün türkcə bilməz. Çətinliklə
öyrəndiyi farisi və ərəbi natamam qaldığı üçün
farisi və ərəbi bilməz! Burası şayani-diqqətdir,
çünki şagirdlərin çoxu fəqir-füqəra uşaqları ol
duqları üçün iki-üç ildən artıq məktəblərdə qal
mayıb, atalarma, ailələrinə kömək üçün kəsbü
kar [qazanc] dalma düşməyə məcburdurlar.

Bu surətlə bunların iki-üç illik əməkləri boşa
getmiş olur. İştə bənim də əməyim boşa getdi.
Çünki türk olduğum halda türkcə bilmədim,
müsəlman olduğum halda “Qur’an”ı anlama
dım. Bundan sonra Tiflisdəki klassik gimnaz
məktəbinə daxil olub on sənə də bu məktəbdə
oxudum. Lakin, bəncə, buradakı çalışmamızın
da qismi-əzəmi [böyük hissəsi] həbaya getdi.
Çünki müddəti- təhsillərimizin çoxunu bu gün
bizə heç bir xüsusda lazım olmayan latın və
yunan lisan və ədəbiyyatlarının təhsilinə sərf

Əli bəy
Hüseynzadə

ÇAPAR DƏRGİSİ

7

etdik. On sənə deyirəm, çünki Tiflis gimnazi
yasında müddəti- təhsiliyyə olan səkkiz sənə
dən başqa, bir də iki ibtidai təhiyyə sinifləri var
idi. Bu məktəbdə qazandığım, istifadə etdiyim
dərslər vardısa, o da ülumi-riyaziyyə və fizika
deyilən hikməti- təbiiyyə ilə rus və firəng kimi
əlsinəi-cədidədən [yeni dillərdən] ibarət idi.
Halbuki bunlara həsr edilən dərs saatlarının
ədədi latın və yunan namı ilə əlsinə, ədəbiyyat
və xurafati-qədiməyə təhsis olunan saatların
ədədindən az olduğu üçün vaxti-əzizimizin qismi-əzəmi beyhudə yerə sərf olundu deməkdir.
Təbiri-axirlə, bizə lazım və nafi [faydalı] olan
məlumatı dört-beş sənədə əldə etmək mümkün
ikən biz məzkur məktəbdə üç-dörd sənə artıq
olduq.

şöbəsi [təbii elmlər və riyaziyyat fakültəsi] vardı.
İştə bən də bu şöbəyə tələbə qeyd olundum. Bir
tərəfdən ülumi-təbiiyyə təhsil etdiyim halda, di
gər tərəfdən də vaxt bulduqca əlsinəi-Şərq şöbə
sinə gedib amalıma müvafiq olan dərslərə qulaq
asırdım. Bu surətlə təbiiyyun tələbədən bulunduğum halda Şərq şöbəsinin də farisi, ərəbi və
sair dərslərindən istifadədən geri qalmayırdım.
Ancaq gimnaz edadiyyəsində üç-dörd sənə bo
şuna zayi etmiş olduğum kimi, Darulfünunda
da lüzumundan ziyadə iki sənəm həbaya getmiş
oldu. Çünki tibbin müqəddiməsi olan ülumi-təbiiyyənin müddəti-təhsili əsl tibb şöbələrində
iki sənədən ibarət ikən, bən o üluma ayrı bir şö
bədə dörd sənə sərf eyləmiş və tibbdən da sədrə
şəfa verəcək bir şey əldə etməmiş oldum!

Ancaq şuna şükr edirəm ki, məktəbin, təhsilin
bu kimi qüsurlarını bən özüm daha gimnaziya
da ikən anlamış oldum. Bən anladım ki, bilaxirə
bana və içində bulunacağım camaata nə latın
ca və nə də yunanca lazım olmayacaqdır. Bizə
ən lazım olan dillər öz ana dilimiz olan türkcə
ilə öz din lisanımız olan ərəbcə lazım olacaqdır.
Burasını anladığım üçün məktəbin son siniflə
rində məktəbcə məcburi tutulan latın və qrekcəyi [yunancanı] ehmala başlayıb gizli-gizli türki,
ərəbi və farisi oxumağa başladım. Lakin böylə
rəhbərsiz, nizamsız, mütaliədən çox da bir faidə hasil olmayırdı. Olmadığı üçün ümidlərimi
intixab edəcəyim məktəbi-aliyə bağladım. Gim
naziyada ikmali-təhsildən sonra bənim üçün bir
yerinə iki məsələ hasil oldu: həm gələcəkdə tə
mini-məişət edəcək bir məslək, bir sənət sahibi
ola bilməliydim, həm də bu sənəti elə bir yerdə,
elə bir darülfünunda öyrənməliydim ki, orada
müsəlmancam da yaddan çıxmayıb mümkün isə
ülum və əlsinə və tarixi-islamı mütaliədə davam
və səbat edib bu xüsusda tərəqqiyə qabil olay
dım. Sənət və məsləklərdən intixabım təbabətdə
qaldı. Lakin ülumi-tibbiyyəyi təhsil üçün Rusi
yanın hansı darülfünun olan şəhərinə getsəm,
ülumi-islamiyyə və əlsinəi-şərqiyyədən qətiyyən
binəsib və bibəhrə qalacağım mühəqqəq idi. Nə
etməli? Naçar Petersburg Darulfünununa daxil
oldum. Çünki o Darülfünununda sair şuabati-ülum miyanında [digər fakültələrlə bərabər] bir
də əlsinə və ədəbiyyati-Şərq şöbəsi [fakültəsi]
vardır. Amma çifaidə ki, məzkur Darülfünun
da Şərq şöbəsi bulunmaqla bərabər, tibb şöbəsi
məfquddur [yoxdur]. Buna nə tədbir etməli idi?
Darulfünunda tibb şöbəsi yoxdu, fəqət tibbin
müqəddəməsi olan ülumi-təbiiyyə və riyaziyyə

Petersburg Darulfünununda ikmali-təhsil et
diyim zaman xatirimə yeni bir fikir sünuh etdi
[gəldi]. Mücəddidi-dövləti-Osmaniyyə
olan
Sultan Mahmudun tədbiri ilə və fransızların
müavinəti ilə İstanbulda nev-üsul bir darufünuni-tibb açılmışdı ki, getdikcə tərəqqi edirdi.
Həm ülumi-islamiyyə və şərqiyyədən məhrum
olmamaq, həm də təmini-məişətlə bir məslək
və sənət sahibi bulunmaq üçün gedib bu məktə
bə daxil olmaqdan gözəl çarəmi olardı? Bir çox
tərəddüdlərdən sonra, nəhayət, İstanbula get
məyə qərar verdim...
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İstanbula getdim. Mədəniyyəti-cədideyi-islamiyyənin ən böyük mərkəzi, türklüyün, türk
maarifinin ən işıqlı mehraqı, fəqət bununla bə
rabər, istibdad və mütləqiyyətin də ən qaranlıq
guşəsi bulunan bu şəhri-əzim təhsilini, özümə
lazım bildiyim ülum cəhətindən bənim üçün bir
müddətdən bəri bir Kəbeyi-amal olmuş idi. Bən
zənn edirdim ki, Tiflis Birinci Gimnaziyasından
və Petersburg Universitetindən aldığım şəhadət
namələrlə, ötədə-bəridə az-çox okumuş oldu
ğum müsəlman dilləri sayəsində bəni asanlıqla
İstanbul Məktəbi-Tibbiyəsinə qəbul edərlər. La
kin iş külliyyən məmulumun [düşündüyümün]
xilafına çıxdı’. Bir çox maneələr, əngəllər zühur
etdi. Bənim bu əngəllərlə başlayan İstanbul sər
güzəştim gayət uzundur. Hekayə etsəm, böyük
kitab olar. Ancaq sədəddən [mövzudan] xaricə
çıxmamaq üçün məktəb və təhsil bəhsindən ay
rılmamağa məcburam.
İstanbulda səltənətin, səltənəti-mütləqənin
qorxduğu, ehtiyat etdiyi yerlərin biri də məkatibi-aliyyədir [ali məktəblərdir]. Çünki orası

Soldan: Əli bəy Hüseynzadə, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Nəsir bəy Tahirov
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fikri oyanıq çocuqlarm ictimagahı, əfkari-şəbbeyi-münəwərənin mehraqıdır. Dövlət, dövlə
ti-müstəbidə istər ki, heç belə mehraqlar vücu
da gəlməsin. Lakin nə çarə ki, bunlarsız olmur,
bunlara ehtiyaci-əzim vardır. Hökuməti-müt
ləqə üçün mətakibi-aliyyə açmaq bir bəla, aç
mamaq da bir bəladır! Osmanlı Dövləti işin qolayını bulmuşdur. Açtığı mətakibi-aliyyəyi qalın
qılaf və zərflərə bürüməyə, mətin və yüksək
divarlarla əhatəyə qərar verib bunların xariclə,
xaricdəki cəmaatlə əlaqələrini bilkülliyyə qət et
mişdir [tamamilə kəsmişdir]. Bu səbəbdəndir ki,
İstanbula gələn bir səyyah, nəzəreyi-ülada [ilk
baxışda] zənn edər ki, İstanbulda tələbə yoxdur.
Çünki tələbəyə bir yerdə rast gələməz, onlarla
görüşəməz, görüşsə də, gayət çətinliklə görüşər.
Yenə bu səbəbdəndir ki, bənim İstanbula varid
olduğumdan bir-iki sənə sonra Tibb Darülfünununda xarici sifətiylə təhsil edən tələbənin kaffəsini [hamısını] ixrac etdilər və bu sifətlə artıq
tələbə qəbul etməməyə başladılar.
Tələbənin cümləsi daxili, yəni məktəb daxi
lində yatıb qalxmağa məcbur oldular. Bunlar
ancaq cümə günləri həftədə bir kərə, o da düz
evlərinə getmək şərti ilə məktəbdən çıxa bilərdi.
İş bu qədərlə qalmadı. Qəzetələrin, hətta “Sa
bah”, “İqdam” kimi İstanbulun özündə çıxan
ən zərərsiz (istibdad nəzərində ən zərərsiz) Os
manlı qəzetələrinin məktəbə düxulları [girişi]
qadağan edildi. Hər hansı bir tələbənin əlində
bir qəzetə görülsə, o tələbə həftələrcə zindana
atılardı. “Əfəndim, tələbəyə qəzetə nə lazımdır,
qəzetə oxuyacağına öz həkim kitablarını müta
liə etsin!”
Tələbəlik etmiş olduğum Petersburg Universitəsində hər növ qəzetə, məcmuə və övraqi-həvadislə dolu, tələbəyə məxsus vasi [geniş] bir
qiraətxanəyi xatırladıqca bana bu hallar fövqə
ladə qəribə görünürdü. Lakin bunlar həp tədabiri-istibdadiyyədən olan qılaf və mahfazala-

rın nəticələri idi! Hal və keyfiyyət bu mərkəzdə
ikən artıq bənim kimi əcnəbi bir məmləkətdən
gələn diri və mücəssəm bir qəzetəyə məktəbə
düxul [giriş] üçün yol verilə bilərmiydi? Midhəd
paşaların, Kamal bəylərin əfkari-hürriyyətpərvəranələri, asari-mütləqiyyətşikənanələri [müt
ləqiyyəti sarsan əsərləri] yetmirmiş kimi, bir də
Rusiyadan, rus nihilistləri içindən gələn bir dər
bədər, sərsəri, İstanbul tələbəsi arasında nihi
list və sosyalizm əfkarı nəşr edərsə [fikirləri ya
yarsa], sonra onun öhdəsindən kim gələ bilər?!
Xeyr, xeyr, belə şey olamaz! O, Rusiyadan gələn
Murad bəyin “dilinin, qələminin şərrindən”
xalq xilas olmağa çalışarkən bir ikinci Murad’
bəyə əsla yol veriləməz! Lakin yol verilməsə də,
olmur. Çünki özü türk bir müsəlmandır, xeyirxahi-səltənəti-Osmaniyyədir, əlində gözəl-gözəl
şəhadətnamələr vardır, fəqir məzlumun biridir.
Kimsə ilə işi yoxdur, həkimlik, təbiblik öyrən
məkdən başqa bir niyyətdə deyildir! Məktəbi
mizə qəbul olunmazsa, eyib olar, çünki baxınız
nə deyir. (Hüseynzadə Əli bəy) deyir ki: “Bən
müsəlman olduğum halda, xristian olan Firəngistan darülfünunlarmın hər hansına getsəm,
əlimdəki şəhadətnamələr sayəsində bilasual
və cavab [sual-cavabsız] qəbul olunaram. Nasıl
olur ki, özünə “xəlifeyi-ruyi-zəmin” [yer üzünün
xəlifəsi] deyən bir İslam padişahının məktəb qa
pıları bilasəbəb [səbəbsiz] məqul elm həvəsin
də bulunan bir müsəlmanın üzünə bağlanar?
“Xəlifeyi-ruyi-zəmin” ibarəsi şan və şərəf üçün
bir quru ünvan isə, ona bir deyəcəyim olamaz.
Yox, əgər bu ünvan bir həqiqətə müstənid isə, o
halda “müslimini-ruyi-zəmin ”dən də hər bir fər
din məqami-xilafətdən az-çox bir istifadəsi ol
malıdır. Bən bəzi arsız molla, ya Seyyidlər kimi
sultandan nə ənam istəyirəm, nə də xələt. Bən
ancaq Məktəbi-Tibbiyədə verilən dərslərə qulaq
asmaq arzusundayam. Bən bəzi kazib [yalançı]
şairlər kimi demirəm ki:

x
ı — 1854-cü ildə Dağıstanda doğulan Mizancı Murad Moskva Universitetini bitirdikdən sonra 1875-ci ildə İstanbula gəlir.
Türk dilini İstanbulda öyrənir, rus ədəbiyyatından əsərlər tərcümə edərək tanmır. Osmanlının rus dilində bilən ilk döv
lət məmurlarındandır. Əsl adı Məhəmməd Muraddır. Enişli-çıxışlı bir fikir və siyasət həyatı yaşayıb. Əvvəlcə şiddətli bir
müxalifdi, ləqəbi “ikinci Namiq KamaP’dı. 1886-cı ildə çıxardığı “Mizan” adlı qəzet məşhur olunca o da Mizancı Murad
olaraq tanındı. Qəzet 1890-cı ildə hökumət qərarı ilə bağlanır. Mizancı Murad Parisə qaçaraq həbsdən xilas olur. “Mizan’Tn
nəşrinə Avropada davam edir. Avropada bir il (1896-1897) “İttihad və Tərəqqi cəmiyyəti”nin başqanı olur. 2-ci Məşrutiyyətin
elanından əvvəl İstanbula qayıdır. Məşrutiyyət elan edildikdən sonra “Mizan”qəzetini təkrar çıxarır. Bu dəfə də İttihad və
Tərəqqi hökuməti ilə tərs düşür. Qəzet yenə bağlanır. 31 Mart üsyanına müdaxil görülüb sürgün edilir. Rodos və Midilli ada
larında dörd il sürgündə qalır. 1912-ci ildə əfv olunur. 1917-ci ildə İstanbulda vəfat edir. 1890-cı ildə yazdığı “Turfandamı,
yoxsa turfa mı” adlı romanı məşhurdur. Bir qaynaqda Mizancı Muradın, haqqında Tolstoyun roman yazdığı Hacı Muradın
oğlu olduğuna dair qeyd vardır. Qeydi yazan şəxs bunu Mizancı Muradın özündən eşitdiyini deyir.
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Padişaha mən bədri-gahəti-pənah avərdəm
Dər hərimi-həzrəti-ruyi-siyah avərdəm
Çar çiz avərdəm ki hiç dər gənc tu nist
İhtiyacü əczü təqsirü günah avərdəm.

(Padişahim mən sənin dərgahinə pənah gətirmişəm.
Sənin hərəminə bir qara üz gətirmişəm

Sənin xəzinəndə də misli-manəndi olmayan dörd şey gətirmişəm:
Hacət, çarəsizlik, qüsur və günah gətirmişəm)

Bən İstanbula nə “ruyi-siyah”, nə “əcz”, nə
“təqsir” və nə də “günah” gətirirəm. Xeyr, bən
“dərgahi-xilafət”ə ancaq elm və maarif ehtiyacı
ilə pənah gətirirəm...

Hər nə hal isə bu kimi izahatamı, yoxsa
sair bilmədiyim mülahizatamı məbni axirül-əmr
bənim İstanbul Məktəbi-Tibbiyyəsinə qəbuluma
qərar verildi, ancaq elə şərait ilə qərar verildi ki,
o “qəbul”dan “rədd və ədəmi-qəbul” [qəbul et
mirik] mənası çıxırdı. Bizə dedilər ki, qəbul olur
sunuz, ancaq əlinizdəki şəhadətnamələr(in) si
zin olduğunu isbat üçün küçücük bir imtahan
verməlisiniz. Şəhadətnamələr(in) bənim oldu
ğuna dair əlimdə bir çox zəvati-möhtərəmə və
mötəbərədən [etibarlı və hörmətli şəxslərdən]
məktublar, tövsiyənamələr vardı. Ancaq bunla
rın hökmü olmadığı üçün biz məal-məmnuniyyə [məmnuniyyətlə] ’’küçücük” imtahana razı
olduq. Qəribi şurasıdır ki, bizim müraciət eylə
diyimiz məktəb, sakin bulunduğum məhəlləyə
yaxın bulunan Darulfünuni-Tibbiyyə ikən və binaənaleyh “küçücük” imtahanın da orada icra
olunması lazım ikən, bizi tibb ilə heç bir gunə
münasibəti olmayan ülumi-hərbiyyə məktəbinə
həvalə etdilər.
İki-üç minə qərib [yaxın] əsgəri tələbəsi
bulunan Hərbiyyə Məktəbi Pera cəhətində, Pangaltı nam mahalda vaqe bulunuyor. Bən isə İs
tanbulda Qumqapı denilən bir məhəldə iqamət
edirəm.

İqamətgahımdan qalxıb məzkur Hər
biyyə Məktəbinə getmək üçün əvvəla İstanbulu
Paris şəhərinə rəbt edən [bağlayan] şərq dəmir
yolunun vaqonlarına minib Sirkəci müvəqqifinə
[dayanacaq] enməliydim. Oradan rusların və

firənglərin Qızıl Buynuz və türklərin Xəlici-Tərsanə dedikləri dəniz körfəzini bir qayıq ilə ke
çib Galata denilən bir məhəlləyə çıxmalıydım.
Sonra o məhəlləyi Peraya, yəni Bəyoğluna rəbt
edən bir asma dəmiryolundan (tunel) mürur
edib Peraya varid olmalıydım. Buradan da bir
az piyada yürüdükdən sonra Məktəbi-Sultani
önündə bir tramvaya rəqib olmalıydım [minməliydim] ki, bəni Pangaltı Hərbiyyə Məktəbinə vasil etsin! İştə bu uzun yolu “kiçicik” bir imtahan
üçün gedib-gəlməyə başladıq.

Əsasən, “kiçicik” imtahan ilk həftə xitam bul
muş və heyəti-imtahaniyyə [imtahan, münsiflər
heyəti], əlimdəki şəhadətnamələr(in) bənim
olduğunu təsdiq etmişdi. Lakin Məktəbi-Hərbiyyədə xəfiyyə məmurlarından ibarət bir digər
heyət daha vardı. Bunlar müəllimlər heyətinin
təsdiq və tənsibiylə Tibbiyyəyə qəbulumu protesto edib dedilər ki, dövlətin məktəblərə tələbə
qəbulu üçün bir üsul və nizami-məxsusu [xüsu
si bir qayda] vardır ki, kimsə o nizamın xaricinə
çıxamaz. O nizam da şudur ki, kim olursa olsun,
əlində istər Petersburg Universitetindən, istər
Paris Akademiyasından nə növ şəhadətnamə
bulunursa bulunsun, hər kəs Osmanlı məkatibi-aliyyəsinə qəbul olunmaq üçün əvvəl-əmr
də Osmanlı edadiyyə məktəblərinin proqramı
mucibincə ülum və fünundan türk dilində im
tahan verməyə məcburdur. Dedilər ki: “Bizim
nəyimizə gərəkdir ki, siz rus məktəblərində yu
nan və latınca oxumuşsunuz və bütün ülumi-riyaziyyə və hikəmiyyənin istilahatım rusca ya
firəngcə öyrənmişsiniz. Tarixlərdə rus tarixini
müfəssəl oxuyub, sair tarixlərə də rus gözüylə,
ölü və əski nəzəriylə baxmışsınız, rus və slav di
lində bir ədibi-kamil kəsilmişsiniz və ilax. Bizdə
latın və yunan dilləri yerinə ərəbi və farisi yaxşı
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bilməlidir. Türkcə inşa və kitabət bilməlidir. Biz
də elmi-hesabın, cəbrin, həndəsənin elmi-heyə
tin müsəlmanca olan, islahat və ibaratma vaqif
bulunmalıdır. Yoxsa rusca tərcümə təriqiylə
“cəm və tarx” yerinə “toplamaq, çıxmaq”; “kəsri-adi, kəsri-əşari” yerinə “sadə parça, ondan
parça”; “müadələ” yerinə “bərabərləşdirmə”;
“müsəlləs, ya mürəbba” yerinə “üç künclü, dörd
guşəli”; “xətti-mimass” yerinə “dəyən, toxunan
cizgi”; “səyyarə, kövkəbi-sabit” yerinə “gəzən
ulduz, duran ulduz”; “Müştərinin peykləri,
Zuhalın xəlqələri” yerinə “Yupiterin yoldaşla
rı, Saturnun üzükləri” və hikməti-təbiiyyədə
“qüweyi-cazibə” yerinə “çəkən güc”; “inikas
və inkisari-ziya” yerinə “işığın dönməsi, qayıt
ması”, “işığın sınması, ya qırılması” və ilax. və
ilax. deməklə imtahan vermək olmaz. Tarix,
coğrafiya və ədəbiyyat bəhsinə gəlincə, bizim
məktəb proqramlarımıza görə Dövləti-Osmaniyyənin coğrafiya və tarixini müfəssəl surətdə
bilməli, ələlümum tarixi-ətrakə [türk tarixinə]
və tarixi-islama gözəlcə aşina olmalıdır. Sair ta
rixlərə isə bir də türk və müsəlman gözüylə baxa
bilməlidir!”.
Anlaşıldı ki, “küçücük” bir imtahan yerinə
Osmanlı edadiyyə məktəbləri proqramınca “bö
yük” bir imtahan vermədikcə bizi İstanbul Məktəbi-Tibbiyyəsinə qəbul etməyəcəklər! Lakin
maneələr, müşküllər artdıqca bənim də əzm və
səbatım artır, təsmim [plan] və qərarım qəviləşirdi. Kamal bəy mərhum demişdir ki:

Dönərsəm qəhbəyəm millət yolunda
bir əzimətdən!
Bən də deyirdim ki:
Dönərsəm qəhbəyəm məktəb yolunda
bir əzimətdən!

Məktəbi-Hərbiyyədəri çıxıb düz Babi-Ali caddəsindəki kitabçı dükanlarının birinə getdim.
Oradan Osmanlı edadilərində proqram mucibincə tədris edilən kitablarla bir də bir türkcə və
fransızca lüğət aldıqdan sonra mənzilimə övdət
etdim [qayıtdım] və rusca kitabları bir tərəfə atıb
başladım aldığım türkcə kitablarla imtahana
hazırlanmağa! Hər bir elmdə hazırlandıqca tə
yin olunan günlərdə yuxarıda zikr edilən uzun
yolu təyy ilə [uçaraq] Məktəbi-Hərbiyyəyə ge

dib imtahan verirdim. Bu surətlə bir ay qədər
bu məktəbə gedib-gəldim. Elmi-cəbrdən, hən
dəsədən, makinədən, kosmoqrafiyadan, fran
sızcadan, tarixdən və şairədən bir-bir imtahan
verərək gözəl notlar alınır və müəllimlərin təh
sinini qazanırdım. Artıq məqsədə vasil olmaq
üzərə idim, çünki sadə bir Tarixi-Osmanidən
imtahan qalmışdı. Bir həftə qədər də bu imta
hana hazırlandıqdan sonra məktəbə vardım.
Lakin heyhat! Məktəbdə dedilər ki, “Biz sizi bu
dərsdən imtahan edəməyəcəyiz, zira imtahan
verə bilsəniz də Məktəbi-Tibbiyəyə qeyd və qə
bul olunamazsınız, çünki əcnəbi təbəəsisiniz.
Bir əcnəbi təbəəsinin Osmanlı məkatibinə qəbul
oluna bilməsi üçün əlində Dövləti-Osmaniyyənin müsaidənaməsi olmalıdır. Babi-Alidən,
ya ayrı bir məqamdan böylə bir müsaidənamə
gətirirsəniz, tarixi-Osmanidən imtahan edib
Tibbiyə Məktəbinə qəbul edəriz və illa boşuna
əmək sərf etmiş olursunuz”. Al sənə heç məmul edilməyən bir maneə daha! Bunun üzərinə
işimizi-gücümüzü tərk edib başladıq qapı-qa
pı dolaşmağa. Nəhayət, min bir bəla ilə iki-üç
həftədən sonra lazım gələn müsaidənaməyi ala
bildim. Alınca həmən Tarixi-Osmanidən bilamane [maneəsiz] imtahan olunmaq üçün Mək
təbi-Hərbiyyəyə getdim. Lakin burada artıq bəni
tanımamaq istədilər. Dedilər ki, “siz kimsiniz?”.
Dedim ki, “Rusiya darülfünununda ikmali-təhsil etdikdən sonra İstanbul Məktəbi-Tibbiyyəsinə qəbul olunmaq üçün keçənlərdə gəlib bu
rada uzun-uzadıya mükəmməl imtahan vermiş
bir tələbəyəm. İş olub bitmək üçün tarixi-Osma
nidən imtahan ilə bir də rəsmi bir müsaidənamə
istehsalına vabəstə qalmış idi. İmdi müsaidənaməyə nail olduğum kimi, Tarixi-Osmaniyi də
bir Osmanlı müvərrixi qədər bilirəm. Əmr ediniz
bəni bu dərsdən imtahan etsinlər ki, bir an əv
vəl gedib tibbiyyə yoldaşlarıma iltihaq edib o
dərslərdən geri qalmayım...”

Dedilər ki: “Biz zənn etdik ki, bu qədər müd
dət zərfində siz artıq müsaidənamə alamadınız,
binaənaləyh yaxamızdan əl çəkdiniz, böylə bir
zənndə bulunduğumuz üçün övraqi-imtahaniyyəniz [imtahan sənədləriniz] qeyb edildi. Bu sə
bəbdən sair ülum və fünundan müvəffəqiyyətlə
imtahan verib vermədiyiniz məlum deyildir!”.
Cavabən dedim ki, “müəllimlərin cümləsi im
tahan vermiş olduğumu xatırlarlar və şəhadət
edə bilərlər”. Dedilər ki, “övraqi-rəsmiyyə zail
edilmiş olduqdan sonra müəllimlər şəhadət
də etsələr, hökmü olamaz, iş nizama müğayir
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olur. Dedim: “nə etməlidir?”. Dedilər ki, “nazir
paşaya çıxıb halü keyfiyyəti anlatmalısınız”.
Biz də elə etdik, nazir paşanın hüzuruna çıxıb
macərayı olduğu gibi hekayə etdik. Nazir paşa
xoş müamiləli, nəzakətli və məlumatlı bir ada
ma bənzəyirdi. Dedi ki, “oğlum, nə edəlim, övraqi-imtahaniyyəni zail etmişlərdir”. Dedim:
“zərəri yoxdur, yeni başdan imtahan verməyə
qabiləm!11. Bu sözlərimə qarşı paşa dedi ki, “Siz
imtahan verməyə qabil isəniz də, bən Hərbiyyə
müəllimlərini yenidən sizi imtahana məcbur et
məyə qadir deyiləm, çünki imtahan mövsümü
xitam buldu. Binaənaləyh, gələcək sənəyə qə
dər gözləyib o zaman buraya təşrif edər və yeni
başdan imtahan verə bilərsiniz!”. Dedim, “Paşa,
bu, haqqımda böyük zülm oldu. Bunca aylardan
bəri səy və qeyrətim, əməklərim boşa getdi. Bir
də gələcək sənəyə qədər bəkləyib şayəd o vaxt
da imtahanlarım bir komediyaya, bir faciəyə
münqəlib olursa [çevrilirsə], büsbütün pərişan
olub həm əməklərim bada gedər, həm cibimdə
ki beş-on lirə da boş yerə sərf edilmiş olur. Bən
üç-dörd aydan bəri ev kirası verirəm. Badi-həva
da [havayı] yeyib-içmirəm. Bunlar həp para ilə
olur. Bir də siz istəyirsiniz ki, bu hallar bir sənə
daha davam etsin. Xeyr, xeyr, bu, zülmdür!”

Bu əsnada içəri üç-dörd müəllim daxil
oldu. Bunlar məyanında bəni imtahan edənlər
də vardı. Bunlar bəni görüb hələ tibb tələbəsi qiyafətində bulunmadığıma təəccüb etdilər. İçlə
rindən biri bəni nazir paşaya mədh edərək gözəl
imtahan vermiş olduğumu bəyan etdi. Dedi ki,
“zavallının əlində elə mötəbər şəhadətnamələr
var ikən heç o imtahanlara lüzum da yox idi”.
Paşa dedi ki, “Heç o imtahanlara lüzum olma
dığı şöylə dursun, imdi ikinci dəfə yenidən eyni
dərslərdən imtahana girmək məcburiyyətində
bulunur. Çünki övraqi-imtahaniyyəsi qeyb ol
muşdur!”

Sonra bu sözlərlə üzünü bana çevirdi:
“Oğlum, xatirimə bir şey gəldi, sana bir iyilik
edə bilirim. Hərbiyyə müəllimlərinə hökmüm
keçmir, fəqət edadiyyə müəllimlərinə əmr edə
bilərəm ki, səni yenidən imtahan etsinlər, razımısın?”.
— Bir il gözləməkdənsə razı olmayıb da
nə edəcəyəm!

Paşa katibləri çağırıb imtahan edilməyim
üçün edadiyyə məktəbinə bir əmrnamə yazdır
dı. Biz də bu əmrnaməyi alıb Hərbiyyə məktəbi
ilə əlaqəmizi kəsdik. Bundan sonra artıq eda
diyyə məktəbinə gedib-gəlməyə başladıq.
Bir az da qarelərimə bu edadiyyə məktəbinin
yolunu tərif edəyim: Qülləli denilən bu edadiy
yə Məktəbi-Tibbiyyə və Hərbiyyə kimi Avropada
olmayıb Bosfor boğazının bir kənarında, Asiya
da idi. Oraya getmək üçün sakin bulunduğum
[iqamət etdiyim] Qumqapıdan qalxıb dəmiryo
lu ilə, yaxud kəsdirmə küçələrlə Xəlici-Tərsanə
üzərindəki körpüyə enməli idim. Körpüdən rast
gələn bir vapura (paroxoda) atlayıb bir-iki saat
qədər dəniz səyahətindən sonra2 Bosforun Asi
ya sahilindəki Çəngəlköyü adlı bir kəndə çıxma
lı idim ki, oradan bir müddət piyada getdikdən
sonra məzkur edadiyyə məktəbinə yetişəyim...
Bir ay qədər də biz bu yolu gedib-gəlməyə
başladıq. Bu üzdən şirkəti-xeyriyyeyi-səfaininə
[gəmilərinə] bir xeyli akça qazandırmış oldu
ğum şübhəsizdir.

Bir gün məşhur edadiyyə məktəbi zabitlə
rindən biri, sərzəniş məqamında bana dedi ki:
“Əfəndi, imdi imtahan mövsümü deyildir, bir
tək sizin xətriniz üçün müəllimlərin keyfi və
istirahəti pozulur, zavallılar sizin üzünüzdən
Boğaziçinin ta ötəki sahilindən qalxıb buraya
keçməyə məcbur olurlar. İnsafınız yoxmudur?!”
Dedim ki: “Əfəndim, bən o müəllimlərin hüzuri-imtahanlarında bulunmaqla təşərrüf etmək
üçün ta qütbi-şimalidəki Neva nəhri sahilindən
qalxıb bir qaç bin fərsəx yol qət etdikdən sonra
buraya gəlib-gedirəm. Heç insafımdır ki, onlar
bənim kimi bir adamı imtahan etmək şərəfinə
nail olmaq üçün yarım fərsəxlik yoldan gəlməyə
üşənsinlər?!”

Bənim bu cavabım, məmulun xilafında ola
raq, Osmanlı zabitinin xoşuna getdi, onun Petersburgda dost və aşinaları var imiş. Haqların
da istifsaratda bulundu. Məlumat verdim. Bu
surətlə zabit bənimlə dost olub bəni artıq hər
müəllimə surəti-məxsusədə tövsiyə edirdi. Bən
də ikinci kərə olaraq edadiyyə dərslərindən im
tahan verirdim. İmtahanlarım müvəffəqiyyət-

2 — Bugünkü vapurlar bu məsafəni ən çox yarım saatda tamamlayır.
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İstanbul, 1900-cü illər
lə keçirdi. Bu dəfə artıq müsaidənaməyə belə
lüzum görülməyərək tarixi-Osmanidən də im
tahan etdilər. İmtahanlar xitam bulunca zənn
etdim ki, axirüləmr məktəbi-Tibbiyyəyə qəbul
olunuram. Lakin heyhat, zənnim yenə boş çıxdı!
Bu məktəbdə də bir kaç adam ortaya çıxıb bizim
müvəffəqiyyətlə vermiş olduğumuz imtahanları
“kəənləm-yekun” [yoxdur] hökmündə tutmaq
istədilər. Bunlar dedilər ki: “Dövləti-aliyyənin
məkatib nizamatı mucibincə, bir adam rüşdiyyə
siniflərini keçməyincə onun edadiyyədə imta
han verməyə haqqı olamaz. Rüşdiyyə Osmanlı
da, bir növ, procimnazdır.
Dedim: “Əfəndim, edadiyyə dərslərindən
imtahanlarda göstərmiş olduğum rüsux və mə
lumat, rüşdiyyə dərslərinə dəxi layiqi ilə vaqif
bulunduğumu isbat etmiyor mu?“. Dedilər:
“Əfəndi, şübhəsiz, isbat ediyor. Ancaq nə edəlim, ağıl və məntiq bir bəhsdir, nizami-dövlət də
bir ayrı bəhsdir. Biz nizam quluyuz, nizamın xa
ricinə çıxmayız”.

Burada anladım ki, Türkiyə nizamatı Rusi
yadakı nizamatın tamamilə tərsinə, əksinədir.
Rusiyada məktəbi-ibtidaidən başlayıb dərə
cə-dərəcə süud və təali edə-edə Petersburg Darülfünununa qədər yüksəlib bu məktəbi-alidən
ikmali-təhsil etmiş olduğum halda, Türkiyədə
məni məktəbi-alidən başladıb dərəkə-dərəkə
nüzul və tədənni etdirə-etdirə məktəbi-ibtida
iyə qədər endirmək istəyirlərdi. Kim bilir, bəlkə,
Türkiyə bürokratiyasının niyyəti axırda adamı
cahil, əchəl, əcvəf, hətta divanə və məcnun qo
yub məni İstanbuldan dəf və ixrac etmək idi!
Hər halda rus bürokratiyası ilə Osmanlı bü
rokratiyası arasında böyük bir fərq nəzərə çarp
mamaq qabil deyildir. Hər iki dövlətin əsası bürokratizmadır. Hər ikisi də nizamat və qəvaninin
[qanun-qaydanın] ruh və mənasını bir tərəfə
atıb, zahirinə, qabığına xidmət edir və vaxtlarını
bu yolda sərf eyləyirlər. Ancaq rus bürokratiyası
bir bürokratiyayi-saidə ikən Osmanlı bürokrati
yası bir bürokratiyayi-nazilədir. Ötəkinin meyli
aşağıdan yuxarıdır, bərikinin təmayülü yuxarı
dan aşağıdır!

Otuz sənədən bəri hər iki məmləkətdə cərəyan
edən əhval və vüquat bu qəziyyəyi isbat etmir
mi? Otuz sənə əvvəl bürokratlıqda yekdigərinin

rəqibi bulunan bu iki dövlət arasında böyük bir
müharibə vüqua gəldi. O vaxtdan bəri Türkiyə
kiçilə-kiçilə axırda yunana qalib gəldiyi halda,
yenə Girid cəzirəsi əlindən çıxdı. Yenə o vaxtdan
bəri Rusiya böyüyə-böyüyə, nəhayət, yapona
məğlub olduğu halda yenə Mancuriyanın bir
qismi əlində qaldı. O vaxtdan bəri Midhəd paşa
tərəfindən qurulan məşrutiyyət və Qanuni-Əsasi
binayi-alisini Osmanlı büroktratiyası üst qatdan
başlayıb yıxa-yıxa bu gün ən alt qata yetişib o
binanın təməllərini qazır, bir dərəcədə ki:

Yellər əsiyor o yerdə, yaxud
Daşlar duruyor onun yerində.

O yellər sərsəri-istibdaddır. O daşlar sərsə
ri-istibdadın həmlələri ilə yıkılan Məclisi-Məbusanın3, o xaneyi-hürriyyət və ədalətin inkazıdır!
Yenə o vaxtdan bəri Rusiya bürokratiyası aşa
ğıdan başlayıb yerin altını qaza-qaza yavaş-ya
vaş, tədricən maarif və sənaye vasitəsiylə təv’ən
və kərhən istibdadın təməllərini söküb atır, bir
dərəcədə ki, bu gün qazdığı yerlərdə, millət hür
riyyətin Qanuni-Əsasi və Məşrutiyyətin ən müəlla, ən möhkəm kaşanəsini qurmağa müqtədir
olur! İştə Rusiyaya nisbətən bir bürokratiyayi-nazilə olan Osmanlı bürokratiyasının təhti-idarəsindəki məktəblərdə üsuli-mütənazileyi-imtahaniyyəyə bir deyəcəyim olmadığı üçün
edadiyyədən sonra bir də rüşdiyyə imtahanları
verməyə başladım.

Osmanlının “nizamat” namındakı nizamsızlıqlarına kəsbi-vüquf ilə bunlara qarşı nə yolda
hərəkət etmək xüsusunda artıq təcrübə və mümarisə sahibi olduğum üçün rüşdiyyə məktəbi
dərslərindən imtahan vermədən əqdəm bir-i
ki tədbirdə bulunmağa məcbur oldum. Dedim
ki: “Əvvəla, qorxuram rüşdiyyə imtahanları ilə
məşğul olacağım zaman edadiyyə dərslərin
dən imtahan vermiş olduğuma dair övraq yenə
qeyb ola, bu səbəbdən bəni üçüncü dəfə eyni
dərslərdən imtahan verməyə məcbur edələr. Binaənaləyh bu xüsusda, əvvəla, öz əlimə bir şə
hadətnamə veriniz. Saniyən, keçən təcrübələr
dən istedlal edirəm ki, rüşdiyyə imtahanlarını
versəm də yenə tibbiyyəyə qəbul olunamayacağam, çünki “məkatibi-ibtidaiyyə dərslərindən

3 — Parlamentin

ÇAPAR DƏRGİSİ

15

imtahan verilməmişdir” bəhanəsi ilə bunlar
müğayiri-nizam ədd olunacaq və əlifbayi-türki
ilə əbcədi bilib-bilmədiyimə şübhə ediləcəyin
dən ibtidai dərslərdən dəxi imtahana məcbur
tutulacağam.

li gəlir. Halbuki məlumdur ki, kütübi-müqəddəseyi-səmaiyyədən [müqəddəs səmavi kitablar
dan] sonra heç bir şey ədəbiyyati-ənmuzəciyyə
[didaktik ədəbiyyat] qədər tələbə və şagirdanm
əxlaq və tərbiyəsini islah və təhzib edəməz!

O halda rüşdiyyə ilə məktəbi-ibtidai imtahan
larının birləşdirilib bir yerdə icra olunmasını
istirham edirəm. Hər iki ricam da qəbul olun
du. İstanbulda mütəəddid rüşdiyyə məktəbləri
vardır. Burada okunan dərslərin bir qismi he
sab və həndəsə kimi edadiyyədə okunanların
müxtəsəri isə də, lakin başlıcaları türkcə, imla,
qəvaid, inşa, kitabət, qəvaidi-farisi, sərfü nəh
vi-ərəbi ilə fransızcadan ibarətdir. Bunlardan
başqa, elmi-hal və əqaid, məntiq, üsuli-dəftəri,
rəsm kimi dərslər də var.

Ədəbiyyat gibi mühüm və bir vasiteyi-tərbiyənin nöqsanıdır ki, Osmanlı məktəbindən ye
tişənlərin arasında xəfiyyəlik kimi bir zilləti irtikab edəcək dərəcədə əxlaqı pozuq olanlar əksik
olamıyor. Yenə bu səbəbdəndir ki, Osmanlıda və
ələlümum müsəlman aləmində amal və məqasidi-aliyyə [ali məqsədlər] yolunda fədakarlıq,
əzm və səbat göstərən ərbabi-elm və vüqufun
ədədi qayət azdır!

Əlsinədən fransızcanın tədris və təliminə
sonra edadiyyədə və hətta məkatibi-aliyyənin
ən axırıncı siniflərinə qədər dəxi davam edildi
yi halda, ərəbi ilə farisi təhsili rüşdiyyəyə münhəsir qalıb bu məktəbin son sinifində xitam
bulur. Yəni edadiyyələrdə artıq ərəbi və farisi
oxunmur. Bundan anlaşılır ki, Osmanlı rüşdiyyələrində oxunan ərəbi və farisi əsla və qət’a rus
və Avropa cimnazlarmda oxudulan latın və yunancanın yerini tutmur. Cimnaziyalarda, yəni
rus edadiyyələrində axırıncı sinfə qədər latın və
yunanca ən əhəmmiyyətli dərs olub məqsəd də
əsasən lisanların özündən, qəvaidindən ziyadə
əlsineyi-qədimeyi-məzkurənin ədəbiyyatı ikən
Osmanlı edadiyyələrinin proqramından farisiyyat və ərəbiyyatın adları belə külliyyən silinmiş
dir. Rüşdiyyələrdə oxunan farisi və ərəbiyə gə
lincə, bunları tədrisdən məqsəd də ancaq farisi
və ərəbi gibi lisanlara ziyadəsilə iftikarı bulunan
türkiyi-cədidi-Osmaninin təhsilinə köməkdir.
Yoxsa nə rüşdiyyələrdəki müddəti-təhsiliyyə və
nə də bu məktəbdə təhsil edən şagirdanm sinni
[şagirdlərin yaşı] ədəbiyyati-ərəbiyyə və farisiyyəyi idrakı müsaid deyildir. Vaqiə Rusiyada dəxi
cimnaziyalardan başqa, real namı ilə bir növ
edadiyyələr vardır ki, bunlar da farisi və ərə
bi yerinə qaim ola bilən yunan və latınca əsla
tədris edilmir. Ancaq burada əlsineyi-məzkurə
ədəbiyyatının əvəzinə rus və (tərcümə təriqi
ilə) firəng ədəbiyyatına bir əhəmiyyət verilir.
Osmanlı məktəbində isə heç bir gunə ədəbiy
yatdan əsər yoxdur. Bu da Osmanlı mütləqiy
yətinin, Osmanlı idareyi-müstəbidəsinin Rusi
ya hökumətindən ziyadə ədib və ədəbiyyatdan
qorxmasından, ehtiyat və həzər etməsindən irə
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Əksər zamanlar, ələlxüsus təməddünün şu
dövri-cədidində istibdad ədəbiyyatın, ədəbiyyat
istibdadın düşməni olmuşdur. Bu, bir həqiqət
dir. Bu həqiqətin ən aşikar bir surətdə təcəlli
etdiyi yer də bu gün İstanbuldur. Burada üdəba və ədəbiyyat sadə məkatibdən deyil, bəlkə,
bütüri şəhərin özündən dəf və təbid edilmişdir
[qovulub uzaqlaşdırılmışdır]. Çünki ədəbiyyati-həqiqiyyə hökumət və hökmdari-müstəbid
yerinə hürriyyət və cəmaatə xidmət etmək yo
lunu tutmağa başlamışdır. İstibdad ədəbiyyatı
boğub əzmək istəyir. Ədəbiyyat isə istibdada
kəmali-nifrətlə qəhrəmananə meydan oxuyur;
o boğulub əzilməyəcəyindən və biləks [əksinə],
bu mübarizədən şanlı bir müzəffəriyyətlə çıxa
cağından qətiyyən əmindir.

Bu həqiqətləri millətinə bəyan üçün İctiha
dın mühərrir və naşiri Abdullah Cövdət əfəndi,
axirən “Hökmdar və ədəbiyyat” ünvanı ilə qayət
mühüm bir kitab nəşr edib bir nüsxəsini də bu
günlərdə hədiyyətən idarəmizə göndərmişdir.
Bu münasibətlə bizə yazmış olduğu xüsusi bir
məktubda deyir ki: “Hökmdar və ədəbiyyat”
mətbəəmizin bir məhsuli-nevinidir... Alfierinin
ruhi-xüruşan və cövşanından hasil olan bu əsər,
mücahidati-hürriyyətkaranə və inqilabpərvəranənin səmayi-qiyamətnümunu altında bir
sərsəri-rəhmət və irşad halında inləsin! “İstib
dad” və “Hökmdar və ədəbiyyat”, iştə bənim iki
əsəri-həyati-pürşurum ki, hal və istiqbalın istib
dadı ilə boğaz-boğaza, qeyri-təlak qeyri-təlağa
gələcək. Bunu düşünmək buna etimadi-tam ilə
mötəkid olmaq, iştə bənim mükafati-giranqiymətim!”
Abdullah Cövdət belə deyir. Biz isə əsl eti-

madi-tam ilə şuna mötəkidiz ki, öz hüquq və
ixtiyaratma mətbuat və ədəbiyyat sayəsində
axirüləmr vaqif bulunan, ya bulunacaq olan ca
maatların cəhd və qeyrətləri ilədir ki, istibdadın
sədd və bəndləri yıxılıb ədəbiyyati-həqiqiyyə
hürr və sərbəst olaraq məktəb qapılarından içəri
girməyə yol tapacaqdır. Əsl o vaxt öz əqidələrini
axçaya, rütbəyə, nişaneyi-istibdadın dəbdəbə
və daratma satanların vücudları ortadan qalx
mış olacaqdır. Bu gün isə xəfiyyələr, rüşvətxor
məmurlar, istibdad qulu amirlər yetişdirməyə
qeyrət edən Osmanlı məktəblərindən ədəbiyyat
və tarixi-ədəbiyyat dərsləri bilkülliyyə dəf və
ixrac edilmişdir. Burada təhsil edən şagirdana
“Cəzmi”nin:

Yüksəl ki yerin bu yer deyildir

Dünyaya gəliş hünər deyildir

gibi nidalarını eşidirlər, nə Səyavuşun nəca
bət və ülviyyətindən, ulviyyəti-əfkarından, nə
Don Karlosun vəfadarlığından, dost yolunda
olan fədakarlığından, nə Hamletin alicənabanə
şübhə və tərəddüdlərindən, nə də Kordelianın

bir pədərə olan sidqü məhəbbətindən, hörmə
tindən, o övsafi-fəriştə kanəsindən xəbərdar
bulunurlar. Bunlara Dantenin hər növ alçaq
lıqlara, dənaətlərə, cəhənnəmə layiq dənaətlər
əleyhindəki nifrinləri məchuldur!

Osmanlı rüşdiyyələrində farisi və ərəbi tədris
edildiyi halda, bu lisanlarm qoca-qoca ədəbiy
yatlarından bir nişanə, bir əsər görünmür. Bu
rada Firdovsinin, Mütənəbbinin, hətta Nəfinin
adları belə zikr olunmur.
Hər nə hal isə bənim rüşdiyyə imtahanlarım
asanlıqla keçirdi. Bana zəhmət verən bir şey var
idi isə ki, o da yenə “üsul və nizam” imtahanı
idi ki, gələcək nömrədə bu xüsusda yenə bir az
qareləri yorduqdan sonra əsl məqsədim olan
Numunə Məktəbinə keçəcəyəm. Zənn edilməsin
ki, bu ünvanı buraya qədər yazdığım məvadda
verirəm! Xeyr, bu yazdıqlarını olsa-olsa bir əzmi-qəvi bir “səbrü səbat məktəbi” ola bilər!

“Həyat” qəzeti. 1906-cı il,
№ 184 (18 avqust), 187 (22 avqust),
№ 188 (23 avqust), 190 (25 avqust).
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