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газель 
 
“Ərtuğrul” fırkateyni faciəsi 
“Ərtuğrul” fırkateyninin 16 sentyabr 1890-cı ildə tayfunda Yaponiyanın Oşima 

adası yaxınlığında qayalara çırpılıb batması Türk hərbi-dəniz donanma tarixinin ən 
böyük faciələrindən biridir. Türk-yapon əlaqələrinin inkişafında mühüm tarixi 
hadisələrdən biri, hətta birincisi qəbul edilən [6, s.92] bu faciə haqqında həm yapon, 
həm də türk ədəbiyyatında çox sayda əsər qələmə alınmış [5, s.283-284], ağılar 
söylənmiş, tədqiqatlar aparılmış, filmlər çəkilmişdir [6, s.93].  

Tarixi mənbələrə görə, yapon imperatoru Meijinin əmisi Şahzadə Komatsu 
Akihito və həyat yoldaşı 1887-ci ilin oktyabr ayında bir döyüş gəmisi ilə İstanbulu 
ziyarət edərək Sultan II Əbdülhəmidə imperatorun məktubu ilə “Xrizantem” nişanı 
və müxtəlif hədiyyələr təqdim etmiş [5, s.283; 8, s.19], bunun müqabilində Osmanlı 
sultanının əmri ilə yapon imperatoruna qiymətli daşlarla bəzədilmiş “İmtiyaz” nişanı 
(“Dövləti-Ali Nişanı”) və digər hədiyyələr götürmək üçün “Ərtuğrul” fırkateyni 14 
iyul 1889-cu ildə [6, s.85] 609 nəfər heyəti ilə səfərə çıxmışdı. Bəzi mənbələrdə gəmi 
heyətinin 599, 607, 612, 655 nəfər olduğu qeyd olunur [10, s.16; 3, s.373]. 

Osmanlı donanmasının ən önəmli gəmilərindən biri sayılan və o dövrün müasir 
avadanlıqları ilə təchiz olunmuş 25 yaşlı “Ərtuğrul” fırkateyninin bu səfər üçün uyğun 
olub-olmadığı haqqında aparılan bütün tədqiqat, müzakirə və mübahisələrdən sonra [3, 
s.367-369] Sultan Əbdülhəmidə gəminin səfər üçün uyğun olduğu haqqında arayış 
təqdim olunmuş [8, s.27-28] və sultanın əmrinə əsasən gəmi 14 iyul 1889-cu ildə 
İstanbuldan yola çıxaraq [8, s.33] Süveyş, Ciddə, Adən, Bombey, Kolombo, Sinqapur, 
Sayqon, Honq Konq, Fukuşi, Naqasaki, Kobe və b. limanlarda dayanaraq [5, s.294; 10, 
s.29-43] 6 ay müddətinə planlanan səfərini üzləşdiyi çətinliklər səbəbindən [3, s.369] 10 
ay 3 həftə [8, s.46] sonra Yaponiyanın Yokohama limanında tamamlamışdı. Hətta 
gəminin üzləşdiyi çətinliklər səbəbindən bu səfəri başa çatdıra bilməyəcəyi haqqında 
dövrün yerli və xarici mətbuatlarında bəzən məlumat mahiyyətli, çox vaxt isə sabotaj 
məzmunlu xəbərlərin yer aldığı da məlumdur [3, s.371]. Dayandığı bütün limanlarda 
gəmi heyətinə bölgə müsəlmanları tərəfindən göstərilən sayğı və sevgi müstəmləkəçi 
dövlətləri, xüsusilə İngiltərəni [3, s.371] olduqca narahat etmişdi. Arxiv sənədlərində 
gəmi kapitanının səfər boyu qarşılaşdıqları çətinliklər, yaşadıqları hadisələr, dayandıqları 
limanlar haqqında Dəniz Qüvvətlərinə teleqram vasitəsilə məlumat verdiyi görünür [10, 
s.26-43]. Admiral Əli Osman paşanın məktubları da səfərlə əlaqəli olduqca əhəmiyyətli 
sənədlərdəndir [10, s.44-57]. 
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Yokohama limanına 7 iyun 1890-cı ildə çatan gəmi [6, s.85] şəhər əhalisi və 
dövlət rəsmiləri tərəfindən böyük sevinclə qarşılanmış, gəmi kapitanı admiral Əli 
Osman paşa bir neçə zabitlə birlikdə Tokio şəhərinə gedərək [10, s.60] 13 iyun 1890-
cı ildə II Əbdülhəmidin göndərdiyi məktubu, “İmtiyaz” nişanını və hədiyyələri İm-
perator Meijiyə təqdim etmişdi [10, s.59; 8, s.47; 3, s.371]. 

Üç ay Yokohama limanında qalan “Ərtuğrul” fırkateyni 15 sentyabr 1890-cı ildə 
[10, s.62] Yapon Dəniz Qüvvələrinin tayfun xəbərdarlığına baxmayaraq, İstanbuldan 
gələn hərəkət əmrinə görə limandan ayrılmış [6, s.85], qısa bir müddət sonra tayfuna 
yaxalanaraq 16 sentyabr 1890-cı il saat 21:30-22:00 radələrində Oşima adası sahillərində 
qayalara çırpılaraq batmışdı [10, s.65-70; 5, s.283; 3, s.371]. 596 gəmi heyətindən 54-ü 
zabit olmaqla 527 dənizçi şəhid olmuş, əksəriyyəti yaralı; 6-sı zabit, 63-ü əsgər olmaqla 
cəmi 69 dənizçi qəzadan xilas olmuşdu [3, s.371]. Məlumatlara görə, 13 dənizçi qəzadan 
daha öncə vəba xəstəliyindən vəfat etmişdi [3, s.373]. Bəzi tədqiqatçılara görə, gəmi 
kapitanı admiral Əli Osman paşanın Yapon Dəniz Qüvvələrinin sərt tayfun xəbərdarlı-
ğını nəzərə almadan limandan ayrılmasının səbəbi gəmi heyəti arasında vəba xəstəliyinin 
yayılması olmuşdu. Dənizçilərin vəba xəstəliyinə tutulması və heyətin 57 gün karantinə 
alınması səbəbindən gəmi uzun müddət – 3 ay Yokohama limanında qalmışdı [3, s.370; 
6, s.86; 8, s.50-51]. 

Yaşanan faciə yapon hökuməti və xalqını dərindən kədərləndirmiş [8, s.57], 
şəhidlərin axtarışı və yaralıların müalicəsi ilə yaxından maraqlanan imperatorun əmri ilə 
qəzadan xilas olan dənizçilər müalicə olunduqdan sonra 11 oktyabr 1890-cı ildə yapon 
hökumətinin büdcədən ayırdığı və xalqın topladığı maddi yardımlarla [8, s.96] Hiei və 
Konqo adlı iki hərbi gəmidə İstanbula göndərilmişdi [10, s.91; 3, s.372]. İstanbula 2 
yanvar 1891-ci ildə gələn gəmilər 40 gün İstanbulda qaldıqdan sonra [8, s.93] fevral 
ayında Yaponiyaya hərəkət etmişdi. Şəhid dənizçi ailələrinə Osmanlı hökumətinin də 
aylıq maaş ödənilməsi haqqında qərar qəbul etdiyi məlumdur [8, s.93-96]. 

Hadisədən sonrakı yazışmalardan aydın olur ki, yapon hökumətinin dəstəyi və 
ada sakinlərinin çalışmaları nəticəsində 260 şəhidin cənazəsi dənizdən çıxarılmış və 
onlar Oşima adasındaki təpə üzərində dəfn edilmişdi [10, s.70-90; 3, s.372]. Faciədən 
bir il sonra Oşima adasında şəhidlərin xatirəsinə abidə ucaldılmış, zaman içərisində 
burada “Türk şəhidliyi” qurulmuşdu. Adanın bağlı olduğu Kuşimoto bələdiyyəsinin 
təşkilatçılığı ilə hər il burada faciə qurbanları yad edilir. “Ərtuğrul” fırkateyni 
şəhidlərinin hər il Türkiyədə də müxtəlif tədbirlərlə anıldığı bilinir. Faciə haqqında 
Türkiyədəki araşdırmalar ancaq 2000-ci illərdən sonra geniş vüsət alsa da, şəhidlərin 
xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq gəminin batdığı sahillərdə 3 il balıq tutmayan [5, 
s.283] yaponlar qəzanı dərs kitablarındakı mövzular arasına salmış, hadisənin elmi 
cəhətdən izahı üzərində durmuşlar [6, s.92]. 

Faciənin 20-ci ilində, 10 sentyabr 1910-cu il tarixində (18 ramazan 1328-ci il, 
cümə günü) “Ərtuğrul” fırkateyni salnaməçisi Əli Ruhinin (Ali Ruhi) bir qəzəlinin 
Bakıda çap olunan “Günəş” qəzetinin 16-cı sayında1 dərc olunması [1, № 16, s.3.] 
                                                            
1 Sərlövhəsində “Gündəlik çıxan siyasi, ədəbi, iqtisadi Türk dilində müsəlman qəzetəsidir” yazılmış 
“Günəş” qəzeti 1910-1911-ci illərdə Bakıda çap olunmuşdur. Cəmi 121 nömrəsi çıxmış qəzetin naşiri 
Orucov qardaşları, baş redaktoru isə Əhməd Kamaldır. XX əsrin əvvəllərində Türk-İslam birliyi ideyalarını 
təbliğ edən qəzet başda Azərbaycan olmaqla, digər İslam ölkələri və dünyada baş verən sosial, siyasi, 
iqtisadi hadisələrlə bağlı xalqı məlumatlandırmaqda olduqca əhəmiyyətli rol oynamışdır. Qəzetin 
səhifələrində Azərbaycan ədəbiyyatı və ictimai fikir tarixində önəmli yer tutan Ə.Ağayev, Ə.Kamal, 
M.Ə.Sabir, A.Şaiq, Q.Rəşad, A.Divanbəyoğlu, Ə.İbrahimzadə, Ə.Qəmküsar, M.M.Pişnamazzadə, 
H.İ.Qasımov, A.Sur, H.S.Ayvazov, Ə.T.Əfəndizadə, B.Seyidzadə, F.Ağazadə, Ö.F.Nemanzadə, 
A.Talıbzadə, Ə.Rasim kimi müəlliflərin müxtəlif mövzularda və janrlarda yazıları dərc olunmuşdur. 
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faciənin Azərbaycanda da xatırlandığına, hadisənin bu və ya digər şəkildə xalqımız 
tərəfindən yad edildiyinə bir işarətdir. Türk ədəbiyyatı tarixində haqqında kifayət 
qədər məlumat olmayan, eyni zamanda çox tanınmayan gəmi heyətindən olan 
Ruhinin qəzəlinin faciənin ildönümündə qəzetdə dərc olunması bu fikri söyləməyə 
əsas verir. 

Əli Ruhi kimdir? 
Əli Ruhi Yaponiyaya getmək üçün “Ərtuğrul” fırkateynində vəzifə verilmiş 609 

gəmi heyətinin bir üzvüdür. Veyis paşanın oğlu olan Ruhi 1853-cü ildə Bağdadda 
dünyaya gəlmişdir. Atasının vəzifəsi ilə əlaqəli uşaqlıq illəri Anadolunun müxtəlif 
bölgələrində [2], xüsusilə şərq vilayətlərində [13, s.87] keçmiş, özəl müəllimlərdən ərəb 
və fars dillərini öyrənmiş [11, s.312], təhsilini İstanbul Fatih Camesindəki müəllimlərdən 
almışdır. Bir çox təriqətə meyil edən Ruhinin 1876-1877-ci illərdə könüllü olaraq iştirak 
etdiyi Osmanlı–Serb müharibəsindən tərxis olunduqdan sonra bələdiyyə dəftərxanasında 
(Şehremaneti-Mektubî-Kalemi) baş katib vəzifəsində çalışdığı, spirtli içki aludəliyindən 
qurtulmaq üçün 1880-ci ildə işindən ayrılaraq getdiyi Məkkəi-Mükərrəmədə qısa müddət 
qaldıqdan sonra təkrar İstanbula döndüyü məlumdur [11, s.312; 2]. Dostu, yazıcı və 
tarixçi Əhməd Rasimin tövsiyə və dəstəyi ilə [2] “Ərtuğrul” firkateynində salnaməçi 
olaraq [11, s.317-319] Yaponiyaya səfərə çıxan Ruhinin gəminin dörd ay qaldığı 
Sinqapurda 1890-cı ildə vəba xəstəliyindən vəfat etdiyi qeyd olunur [2]. Mənbələrdə 
fırkateynin Sinqapur limanında qaldığı zaman gəmi heyətindən vəfat edən bir nəfər üçün 
dəfn mərasiminin təşkil olunduğu, çox sayda müsəlmanın bu mərasimdə iştirak etdiyi, 
tabutun ipək parçalara sarılaraq izdihamla müsəlman qəbiristanlığında dəfn olunduğu 
bildirilir [3, s.370]. Bəzi mənbələrdə onun gəminin geridönüşü sırasında yaşanan faciədə 
öldüyü yazılsa da [4, s.37; 7, s.29; 13, s.87], son dövrlərdə “Ərtuğrul” fırkateyninin 
batmasına dair araşdırmaların çoxalması ilə Ruhinin 1890-cı ildə Sinqapurda öldüyü 
təsdiq olunur [2]. 

Yaradıcılığı və sənətkarlığı 
Şərq dilləri və mədəniyyətlərinə yaxından bələd olan Ruhinin Tənzimat dövrü türk 

ədəbiyyatının yeniləşən üslubundan uzaq durduğu, şeirlərində divan ədəbiyyatı ənənəsini 
davam etdirdiyi, dövrünün məşhur şairləri Yenişəhərli Avni və Müəllim Nacinin 
təsirində qaldığı deyilir [2]. Məşhur şair Ziya Paşanın heyranı olan Ruhi mənbələrdə arif 
bir şair [4, s.38], əsəbi [11, s.312; 5, s.285], satirik üsluba sahib, plansız və qərarsız, 
rindanə həyat yaşayan [2] bir insan kimi tanıdılır. Şeirlərində sufi düşüncə və 
hikmətamiz ifadələr ön plandadır [4, s.38]. “Tərcümani-həqiqət” qəzetində dövrünün 
şair və yazıçıları haqqında bir təzkirə qələmə almaq fikri olduğunu bəyan etsə də, 
həyatındakı plansızlıq və erkən vəfatı buna mane olmuşdur [13, s.87]. 

Çox sayda əsər qələmə aldığı, fəqət bunların əksəriyyətinin müxtəlif səbəblərdən 
itdiyi [4, s.38] deyilir. Gəminin yola düşdüyü gün şeirlərini, şairlər təzkirəsi üçün 
hazırladığı əlyazmanı, digər çalışmaları ilə kitabxanasında olan üç min ədədə yaxın 
kitabını ailə üzvlərinə əmanət verdiyi qeyd olunur [11, s.312]. 1885-ci ildə İstanbulda 
çap olunan 63 səhifəlik “Lemeat” adlı əsərində tovhid, qəsidə, qitə, tarixi mənzumələri 
və 34 qəzəlinə yer verilmişdir [13, s.87; 2]. Şair Behcət Necatigilin 1973-cü ildə qələmə 
aldığı “Ərtuğrul faciəsi” [9] dramı bədii əsər olmaqla yanaşı, unudulmuş şair Əli 
Ruhinin həyatı haqqında xatirə kitablarından, ensiklopediyalardan əldə olunmuş qiymətli 
məlumatlara malikdir [2]. Necatigilin əsərinin mərkəzində gəmi deyil, Əli Ruhinin 
şəxsiyyəti dayanır [5, s.285]. 
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Qəzəl haqqında: 
“Günəş” qəzetində dərc olunmuş qəzəl Əli Ruhi yaradıcılığı haqqında ümumi 

təəssüratın formalaşması üçün olduqca əhəmiyyətlidir:  
 
Varəstə1 olmaq istəyən adəm məlaldən2 
Ayrılmasın işində rəhi-etidaldən.3 
 
Əzmində sabit olmalıdır kam-cuy4 olan 
Hirman5 olur nasibəi-adəm6 kəlaldən.7 
 
Qəflətlə8 etmə ömri-əzizi havaya9 sərf 
İqaz eylə10 kəndini xab u xəyaldan.11 
 
Bıkdıq xilafı-hikmət12 olan türrehatdan13 
Kim müstəfid14 olur süxəni-biməaldən.15 
 
Ey sahibi-cəmal,16 kəmalindən17 eylə bəhs, 
Məqsəd kəmaldır bizə ancaq cəmaldan. 
 
Ruhi, əgərçi nəşvə18 dilərsən xumarsız, 
Ayrılma bəzmi-söhbəti-əhli-kəmaldan.19  

[1, № 16, s.3] 
 
 
Məzmun baxımından dərin məna kəsb edən qəzəlin birinci beytində şair qəm-

qüssə, kədər kimi bəlalardan qurtulmaq istəyən insana öz işində mötədillikdən, orta 
yoldan ayrılmamağı tövsiyə edərkən, ikinci beytdə arzusuna çatmaq istəyən insanın 
əzmində sabit olmasını, yorğunluqdan tikili daşa [məzar daşına] dönənlərin arzula-

                                                            
1 Xilas olmuş, qurtulmuş, azad. 
2 Usanma, təngə gəlmə, qəm, kədər, hüzn. 
3 Ölçülü olan yol, orta yol, mötədillik, mülayimlik. 
4 Arzusuna çatmağa çalışan. 
5 Məhrum olma, qovulma, əli üzülmə. 
6 Tikili daş kimi adam. 
7 Yorğunluq. 
8 Qafillik. 
9 Arzu, həvəs, istək, yel, boş, bihudə 
10 Oyatma, ayıltma, yuxudan qaldırma, qəflətdən ayıltma, ağlını başına toplama.  
11 Xəyal yuxusu. 
12 Hikmətə zidd olmaq, hikmətə qarşı olmaq, həkimanə sözə qarşı olmaq. 
13 Mənasız söz, cəfəngiyyat, hərzə, hədyan. 
14 İstifadə edən, faydalanan. 
15 Mənasız söz. 
16 Gözəllik sahibi. 
17 Yetkinlik, mükəmməllik, bişkinlik, kamillik, elm, ürfan, fəzilət, ağıl, zəka, dərrakə. 
18 Kef, sevinc, şadlıq. 
19 Kamal əhli olanların söhbət məclisi. 
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rından məhrum olacağını söyləyir. Qəzəlin üçüncü beytində şair həyatın çox dəyərli 
olduğunu, mənalı ömrü qəflət içində boş yerə keçirməməyi tövsiyə edir, insan oğlunu 
ağlını başına yığıb yuxudan oyanmağa, xəyal görməkdən uzaq durmağa çağırır. 
Qəzəlin dördüncü beytində hikmətə zidd, cəfəng, hərzə sözlərdən bezdiyini, mənasız 
sözlərin kimsəyə fayda vermədiyini söyləyən şair beşinci beytdə insanlara xitab 
edərək, ey gözəllik sahibi, kamilliyindən bəhs eylə, bizim məqsədimiz ancaq gözəl-
likdən kamillik almaqdır deyir. Qəzəlin son beytində müəllif bütün bu ismarıcların 
mərkəzində özünün olduğuna işarət edərək, “Ey Ruhi, əgər sərxoş olmadan şad-xür-
rəm olmaq istəyirsənsə, o zaman yetişkin, kamil insanların söhbət məclisindən ayrıl-
ma” deyərək nəsihət edir. 

Altı beytdən ibarət olan qəzəlin qısa təhlili bunu deməyə əsas verir ki, Ruhi türk 
dilinin söz varlığından ustalıqla seçib istifadə etdiyi ibrətamiz söz və ifadələrlə vermək 
istədiyi mesajı, düşüncəni, öyüd-nəsihəti oxucuya çatdırmaqda uğur əldə edib. 
Misralarda keçən “ömri-əziz”, “xab u xəyal”, “xilafı-hikmət”, “türrehat”, “süxəni-
biməal”, “sahibi-cəmal”, “kəmal”, “cəmal”, “bezmi-söhbəti-əhli-kəmal” kimi söz və 
tərkiblər əsərə estetik gözəllik verməklə yanaşı, müəllifin didaktik üslubunun forma-
laşmasına, qəzəlin ideya-estetik məzmununun açılmasına kömək edir. Yerli-yerində 
istifadə olunmuş bu sözlərdəki [ə], [l] kimi səslər, [dan/dən], [al/əl] kimi hecalar şeirin 
ahənginin formalaşmasında xüsusi rol oynayır. Qəzəlin ümumi məzmunu ilə müəllifin 
həyatı arasında paralellik quraraq belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, Ruhi şeirində öz 
ruh halının və həyat hekayəsinin ümumi təsvirini verib. O, tərcümeyi-halından oxudu-
ğumuz plansız, içki aludəliyi kimi mənfi vərdişlərin əlacını klassik Şərq mədəniyyətinin 
dəyərlərində, sufilik təlimində, hikmətin əxzində görür. 

Nəticə. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan–Türk ədəbi əlaqələrindən 
bəhs edən çoxsaylı araşdırmalarda əsasən hər iki ölkədə daha çox bilinən, daha çox çap 
olunan, təsir dairəsi daha geniş olan Namiq Kamal, Tofiq Fikrət, Əbdülhəq Hamid, 
Rəcaizadə Mahmud Əkrəm, Şəmsəddin Sami kimi zirvə şəxsiyyətlərin həyat və 
yaradıcılığı, əsərlərinin nəşri məsələləri üzərində durulmuşdur. Bu, təbii haldır. Çünki bu 
mövzuda olan araşdırmalar haqqında fikir söylərkən mütləq surətdə müstəqillikdən 
əvvəlki siyasi vəziyyət, dərc olunan mətnlərə əlçatanlıq, mətnlərin nəşr olunduğu ərəb 
qrafikasına aşinalıq və s. kimi meyarlar nəzərə alınmalıdır. XIX əsrin sonu – XX əsrin 
əvvəlləri, xüsusilə 1905-ci ildən sonrakı dövr Azərbaycan mətbuatında, çap olunan kitab 
və məcmuələrdə sadəcə adları yuxarıda çəkilən və çəkilməyən məşhur sənətkarların 
əsərləri deyil, çox sayda türk şair və yazıçısının əsərinin nəşr olunduğunu söyləmək 
mümkündür. Əksər halda belə sənətkarların əsərlərinin çapı, Ruhinin qəzəlinin nəşrində 
olduğu kimi, bir hadisə və yaxud bir mövzu ilə əlaqəli olmuşdur. Bəhs olunan qəzəlin 
“Günəş” qəzetində nəşri həm naşirin, həm də baş redaktorun Ruhinin gəmi faciəsində 
vəfat etdiyindən (o zaman belə təxmin edilirdi) xəbərdar olduğunu göstərməklə yanaşı, 
hadisənin 20-ci ildönümündə Azərbaycan xalqı tərəfindən yad edildiyindən, 
xatırlandığından xəbər verir. 
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Seyran GAYIBOV 
 

ABOUT THE GHAZAL OF THE CHRONICLER OF “ERTUGRUL” 
FRIGATE BY ALI RUHI IN “GUNESH” NEWSPAPER 

 
S u m m a r y 

 
This article describes the life and creativity of the Turkish poet Ali Ruhi in the 

context of Azerbaijani-Turkish literary relations and his ghazal which was published 
in the 16th issue of the “Gunesh” – (“The Sun”) newspaper on September 10, 1910. 
Ali Ruhi is one of the lesser-known figures in Turkish literature. His name is mainly 
remembered with the" “Ertugrul” frigate on September 16, 1890, which crashed into 
the rocks and sank near the Japanese island of Oshima. The tragedy of the “Ertugrul” 
frigate is one of the greatest tragedies in the history of the Turkish navy and is 
considered one of the most important, even the first, historical events in the 
development of Turkish-Japanese relations. Numerous works have been written 
about the tragedy in both Japanese and Turkish literature, lamentations have been 
made, research has been conducted, and films have been made. A year after the 
tragedy, a monument was erected on the island of Oshima in memory of the martyrs, 
and over time, a Turkish martyrdom was established here. The victims of the tragedy 
are commemorated every year in both Turkey and Japan with various events. The 
publication of Ali Ruhi's (who was from the ship's crew) ghazal in Baku on the 20th 
anniversary of the incident shows that this tragedy is remembered in Azerbaijan as 
well and that the incident is remembered by our people in one way or another. 
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Сейран ГАИБОВ 
 

О ГАЗЕЛИ ЛЕТОПИСЦА ФРЕГАТА «ЭРТУГРУЛ» АЛИ РУХИ  
В ГАЗЕТЕ «ГЮНЕШ» 

 
Р е з ю м е 

 
В этой статье, в контексте азербайджано-турецких литературных отношений, 

рассматриваются жизнь и творчество турецкого поэта Али Рухи и его газель, 
опубликованная 10 сентября 1910 года в 16-ом номере газеты «Гюнеш». Али Рухи 
– один из менее известных фигур в турецкой литературе. Его имя больше всего 
упоминается в инциденте с фрегатом “Эртугрул”, разбившимся из-за тайфуна 
вблизи японского острова Ошима и затонувшим 16 сентября 1890 года. Трагедия 
фригата «Эртугрул» считается одной из величайших трагедий в истории 
турецкого военно-морского флота, а также важнейшим историческим событием в 
развитии турецко-японских отношений. О трагедии написано много произве-
дений, как в японской, так и в турецкой литературе, сказаны элегии, проведены 
исследования, сняты фильмы. Через год после трагедии на острове Ошима был 
воздвигнут памятник мученикам, а со временем здесь была сооружена “Турецкая 
аллея шехидов”. В Турции и Японии, ежегодно, на различных мероприятиях, 
поминают жертв трагедии. Публикация в Баку к 20-летию газели Али Рухи, 
являюшегося одним из членов затонувшего экипажа, показывает, как 
aзербайджанский народ чтит память этой трагедии.  


