
MEKTUPLAR
NESİP YUSUFBEYLİ’DEN 

ŞEFİKA GASPIRALI’YA

Dr. Minara Aliyeva Çınar



YAYIN NU: 1312
KÜLTÜR SERİSİ: 763

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

SERTİFİKA NUMARASI
16267

ISBN 978-605-155-691-8

Kitabın bütün yayın hakları Ötüken Neşriyat A.Ş.’ye aittir. 
Yayınevinden yazılı izin alınmadan, kaynağın açıkça belirtildiği 

akademik çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri haricinde, kısmen veya 
tamamen alıntı yapılamaz; hiçbir matbu ve dijital ortamda kopya 

edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.

ÖTÜKEN NEŞRİYAT A.Ş.®
İstiklâl Cad. Ankara Han 65/3 • 34433 Beyoğlu-İstanbul

Tel: (0212) 251 03 50 • (0212) 293 88 71 - Faks: (0212) 251 00 12
İnternet: www.otuken.com.tr

E-posta: otuken@otuken.com.tr

Editör: Ayşegül Büşra Çalık
Kapak Tasarımı: Zafer Yılmaz

Dizgi-Tertip: Ötüken
Kapak Baskısı: Yeditepe Ofset

Baskı: GD Ofset Matbaacılık A.Ş.
Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi, A5 Blok, 4. Kat, No:47

İkitelli OSB – Başakşehir – İstanbul
Sertifika Numarası: 32211  Tel: (0212) 671 91 00

İstanbul- 2018



MİNARA ALİYEVA ÇINAR, Ahıska’dan 1944 tarihinde sürülen 
Ahıska Türk’ü bir ailenin çocuğudur. 1972 yılında Kazakistan’da 
doğdu. Orta öğrenimini Kazakistan’da Taraz (Cambul) şehrine 
bağlı Merke ilçesinde tamamladı. 1993 yılında girdiği Ege Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 
1997 yılında bitirdi. 1997 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası 
Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Ana Bilim Dalı’n-
da başladığı Yüksek Lisans programını Yrd. Doç. Dr. Alimcan İna-
yet’in yönetiminde Abdulhalük Uygur’un Şiirlerinin Dili adlı tezle 
1999 yılında, Doktora programını ise Prof. Dr. Zeki Kaymaz’ın 
yönetiminde Lobnor Ağzı Üzerinde Bir Araştırma adlı tezle 2005 
yılında tamamladı.

2000 yılında T.C. vatandaşlığına geçince Kütahya Tavşanlı Kız 
Meslek Lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak göreve başladı. 2004 
yılında Uludağ Üniversitesi Rektörlüğe Bağlı Bölümlerde Okut-
man kadrosuna naklen atandı. 2006 yılından 2009 yılları arasında 
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler 
Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalında Öğre-
tim Görevlisi olarak göreve devam etti. 2009 sonunda Yardımcı 
Doçentlik kadrosuna atandı. 2009’dan bu yana aynı bölümde gö-
revine devam etmektedir.

Eğitim;
Doktora, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili 

ve Lehçeleri Bölümü (2005)
Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Türk Dili ve Lehçeleri Bölümü (1999)
Lisans, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede-

biyatı Bölümü (1997)



İÇİNDEKİLER

Sunuş ...................................................................................................... 15
Önsöz ..................................................................................................... 17

Bölüm I
Nesip Yusufbeyli

NESİP YUSUFBEYLİ ............................................................................. 23
Yetiştiği Çevre ve Ailesi ................................................................... 24
Üniversite Hayatı ve Milliyetçi Kimliğinin Olgunlaşması ............... 26
Millî Özgürlük Mücadelesi ve İlk Yazıları ........................................ 31
Nesip Yusufbeyli’nin Siyasî Faaliyetleri ........................................... 35
Ceditçilik  ........................................................................................ 37
Türk Adem-i Merkeziyet Fırkası ve Zakafkasya Seymi .................... 47
Nesip Bey’in Ölümü ........................................................................ 52

Bölüm ıı
ŞEFİKA GASPIRALI

ŞEFİKA GASPIRALI ............................................................................... 59
Şefika Hanım’ın “Tercüman”daki Faaliyetleri ................................. 61
Şefika Hanım’ın Nesip Bey’le Tanışması ......................................... 64
Şefika Hanım Uğruna Düello .......................................................... 66
Nişan, Evlilik ve Aile Dramı ............................................................ 68
Fırtınalı Yıllar, İhanet ve Kırım’a Dönüş ......................................... 71
Öteki Kadın: Aynülhayat Baişova  ................................................... 73
Türk Kadın Hakları Savunucusu Olarak Şefika Gaspıralı................ 79
Elveda Kırım, Elveda Vatan…  ......................................................... 82
Türkiye’de Hayat Mücadelesi  ......................................................... 84
Mektupların Hikâyesi ve İçeriği ....................................................... 91
Sevgi, Saygı ve Kaygı Dolu Mektuplar ............................................. 95
Telafisi Olmayan Hata.................................................................... 105
Mektuplarda Halkın Geleceği Üzerine .......................................... 109
Yusufbeyli’nin Mektuplarında Tarihî Olaylar ................................ 113
Yusufbeyli’nin Mektuplarında İsmail Gaspıralı ............................. 119

Bölüm III
YUSUFBEYLİ’NİN  

MEKTUPLARININ MAHİYETİ / 87



BÖLÜM IV
MEKTUPLAR

Mektup 1 .............................................................................................. 127
Mektup 2 .............................................................................................. 128
Mektup 3 .............................................................................................. 131
Mektup 4 .............................................................................................. 132
Mektup 5 .............................................................................................. 133
Mektup 6 .............................................................................................. 133
Mektup 7 .............................................................................................. 136
Mektup 8  ............................................................................................. 137
Mektup 9   ............................................................................................ 140
Mektup 10 ............................................................................................ 142
Mektup 11  ........................................................................................... 143
Mektup 12 ............................................................................................ 145
Mektup 13 ............................................................................................ 146
Mektup 14 ............................................................................................ 151
Mektup 15 ............................................................................................ 152
Mektup 16 ............................................................................................ 153
Mektup 17 ............................................................................................ 155
Mektup 18 ............................................................................................ 157
Mektup 19 ............................................................................................ 158
Mektup 20 ............................................................................................ 159
Mektup 21 ............................................................................................ 160
Mektup 22 ............................................................................................ 161
Mektup 23 ............................................................................................ 162
Mektup 24 ............................................................................................ 163
Mektup 25 ............................................................................................ 164
Mektup 26 ............................................................................................ 165
Mektup 27 ............................................................................................ 166
Mektup 28 ............................................................................................ 168
Mektup 29 ............................................................................................ 169
Mektup 30 ............................................................................................ 170
Mektup 31 ............................................................................................ 171
Mektup 32 ............................................................................................ 172
Mektup 33 ............................................................................................ 172
Mektup 34 ............................................................................................ 173
Mektup 35 ............................................................................................ 174
Mektup 36 ............................................................................................ 175
Mektup 37 ............................................................................................ 176
Mektup 38 ............................................................................................ 178
Mektup 39 ............................................................................................ 180
Mektup 40 ............................................................................................ 181



Mektup 41 ............................................................................................ 185
Mektup 42 ............................................................................................ 187
Mektup 43 ............................................................................................ 188
Mektup 44 ............................................................................................ 189
Mektup 45 ............................................................................................ 190
Mektup 46 ............................................................................................ 190
Mektup 47 ............................................................................................ 191
Mektup 48 ............................................................................................ 192
Mektup 49 ............................................................................................ 194
Mektup 50 ............................................................................................ 196
Mektup 51 ............................................................................................ 196
Mektup 52 ............................................................................................ 197
Mektup 53 ............................................................................................ 198
Mektup 54 ............................................................................................ 199
Mektup 55 ............................................................................................ 200
Mektup 56 ............................................................................................ 200
Mektup 57 ............................................................................................ 201
Mektup 58 ............................................................................................ 202
Mektup 59 ............................................................................................ 202
Mektup 60 ............................................................................................ 203
Mektup 61 ............................................................................................ 203
Mektup 62 ............................................................................................ 204
Mektup 63  ........................................................................................... 205
Mektup 64  ........................................................................................... 206
Mektup 65  ........................................................................................... 206
Mektup 66  ........................................................................................... 207

Sonsöz .................................................................................................. 209
Kaynakça .............................................................................................. 213
Ekler ..................................................................................................... 217

FOTOĞRAFLAR

Gaspıralı Ailesi ve Şefika Hanım .........................................................  229
Dizin ..................................................................................................... 258



Annem Narhanım Aliyeva ve 
babam  İnatdin Aliyev’e 

tüm emekleri ve zahmetlerinden dolayı 
sonsuz  şükran ve minnetle...



“Şefi! Bazı insanlar acı çekmek için yaratılmıştır. 
Muhtemelen senle ben de acı çekenlerdeniz.”

Nesip Yusufbeyli



SUNUŞ

Mİlletlerİn oluşma ve varlıklarını sürdürme süreçlerinde liderler 
ve lider kişiliklerin çok önemli olduğu tartışma götürmez. Bu kişiler 
ürettikleri fikirler, gerektiğinde gösterdikleri cesaret ve fedakârlıklar, 
toparlayıcı ve geliştirici karakterleri, hepsinden önemlisi de gözlene-
bilen davranışları ile toplumun gelecek nesillerinin saygı göstereceği 
törelerin, örnek alacağı niteliklerin ve daha birçok şeyin, kısacası o 
toplumun etrafında toplanarak birbirine kenetleneceği asgari müşte-
reklerin oluşturucuları ve temsilcisidirler. 

Bu yüzden her toplum geçmişinde yaşamış veya hâlâ yaşamakta 
olan liderlerini onları anlatan kitaplar, heykeller, resimler ve benzer 
birçok vasıta ile yüceltir. Çünkü o insanlar kendi toplumları için idea-
lize edilmiş figürlerdir ve gelecek nesillere yön vereceklerdir. 

Ancak insanların yüceltilmesinin getirdiği bir haksızlık da var. 
Bana göre bu haksızlık kaçınılmaz olarak âdeta maddeleştirilen bu 
kişilerin süreç içinde insan olduklarının bir dereceye kadar da olsa 
unutulmasıdır. Oysa herkesin sevabı olduğu kadar günahı, doğru-
su olduğu kadar yanlışı da olabilir ve insan olmaktan kaynaklanan 
bu özelliklerimizi bir dengede tutarak yaşarız. Bazen doğrularımız en 
yakınlarımızdan başlayarak ömrümüzü severek feda ettiğimiz toplu-
mumuza katkıda bulunur, bazen de toplumumuz için doğru olanlar 
yakınlarımız açısından yanlış olur veya tam tersi. Bu sorunlar, sürekli 
olarak toplum önünde olmaları nedeniyle davranışları durmaksızın 
denetlenerek en sert biçimde tenkit edilmeye açık olan liderler ve 
lider kişiliklerin hayatlarında herhangi bir kişiye göre çok daha zor-
layıcıdır. 
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Bu yüzden bu durumdaki insanların, böyle bir hayatı yaşama-
ya genellikle istekli olarak talip olmuş olmalarına rağmen gerçekten 
mutlu bir ömür sürüp sürmedikleri konusunu hep düşünmüşümdür. 

Bütün söylediklerim elinizde bulunan kitap için. Resmî tarih veya 
bir kişiyi örnek göstermek için yazılan kitaplar çoğunlukla hep kahra-
manlıklar, övünçler, başarılardan söz eder ve kişileri bir ölçüde yakın-
ları, arkadaşları, düşmanları olmayan tekil yaratıklarmış gibi değer-
lendirir. Oysa öyle değiliz, hiçbirimiz görevlerimizden ibaret değiliz. 
Ne kadar feragat edersek edelim akrabalarımız, eşimiz, dostlarımız, 
çocuklarımız, torunlarımız olduğu gibi yoğun ve yaygın sosyal iliş-
kilerimiz de var ve doğal olarak hayatın bu boyutunu da yaşamak 
zorundayız. Zaten bütün bunlar kişiliğimizin oluşmasına katkıda bu-
lunan çok önemli değerler. Bu yüzden bir insan hakkında karara va-
racaksak bütün bunları da dikkate almak zorundayız.

Bu kitabın yukarıda söylediklerimi merhum Nesip Yusufbeyli için 
büyük ölçüde gerçekleştireceğini düşünüyorum. Bir insanın göreve 
yönelik bilinen ve gözlenen davranışlarının dışında kalan mahrem 
duyguları, düşünceleri ve hayatı hakkında eşine yazdığı mektup-
lardan daha iyi bilgi verebilecek ne olabilir? Azerbaycan ve Türk 
dünyasının bu güzide şahsiyetinin, ulaşmakta zorlandığı sevgili eşi 
Şefika Hanım’a yazdığı mektupları okudukça onun sevapları ve gü-
nahlarıyla nasıl bir insan olduğunu, nasıl bir mücadele yaşadığını, 
bu mücadeleyi yaşarken kendisi, eşi ve çocuklarının ne tür bedeller 
ödediğini, bu bedellere nasıl katlandığını ve her şeye rağmen vatanı 
Azerbaycan hakkındaki duygularını eşine yönelik en ince hislerinden 
nasıl ayırmadığını daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Bütün bunla-
rın ötesinde mektuplarda söz edilen olayların Azerbaycan ülkesi ve 
devletinin o dönemde yaşadığı birçok siyasî gelişmeye de ışık tuta-
cağına inanıyorum.

En büyük teşekkürüm uzun süre emek vererek bu eseri önümüze 
getiren sayın Minara Aliyeva Çınar’a, ardından gelen teşekkürler ise 
bu çalışmayı teşvik eden ve destekleyen herkese…

Selçuk Kırlı
   



ÖNSÖZ

Bir resmin teferruatını anlayabilmek için birkaç adım geriye çeki-
lip resme öyle bakmak gerekir. Bir kitabı anlayabilmek için de öyle… 
Bütünü görmek maksadıyla bugünden geriye gidip tarihe bakabilir-
sek, bu kitapta anlatılanların o manzaranın bütünü içindeki yerini de 
kavrayabiliriz. 

Bu eserde Azerbaycan’ın önemli devlet ve siyaset adamı, vatanı-
nın ve milletinin gelişmesi, hür yaşaması için mücadele eden, Azer-
baycan Demokratik Cumhuriyeti’nin ikinci başbakanı ve bir Türk 
aydını olan Nesip Yusufbeyli’nin, eşi Şefika Gaspıralı’ya yazdığı mek-
tuplar yer almaktadır. Mektupların hedefi Şefika Gaspıralı ise, 20. 
yüzyılın başlarında Rusya’daki Türk Müslüman kadınları arasında 
siyasî hayata ilk adım atanlardan biridir. Şefika Hanım, Türk dünya-
sında kültürel ve siyasî anlamda Türklük bilincinin önderliğini yapan, 
reformcu, siyaset adamı Gaspıralı İsmail Bey’in kızıdır. Nesip Bey 
bu mektupları henüz daha üniversite öğrencisi iken, arkadaşlarıyla 
birlikte İsmail Gaspıralı ile tanışmaya gittiğinde kızı Şefika Hanım ile 
de tanışıp ona gönül bağladıktan sonra yazmaya başlar. Bu mek-
tuplar, bir taraftan sevgi, saygı ve endişelerini ihtiva eden satırlardan 
oluşmakta, bir taraftan ise dönemin halk hareketlerine ilişkin genç bir 
aydının gözlemlerini ve sosyal düşüncelerini yansıtmaktadır.   

Kişilerin birbirlerine yazdıkları mektupları okumanın etik olma-
dığını hepimiz biliyoruz. Hele hele bu mektuplar, birbirine sevdalı 
iki kişi arasında yaşanan aşk duygularını içeren satırlar ise… Neler 
yazılmaz ki bu mektuplarda!: Sevdanın ilk kıvılcımları, kıvılcımdan 
büyük ateşlere dönüşen aşk duyguları, paylaşılan sırlar, geleceğe dö-
nük düşünceler ve daha neler neler… Başkalarına ait bu duyguları 
okuyan bir üçüncü kişi, duygu hırsızlığı yapan kişiden başka bir şey 
değildir. Böyle bir durumda bulunabileceğim aklımın ucundan bile 
geçmezdi. Ta ki özel bir arşivde bulunan ve Türk Dünyası’nın önemli 
kişilerine ait olan Rusça yazılmış “kişiye özel” mektupları okumak 
için davet edilene kadar.   
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İki sene öncesinde Türk Ocakları Bursa Şubesi, Uludağ Üni-
versitesi ile ortaklaşa “Her Yıl Bir Büyük Türk” projesi kapsamında 
“İsmail Gaspıralı Bilgi Şöleni” düzenlemeyi planlanmaktaydı. Sem-
pozyum komisyonu, düzenlenen bilgi şöleni için tarafımdan iki mek-
tubun tercüme edilmesini istedi. Seve seve kabul ettim. Bursa Türk 
Ocakları Şubesi Başkanı, saygıdeğer hocam Prof. Dr. Selçuk Kırlı’nın 
bana dediğine göre, mektuplar katılımcı ve dinleyicilerin büyük ilgi-
sini çekmiş ve o sohbet esnasında bana, mektupların tamamını ter-
cüme ederek onları bir kitap haline getirme teklifinde bulunmuştu. 
Ben de bu teklifi büyük bir mutlulukla kabul ettim. Böylece bu kitap 
ortaya çıkmış oldu. 

Elinizdeki eser dört bölümden oluşmaktadır. Kitabın birinci bö-
lümünde Nesip Yusufbeyli’nin, ikinci bölümünde ise Şefika Gaspıra-
lı’nın hayatı, eğitimi, sosyal ve siyasî faaliyetlerine değinildi. Üçüncü 
bölümde elimizdeki mektupların hikâyesi, muhtevası ve mahiyeti 
irdelendi, dördüncü bölümde ise Rusçadan Türkçeye tarafımızca 
çevrilmiş mektuplar yer aldı. Eserde, mektupların hangi bağlamın 
ürünü olduğunun anlaşılması için çeşitli kaynaklardan faydalanılarak 
bilgiler aktarıldı, yeri geldikçe mektuplardan hareketle açıklamalara 
da yer verildi.

Bu kitapta yer alan mektupların sayısı altmış altıdır. Aslında Dr. 
Necip Hablemitoğlu’nun aramızdan ayrılmasından sonra Prof. Dr. 
Şengül Hablemitoğlu tarafından Türk Ocakları Bursa Şubesi’ne dev-
redilen arşivden bana verilen mektupların sayısı kırk altıdır. Ancak 
mektupların içeriğinden tamamının bu sayıdan ibaret olmadığı an-
laşıldığı için bir inceleme yapıldı ve bunun neticesinde de mektup-
ların bir kısmının Azerbaycan’da olduğu ortaya çıktı. O mektuplara 
ulaşabilmek için 2017 Ocak ayında Bakü’ye gittim. Bakü Devlet 
Arşivi yetkililerinin izniyle merhum Azize Caferzade’nin ve merhum 
Nazif Kahramanlı’nın dosyalarını inceledim. Altı mektubun Cafer-
zade’nin1, on mektubun Kahramanlı’nın2 dosyasından birer örne-
ğini alarak mektupların sayısını altmış üçe tamamladık. Üç mektup 
ise Şengül Hablemitoplu ve Necip Hablemitoğlu’nun hazırladığı 

1 Bk. Mektup 6, 8, 9, 27, 28 (Ayrı yazılmış bir mektup, ancak mektubun 
üst bölümünde “Bir önceki mektubun devamıdır.” notu düşülmüş-
tür.), 43, 46.

2 Bkz. Mektup 2, 16, 29, 30, 40, 44, 51, 52, 53, 54.
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Şefika Gaspıralı ve Rusya’da Türk Kadın Hareketi (1893-1920) adlı 
eserinden aldık.3

Mektupların tam sayısını bilemiyoruz. Nesip Bey’in 1905 Tem-
muz ayında yazdığı mektubundaki “…İlk başta senden mektup al-
madığım bir gün olmadı. Gönderdiğin hemen hemen bütün mektup-
lara da anında cevap yazıp gönderdim. Başlangıçta öyleydi. Şimdi 
ise… İki haftada bir mektup, bazen de bir kartpostal.” (Bkz. Mektup 
35) açıklamasına bakılırsa elimizdeki mektupların sayısı kat kat fazla 
olmalıydı. 

Mektupların tamamına ulaşamadık. Elimizdekilerin dışında bazı 
mektupların kaybolma veya benim ulaşamadığım kişilerin arşivinde 
olma ihtimali var.4 Belki de Şefika Hanım, aralarında yaşanan tatsız 
durumların ortaya çıkmasını istemediği ve bazı meselelerin karı-ko-
ca arasında özel kalması gerektiğini düşündüğü için mektupları yok 
etmiştir. Tabiî ki bu da bir ihtimal… Bu kitabın yayınından sonra 
umulur ki, kaybolan veya birilerin arşivinde kalan mektuplar da 
bana ulaştırılır ve kitabın gelecek baskılarında bu muhtemel eksiklik 
giderilir.

Mektuplar üzerine yapılan çalışmalarda sıkıntılarla karşılaşma-
mak kaçınılmaz bir durumdur. Benim karşılaştığım en önemli iki 
sorundan birincisi, mektupların tek taraflı oluşuydu. Şefika Gaspı-
ralı’nın Nesip Bey’e yazdığı mektuplar günümüze kadar ulaşamadığı 
için bazı durumlar hakkında net bir açıklama yapmak imkansızdı. 
İkinci sorun ise, mektupların sıralanmasıdır. Mektupların çoğunda ta-
rih belirtilmediği, zarfların içinde olması gereken mektuplar başka bir 
zarfın içinde bulunduğu ve zarfın üzerinde Şefika Hanım tarafından 
ayrıca düşürülen farklı tarihler olduğu için olayların akışını net olarak 
ortaya koymak zordu. Bu yüzden, mektupların içeriği ve dönemin 
tarihî olaylarından hareketle, mektupların sıralanması tarafımdan 
yapıldı. 

***

3 Bkz. Mektup 63, 64, 65.
4 Mesela, Heblemitoğlu ve Hablemitoğlu’nun hazırladığı Şefika Gaspıralı 

ve Rusya’da Türk Kadın Hareketi (1993-1920) adlı eserinde 276-278 say-
falar arasında bulunan 1917 ve 1919 tarihli mektuplar elimizde mev-
cut değil.
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Mektupların tercümesi ile başlayan bu çalışmanın nihayetlendiri-
lip bir kitap haline getirilmesi iş yoğunluğumdan dolayı iki yıl sürdü. 
Bana bu konuyu teklif eden, Bursa Türk Ocakları Şubesinin arşivin-
den alınan bu orijinal mektupları kullanmama ve uzun süre bende 
kalmasına izin veren, ayrıca eksik olan mektupları temin etmek için 
Azerbaycan’a gitmemizde maddi açıdan yardımlarını esirgemeyen 
saygıdeğer hocam Prof. Dr. Selçuk Kırlı’ya teşekkürlerimi sunuyo-
rum. 

Bu süreç içerisinde bana tahammül eden, bana bu çalışmada 
yön veren ve beni yalnız bırakmayarak hiçbir desteği esirgemeyen 
eşim Dr. İkram Çınar’a minnettarlığım sonsuzdur. 

Görüşme talebimizi kabul eden ve Şefika Hanım’ın arşivi ile ../../
Administrator/Desktop/MUTSUZ GEÇEN BİR ÖMÜR - NESİP YU-
SUFBEYLİ VE ŞEFİKA GASPIRALI - YAVUZ HOCADAN GELEN 
DÜZELTMELET.docx - _msocom_1ilgili bize bilgi veren Prof. Dr. 
Şengül Hablemitoğlu’na; manevî desteğini esirgemeyen saygıdeğer 
hocam Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu’ya; Azerbaycan Devlet Arşivi’n-
den istifade edebilmek için beni yönlendiren ve benim için referans 
olan çok değerli hocam Prof. Dr. Yavuz Akpınar’a; Azerbaycan Dev-
let Arşivi’nde bana her türlü yardımı yapan değerli arşiv yönetici ve 
çalışanlarına; ayrıca bana bazı kaynakların ve kitapta yer alan re-
simlerin temininde yardımını esirgemeyen Azerbaycan’dan Profesör 
Adalet Tahirzade’ye ve Ceyhun Nebi’ye, Kırım’dan Doçent Zekiya 
Mamutova’ya teşekkürü bir borç bilirim. 



Bölüm I

Nesip Yusufbeyli

NESİP YUSUFBEYLİ (1881-1920)


