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2018-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti Ġli” elan edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
 
 
 

 

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan xalqının həyatında misilsiz hadisə baş 

vermiş, Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti qurulmuşdur. Cəmi iki ilə yaxın yaşamış Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti zəngin dövlət quruculuğu təcrübəsi ilə milli dövlətçilik 

tarixində silinməz izlər qoymuş, xalqın qəlbində azadlıq və istiqlal duyğularını 

gücləndirməklə respublikanın gələcək müstəqilliyi üçün etibarlı zəmin 

hazırlamışdır. 

 

2018-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100-cü 

ildönümü tamam olur. Bu əlamətdar hadisənin dövlət səviyyəsində layiqincə 

qeyd edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ―Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında‖ 2017-ci il 16 may tarixli 

2867 nömrəli Sərəncamına əsasən, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə müvafiq tədbirlər planının hazırlanıb həyata keçirilməsi 

tapşırılmışdır. Bu tədbirlərlə yanaşı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

yaranmasının 100-cü ildönümü ilə əlaqədar ölkədə və ölkə xaricində silsilə 

tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram: 

 

2018-ci il Azərbaycan Respublikasında ―Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
İli‖ elan edilsin. 

 
 
 

 

Ġlham Əliyev  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı Ģəhəri, 10 yanvar 2018-ci il. 
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURĠYYƏTĠNĠN 

TƏHSĠL SĠYASƏTĠ VƏ HEYDƏR ƏLĠYEVĠN BU  

SĠYASƏTĠ DAVAM ETDĠRMƏSĠ 
 
 
 
 

 

Sakit Hüseynov 
Fəlsəfə İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, 

Bakı, Azərbaycan 
 
 
 

 

Xülasə  
Məqalədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsil sahəsində həyata keçirdiyi mühüm 

tədbirlər, o cümlədən yüz nəfər azərbaycanlı gəncin Avropanın və Rusiyanın nüfuzlu ali 

məktəblərinə göndərilməsi sosial-fəlsəfi aspektdə şərh edilmişdir. Müəllif burada AXC-nin 

xarici ölkələrə tələbə göndərilməsi ənənəsinin sonrakı dövrlərdə H.Əliyev tərəfindən davam 

etdirlməsini dövlətçilik tariximizdə mühüm hadisə kimi təhlil etmişdir. Hazırkı dövrdə xaricə 

tələbə göndərmə ənənəsinin Prezident İ.Əliyev tərəfindən davam etdirilməsi də Azərbaycanın 

inkişafında mühüm yer tutur. Bu baxımdan məqalə aktualdır və mühüm elmi əhəmiyət kəsb 

edir.  
Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, 100 tələbə, xaricdə təhsil, Heydər Əliyev, 

dövlətçilik ənənəsi 
 

 

―Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə 

cəmi 23 ay fəaliyyət göstərsə də, sonrakı nəsillərin yaddaşında xalqımızın tarixinin ən 
parlaq səhifələrindən biri kimi həmişə qalacaqdır. O, demokratik dövlət quruculuğu, 

iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, hərbi quruculuq sahələrində atdığı mühüm 
addımları başa çatdıra bilməsə də, onun qısa müddətdə həyata keçirdiyi tədbirlər 

xalqımızın tarixində silinməz iz buraxmış, milli dövlətçilik ənənələrimizin bərpası 
işində böyük rol oynamışdır. Ən əsası odur ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti az 

yaşasa da, xalqımızda azadlıq, müstəqillik fikirlərini daha da gücləndirmiş oldu‖.  
Heydər Əliyev 

 

Tarixdən məlumdur ki, Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika olan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 28 may 2018-ci ildə yaranmışdır. Məhz bu gün 

inkişaf etməkdə olan müstəqil Azərbaycan Respublikası-Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin varisidir. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev 16 may 2017-ci il tarixində ―Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında‖ sərəncam imzalamışdır. Sərəncamda 
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deyilir: ―1991-ci ildə müstəqilliyinin bərpasına nail olarkən müasir Azərbaycan 
Respublikası özünün qədim dövlətçilik ənənələrinə sadiq qaldığını göstərdi, Xalq 

Cümhuriyyətinin siyasi və mənəvi varisi olmaqla onun üçrəngli bayrağını, gerbini, 
himnini qəbul etdi. Xalqımız Cümhuriyyətin istiqlalını dünyaya yaydığı 28 May 

gününü həmin vaxtdan Respublika Günü olaraq təntənə ilə qeyd edir‖ (3).  
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulduqdan sonra cəmiyyətdə bir sıra 

qanunvericilik aktlarının hazırlanması və bir çox siyasi-təşkilatı tədbirlərin həyata 

keçirilməsinə nail ola bilmişdir. Hər şeydən öncə ölkədə ilk qanunvericilik orqanı 

olan-Milli Şura yaradılmışdır. ―Milli Şura müvəqqəti olaraq ləğv edildikdən sonra 
onun qərarı ilə yaradılan hökümətin qəbul etdiyi qərarlar əsas qanunvericilik bazası 

idi. Parlamentin təşkilindən sonra qanunvericilik funksiyası onun əlində toplanmışdı‖ 
(8, s.14).  

Azərbaycan Parlamenti 1918-ci il dekabrın 7-də təsis edildi. 29 may 1918-ci 

ildə yaradılmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti etnik-milli və siyasi 
cəhətdən öz demokratik xarakterinə görə diqqəti cəlb edirdi. Çünki, Xalq 

Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan Parlamentində yerlər ölkədə yaşayan başqa 
millətlərin say tərkibinə nisbətdə ədalətli şəkildə bölünmüşdür. Belə ki, Azərbaycan 

Parlamentinin tərkibində 80 yer türk-müsəlman (azərbaycanlılar nəzərdə tutulur-H.C) 
əhalisinə, 21 yer ermənilərə, 10 yer ruslara, 1 yer yəhudilərə, 1yer gürcülərə və 1 yer 

polyaklara ayrılmışdır (2, s.5-10).  
Beləliklə, 100 il bundan qabaq yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

Parlamentinin tərkibinin siyasi baxımdan bu cür formalaşdırılmasını demokratik 

cəhətdən hətta bu günkü Avropa Şurasına nümunə ola bilən bir fakt kimi göstərmək 
olar.  

Ümumiyyətlə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti fəaliyyət 
göstərdiyi 17 ay ərzində 145 iclas keçirmiş, parlament müzakirəsinə 270-dən çox 

qanun layihəsi çıxarılmış, müzakirəyə çıxarılmış bu qanun layihələrindən 230-u qəbul 
olunmuşdur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz fəaliyyəti dövründə qısa zaman 

kəsiyində ölkəmizdə ictimai həyatın bir çox sahələrində böyük işlər görmüş və geniş 
islahatlar həyata keçirmişdir.  

Qeyd edək ki, 23 ay fəaliyyət göstərən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti siyasi-
iqtisadi, beynəlxalq münasibətlər və sosial-mədəni sahədə bir çox mühüm islahatlar 
həyata keçirməyə nail olmuşdur ki, bunlardan biri də təhsillə bağlıdır. Tarixi 
mənbələrə əsasən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsillə bağlı həyata keçirdiyi 
islahatlar əsasən aşağıdakılardan ibarətdir:  

- 24 iyun 1918-ci ildə Azərbaycan höküməti Qori Müəllimlər Seminariyasının  
Azərbaycan şöbəsinin Qori şəhərindən Qazax şəhərinə keçirilməsi haqqında qərar 

qəbul etdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökümətinin təhsil sahəsində həyata 

keçirdiyi çoxsahəli tədbirlərindən ―birincisi Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər 
Seminariyasının Azərbaycan (tatar) şöbəsinin Azərbaycana köçürülməsi haqqında 22 

iyun 1918-ci il tarixli qərarı olur. Az keçmir ki, milli hökümətin Gəncə 
xəzinədarlığından ayırdığı maliyyə vəsaiti və Gürcüstan höküməti ilə maarifçi Firudin 

bəy Köçərlinin fədakarlığı ilə Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər Seminariyasının  
Azərbaycan şöbəsi Qazax şəhərinə köçürülür. Bu şöbənin bazasında Qazax 
Müəllimlər Seminariyası yaradılır...‖(10, s.28). 
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- 27 iyun 1918-ci ildə Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə Azərbaycan (türk) 
dili rəsmi dövlət dili elan olundu. Qeyd edək ki, Azərbaycan (türk) dilinin rəsmi 
dövlət dili elan olunması ölkədə təhsilin inkişafında müəyyən dərəcədə müsbət rol 

oynamışdır.  
Təhsil üzrə tanınmış mütəxəssilərin fikrinə görə: ―Ziyalıların ölkəni idarə 

etməsi ilə çoxdan arzulanan milli təhsil (söhbət ana dilində təhsildən gedir-  
M.M.Ə.Q.) reallaşdı... Türk dili (Azərbaycan türkcəsi-M.M.Ə.Q) bütün məktəblərdə 
siniflərin hamısını əhatə etməklə tədris edilməyə başladı və türk xalqlarının tarixi  
Rusiya tarixi fənnini əvəz etdi. Bir çox ibtidai məktəblərdə rus dili tədris dili kimi 
ləğv olundu. Lakin kadr çatışmazlığı orta təhsildə türkcələşdirmənin (Azərbaycan 
türkcəsi) inkişafını ləngitdi‖ (10, s.29).  

- 21 mart 1919-cu ildə ölkədə əlifba üzrə islahat kommissiyası yaradıldı. Bu 
komissiyanın yaradılmasında əsas məqsəd ərəb qrafikalı əlifbadan latın qrafikalı 

əlifbaya keçmək idi. Lakin çox təəssüf ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
fəaliyyət dövrü qısa (23 ay) olduğuna görə latın qrafikalı əlifbaya keçilməsi mümkün 

olmadı. Lakin Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini 1991-ci ildə bərpa etdikdən sonra 

ərəb əlifbasından latın qrafikalı əlifbaya keçmək reallaşdı.  
- 1919-cu il 20 avqust-1 sentyabr müddətində Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətində müəllimlərin birinci qurultayı keçirildi.  
- 1 sentyabr 1919-cu il tarixində Azərbaycan Parlamenti 100 nəfər 

azərbaycanlının ali təhsil almaq üçün xaricə göndərilməsi haqqında qanun qəbul etdi 
(2.s.5-10).  

- 1919-cu il sentyabrın 1-də Azərbaycan Parlamenti Bakı Dövlət 
Universitetinin təsis edilməsi haqqında qanun qəbul etdi.  

- Ümumiyyətlə 1919-cu ilin sonunda Azərbaycanda bir çox məktəblər o 

cümlədən, istehkamçılar məktəbi, hərbi dəmiryolçular məktəbi, hərbi feldşer məktəbi 
və hərbiyyə məktəbi açıldı.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsil 
sahəsində həyata keçirdiyi möhtəşəm tədbirlərdən biri 100 nəfər azərbaycanlı 
gəncin Avropanın ali məktəblərinə göndərilməsi olmuĢdur. Qeyd etmək lazımdır 
ki, AXC-nin təhsil sahəsində qısa müddət ərzində həyata keçirdiyi geniş miqyaslı 
tədbirlər həm siyasi, həm də sosio-mədəni cəhətdən bütün İslam Şərqində böyük 

rezonans yaratmışdır.  
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasında qeyd olunduğu kimi: 

―Azərbaycan Parlamentinin 1919-cu il sentyabrın 1-də keçirilən 70-ci iclasında Bakı 
Dövlət Universitetinin təsisi ilə yanaşı, 1919-20 tədris ilindən başlayaraq, yüz nəfər 

azərbaycanlı gəncin hökümət hesabına təhsil alamq üçün xarici ölkələrin nüfuzlu ali 
məktəblərinə göndərilməsi haqqında məsələ də müzakirə edilmişdir‖. (1, s.15).  

Bu qərardan sonra xaricə göndərilən azərbaycanlı tələbələrin yol pul və təhsil 
ödənişləri ilə bağlı, maliyyə məsələləri də tezliklə hüquqi cəhətdən həll edilmişdir.  
Tarixi mənbələrdə göstərilir ki, : ―1919-20 tədris ilində xaricdə təhsil almağa 
göndəriləcək tələbələr barədə Azərbaycan Xalq Parlamentinin xaricdə təhsil almağa 

göndərilən azərbaycanlı tələblərə vəsait ödənilməsi haqqında qərarı ilə bu iş üçün 

dövlət xəzinəsindən xalq maarifi nazirliyinin sərəncamına 7 mln. manat vəsait 
ayrılmışdı. Avropa ali məktəblərinə göndərilən hər tələbəyə ayda 400 frank təqaüd və 

1000 frank yol xərci, Rusiya ali məktəblərinə göndəriləcək tələbələrə isə hər ay 3 min 
rubl təqaüd və 1000 manat yol xərci ayrılmalı idi‖. (1, s.15).  

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdən xaricə göndərilən tələbələrin seçilməsi, 
onların təntənəli şəkildə yola salınması mərasimi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
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fəaliyyətinə aid yazılan əsərlərdə mühüm bir sosio-mədəni hadisə kimi, eyni zamanda 
yeni yaranmış bir demokratik ölkədə milli şüurun yüksəlişi kimi diqqəti cəlb edir. Bu 

baxımdan Cümhuriyyət tələbələrinin yola salınması Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
Ensiklopediyasında belə təsvir edilmişdir: ―Xaricə göndərilən tələbələr 1920-ci il 

yanvarın 14-də Parlament və hökümət üzvlərinin, tanınmış xeyriyyəçilərin, iş 
adamlarının, din xadimlərinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin və valideynlərinin 

iştirakı ilə təntənəli sürətdə yola salındılar. Tələbələrin Batuma getmələri üçün xüsusi 
vaqon ayrılmışdır. 1920-ci il fevralın 11-də Parisə çatan tələbələr burada Paris Sülh 

Konfransında (1919-1920) iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyəti tərəfindən 
hərarətlə qarşılandı. Nümayəndə heyətinin rəhbəri Əlimərdan bəy Topçubaşov 

tələbələr qarşısında böyük nitq söylədi. Bundan sonra tələbələr təhsil almaq üçün 

Avropanın müxtəlif ölkələrinə yollandılar‖(1, s.15-16).  
Qeyd etmək lazımdır ki, xaricə göndərilən tələbələr demək olar ki, 

Azərbaycanın bütün bölgələrini, rayon və kəndlərini təmsil edirdilər. Məsələn 
respublikamızda tanınmış yazıçı- publisist Teyyub Qurbanın 2018-ci ildə yazdığı 

―Yüz tələbə, yüz tale‖ monoqrafiyasında AXC-nin xaricə göndərdiyi 100 tələbənin 
Azərbaycanın bütün yaşayış məskənlərindən olduğu və kimlərin hansı ölkələrə 

göndərildiyi konkret olaraq göstərilmişdir (9, s.40-45). Bu kitabda göstərilmişdir ki, 
Bakıdan -20, Bakı kəndlərindən-6, Gəncədən-9, Şuşadan-19, Şamaxıdan-9, 

Səlyandan-3, Lənkarandan-2, Qubadan-2, Qazaxdan-2, Xaçmaz, İsmayıllı, Şəki, 
Ağdam, Tərtər, Füzuli, Şəmkir, Oğuz və Ucardan hər birindən bir nəfər, 

Zəngəzurdan-3, İrəvandan-5, Dağıstandan-5, Daşkənddən-1 tələbə göndərilmişdir.  
AXC tələbələri əsasən Almaniya, Fransa, İtaliya, Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və 

digər ölkələrə göndərmişdir. Beləliklə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsil 

siyasəti və təhsillə bağlı həyata keçirdiyi genişmiqyaslı islahatları dövlətçilik 
tariximizdə mühüm mərhələ kimi dəyərləndirmək olar. Təhsillə bağlı həyata keçirilən 

islahatlar içərisində AXC-nin ali təhsil almaq üçün xaricə 100 tələbənin göndərilməsi 
isə milli ziyalılarımızın yetişdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. 

 

Heydər Əliyevin təhsil siyasəti 

 

Heydər Əliyev SSRİ-nin tərkibində olan Azərbaycanda hakimiyyətə gəldikdən 
sonra (1969) ölkəmizdə siyasi-iqtisadi məsələlərin həll edilməsi ilə yanaşı, təhsil 

siyasətini də həmişə diqqətdə saxlamışdır. 70-ci illərdən başlayaraq Heydər Əliyev 
Azərbaycan gənclərinin SSRİ-nin nüfuzlu ali məktəblərinə göndərilməsində mühüm 

rol oynamışdır. Bu dövrdə başqa şəhərlərə göndərilən tələbələrin sayı getdikcə hər il 

artmışdır.  
Heydər Əliyev Azərbaycandan kənarda təhsil almaq üçün göndərilən tələbələrlə 28 

avqust 1975-ci il tarixindəki görüşündə SSRİ-nin başqa şəhərlərinə oxumağa göndərilən 

tələbələrin artım sayını belə şərh edərək demişdir: ―Azərbaycandan bu ali məktəblərə 

qəbul edilən nümayəndələrin sayı ildən-ilə artır. 1970-ci ildə başqa şəhərlərin ali 

məktəblərinə (keçmiş SSRİ tərkibində olan respublikaların ali məktəbləri nəzərdə tutulur-

H.S.) cəmi 60 adam göndərmişdi və bəzi yoldaşlarımız bunu az qala son hədd hesab 

edirdilər, cari ildə isə (1975-ci il nəzərdə tutulur-S.H.) 604 nəfər, yəni 10 dəfə çox adam 

qəbul edilmişdir. Bundan əlavə, gənclərin böyük bir dəstəsi ölkənin ali hərbi 

məktəblərinə, Kiyev Mülki Aviasiya İnstitutuna, Patris Lumumba adına Universitetə, 

Ümumittifaq Dövlət Kinomatoqrafiya İnstitutuna qəbul olunmuşdur. Fərəhlidir ki, başqa 

şəhərlərin ali məktəblərinə bu il qəbul edilmiş gənclərimizin arasında respublikamızın az 

qala bütün 
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şəhərlərinin və rayonlarının nümayəndələri vardır. Oxumağa göndərilənlərin 
keyfiyyət tərkibi də xeyli yaxşılaşmışdır. Qəbul imtahanlarından yalnız ―əla‖ və 
―yaxşı‖ qiymət alan, ictimai işdə özünü fəal göstərən gənclər başqa şəhərlərin ali 

məktəblərinə göndərmək hüququ qazanırlar‖ (5, s.61-62).  
Heydər Əliyev başqa şəhərlərə göndərilən tələbələrə həmişə xüsusi qayğı ilə 

yanaşmış, onların müəllimlərinə və valideynlərinə öz minnətdarlığını bildirmişdir. Bu 

görüşlərdə Heydər Əliyev savadlı qabiliyyətli və vətənpərvər gənclərimizin 

hazırlanmasında mühüm rol oynayan müəllimlər, təhsil müəssisələrinin rəhbərləri və 

başqa şəhərlərdəki ali məktəblərə qəbul olunmuş tələbələrin valideynlərinə də öz 

minnətdarlığını bildirərək demişdir: ―Burada toplaşan gənclər arasında yetirmələri 

qəbul imtahanlarından şərəflə çıxan məktəblərin müəllimləri, sinif rəhbərləri və 

direktorları, başqa şəhərlərin ali məktəblərinə qəbul edilmiş gənclərin valideynləri də 

vardır. İcazə verin, sizi ürəkdən təbrik edim, gənc nəslin tərbiyəsi üçün sərf etdiyiniz 

əməyə və göstərdiyiniz səylərə görə sizə təşəkkürümü bildirim‖(5, s.63).  
Başqa şəhərlərə yola salınan tələbələrə, öyüd-nəsihət və xeyir-dua verən 

Heydər Əliyevin dəyərli məsləhətləri sanki gənclərimiz üçün böyük mənəvi bir dəstək 

rolu oynayırdı. Tələbələrlə görüşündə Heydər Əliyevin gənclərimizə söylədiyi fikirlər 

həm bu gün, həm də gələcək üçün çox aktual və dəyərlidir. Ulu öndərin xaricə təhsil 

almağa göndərilən tələbələrə söylədiyi ibrətamiz sözlərə diqqət yetirək: ―Yeniliyi 

dərindən mənimsəmək, yaradıcılıqla düşünməyi bacarmaq, özünə çalışqanlıq, axtarış 
bacarığı, tədqiqat məharəti aşılamaq lazımdır. Bilik pilləkəni ilə yorulmadan və 

qətiyyətlə yuxarı çıxmaq gərəkdir, tələbəlik həyatının hər günü bu pilləkənin bir 

pilləsi olmalıdır. Getdikcə zənginləşən bilik xəzinəsindən, geniş elmi məlumat 

axınından baş çıxarmağı öyrənməlisiniz, bir sözlə, sabahkı günün mürəkkəb 

məsələlərini həll edə bilən yaxşı mütəxəssiz olmalısınız‖ (5, s.66).  
Buradan göründüyü kimi Ulu öndərin hələ keçmiş SSRİ dönəmində 

Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə başqa şəhərlərə oxumağa gedən ali məktəb 
tələbələrinə verdiyi öyüd-nəsihət inkişaf etməkdə olan bu günkü Azərbaycanımızın 
gəncləri üçün həmişə öz aktuallığını saxlayan müdrik kəlamlardır.  

Heydər Əliyev Azərbaycanlı gənclərimizin dünya elmi və təhsil sistemi ilə 

ayaqlaşması üçün onların inkişaf etmiş dünya ölkələrinin ali məktəblərinə 

göndərilməsini həmişə arzuladığını Türkiyəyə göndərilən tələbələrlə görüşü zamanı 

belə ifadə etmişdir: ―Bir şeyi bilmək lazımdır ki, əgər hər hansı bir xalq inkişaf etmək 

istəyirsə, o, gərək bəşəri mədəniyyətə, bəşəri elmə yiyələnsin. Mən 20 il bundan öncə 

də, indi də çox arzusunda olmuşam ki, azərbaycanlı balaları Türkiyədə, İranda, 

Rusiyada, Almaniyada, Ərəbistanda, İtaliyada, İngiltərədə, Amerikada, Fransada və 

hətta Hindistanda, Çində belə təhsil alsınlar. Çünki öz içimizdə olan biliklər 

özümüzdədir və bunu heç kəs bizim əlimizdən ala bilməz. Ancaq dünyanın cürbəcür 

ölkələrindəki təhsil sistemlərindən istifadə edərək, böyük elmi nailiyyətlərə müvəffəq 

olaraq xalqı daha da irəliyə aparmaq lazımdır‖. (5, s.252).  
Uzaqgörən Heydər Əliyevin bu fəaliyyətini Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

xaricdə ali təhsil almaq üçün 100 azərbaycanlı gəncin göndərilməsi ənənəsini davam 
etdirmək kimi dəyərləndirmək olar.  

Gənc tədqiqatçı, pedaqoqika üzrə fəlsəfə doktoru Fərid Baxşəliyev Heydər 
Əliyevin təhsil sahəsindəki uzaqgörənliyini xüsusi qeyd edərək yazmışdır: ―...1970-
80-ci illərdə Heydər Əliyevin böyük uzaqgörənliklə istər mülki, istər hərbi ixtisaslar 
üzrə respublikadan kənar təhsil müəssisələrində kadr hazırlığı siyasətinin bu gün 
müstəqil Azərbaycanın gələcəyi üçün nə qədər böyük əhəmiyyət daşıdığını, 
ümummilli və dövlət miqyaslı tədbir olduğunu sübut edir. O illərdə Azərbaycandan 



14 Sakit Hüseynov  
 
 

kənarda respublikamız üçün ən zəruri olan ixtisaslar üzrə 15 mindən artıq 
yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlanması, o cümlədən milli hərbi kadrların 

yetişdirilməsi faktını və bu kimi qlobal işləri təhlil edən Rusiya analitikləri bu 
nəticəyə gəliblər ki, Heydər Əliyev hələ o illərdə SSRİ-nin tezliklə dağılacağını və 

Azərbaycanın müstəqil dövlət olacağını görürmüş. Azərbaycanın Heydər Əliyevin 

rəhbərliyi ilə keçən dövrü tariximizin şərəfli səhifələrindəndir‖ (4, s.50).  
Heydər Əliyev bütün tarixi mərhələlərdə dövlətin təhsil siyasətini həmişə 

prioritet saymışdır. Xüsusən Azərbaycan 1991-ci ildə öz müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil məsələsinə xüsusi diqqət 

yetirmiş, ölkəmizin gələcək inkişafı üçün gənc mütəxəssislərə ehtiyac olduğunu 
bəyan etmişdir.  

Ulu öndər 1992-ci ildə hələ Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

sədri vəzifəsində çalışdığı vaxt (5 oktyabr 1992-ci il) Naxçıvandan Türkiyəyə ali 

təhsil almağa göndərilən tələbələrlə görüşdəki çıxışında demişdir: ―Azərbaycan 

Respublikası milli azadlığını, dövlət müstəqiliyini əldə edib və indi milli dövlət 

qurmaq prosesi ilə məşğuldur. Bu, Azərbaycan üçün, Azərbaycan xalqı üçün yeni bir 

tarixi mərhələdir. Bu yeni mərhələdə şühbəsiz ki, Azərbaycan dövlətinin, xalqımızın 

qarşısında çox mühüm və mürəkkəb vəzifələr durur. Bu vəzifələrdən biri də 

Azərbaycanın bu günü və gələcəyi üçün yüksək təhsilli, yüksək mədəniyyətə malik 

olan, müasir tələblərə cavab verən mütəxəssislər hazırlamaqdır... Lakin bu gün də 

müstəqil Azərbaycan dövlətinin, iqtisadiyyatımızın, mədəniyyətimizin, elmimizin 

Azərbaycanı daha sürətlə gələcəyə aparmağa qabil olan mütəxəssislərə ehtiyacı var‖ 

(5, s.250).  
Hələ 1992-ci ildə Heydər Əliyev Naxçıvanda çalışdığı vaxt həmin ilin mart 

ayında Türkiyədə səfərdə olarkən Türkiyə respublikasının o vaxtkı rəhbərləri 

(Prezident Turqut Özal, Baş nazir Süleyman Dəmirəl, xarici işlər naziri Hikmət Çətin 

və başqaları) ilə danışıqlar apararkən blokadada yaşayan Naxçıvana yardım etməklə 

yanaşı, gənclərimizin Türkiyədə təhsil almasına kömək etməyi də demişdir. Heydər 

Əliyev 5 oktyabr 1992-ci il tarixində Naxçıvandan Türkiyəyə ali təhsil almağa 

göndərilən tələbələrlə görüşündə bu məsələni şərh edərək demişdir: ―Bütün bunları 
nəzərə alaraq mən Ankaradakı danışıqlarda xahiş etdim ki, Türkiyə höküməti 100 

nəfər naxçıvanlı gəncin orada təhsil almasını təmin etsin. Onlar bu təklifi çox 

məmuniyyətlə qəbul etdilər və bu maddə bizim iş birliyi protokolunda öz əksini tapdı. 

Bu, Türkiyə höküməti tərəfindən Azərbaycan xalqına və onun tərkib hissəsi olan 

Naxçıvan əhalisinə göstərilən qayğıdır‖. (5, s.255).  
Ulu öndər müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə Azərbaycan 

gənclərinin I Forumunda (2 fevral 1996-cı ildə) gənclər qarşısında çıxış edərkən 

keçmiş illəri yada salaraq demişdir: ―... burada 70-80-ci illərdə hər il 800-900 nəfər 

gəncin Azərbaycandan kənarda olan təhsil ocaqlarına göndərilməsi yada salındı. 

Doğurdan da, hər il burada, bu salonda biz həmin gəncləri Moskvaya, Leninqrada, 

Kiyevə, başqa-başqa şəhərlərə yola salırdıq, onlara xeyir-dua verirdik, onları yüksək 

təhsil almaq üçün, yaxud bizim respublikamızda olmayan ixtisasları mənimsəmək 

üçün həmin təhsil mərkəzlərinə göndərirdik. Bunlar öz bəhrəsini verir. Burada deyildi 

ki, indi həmin təhsil ocaqlarında təhsil almış, mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərən 

şəxslərin cəmiyyəti yaranıb. Mən bu cəmiyyəti salamlayıram, ona çox böyük 

ehtiramımı bildirirəm və çalışacağam ki, bu cəmiyyətin üzvləri ilə görüşüm. Çünki, 

vaxtilə belə kadrların hazırlanması üçün mən xeyli səylər göstərmişəm‖ (5, s.421). 
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Ulu öndərin layiqli davamçısı olan İlham Əliyev prezident seçildikdən sonra 
Heydər Əliyevin ictimai həyatın bütün sahələrində yaratdığı dövlətçilik ənənələrini 
davam etdirmişdir. Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrin nüfuzlu ali məktəblərində 

təhsil almalarını yüksək dəyərləndirən prezident İlham Əliyev bu sahədə xeyli işlər 
görmüşdür.  

Müstəqil Azərbaycanın gələcək inkişaf strategiyası baxımından xaricdə təhsil 
strategiyasını zəruri hesab edən İlham Əliyev ―Azərbaycan gənclərinin xarici 
ölkələrdə təhsil almasına dair Dövlət Proqramı haqqında‖ 19 oktyabr 2006-cı il tarixli 
sərəncam imzalamışdır (7).  

Bundan sonra prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə xaricdə təhsillə bağlı daha 
mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir sənəd – ―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan 
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə Dövlət Proqramı‖ hazırlanmışdır.  

12 iyul 2008-ci il tarixində bu Dövlət Proqramında qarşıya qoyulan məsələlər 

müzakirə edilmişdir. Müzakirə zamanı çıxış edən mütəxəssislər bu Proqram 
çərçivəsində 8 il (2007-2015-ci illər) ərzində 5 min azərbaycanlı gəncin xaricdə təhsil 

alacağını vurğulamış, təkcə 2007-ci ildə 100 nəfər gəncin xarici ölkələrin ali 
məktəblərinə göndərildiyini bildirmiĢlər. Eyni zamanda çıxış edənlər xaricdə təhsil 

almaq ənənəsinin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründən başlandığını, sonrakı 
dövrlərdə isə xaricdə təhsil ənənəsinin Heydər Əliyev tərəfindən uğurla davam 

etdirildiyini, hazırkı dövrdə isə Ümummilli liderin dövlətçilik ənənəsinin davamçısı 
prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir tələblərə uyğun şəkildə inkişaf etdirdiyini 

qeyd etmişlər.  
Ümumiyyətlə, araşdırmalar göstərir ki, son 100 ildə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin qoyduğu zəngin dövlətçilik ənənələri Ümummilli lider Heydər 
Əliyev  və  prezident  İlham  Əliyev  tərəfindən  layiqincə  həyata  keçirilmişdir.  
Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda nüfuzu, yeri və rolu, eyni zamanda ölkəmizin 
indiki inkişaf səviyyəsi yuxarıda irəli sürülmüş bu elmi dəlilləri bir daha təsdiq edir. 
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CEYHUN HACIBƏYLĠNĠN HƏYAT VƏ  

YARADICILIĞI 

 

Abid Tahirli 
 
 
 
 
 

 

Xülasə 

 
Sovet hakimiyyəti illərində tarixi saxtalaşdırılan, taleyi xalqdan gizlədilən Şərqin ilk 

demokratik dövləti olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında həqiqətilərin üzə çıxarılması, 

onun   milli   həyatda yerinin,   rolunun düzgün  müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi, 

Cümhuriyyət liderlərinin həyat və fəaliyyətinin tədqiqi, təbliği  istiqamətində səmərəli  tədbirlər  
həyata keçirilməyə başlanıldı. Ceyhun Hacıbəylinin XX əsrin ikinci on illiyindəki Bakı fəaliyyəti 

daha çox mühərrirlik, maarifçilik və müəllimliklə bağlıdır. Bakıda müəllimlərin birinci 

qurultayının keçirilməsi və tədbirin proqramının hazırlanması məqsədi ilə yaradılan komissiyada 

o, fəal iş aparmışdır. 

 
Açar sözlər: Ceyhun Hacıbəyli, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti,maarifçilik,Cümhuriyyət lideri 

 
 

 

Ġstiqlal- bir millətin namusu və ən böyük sərvəti 

 

Ömrünün sonlarına yaxın-1953-cü ildə Ceyhun Hacıbəyli Azərbaycan Milli 

Birliyinin orqanı ―Azərbaycan‖ dərgisində (Almaniya, Münhen şəhəri) dərc etdirdiyi ―Bir 

millətin namusu‖ adlı məqaləsində ölkəmizin bolşeviklər tərəfindən işğalını ―tarixi faciə‖ 

adlandırır və yazırdı ki, May ayı yalnız milli istiqlalımızın anım günü kimi deyil, eyni 

zamanda Azərbaycan-Türk millətinin düşmən tərəfindən tapdalanan və əzilən haqqının 

qorunması və yüksəldilməsi ayı kimi də anılır. Məşum 27 aprel hadisəsinin nəcib 

millətimizi nə qədər rəzalətə düçar etdiyi hər kəsə bəllidir. Ceyhun Hacıbəyli istiqlal 

uğrunda mücadiləni bir millətin namusu yolunda mübarizə adlandırır, canlarını vətən və 

millət naminə fəda etməkdən bir an da olsa, çəkinməyən qəhrəmanları iftixar hissi ilə 

xatırlayır və sonda yazır: ―Ey qəhrəman və əziz Şəhid övladlarımız, Azərbaycan milləti 

dünyada tək bir azərbaycanlı türkü qalana qədər sizləri unutmayacaq.‖ Tarix böyük 

mücahidin dediklərini təsdiqləyir. Xalqımız bu gün istiqlal uğrunda fədakarlıqla mücadilə 

aparmış öz qəhrəmanlarını ehtiramla yad edir, onların nəsillərə nümunə həyat və 

fəaliyyətini layiqincə dəyərləndirir... 
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Ölkə Prezidentinin müvafiq sərəncamlarına əsasən Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yaradılmasının 80 və 90 illik yubileyləri geniş miqyasda qeyd olunmuş, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin adının əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə onun şərəfinə 

abidə ucaldılmışdır. Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı ölkə və beynəlxalq miqyaslı elmi 
konfrans, simpozium və mədəni- kütləvi tədbirlər təşkil olunmuş, sənədlər toplusu, 

kitablar nəşr edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007- ci ildə istiqlal şairi 
Almas İldırımın 100, 2013 –cü ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən 

 

Azərbaycan Milli Şurasının sədri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 və Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin sədri Əlimərdan bəy Topçubaşovun 150, 2014-cü ildə 

 

Azərbaycan ictimai fikrinin görkəmli nümayəndəsi, tanınmış maarifçi və yazıçı-publisist  
Əli  bəy  Hüseynzadənin  150, 2015  –ci  ildə  Azərbaycan  ədəbiyyatının  tanınmış 

nümayəndələrindən biri,  yazıçı-publisist,  tərcüməçi,  naşir  və ictimai xadim   Ceyhun 
Hacıbəylinin  anadan olmasının 125 illiyinin dövlət səviyyəsində  keçirilmişi ilə bağlı 

sərəncamlarının ədəbi- mədəni irsə , milli  sərvətlərə,  istiqlal mücadiləsi tarixinə, onun  
bayraqdarlarına ehtiramla yanaşmağın, onların ideallarını yaşatmağın bariz nümunəsidir. 

Azərbaycan milli dövlətçilik salnaməsini müstəsna dərəcədə zənginləşdirmiş Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyinin layiqincə keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100 illik yubileyi respublikada geniş 
qeyd edilməsi və ―Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili‖ elan edilməsi ilə bağlı Ölkə 

Prezidentinin sərəncamlarının böyük tarixi və siyasi əhəmiyyəti vardır.  
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin görkəmli simalarından yazıçı-publisist, 

tərcüməçi, naşir, redaktor, folklorşünas, ilahiyyatçı alim, sovetoloq, ictimai xadim, 
Azərbaycanın istiqlal mücahidi, mühacirətin fəal üzvlərindən və təşkilatçılarından biri 
Ceyhun Hacıbəylinin adı intibah dövrü kimi xaraterizə edilən XX əsrin əvvəllərində 
yetişən görkəmli xalq xadimləri ilə bir sırada durur. 

 

Həyatı 

 

Ceyhun Hacıbəyli 1891-ci ildə fevral ayının 3-də Şuşada anadan olmuş, ilk 
təhsilini şəhərdəki Nəcəf bəy Vəzirovun müdir olduğu məktəbdə almışdır. Təhsilini 

Bakıda- rus-tatar məktəbində davam etdirən C. Hacıbəyli Əlibəy Hüseynzadənin müdir 
olduğu ―Səadət‖ məktəbində də çalışmış, 1908- ci ildə ali təhsil almaq üçün Peterburqa 

getmişdir. Bir il çar Rusiyasının paytaxtında oxuyan Ceyhun bəy sonra Fransaya getmiş 
və Sorbon universitetinin hüquq fakültəsini bitirərək ali təhsilə yiyələnmişdir.  

Bundan sonra Ceyhun bəy 15-16 yaşlarından başladığı mətbu fəaliyyətini daha 
da genişləndirmişdir. «İttihad» (1917), eləcə də «Kaspi»nin əlavəsi kimi çıxan 

«İzvestiya» qəzetlərinə redaktorluq edən C.Hacıbəyli «İrşad», «Proqres», «Tərəqqi», 
«Kaspi», «Baku» kimi qəzetlərə məqalə, felyeton və hekayələr yazırdı. C.Hacıbəyli 

1907-ci ilin sonlarında «İslamiyyə» mehmanxanasında «Leyli və Məcnun» operasının 

tamaşasına səylə hazırlaşır, bu işdə qardaşı Üzeyir bəyə yaxından köməklik göstərir, 
1908-ci il yanvar ayının 12-də, o, Tağıyev teatrında operanın ilk tamaşasında İbn-Səlam 

rolunu ifa edir.  
C.Hacıbəyli I Dünya Müharibəsi nəticəsində Bakıya pənah gətirən Qars 

qaçqınlarına yardım etmək məqsədi ilə keçirilən xeyriyyəçilik tədbirlərində də fəal iştirak 
etmişdir. 1918-ci ilin avqustunda Ceyhun Hacıbəyli Gəncəyə gəlir və yeni qurulan 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti ilə sıx təmas qurur. Hökumətin başçısı Nəsib 
bəy Yusifbəyli ona və Şəfi bəy Rüstəmbəyliyə rəsmi «Azərbaycan» qəzetini nəşrə 

 

. 
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başlamağı təklif edir. C.Hacıbəyli bu işə böyük məmnunluqla razılıq verir və az 
vaxtdan sonra – sentyabrın 15-də onun redaktorluğu ilə «Azərbaycan»ın ilk nömrəsi işıq 

üzü görür və C.Hacıbəyli qəzetin 88 nömrəsinə redaktorluq edir. 1919-cu ilin yanvarında 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyət hökumətinin Versal (Paris) Sülh Konfransında iştirak 

etmək üçün Fransaya göndərdiyi nümayəndə heyəti tərkibində C.Hacıbəyli də var idi.  
Nümayəndə heyətinin məsul katibi təyin olunan C.Hacıbəyli redaktoru olduğu 

qəzetin 1919-cu il 9 yanvar tarixli 83-cü nömrəsində «Möhtərəm oxucularımıza» adlı 

müraciətində yazırdı: «Vətən və millət yolunda əlimdən gələn xidməti və öhdəmə düşən 

vəzifəmi qəzetimizin müdiri sifəti ilə ifaya məşğul ikən, vətən övladlarının xahiş və 

əmrinə müti olaraq cahan sülh konfransına göndərilməklə üzərimə daha ağır və 

məsuliyyətli, lakin müqəddəs bir vəzifə düşdü. Bu böyük xidməti möhtərəm yoldaşlarım 

ilə bərabər ifa üçün Avropaya getmək lazım olduğuna görə, qəzet idarəsi işindən 

müvəqqəti olaraq ayrılıb əziz vətənimizin istiqlalı məsələsinin istədiyimiz yoldakı həlli-

hüsn ifasından asılı olan məsul vəzifəmizin haqqında var qüvvəmizlə çalışacağımızı əlavə 

etməyi və möhtərəm oxucularımıza kamali-sidq və səmimiyyət ilə xudahafiz deməyi 

özümə fərz bildim».  
Bu məsul və şərəfli vəzifə ona doğma Azərbaycan həvalə edilən son işi oldu. 

Ceyhun bəy bir daha Vətənə qayıda bilmədi. Lakin son nəfəsinədək Azərbaycanla yaşadı, 
onun istiqlalı uğrunda ideoloji mücadilə apardı, ölkəmizin mədəniyyətini xaricdə təbliğ 
etdi, onun qeyri-rəsmi, lakin mötəbər, xoşməramlı və fədakar təmsilçisi oldu.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dünya dövlətləri tərəfindən tanınması üçün 

əsl fədakarlıq nümunəsi göstərən Parisə göndərilən nümayəndə heyəti 1920-ci ilin 

mayınadək «Azərbaycan» adlı bülleten (cəmi 12 nömrə), fransız dilində Azərbaycanın 

rəngli coğrafi xəritəsini, üç kitab («Qafqaz Azərbaycan Respublikası», «Azərbaycanın 

iqtisadi və maliyyə vəziyyəti», «Azərbaycan Respublikası əhalisinin antropoloji və etnik 
tərkibi») nəşr etmişlər. C.Hacıbəylinin 1919-cu ilin sonunda «Revyu dö mond 

musulman» jurnalında irihəcmli «İlk müsəlman respublikası» adlı əsəri, «Le temps» 

qəzetinə müsahibəsi (20 noyabr 1920) böyük maraq doğurur. 1925-ci ildə C.Hacıbəylinin 

təşəbbüsü və tərcüməsi ilə «Arşın mal alan» operettası səhnədə oynanılmışdır. Bir il 

sonra «Revyu dö mond müzulman» jurnalının 3-cü nömrəsində dərc etdirdiyi 

«Azərbaycan teatrı» adlı məqaləsində Hüseyn Cavid və Cəfər Cabbarlı yaradıcılığından 

bəhs edilmişdir. Yeri gəlmişkən, bu jurnalla sıx əməkdaşlıq edən C.Hacıbəyli həmin 

nəşrdə 1918-ci ildə ermənilərin Bakıda, Şamaxıda, Kürdəmirdə, Xaçmazda törətdikləri 

vəhşiliklər barədə irihəcmli məqalə də dərc etdirmişdir. 1926-cı ildə Ceyhun bəyin 

redaktorluğu ilə mühacirətdə fransız dilində «Azərbaycan» jurnalı nəşrə başlamışdır.  
1925-ci ildə «Sosiete Asiatique» cəmiyyətinin «Journal Asiatque» məcmuəsində 

C.Hacıbəylinin «XVIII əsrin əvvəllərinin Azərbaycan tarixçisi Abbas Qulu Ağa 
Bakıxanov», 1933-cü ildə həmin nəşrdə «Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz 

Azərbaycanı) (əsər 1934-cü ildə Parisdə kitab halında da nəşr edilmişdir), 1930-cu ildə 
Londonda «Asiatic Revie» məcmuəsində «Azərbaycan mətbuat tarixi» məqalələri dərc 

edilmişdir. C.Hacıbəylinin mühacirət dövrünün araşdırıcısı Mirzəbala Əmrahovun 
fikrincə, C.Hacıbəyli «Kavkaz» jurnalının fransız nəşrinə redaktorluq etmiş, mühacir 

Qafqaz mətbuatı ilə fəal əməkdaşlıq etmiş, «La Revue dö monde musulman», «Le 
bülletin dölomote France-Orient», «La Revue Contemporaine», «La Revue Politique et 

Parlamentarie», «La Revue des Jeunes», «Le Fiqaro» və bu kimi mətbu orqanlarla birgə 
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işləmiş, bir neçə il məşhur «La Revue de deux Mondes» fransız jurnalının əməkdaşı 
olmuşdur. Həmin jurnalın 1934-cü ilin ilk nömrəsində (yanvar) Ceyhun bəyin çox 
maraqlı «SSRİ-də ziyalılar» məqaləsi dərc edilmişdir. 

 

İkinci Dünya Müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar mühacirlərin fəaliyyətinə bir 

durğunluq hakim kəsilir. Müharibə bitdikdən bir müddət sonra mühacirlərin fəaliyyəti 
yenidən canlanır – dərnəklər fəaliyyətə başlayır, jurnallar nəşr edilir. Ankaradakı 

Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyi, onun orqanı, «Azərbaycan» jurnalı və 
Münhendəki Azərbaycan Milli Birlik Məclisi, onun iki dildə (Azərbaycan, rus) nəşr 

olunan «Azərbaycan» jurnalı xüsusi fəallıq göstərirdi. Bu dərnəklər, ümumiyyətlə 
mühacirətin Türkiyə və Avropa qanadları arasında bir sıra ciddi ixtilaflar olsa da (admiral 

Kerkin rəhbərlik etdiyi «Amerika Komitəsi» və rus mühacirləri ilə əməkdaşlıq məsələləri 

və s. kimi problemlərə görə), onların əsas ideyası, məqsədi Azərbaycanın istiqlalı 
məsələsi olmuşdur və hər iki düşərgə bu müqəddəs amal uğrunda mücadilə etmişdir.  

Ceyhun Hacıbəyli «Azərbaycan Milli Birlik Məclisi» idarə heyətinin üzvü və 

məclisin orqanı olan «Azərbaycan» jurnalının (1952-1954) redaktoru olmuşdur. 

Azərbaycan legionerlərinin lideri Əbdürrəhman bəy Fətəlibəyli Düdənginskinin sədrlik 

etdiyi «Azərbaycan Milli Birlik Məclisi» mühacirət tarixində qısa, lakin silinməz iz 

buraxmışdır. C.Hacıbəyli «Azadlıq» radiosunun yaradıcılarından, Münhendə fəaliyyət 

göstərən SSRİ-ni öyrənən institutun fəal üzvü olmuşdur. O, həmin institutun Parisdə 

fransızca nəşr etdiyi «Qafqaz» jurnalının Azərbaycan bölməsində gedən yazıları redaktə 

etmişdir. 1959-cu ildə İnstitutun xətti ilə Ceyhun Hacıbəylinin məşhur «Azərbaycanda 

islam əleyhinə təbliğat və onun metodları» əsəri çap olunmuşdur. Yeri gəlmişkən qeyd 

edək ki, həmin əsər SSRİ-də böyük-əks səda yaratmış, Sovet İttifaqının rəhbər 

dairələrində hiddətlə qarşılanmışdır. 

 

Ceyhun Hacıbəylinin həyat yoldaşı Zəhra Hacıqasım 30 aprel 1893-cü ildə Qubada 

anadan olmuşdur. Həmdulla bəylə, Kazan mənşəli Volqa tatarlarından olan Ayişə 

xanımın qızıdır. Bakıda rus məktəbində orta təhsil almışdır- Bakı Pedaqoji Məktəbini 

bitirdikdən sonra Petrburqda tibbi təhsil almışdır. Zeynalabdın Tağıyevin Müsəlman 

Qızlar məktəbində 7 il müəllim işləmişdir. Ceyhun bəy 12 noyabr 1912-ci Zəhra xanımla 

ailə həyatı qurmuşdur. Bu izdivacdan iki körpə- Ceyhun ( 1918-1940) və Timuçin (1920-

1993) dünyaya göz açmışdır. Ali təhsilli zabit olan Ceyhun II Dünya Müharibəsində 

Fransa Müqavimət Hərəkatının fəalı kimi döyüşlərin birində qəhrəmancasına həlak 

olmuşdur.Timuçin iki dəfə ailə həyatı qurmuşdur. Birinci evlilikdən Jan Kleman, 

ikincidən Benjamin (1990) Hacıbəylilər dünyaya gəlmişlər. Jan Kleman Paris Ali Milli 

Konservatoriyasının məzunudur, hazırda musiqi müəllimikimi pedaqoji fəaliyyət göstərir. 

Jeremi adlı bir öğlu var. Benjamin Lionda riyaziyyat və kompüter elmləri üzrə təhsil alıb, 

sonra Paris-Saclay Universitetində iqtisadiyyat üzrə magistr dərəcəsinə yiyələnmişdir. 
 

 

Ceyhun Hacıbəyli həyatını bütünlüklə Azərbaycana, onun istiqlalı uğrunda 
ideoloji mücadiləyə həsr etmişdir. Vəfatından üç gün əvvəl 1962-ci ilin 19 oktyabrında 

yazdığı və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sonuncu daxili işlər naziri Mustafa 

Vəkiloğluna ünvanladığı məktub fikrimizi bir daha təsdiqləyir. Bu gün də aktual səslənən 
həmin sənədlə bağlı H.Xəzərin «Mücahid» jurnalında «Ceyhun bəyin vəziyyəti» adlı 

məqaləsi dərc olunmuşdur (№ 53-54, fevral 1963). Müəllif Ceyhun Hacıbəylinin 
Azərbaycanın istiqlalı üçün mühacirlərin tək bayraq altında birləşmələrini və mübarizə 

aparmalarını arzuladığını, hər cür qruplaşmaya qarşı olduğunu bildirdiyini qeyd edir və 

 

. 
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göstərir ki, onun M.Vəkiloğluna yazdığı «mühacirəti bir yerə toplamağa səy 
ediniz, bu çox mühümdür» vəsiyyəti də bu istəkdən irəli gəlirdi. Ceyhun bəy bu arzu, 
ideal və məramla yaşadı, bu istəklə də həyatdan köçdü (1962-ci il). Qəbri qürbətdə - 
Parisin Sen-Klu qəbiristanlığında, ruhu istiqlalını qazanmış ulu Azərbaycanın səmaları 
üzərindədir, həsrətlə, bir gün azad olunacağına ümid və inamla ata yurduna-düşmən 
tapdağında olan Şuşaya boylanır. 

 

Ġmzaları 

 

C.Hacıbəylinin imzaları haqqında ayrıca bəhs etmək vacibdir. Bu, toxunduğumuz 

mövzu ətrafında geniş diskussiya açmaq niyyətindən yox, bir tərəfdən Ceyhun bəyin 

imzası ilə bağlı elmi dövriyyədə mövcud olan bəzi qüsurları aradan qaldırmaq istəyindən, 

digər tərəfdən zəngin ədəbi, publisistik irsi olan böyük qələm sahibinin mətbuat və 

ədəbiyyat tariximizdə layiq olduğu qiyməti vermək arzusundan irəli gəlir. Tanınmış 

jurnalist-tədqiqatçı Qulam Məmmədli 1977-ci ildə «İmzalar» adı ilə nəşr etdirdiyi kitabda 

yazırdı: «Dağıstani» - Cəmaləddin Məmmədzadə, «Kaspi», «Səda» (səh.32). 

«Dj.Dağıstani» - Cəmaləddin Məmmədzadə, «Kaspi», 1910-1911 (səh.37). 

«C.Dağıstani» - Cəmaləddin Məmmədov, jurnalist» (səh.105). Bir çox tutarlı, 

təkzibolunmaz faktlar imkan verir ki, «Kaspi» qəzetində «Dağıstani», «Dj.Dağıstani», 

«C.Dağıstani» imzalarının Cəmaləddin Məmmədzadəyə aid olmadığını söyləyək. 

 

İstanbul təhsilli peşəkar jurnalist C.Məmmədzadə daha çox bolşevik  
ideyalarının alovlu təbliğatçısı kimi tanınır, «Qoç-Dəvət»in Azərbaycan mətnlərinin 

redaktəsində iştirak edirdi» (N.Y.Mageyev. İz istorii psevdonimov i anonimov, Bakı, 

1977, «Elm» nəşriyyatı, səh.32). «Yeni İrşad» qəzeti C.Məmmədzadənin ölümü 

münasibəti ilə 1911-ci il 23 oktyabr tarixli 45-ci nömrəsində onu «mətbuatımızın xəstə və 

ac fəhləsi» adlandırır, ―Dani‖ imzası ilə yazıb-yaradan C.Məmmədzadənin ölümünü 

«mətbuata və millətə ağır zərbə» kimi qiymətləndirir. C.Məmmədzadə «Səda» ilə də 

əməkdaşlıq etmiş, ən çətin, ağır yükü öz çiyninə götürmüşdür. O, ömrünün sonunadək 

bolşevik ideyalarına sadiq olmuş, bu əqidə uğrunda hər cür məhrumiyyətlərə, əzablara 

dözərək gecə-gündüz çalışmışdır. Təsadüfi deyil ki, mollalar onu «bidin» adlandırırdılar 

(«Yeni İrşad», 1911, № 45). 

 

Məsələ burasındadır ki, ziyalı və oxucular arasında ―Dağıstani‖ imzası o qədər 

maraqla qarşılanır və populyar idi ki, Cəmaləddin Məmmədzadə özü bu problemlə bağlı 

mətbuatda çıxış etməyə məcbur olur: ―Məndən isticvab edən (cavab istəyən-T.A) 

Dağıstanlılara elam ediyorum (bildirirəm- T.A) ki, sabiqdə ―Tərəqqi‖ ruznaməsində və 

hala ―Həqiqət‖ gaztəsində Dağıstani imzasıyla yazılan məktubat, mənim deyildir. 

Cəmaləddin ed-Dağıstani ‖ (―Səda‖ qəzeti, №. 66, 28 dekabr 1909). Beləliklə, 

C.Məmmədzadə bolşevik əqidəli jurnalist olmuş, əsasən «Şərqi-Rus», «Qoç-Dəvət», 

«Səda» qəzetlərində çalışmış, məqalələrini daha çox «Dani» gizli imzası ilə dərc 

etdirmişdir. Bütün bunlardan fərqli olaraq, C.Hacıbəyli əsasən, adları çəkilən qəzetlərdən 

məramına, məqsədinə, məzmununa görə tamamilə seçilən «Kaspi» qəzeti ilə əməkdaşlıq 

etmişdir. C.Hacıbəylinin dəsti-xətti, toxunduğu mövzular, məsələlərə münasibəti də 

özünəməxsusluğu ilə seçilir. C.Hacıbəyli «Kaspi»də demək olar ki, bütün yazılarını 
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«Müsəlmanın qeydləri» rubrikası ilə çap etdirmişdir. Bu rubrika isə qəzetin səhifəsindən 
1917-ci ilədək (C.Məmmədzadə 1911-ci ildə vəfat etmişdir) düşməmişdir. C.Hacıbəyli 
bu müddət ərzində «Kaspi»də D., Dj., D. D.-ni, D.Dağıstani, Ceyhun Dağıstani imzaları 
ilə yazılar vermişdir. 
 

Dil, üslub, mövzu, digər ciddi faktlar da sübut edir ki, həmin imzalar məhz 
C.Hacıbəyliyə məxsusdur. Başqa fakt da dediklərimizi bir daha təsdiq edir. « Qəzetin 
201-ci sayında (1917-ci il 8 sentyabr) Ceyhun bəyin «Kaspi»nin redaktoruna məktubu 

 

dərc edilmişdir. Orada Ceyhun bəy qəzet vasitəsi ilə oxucularına Bakı müsəlman 

cəmiyyətləri komitəsinin «Xəbərləri»ndə fəaliyyətini dayandırdığını çatdırır və bu barədə 

Komitə rəhbərlərinə də məlumat verdiyini bildirir. Məktub belə imzalanır: Ceyhun 

Hacıbəyov (D.Dağıstani). Gətirdiyimiz sonuncu fakt da sübut edir ki, yuxarıda sadalanan 

imzalar məhz C.Hacıbəyliyə məxsusdur. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Ceyhun bəy 50-ci 

illərdə qələmə aldığı «İlk Azərbaycan operası necə yarandı» adlı xatirəsində «Kaspi» 

qəzetində «Cey Dağıstani» ləqəbi ilə ilk məqalələr yazdığını göstərmişdir (Azərbaycan 

Respublikası S.Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Mərkəzi Dövlət Arxivi, 643 №-li 

fondu). 

 

Yaradıcılığı 

 

Ceyhun Hacıbəylinin zəngin bədii və publisistik yaradıcılığından bəhs edərkən 

bu irsin məzmununu, məziyyətlərini, məram və məqsədini daha qabarıq şəkildə diqqətə 
çatdırılması, dəyərləndirilməsi üçün onun ədəbiyyat və jurnalistika sahəsindəki 

fəaliyyətinə iki mərhələ kontekstində nəzər salmaq vacibdir: mühacirətəqədərki və 
mühacirət dövrü. 

 

Birinci dövr fəaliyyəti daha çox maarifçi xarakter daşıyırsa, ikinci dövrdə ideoloji 

mücadilə və antisovet təbliğat səciyyə üstünlük təşkil edir. Bu fikri C.Hacıbəylinin həm 

bədii əsərlərinə, həm də publisistikasına şamil etmək olar. Ceyhun bəyin 

mühacirətəqədərki dövr yaradıcılığında bədii əsərlərindən «Hacı Kərim», yaxud 

«Zaqafqaziya müsəlmanlarının həyatından etüdlər» povesti, «Doğru cavab», «Tamamilə 

qənaətbəxşdir», «Pristav ağa», «Bu, elə özüdür», «Zaqafqaziya kəndlisinin həyatından», 

«Barışmaz ata», «Nümunəvi ata» kimi hekayə və felyetonları diqqəti çəkir. «Hacı 

Kərim» povestini müəllif 1909-1910-cu illərdə qələmə almış, əvvəlcə hissə-hissə 

«Kaspi»də dərc etdirmiş, 1911-ci ildə rus, 1917-ci ildə 6 hekayədən ibarət kitab şəklində 

Azərbaycan dilində nəşr etdirmişdir. C.Hacıbəyli sonralar da bu mövzuya qayıtmış, 

həmin silsilədən olan daha bir neçə hekayə yazmışdır. «Əziz müəllimim Həsən bəy 

Məlikovun həyat yoldaşı Hənifə xanımın xatirəsinə» cümləsi ilə başlayan kitabın yalnız 

fotoplyonka variantı M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada saxlanılmışdır. Bu sətirlərin 

müəllifi 1995-ci ildə kitabı təkrar nəşr etdirmişdir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Ceyhun 

Hacıbəylinin mühacirətəqədərki həyat və yaradıcılığı 90-cı illərdə ilk dəfə elmi-təbliğat 

mövzusu kimi tərəfimizdən işləmiş və 1996-cı ildə bu mövzuda namizədlik dissertasiyası 

müdafiə edilmişdir. 

 

«Hacı Kərim» əsəri kompozisiya baxımından maraqlıdır. Hər biri 6 hekayədən ibarət 
povest eyni zamanda vahid süjet xəttinə, ideya və məzmuna malikdir. «Hacı Kərimin 
səhəri», «Zəruri şər», «Hacı Kərim işdə», «Hacı Kərim qonaqlıqda», «Hacı Kərimin 
romanı», «Hacı Kərimin səfərə hazırlığı» adlı hekayələrdən ibarət əsərin ideyası 
 
 
. 
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cəhalətin, qadın hüquqsuzluğunun, təhsilə laqeyd münasibətin, yalançı möminliyin, 
xəsisliyin… amansız tənqidi, eyni zamanda maarifə, mədəniyyətə yiyələnməyin 

vacibliyinin təbliğidir. Əsərin baş qəhrəmanı Hacı Kərim xəsislikdə M.F.Axundovun 
Hacı Qarasından, nadanlıqda C.Məmmədquluzadənin Novruzəlisindən, qadına 

münasibətində Xudayar bəydən heç də geri qalmır. Hacı Kərimi hiyləgər, yalançı, ikiüzlü 
tacir, son dərəcə xəsis, qəddar ailə başçısı, savadsız, cahil, simasız, saxta, əməldə yox, 

sözdə mömin, şorgöz, ailəsinə xəyanət edən, yeri gələndə artistlərin də həsəd apara 
biləcəyi dərəcədə özünü abırlı, həyalı, sakit, dinməz-söyləməz, dürüst, düzgün göstərə 

bilən obraz kimi tanıyırıq. Hacı Kərim real tipdirmi? Bəli, XIX əsrin sonu, XX əsrin 
əvvəllərində Hacı Kərimlərə təkcə Ceyhun Hacıbəylinin qəhrəmanının yaşadığı «Ş» 

şəhərində yox, Azərbaycanın bütün bölgələrində bu qəbildən olan insanlara rast gəlmək 

olardı. Təsadüfi deyil ki, M.F.Axundovdan üzü bu yana yazıçıların əsərlərində Hacı 
Kərimin bu və ya digər keyfiyyətlərini özündə birləşdirən çox sayda qəhrəmanlar var. 

Doğrudur, C.Hacıbəylinin bu əsərində tənqid realistlərə xas olan öldürücü, ifşaedici, 
sarkastik satira aparıcı deyil: müəllifin tənqidi gülüşü xəfif bir təbəssümü xatırladır, öz 

qəhrəmanından daha çox onu yetirən mühiti qınayır… 
 

Ceyhun bəyin ilk bədii əsərlərininin qəhrəmanları müxtəlif əsrlərdə yaşasalar da, 
müxtəlif millətləri və fərqli sosial təbəqələri təmsil etsələr də, onları birləşdirən ortaq və 
ümumi cəhətlər çoxdur. Bir tərəfdən cəhalətin, ətalətin, biganəliyin, fanatizmin, mədəni 
geriliyin, elmə, təhsilə, tərəqqiyə xor münasibətin, digər tərəfdən çar üsul-idarəsinin 
mənfur milli siyasətinin tənqidi Ceyhun Hacıbəylinin mühacirətəqədərki bədii əsərlərinin 
başlıca xüsusiyyətlərindəndir. 

 

«Pristav ağa» C.Hacıbəylinin hekayələri arasında bir çox cəhətdən diqqəti cəlb 
edir. Əsər «Proqres» qəzetinin 1907-ci il 6 və 7-ci nömrələrində «Dağıstanski» imzası ilə 

çap olunmuşdur. Ən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, dahi bəstəkar, opera sənətimizin 
banisi, istedadlı yazıçı- publisist, Ceyhun Hacıbəylinin böyük qardaşı Üzeyir Hacıbəyli 

də eyni adlı satirik hekayə yazmışdır («İrşad» qəzeti, 1905-ci il, № 6). Hər iki əsərin 
mövzusu bənzər hadisədən- pristavın kəndə səfərindən və onun sakinlərlə rəftarından 

götürülmüşdür. Odur ki, əsərlərdə oxşar cəhətlər çoxdur. Bununla belə, C.Hacıbəylinin 

qardaşından iki il sonra qələmə aldığı «Pristav ağa»sı əvvəlkindən xeyli fərqlənir. Hər iki 
əsərdə hadisələrin gedişini paralel izləsək, oxşar və fərqli cəhətlər daha qabarıq üzə 

çıxacaqdır. İstər realist təsvirinə, istərsə də toxunduğu mövzunun aktuallığına və tənqidi 
pafosuna görə hər iki «Pristav ağa» XX əsr Azərbaycan nəsrinin ən maraqlı 

nümunələrindəndir. 

 

C.Hacıbəylinin «Pristav ağa»sı ilə Ü.Hacıbəyovun «Pristav ağa»sı arasındakı 
oxşar və fərqli cəhətləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:  

- çarıxlılar, yəni Ceyhun Hacıbəylinin qəhrəmanları, «M» kəndinin sakinlərinə - 
Üzeyir Hacıbəylinin qəhrəmanlarına nisbətən sadəlövhdürlər və pristavın səfərindən 
faydalanacaqlarına əmindirlər;  

- pristavların səfərinə münasibətdən asılı olmayaraq, hər iki kəndin sakinləri eyni 
cəzanı alırlar, döyülür, söyülür, təhqir edilirlər; 
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- hər iki əsərdəki strajniklər cəllad qədər amansız, qəddardırlar. C.Hacıbəyovun 
hekayəsində onlar həm də rüşvətxor kimi təsvir olunmuşlar;  

- Ü.Hacıbəylinin «Pristav ağa»sındakı ağanın kəndə səfərində məqsədi kəndlilər 
üçün qaranlıq qalır. Oxucu isə ağanın kəndə yalnız çalıb-talamaq niyyəti ilə gəldiyini  
«görür»;  

- C.Hacıbəylinin «qəhrəmanı» kəndə başqa niyyətlə təşrif buyurmuşdur. O, 
quldur Heydərin «izinə düşüb» Çarıxlıya gəlmişdir;  

- Ü.Hacıbəylinin «ağa»sından fərqli olaraq, C.Hacıbəylinin «qəhrəmanı» 
quldurlarla da döyüş səhnəsində təsvir edilir və bu zaman onun yeni keyfiyyətləri – 
kütbeyinliyi, fərsizliyi üzə çıxır;  

- əsərlər həcmcə, dil-üslub xüsusiyyətlərinə görə də bir-birindən fərqlənir;  
- Ü.Hacıbəyov hekayəni Azərbaycan dilində yazmışdır. Ərəb-fars kəlmələri 

hekayənin dilini xeyli ağırlaşdırır. C.Hacıbəyli felyetonu rus dilində qələmə almışdır; 
 

 

- hər iki əsər bədii irsimizin gözəl nümunələrindəndir və Ceyhun Hacıbəylinin 
təbirincə desək, «XX əsrdə «mədəni Rusiya imperiyasının ayrılmaz bir parçası olan 
Zaqafqaziya quberniyalarından birində baş verən səhnə» ilə oxucuları təfsilatı ilə tanış 
edir.  

Hekayədə  Ceyhun bəyin  məqsədi, bir tərəfdən çar məmurlarının Azərbaycan  
kəndlisi  ilə  vəhşicəsinə  rəftarını, onun  qaniçən, quldur simasını  göstərmək, digər  
tərəfdən müsəlman kəndlisinin hüquqsuzluğunu, avamlığını, zəlil vəziyyətini, hər cür  
zülmə dözümlüyünü tənqid etməkdir. Əsər sərt realist bir qələmlə, sarkastik bir ifşa 
pafosu ilə yazılmışdır. Faktlara söykənməsi, həyatda olmuş bir hadisəni nəql etməsi 
müəllifi ara-sıra publisistik müdaxilələrə vadar edir. 

 

XX əsr ədəbiyyatımızda rus hakimiyyətinə, onun məmurlarına qarşı bu cür sərt 
tənqidi münasibət bəsləyən ikinci bir əsər tanımırıq desək, yəqin ki, səhv etmərik. Biz 

əvvəllər də yazıçı və dramaturqlarımızın əsərlərində rus məmurlarının, hakimlərinin 

surətlərinə rast gəlmişik. Lakin həmin surətlər C.Hacıbəylinin «Pristav ağa»sından xeyli 

dərəcədə fərqlənir. M.F.Axundovun komediyalarında rus çinovniklərini, adətən, asayiş, 

qayda-qanun yaratmağa çalışan, adamları oğurluq və quldurluqdan çəkindirən hökumət 

nümayəndələri kimi görürük. N.Vəzirovun, Ə.Haqverdiyevin, C.Məmmədquluzadənin 

əsərlərində, digər «Mola Nəsrəddinçilərin» felyetonlarında rus məmurları rüşvətxor, 

süründürməçi və s. sifətlərdə təsvir olunur. Lakin ədəbiyyatımızda müəllifin birbaşa 

olaraq rus hakimiyyəti nümayəndəsini əsərin əsas qəhrəmanı kimi götürərək ifşa və 

tənqid hədəfinə çevirməsini, onu hətta quldur və qatil obrazında təqdim etməsini biz ilk 

dəfə məhz C.Hacıbəylinin «Pristav ağa» hekayəsində görürük. Müəllifin fikrincə, heç bir 

günahı olmayan fağır kəndlilərin malına və canına istədiyi şəkildə qəsd edən və bunun 

müqabilində heç kimdən çəkinməyən məmurların həyasızlığı, harınlığı, saymazlığı, 

vəhşiliyi bir tərəfdən bütövlükdə rejimin öz təbiətindən irəli gəlirdisə, digər tərəfdən 

kəndlilərin hər hansı bir hakim, çinovnik qarşısında kölə tərzində hədsiz təzim və qorxu 

duymaları məmurlar tərəfindən onlarla belə qeyri-insani rəftar edilməsinə rəvac verirdi. 

 

Ceyhun Hacıbəylinin satirik hekayələrindən «Zaqafqaziya» kəndlisinin 

həyatından» adlı əsərinin qəhrəmanı- kəndli-qaçaq Zeynal ümumiyyətlə, Azərbaycan 
kəndlilərini yox, müəyyən ictimai-siyasi, tarixi, yaxud şəxsi səbəblər üzündən 

qaçaqçılıqla məşğul olmağa məcbur fərdlərin timsalıdır. Zeynalı axtaran uyezd rəisini 
kəndlilərin taleyi, dincliyi, sakitliyi yox, öz mənafeyi daha çox düşündürür. Hekayə belə 

 

. 
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bitir: «Qaçaq Zeynal əlçatmaz olmuşdur». Deməli, yenə narahatçılıqdır. Yenə 
kəndlilər soyulur, talan edilir, yenə fərsiz rəis, qorxaq, yalançı pristavlar, əfəl və əzazil 

kazaklar iş başındadır… C. Hacıbəylinin bu hekayəsi çar-üsul-idarəsinin yaramazlığını, 
fəsadlarını, perspektivsizliyini göstərmək baxımından da yaddaqalandır, əhəmiyyətlidir. 

Oxucu burada tipik bir kənd görür, xarakterik kəndli obrazları ilə tanış olur, çar üsul-
idarəsinin yerlərdəki nümayəndələrinin fərasətsizliyinin, kəndlilərə qarşı qəddarlıq və 

etinasızlığın şahidi olur. 

 

Ceyhun Hacıbəylinin «Barışmaz ata», «Müdrik hakim», «Nümunəvi sübut» 

hekayələrinin mövzusu populyar Şərq motivlərindən götürülmüşdür. Yazıçının bu 
əfsanələrə müraciəti təsadüfi deyil. Qədim Şərq didaktik rəvayətlərində təlqin edilənlər 

dövrün aktual və əhəmiyyətli problemlərindəndir. Hekayələr üçün xarakterik olan yığcam 
kompozisiya, sadə süjet xətti, dinamizm, kəskin və canlı dialoqlar müəllif ideyasının daha 

qabarıq üzə çıxarılmasına zəmin yaratmışdır. Ceyhun Hacıbəyli bu hekayələri ilə 
insanları ədalətə, humanizmə, ata-anaya məhəbbətə, rəhmli, səxavətli olmağa, eyni 

zamanda, ədavətə, yalana, kin-küdurətə, haqsızlığa son qoymağa səsləyir. 

 

C.Hacıbəylinin digər əsərlərinin – hekayə və felyetonlarının da başlıca mövzusu 
müsəlman məişətindən götürülmüş və mövcud cəmiyyət həyatının naqis cəhətlərinin 

tənqid edilməsinə xidmət etmişdir. Maarifçi-yazıçının əsas ideyası təhsilə, elmə 
yiyələnməklə cəhalətdən, nadanlıqdan, mövhumatdan xilas olmaqdır. Bu əsərlərin bir 

yerə toplanılması, nəşri C.Hacıbəyli irsinin tədqiqinə yeni təkan verərdi. 

 

Ceyhun Hacıbəylinin mühacirətəqədərki yaradıcılığında publisistika mühüm yer 
tutur. C.Hacıbəyli hər ilin sonunda Azərbaycanın ədəbi, mədəni, mətbu, ictimai-siyasi 

həyatında baş verən dəyişikliklərlə bağlı «Kaspi» qəzetində silsilə məqalələr dərc 
etdirirdi ki, həmin mənbələrə istinad edərək, XX əsrin əvvəllərinin tarixini qələmə almaq 

mümkündür. Salnaməçi-publisistin xüsusi ilə mədəni həyatla bağlı sanballı məqalələri 
böyük diqqət çəkir.  

Mövzu baxımından C.Hacıbəylinin publisistik məqalələrini aşağıdakı kimi təsnif 
etmək olar:  

- ədəbiyyat, mədəniyyət, teatr, maarif, mətbuatla bağlı məqalələr;  
- xeyriyyəçilik məsələlərinə həsr olunmuş yazılar;  
- Azərbaycanın ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni həyatında parlaq iz qoymuş 

şəxsiyyətlərə həsr olunmuş materiallar;  
- dini dəyərlərlə bağlı, eyni zamanda fanatizmin ifşası ilə əlaqədar qələmə alınan 

yazılar;  
- erməni məkrini, hiyləsini və vəhşiliyini ifşa edən məqalələr.  
Tərəfimizdən C.Hacıbəylinin bu mövzularda yazılmış və yalnız «Kaspi»də dərc 

olunmuş 237 (!!!) məqaləsinin biblioqrafik göstəricisi tərtib edilmişdir.  
Ceyhun Hacıbəylinin qələmə aldığı və qardaşı Üzeyir Hacıbəylinin redaktorluğu 

ilə nəşr olunan "Həqiqət" qəzetinin ( 1909-cu il- 6 nömrə, 1910-cu il 150 nömrə) bir neçə 
nömrəsində silsilə şəklində dərc etdirdiyi ―Avropa məktubları‖ adlı publisistik yazısı ( 
№1, 25 dekabr 1909, №2, 26 dekabr, № 3, 28 dekabr 1909 ) həm məzmun, həm 
sənətkarlıq baxımından xüsusi ilə diqqəti çəkir. ―Avropa məktuları‖nın dili 
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zəngin, koloritli, canlı və obrazlıdır: ―Bəli, dəryada balıq kimi üzən, çöldə ceyran kimi 
gəzən insan, indi də havada quş gibi uçmaq istiyor. ...Saat 12-dən küçələr uzun- uzun 
dəstələrlə dolu idi. ....Nədir, bu nə izdihamdır? Bunlar nərəyə gedirlər? Bunlar məşhur  
akuator (yəni göydə uçan) Fransa ile İngiltərənin arasında olan Lamanş boğazını öz 
―aeroplanı‖ ilə keçmiş Fransız Bleriunun göyə qalxmasına tamaşa etməyə gedirlər‖ (№ 3,  
28 dekabr 1909). ―Avropa məktuları‖nın hər sözündən, sətrindən Vətən sevgisi, Vətən 

təəssübkeşliyi, Vətən yanğısı duyulur: "Avropada 12 yaşında uşaq sənə hər bir siyasi 

məsələlərdən bəyanat verər, öz vətənində nə qədər siyasi fırqələr vardır, onların başçıları 

kimlərdir və axırda hansı tərəf qalib gələcəkdir hamısını xəbər verir.Bunlar böylə tərbiyə 

alırlar. Güman etmiyin ki, bu tərbiyəni ona məktəbdə ögrədirlər! Xeyr! Bunu özü 

qəzetələrdən oxuyur və ya ata-anası oxuduğu qəzetədən eşidir və uşaqlıqdan qulağı böylə 

siyasiyyat ilə dolur ki, böyüyəndə dəxi ondan sadiq və ciddi bir vətən oğlu çıxır" 

("Həqiqət" qəzeti 25 dekabr 1909, №1). "...bunlar çörək əvəzinə qəzet yeyirlər", "qəzetə 

satanın başına milçək qənd üstünə yığılan kimi cəm olurlar", ―mətbuatın etdigi işi top, 

tüfəng edə bilməz‖, ―mətbuat xəlayiqin səsi və rəyidir‖ yazan (yenə orada) Ceyhun bəy 

mənsub olduğu milləti qəflətdən ayılmağa, ətalət və cəhalət bataqlığından çıxmağa, elmə 

və tərəqqiyə səsləyir: ―Əgər mən səhv ediyoramsa, gözlərinizi açıb bir dörd tərəfinizə 

baxın, görünüz ki, bir tərəf rifah və səadətdə və o biri tərəf xar və zəlalətdə! Birincilər - 

avropalılardır, ikincilər biz, müsəlmanlarız! Onları böylə bir tərəqqi və təali pilləsinə  
çıxardan nə olmuşdur?-Mədəniyyət, mədəniyyət və mədəniyyət! Haman mədəniyyət ki, 

 

biz onu lazımsız bir şey bilib atırıq, istəmirik... İştə haman mədəniyyətdir ki, 

avropalıları cümlə dünyaya müsəllət edib onları hər bir cəhətdən bizdən əfzəl etmişdir. 
Nə üçün bunu düşünmək istəmirik? Yoxsa xidmətçilik bizim qanımızda vardır..."( №1, 
1909). Ceyhun bəyin mühacirətəqədərki yazılarının böyük əksəriyyəti bu əsərdə olduğu 
kimi, milli şüurun diçəldilməsinə, Avropa dəyərlərinin təbliğinə, mədəniyyətin, maarifin 
yayılmasına xidmət edirdi. 

 

Ceyhun Hacıbəylinin mühacirət dövrü həyatını qısaca belə xarakterizə etmək 
olar: Azərbaycanın istiqlalı uğrunda ideoloji mücadilə. Bu mübarizə 1919-cu ildən 

başlamış 1962-ci ilədək – vəfatına qədər fasiləsiz davam etmişdir. C.Hacıbəyli irsinin 
mühacirət dövrü yaradıcılığına ilk təşəbbüs göstərənlər AMEA - Ədəbiyyat İnstitutunun 

əməkdaşı, folologiya elmləri namizədi Bayram Ağayev və həmin İnstitutun dissertantı 
Mirzəbala Əmrahov olmuşlar. Mirzəbala Əmrahov «Ceyhun Hacıbəylinin mühacirət 

dövrü yaradıcılığı» adlı tədqiqat işi üzərində işləyərkən Ceyhun Hacıbəylinin seçilmiş 
əsərlərininin bir qismini dilimizə çevirərək nəşr etmişdir. 

 

C.Hacıbəyli mühacirətdə də sevimli qəhrəmanını - Hacı Kərimi unutmamış, həmin 

hekayələrin bir neçəsini fransız dilinə tərcümə etmiş və «Baş tutmayan ziyarət» adlı daha 

bir hekayəni fransız dilində qələmə almışdır ( ARDƏİA, fond № 649,siyahı №1, saxlama 

vahidi 3). Mirzəbala Əmrahovun dilimizə çevirdiyi bu irihəcmli hekayədə Hacı Kərim 

tamamilə başqa görkəmdə qarşımıza çıxır. Bundan xeyli əvvəl – hələ yazıçı Vətəndə ikən 

qələmə aldığı hekayələrdən fərqli olaraq burada o, hələ «Hacı» titulunu qazanmamışdır, 

sadəcə Əbdül Kərimdir, bu adı almaq üçün ilk cəhdini edəcəkdir...Arşın mal taciri 50 

yaşa yenicə qədəm qoymuşdu. Və bu zaman Əbdul Kərim müsəlmanlığın 5-ci, ən çətin 

dəyərli şərtini – Məkkə ziyarətini həyata keçirməyi qərara alır. Yazıçı Əbdül Kərimin 

dini və mənəvi tələbatın şübhə altına almadan bu ziyarətin zəruriliyini ortaya çıxara 

biləcək digər ehtimallarla da oxucunu tanış edir: «Hacı» titulunun sayəsində hər hansı bir 

tacir öz mövqeyini rahatca möhkəmləndirər, ən ciddi rəqiblərə, o cümlədən 

 

. 
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hazırda cüzi səylə əldə etdikləri «məşədi», «kərbəlayi» titulları ilə bütün müştəriləri ələ 

alan tacirlərə sinə gələ bilər» . Əbdül Kərim hazırda ona «Bəlkə, sən qiymətdə 

aldadırsan» - sualı ilə müraciət edən müştəriyə əzəmətli səslə «Müqəddəs Kəbə belimi 
qırsın, əgər mən sizə insafsız qiymət deyirəmsə», yaxud «Əgər yalan deyirəmsə, ziyarət 

etdiyim müqəddəs Məkkə məni yerimdəcə ildırımla vursun» - deyə bilmirdi . İndi Əbdül 

Kərim ən yaxşı halda yazıq görkəmlə hər kəsin işlətdiyi bayağı, duzsuz, təsirsiz 

andlardan istifadə edirdi: «Yalan deyirəmsə, uşaqlarım ölsün», «Meyidini görüm, səni 

qəbrə qoyum, əgər…». Bəzən belə ikibaşlı və çox mənalı ifadələr nəinki müştərinini 

ürəyincə olmur, onu cəlb etmir, əksinə Əbdül Kərimi çıxılmaz vəziyyətə salır: «Elə öz 

meyidini gör. Özünü qəbirə qoy» - deyə uzaqlaşan alıcı yaxınlıqdakı Məşədi Qasım və ya 

Kərbəlayi Əhmədin dükanına tərəf gedirlər». Ceyhun Hacıbəyli Əbdül Kərimin Məkkə 

arzusunun bu amillərdən də də yarana biləcəyi ehtimalını düşünməyi sanki oxucunun 

yadına salır. 

 

Məkkə səfərinə hazırlıq zamanı səbirlə, təmkinlə hərəkət etməyə üstünlük verir. 
Uzaq, isti bir ölkəyə səfərə çıxan Əbdül Kərim «şər deməsən, xeyir gəlməz»- məşhur 

zərb məsəlinə riayət edərək ilk növbədə vəsiyyətini hazırlayır. Daha sonra duaların 
ərəbcə kamilləşdirilməsinə səy edirvə, hazırlığın son mərhələsində – dost-tanışdan, 

qohum-əqrəbadan, günahlarının bağışlanılması istəyiyir. 

 

Nəhayət, bütün hazırlıqlar başa çatırdıqdan sonra zəvvarlarla birlikdə Əbdül Kərim 

səfərə başlayır. Həmişə obrazlarda gərginliyi, dramatizmi, həyəcanı daha da qabartmağı 
və bu duyğuları oxuculara da siyarət etdirməyi sevən C.Hacıbəyli yenə ənənəsinə 

sadiqdir. Oxucu intizarla hadisələrin sonrakı inkişafını gözləyir : Yolda hansı hadisə ola 
bilər ki, ziyarət baş tutmasın ? Axı, hekayənin adı bu səfərin axıra çatmayacağından 

xəbər verir ! Qatar növbəti stansiyada dayananda Əbdül Kərim dəstəmaz almaq və namaz 
qılmaq üçün yerə enir : « Gözəgörünməz və hər yerdə olan Allahın qarşısında diz çöküb 

səylə ərəbcə duaları oxumaqda ikən, bir zəng səsi, arxasınca vağzal rəisinin fitini eşitdi. 
Qatar yavaş-yavaş tərpəndi və yola düşdü, öz Tanrısı ilə səmimi ünsiyyətdə olan kişinin 

bunlardan xəbəri olmadı». 

 

Yazıçı Əbdül Kərim və vur-tut iki-üç epizodik obrazla çox möhtəşəm və bənzərsiz 

bir hekayə yazmağa müvəffəq olmuşdur. Dini dəyərləri yüksək qiymətləndirən, həmişə 
islamın böyük təəssübkeşi kimi çıxış edən Ceyhun Hacıbəyli hekayənin əvvəlində 

görünür, Əbdül Kərimin müqəddəs ziyarətə getmək istəyinin əsl mahiyyətini , «Hacı» 
titulundan sonrakı arzu və niyyətlərinin məğzini oxucu ilə bölüşdüyündən bu səfərin başa 

çatmasına qəsdən əngəl törədir: Həcc ziyarətinə pak niyyətlə, təmiz dualarla, halal pulla 

getmək lazımdır. «Hacı» titulundan sui-istifadə edərək varlanmaq, təkəbbürlü davranmaq 
günah və yolverilməzdir. Əsərin başlıca ideyası budur və günümüzdə də çox aktualdır.  

C. Hacıbəylinin fransız dilində qələmə aldığı «Müəzzinin lənəti» adlı irihəcmli 

hekayəsi (Ceyhun Hacıbəylinin seçilmiş əsərləri, Bakı, «Elm», 2006, tərtibçi və «Ön 
söz»ün müəllifi Mirzəbala Əmrahovdur) Sovet rejiminin din siyasəti və onun kəskin 

tənqidi baxımdan diqqəti çəkir. Hekayənin makinada yazılmış əsli ARDƏİA-nin Ceyhun 

Hacıbəyliyə aid 649 nömrəli fondunda mühafizə edilir. Hekayənin mövzusu 
Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasının ilk dövrlərinə təsadüf etsə də, əsərin 
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XX əsrin50-ci illərin ortalarında – soyuq müharibənin alovlandığı illərdə qələmə alındığı 

qənaətindəyik. Mübaliğəsiz demək olar ki, həm mövzu, həm ideya, həm də sənətkarlıq 

baxımından bu hekayə nəinki Ceyhun Hacıbəyli yaradıcılığında, eləcə də ümumən 

Azərbaycan, o cümlədən mühacirət nəsrində bənzərsiz bir əsərdir. Azərbaycanda Sovet 

hakimiyyətinin qurulmasının ilk illərindən bəhs edən çox sayda müxtəlif janrlarda qələmə 

alınmış bədii nümunələr mövcuddur. Köhnəliklə yeniliyin, «ələmlə nəşənin» mübarizəsi, 

dindarlarla Allahsızların qarşıdurması, məscidlərin bağlanması, mollaların, din 

xalimlərinin əzablı günləri, gənclərin, komsomolçuların yeni şüar və çağırışlardan 

eyforiyaya qapılması, qadınların hüquq bərabərliyi uğrunda mücadiləsi sovet 

yazıçılarının qələmə aldığı əsərlərdə dövrün ruhuna və tələbinə uyğun bədii əksini 

tapmışdır. Həmin əsərlərdə bir qayda olaraq «yeni həyat» qurucuları, dövrün qəhrəma 

nlar tərənnüm olunur, «köhnələrin» süqutu təsvir edilirdi. «Müəzzinin lənəti» hekayəsi 

«qırmızı kafirlər»in müəzzinlə mübarizəsindən bəhs edir. Əslində problem daha dərin, 

mürəkkəb və qəlizdir. Məsələ burasındadır ki, bolşevik hakimiyyəti, sovet ideologiyası 

ata müəzzinlə ateist övladı üz-üzə qoymuşdur. Məzmunu real həyatdan - Azərbaycanda 

sovet hakimiyyəti quruculuğunun ilk illərində bir kənddə baş verən hadisədən 

götürülmüşdür. 

 

Əsərdə cərəyan edən hadisələr yalnız ata ilə oğulun yox, bütün cəmiyyətin fəlakəti, 
faciəsi kimi ümumiləşdirilmişdir. Hekayənin finalında minarənin uçması, ata ilə oğulun 
uçqunun altında qalaraq faciəli şəkildə can verməsi əslində bütün rejimin gələcək 
aqibətinə bir işarədir. Fikrimizcə, «Müəzzinin lənəti» hekayəsi :  
- sovet hakimiyyətinin ilk illərinin Azərbaycan ailəsinə, cəmiyyətinə gətirdiyi milli-
mənəvi naqisliklərin parlaq bədii təcəssümüdür;  
- Allahsızların, ateistlərin, bütövlükdə sovet din siyasətinin iç üzünü açan, ifşa edən nadir 
sənət nümunələrindəndir; 

 
- insanları bataqlığa, çirkaba sürüyən, Moskva nökərlərinin - yerli partiya rəhbərlərinin 

dar düşüncəli, saxta və yalançı, eyni zamanda iddialı və təkəbbürlü simasını üzə çıxaran 
qiymətli sənət əsəridir;  
- övladları valideynlərə, dini, milli-əxlaqi dəyərlərə, adət-ənənələrə hörmət və məhəbbət 
ruhunda tərbiyəyə səsləyən, təşviq edən qyimətli irsdir;  
-bu hekayə Ceyhun Hacıbəylinin Sovet imperiyasının tez-gec süqut edəcəyi ilə bağlı qəti 
qənaətinin, sarsılmaz əqidəsinin ,inamının, iradəsinin bənzərsiz bəddi ifadəsidir. 

 

Yazıçının fransız dilində qələmə aldığı ―Nejdanovun işi» adlı hekayəsinin (Ceyhun 
Hacıbəylinin seçilmiş əsərləri, Bakı, «Elm», 2006, tərtibçi və «Ön söz»ün müəllifi  
Mirzəbala Əmrahovdur) süjeti, kompozisiyası sadədir. Müəllim Nejdanov kənd 

məktəbində şagirdlərinə kolxoz haqqında inşa yazdırır. «Yemişbaş və dəcəl» 

Ublyudkovdan başqa hamı tapşırığı icra edir, o isə bu mövzuda inşa yazmayacağını 

qətiyyətlə və həyasızcasına bəyan edir, onu tənbeh edən müəllimin üzünə çımxırmaqdan 

da çəkinmir. Nejdanovun iş yoldaşları Ublyudkovun müəllimə qarşı sarsaq iddiaları –inşa 

yazmaqla sirlərmizi kapitalistlərə bildirmiş oluruq- itthamı qarşısında susur, geri 
çəkilir.Məsələ böyüyür. Məhkəmə cinayət məcəlləsinin bir neçə- terror aktı, dövlətin 

təhlükəsizliyinə qəsd, casusluq, təxribat maddəsi üzrə Nejdanovu ittiham edir və 

müəllimə…ölüm hökmü kəsir. Yuxuda qorxudan, həyəcandan tribunalın qərarından 

çarpayıdan yerə yıxılan Nejdanov var-gücü ilə bağırır: «Yaşasın Stalin!‖. O, dəhşətli 

yuxusunu arvadına danışmaq istərkən mənzilə iki nəfər milis daxil olur və bildirirlər ki, 

«vətəndaş müəllim» onlarla şöbəyə getməlidir. Bədbəxt Nejdanovun yuxusu çin olur. 

 

. 
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Hekayə sənətkarlıq baxımından mükəmməl işlənməsidir. Süjet, kompozisiya elə 
qurulmuşdur ki, oxucu nəfəsini dərmədən, gözlərini sətirlərdən çəkmədən olayların 

gedişatını izləyir, hadisələr sürətlə bir-birin əvəz edir, dialoqlar canlı, dinamikdir. Hekayə 
qəhrəmanlarının adları xarakterlərinə, xasiyyətlərinə uyğun seçilmişdir. Müəllim 

Nejdanovun başına gözlənilməz işlər gəlir, şagird Ublyudkov bicin-gicin birisidir, ilk 
partiya təşkilat katibi Rotozeyev, ağzıyarıq, lalay və boşboğazdır, vəkil Robkik qorxaq, 

qətiyyətsiz və iradəsizdir. 

 

Əsərdə ötən əsrin otuzuncu illərində, həmçinin İkinci Dünya Müharibəsindən sonra 
Stalin repressiya rejimindən heç kimin sığorta olunmamasından, «casusların və xalq 
düşmənlərinin» ən ucqar əyalət məktəbləri, kolxoz və sovxozlarda göstərdiyi «təxribat 
işlərindən», «vətənpərvər və sayıq» sovet vətəndaşlarının onları «ifşa etməsindən» bəhs 

olunur, rejimin və kommunist ideologiyasının , sovet məhkəmə sisteminin çürüklüyü və 
antihumanist mahiyyəti bütün çılpaqlığı ilə açılır. 

 

«Şamaxı məhkəməsi, yaxud bir xainin mükafatı» adlı irihəcmli hekayəsi 

Azərbaycan və rus dillərində Münhendə nəşr olunan «Azərbaycan» jurnalında dərc 

edilmişdir. Əsərdə ötən əsrin otuzuncu illərində, həmçinin İkinci Dünya Müharibəsindən 
sonra Stalin repressiya rejimindən heç kimin sığorta olunmamasından, «casusların və 

xalq düşmənlərinin» ən ucqar əyalət məktəbləri, kolxoz və sovxozlarda göstərdiyi 
«təxribat işlərindən», «vətənpərvər və sayıq» sovet vətəndaşlarının onları «ifşa 

etməsindən» bəhs olunur, rejimin və kommunist ideologiyasının , sovet məhkəmə 
sisteminin çürüklüyü və antihumanist mahiyyəti bütün çılpaqlığı ilə açılır. 

 

Yanılmıramsa, Azərbaycan mühacirət irsində ilk və yeganə, həm də sənədli 

sinopsisin müəllifi də Ceyhun Hacıbəylidir. Onun sinopsisi «Stalinin öpüşü və ya 

staxanovçu Fatimə» adlanır. 1950-ci illərdə qələmə alındığını ehtimal etdiyimiz əsər 

fransız dilindədir . Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, yazı sırf texniki mətn olsa da, burada 

heç bir bədii ifadə və təsvir vasitələrindən istifadə edilməsə də, onun qısa məzmunu, 

gələcək filmin xülasəsində bir-birini sürətlə əvəz edən hadisələrin dramatizmi, 

insanlararası münasibətlərin gərginliyi, rejimin nökərləri və eyni zamanda qurbanlarının 

acı, ağır taleyi, sadə, zəhmətkeş insanların kölə həyatı, ülvi, təmiz məhəbbətin ayaqlar 

altına atılması və s. oxucu qəlbini riqqətə gətirir, onu sarsıdır, düşündürür. 

 

Ceyhun Hacıbəylinin qeydindən məlum olur ki, hadisələr 1934-1938-ci illərdə 
Özbəkistanda baş verir. Bəri başdan qeyd etmək yerinə düşər ki, təsvir olunan hadisələr 
yazıçı təxəyyülünün, fantaziyasının məhsulu deyil və müəllif əsərin faktlar əsasında  
qələmə alındığına özü də dəfələrlə işarə vurur. C. Hacıbəylinin mühacirətdə yazdığı digər 
bədii əsərlərdə də əsasən sovet cəmiyyətindəki həyat tərzi, rejimin eybəcərlikləri tənqid 
hədəfidir. 

 

Publisistikası 

 

Ceyhun Hacıbəylinin «Bir il xəyallarda... və bütöv bir ömür» memuarı bir istiqlal 
aşiqinin gündəliyidir, çoxşaxəli, çoxplanlı, ilk baxışda yüzlərlə temanın pərakəndə 



29 Abid Tahirli  
 

 

toplusu, lakin dərindən nüfuz etdikcə vahid süjeti, ideya istiqaməti, məramı olan 

möhtəşəm əsərdir. Memuarı oxuduqca, sanki onun qəmə, qüssəyə bürümüş sətirləri 
arxasından istedadlı və müdrik, zəngin həyat və qələm təcrübəsinə malik, fəqət dalğın və 

kədərli Ceyhun Hacıbəyli boylanır…Müəllif memuarı XX əsrin 40-cı illərinin sonundan 
qələmə almağa başlamış, 50-ci illərin sonunda bitirmişdir. Memuar fransız dilində 

yazmışdır. Makina ilə əlyazması S.Mümtaz adına Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində saxlanılır.(ARDƏİA) saxlanılır (fond №649. siy.1, 

saxlama vahidi 11, vərəqlərin sayı 104). 

 

Memuarı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, AMEA N.Gəncəvi 

adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, Millət vəkili, akademik İsa Həbibbəylinin şəxsi 

təşəbbüsü ilə Şamil Zaman 2015-ci ilin əvvəllərində dilimizə çevirmişdir. Əsər ―Xan‖ 

nəşriyyatında çap olunmuşdur ( Ön sözün müəllifi akademik İsa Həbibbəyli,redaktor 

Nərgiz Cabbarlı, Bakı, 2016,255 səh.). Mərhum f.e.namizədi Bayram Ağayev də vaxtı ilə 

bu sətirlərin müəllifinə, digər həmkarlarına əsərin tərcüməsi ilə məşğul olduğunu bildirsə 

də, tərcümə ortaya çıxmamışdır. Ceyhun Hacıbəylinin bir neçə əsərini, o cümlədən 

qürbətdə fransız dilində qələmə aldığı 4 hekayəni dilimizə çevirən fransız dili mütəxəssisi 

Mirzəbala Əmrahov da memuarı tərcümə etmişdir (―Bir il xəyallarda... və bütöv bir 

ömür‖, Bakı, ―Təhsil‖ nəşriyyati, 2017, 262 səh). Əsər mövzusunun genişliyi, aktuallığı, 

toxunulan problemlərin taleyüklülüyü, tarixi və ədəbi dəyəri baxımından Azərbaycan 

bədii publisistikasının, mühacirət ədəbiyyatının ən parlaq və nadir nümunələrindəndir. 
 

 

C.Hacıbəylinin yaddaşı ilə xəyallarının birgə məhsulu olan memuar  
- Vətən həsrəti ilə yaşayan və onun istiqlalı uğrunda mücadilə aparan istiqlal aşiqinin 
ürək çırpıntıları, qəlbinin səsidir;  
- çar və sovet imperiyasının milli siyasətinin əsl mahiyyətini, eybəcərliklərini göstərən 
və ifşa edən sənəddir;  
- 1905-ci və 1918-ci illərdə ermənilərin Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda törətdikləri 
vəhşiliklərə, qırğınlara şahidlik edən məxəzdir;  
- milli adət-ənənələri, xalqımıza mənsub ailə-məişət münasibətlərini, dini mərasimləri, 
şifahi ədəbi nümunələri əks etdirən mənbədir;  
- inqilabdan əvvəlki Bakı həyatı, xüsusi ilə qoçuların şəhərdəki fəaliyyəti, 

əhali arasındakı nüfuzu barədə müəllifin özünəməxsus görüşləridir; 

 

- Qarabağın, xüsusən Şuşanın Azərbaycan tarixində və mədəni həyatındakı yerinə, 
roluna işıq salan əsərdir;  
- bir mühacirin qürbət - Paris macəralarıdır;  
- nəhayət, böyük Hacıbəylilər nəslinin zəngin və maraqlı həyat hekayəsindən bir 
parçadır. 

Ceyhun  Hacıbəyli bu  memuarında yaşadığı  və  mübarizə apardığı  dövrün 
obyektiv mənzərəsini yaratdığından, geniş bir coğrafi məkanda cərəyan edən hadisələrin 

ictimai-siyasi mahiyyətini, insanlararası münasibətləri, mühacir həyatının yaşantılarını, 

Vətən, ata-ana, bacı- qardaş, qohum  həsrətini , övlad niskilini, yad məmləkətdə və 
mühitdə milli kökə, adət- ənənələrə bağlılığı özünəməxsus ustalıqla qələmə aldığından , 

nəsillərə nümunə ola biləcək fədakar ömrünü təcəssüm etdirdiyindən əsər böyük elmi, 

bədii-publisistik və tarixi əhəmiyyət  kəsb edir. 
 
 
 

 

. 
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Səriştəli tərcüməçi Oktaedr Qəbələli Ceyhun Hacıbəylinin ötən əsrin 50-ci illərində 
qələmə aldığı ―İlk Azərbaycan operası necə yarandı‖ adlı xatirəsini rus dilindən dilimizə 

çevirmişdir ( Ceyhun Hacıbəyli. Seçilmiş əsərləri. Bakı, ―Elm‖, 2017, 368 səh.). Əsərdə 
bir sıra mübahisəli məqamlar olsa da ( nəzərə almaq lazımdır ki, xatirə məlum hadisədən 

40-50 il sonra qürbətdə, heç bir mənbəyə , tarixi sənədə yox, yalnız yaddaşın gücünə 
istinad edilərək qələmə alınmışdır), bir sıra ədəbi, tarixi və mədəni hadisələrin tədqiqi və 

dəyərləndirilməsi baxımından aktual və faydalıdır. 

 

Diqqətçəkicidir ki, Ceyhun Hacıbəylinin publisistikasına zəngin faktlarla yanaşı 
uğurlu bədii təsvir vasitələri hakimdir. Onun dilinə xas kinayə, istehza, , qanadlı ifadələr, 
atmacalar mətni ağırlaşmaqdan qoruyur, eyni zamanda müəllif istəyini oxucuya daha 
canlı, daha təsirli formada çatdırır. Ceyhun bəyin qələmə aldığı və Parisdə nəşr olunan 

« Revue  de  deux  Mondes »  (  yanvar,  1934)  irihəcmli « SSRİ-də  ziyalılar »  adlı  
məqaləsində rejimin elm, ədəbiyyat, mədəniyyət, incəsənət xadimlərini kölə vəziyyətinə  
salmasından , senzuranın yaradıcı insanlara qarşı amansız münasibətindən bəhs olunur.  
Müəllif ədəbiyyata, sənətə sinfi, partiyalı münasibətin, marksizm-leninizm 
ideologiyasının mahiyyətini məharətlə açır və ədəbiyyatın milli, ənənəvi dəyərlərdən 
məhrum edildiyini də vurğulayır. 

 

Ceyhun Hacıbəyli məqalənin sonunu obrazlı təsvirlərlə, maraqlı faktlarla, eyni zamanda 
dövrünün dildən- dilə gizli gəzən məşhur lətifəsi ilə bitirir : «Boyunduruq altında beli 

bükülmüş yazıq zəhmətkeş sovet ziyalıları bir növ qisas almaq üçün 1931-ci ilin iyun 
ayının 23-də Moskvada Sənaye İşçilərinin Konfransında Stalinin çıxışında irəli sürdüyü, 

sənaye müəsissələlərinin inkişafı üçün zəruri olan və sovet zəhmətkeşlərinin «İncili» 
hesab olunan məşhur «altı şərtə» oxşar, ironiyalı «altı tövsiyənin» mətnini öz aralarında 

yaymışdılar :  
-Özünü düşünməkdən qoru;  
- Bunu bacarmırsansa, düşündüyünü ifadə etməkdən çəkin;  
- Əgər fikrini artıq ifadə etmisənsə, onu kağız üzərinə köçürməkdən özünü saxla; 
-Əgər fikrini yazılı ifadə etmisənsə, onu çap etdirməkdən əl çək;  
-Fikrini artıq çap etdirmisənsə, yazdıqlarının yayılmasının qarşısını al.  
-Əgər onları artıq yaymısansa, onda günahlarını etiraf edən məktubu tərtib etməyə 
başla!‖. 

 

Çoxşaxəli, çoxsahəli fəaliyyəti ilə xalqımızın istiqlal mücadiləsi tarixində olduğu 

kimi, ədəbi-mədəni, mətbu həyatında da xidmətlər göstərən Ceyhun Hacıbəylinin 

folklorşünaslıq, ədəbiyyatşünaslıq, sənətşünaslıq, tarix və politologiya istiqamətlərində 

araşdırmaları bu gün də aktuallığını və əhəmiyyətini itirməmişdir. Fikrimizcə, C. 

Hacıbəylinin araşdırmaları barədə dolğun, sistemli elmi –nəzəri nəticələr əldə etmək üçün 

ayrı-ayrı tədqiqat sahələrinə müvafiq olaraq onun qələmə aldığı əsərlərin təsnifatını 

verməklə təhlil etmək və dəyərləndirmək məqsədəuyğundur.Onun ədəbiyyarĢünaslığa, 

tariximizə, mətbuat, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin həyat və yaradıcılığına 

dair əsərləri bu gün də böyük maraq doğurur. Hələ ilk yaradıcılığı dövründə 

ədəbiyyat tarixi və ədəbiyyatşünaslıq məsələlərinə maraq göstərən C. Hacıbəyli sahə ilə 

bağlı bir sıra dəyərli məqalələr yazmış və dövrün mətbu orqanlarında dərc etdirmişdir. 
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Onun Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbov, Abbasqulu Ağa Bakıxanov, İsmayıl Qaspiralı, 

milli mətbuatımızın banisi Həsən bəy Zərdabi, Qasım bəy Zakir, Mirzə Ələkbər Sabir, 

Abdulla bəy Divanbəyoğlu, Haşım bəy Vəzirov, Hüseyn Ərəblinski, Ağabəyim Ağa, 

Aşıq Pəri, Gövhər Ağa, Fatma xanım Kəminə, Xurşud Banu Natəvan, Fatma Bikə, 

Qubalı Bikə xanım, tatar şairi Abdulla Tukay, görkəmli macar türkoloqu Yuli Remet, 

gürcü şairi, yazıçı, ictimai xadimi Akaki Sereteli, klassik Şərq poeziyasını parlaq simaları 

Hafiz Şirazi, Əbülqasım Firdovsi kimi ədəbiyyat, mədəniyyət xadimlərinə həsr etdiyi 

yazıları Ceyhun bəyin maraq dairəsinin zənginliyinə, eyni zaman da peşəkar, səriştəli 

tədqiqatçı olduğuna dəlalət edir. 
 

Ceyhun Hacıbəyli tərəfindən mətbuat tariximizlə bağlı müəyyən araşdırmalar 

aparılmış, xatirələr, icmallar yazılmışdır. Ceyhun bəy ilk dəfə Azərbaycan mətbuat 

tarixinin elmi, sistemli və əhatəli tarixini qələmə almışdır. Firidun bəy Köçərli ədəbiyyat 
tariximizin, C.Hacıbəyli mətbuat tariximizin bünövrəsini, təməlini qoymuşlar. 
 

C.Hacıbəylinin təxminən 100 il əvvəl topladığı, 80 il əvvəl Parisdə fransız dilində 
nəşr etdirdiyi ―Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)‖ kitabı ilə Azərbaycan 

oxucusu, elmi ictimaiyyəti yalnız 1999-cu ildə tanış olmuşdur: AMEA Ədəbiyyat 
İnstitutunun əməkdaşı, f.e.n. Bayram Ağayev həmin əsəri ―Asiya‖ jurnalındakı variantına 

əsasən tərcümə və Kirill əlifbası ilə nəşr etdirmişdir (Bakı, ―Ozan‖, redaktoru prof. 
Məhərrəm Qasımlı, 1999, 48 səh.). Əsər bu gün də aktuallığını saxlamaqdadır və 

Qarabağ etnoqrafiyasını, dialekt və folklorunu öyrənmək üçün mötəbər məxəzdir. Əsər 
Ceyhun Hacıbəylinini 2017-ci ildə buraxılmış ―Seçilmiş əsərləri‖nə də daxil edilmişdir( 

Bakı, ―Elm‖, 2017, 368 səh.) 

 

Ceyhun Hacıbəyilinin yaradıcılığında və fəaliyyətində folklor nümunələri, izləri və 
elementləri bu bu qənaətə gəlməyə əsas verir ki, yazıçı- publisist:  
-həm  mühairətəqədərki  dövrdə maarifçilik  missiyası  ilə  qələmə  sarılanda,  həm  də  
mühacirət dövründə istiqlal mücahidi kimi sovet rejimi və kommunist ideologiyasına 
qarşı mübarizə aparanda bədii və publisistik əsərlərində şifahi ədəbi nümunələrdən  
məharətlə bəhrələnmiş , bunun sayəsində ideya və istəklərini, milli duyğu və  
düşüncələrini daha canlı, daha obrazlı, daha təsirli çatdırmağa müvəffəq olmuşdur;  
-tükənməyən sevgi və qayğı ilə folklor nümunələrini toplamaqla, tədqiq və təbliğ etməklə 
Azərbaycan mədəni irsinin qorunmasına və tanıdılmasına böyük töhfə vermişdir; -bu gün 

də aktuallığını itirməyən irsi ilə, eyni zamanda folklor toplayıcısı və folklorşünas kimi də 

tariximizdə qalmaq haqqını qazanmışdır. 

 

Mühacirət illərində Münhendəki SSRİ-ni Öyrənən İnstitututla sıx əlaqə saxlayan və 

əməkdaşlıq edən Ceyhun Hacıbəylinin «Bərpa quruculuq işinin ümumi problemində 
Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət», «İslam əleyhinə təbliğat və onun Azərbaycanda yeni 

metodları», «Rus demokratları bolşeviklərlə harada birləşir», «Söz və əməl»,«SSRİ-də 
ziyalılar» və digər irihəcmli məqalələri onun səriştəli, sanballı sovetoloq və politoloq 

olduğunu təsdiqləyir. 

 

C. Hacıbəylinin arxivindəki sənədlər onun tarixlə bağlı araşdırmalar apardığını da 
söyləməyə əsas verir. Onun fondunda tarixi şəxslərə, qədim Arran dövlətinin, Bakı, 
Bərdə və Dərbənd şəhərlərinin, Türkiyənin, İranın, Gürcüstanın, Dağıstanın tarixinə, 
Rusiyanın Qafqaz siyasətinə , eləcə də Türkmənçay və Gülüstan müqavilələrinə dair 
əlyazmaları , qeydləri, makina yazıları Ceyhun bəyin tarixi mövzularda tədqiqatlarından 
xəbər verir. Fransız dilində olan həmin materiallar öz araşdırmaçılarını gözləyir. 

 

. 
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Doğma dildən başqa rus və fransız dillərini də mükkəməl bilməsi Ceyhun Hacıbəyliyə 
həm hər üç dildə yazmağa, həm də tərcüməçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmağa imkan  
vermişdir. İvan Turgenevin "Pulsuzluq" komediyası (1909-cu il) ilə Azərbaycan oxucusu 
ilk dəfə məhz C.Hacıbəylinin tərcüməsindən tanış olmuşdur. . Mühacirət dövründə 

Ceyhun bəyin tərcüməçilklə fəal çəşğul olduğu məlumdur. Hələ 1925-ci ildə C. 
Hacıbəylinin tərcüməsində və onun rejissorluğu ilə Parisin ―Femina‖ teatrında Üzeyir 

Hacıbəylinin ―Arşın mal alan‖ operettası tamaşaya qoyulmuşdur. Bunlardan əlavə o, öz 
əsərlərindən bəzilərini də fransız dilinə çevirmişdir. 

 

Ceyhun Hacıbəylinin müxtəlif sahələrdəki araşdırmaları bu gün də aktuallığını 
saxlamışdır və onların dərindən öyrənilməsinə , dəyərləndirilməsinə ehtiyac vardır. 
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Xülasə 

 

XX əsrin əsas hadisələrindən biri dünya tarixində yeni quruluşun – sosializm cəmiyətinin 

qurulması olmuşdur. Əsrin əvvəlindən sonuna qədər sürən bu quruluşun xalqların taleyində, o 

cümlədən Azərbaycan xalqının taleyində müəyyən mənada müsbət rolu olmuşdur. 1917-ci il 

Rusiyada baş verən bolşevik inqilabının təsiriylə çar Rusiyası işğalı altında olan xalqlar 

müstəqillik və azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxıb azad demokratik ölkəyə çevrildilər. Onların 

sırasında Azərbaycan ilk qaranquşlardan oldu. Azərbaycan türkü Qafqazın, Şərqin Avropa 

qanunlarına dayanan ilk demokratik dövlətini qurdu. Bu hadisə xalqımızın varlıq kitabının şanlı 

səhifələrindən biridir. 

 
Açar sözlər: Rusiya, Azərbaycan, demokratik, işğal, bolşevik 

 
 

 

AXC-in bolşevik Rusiyası tərəfindən işğalından sonra sosializm quruluşu 

müstəqillik aktlarının üstündən xətt çəkdi. Lakin Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə muxtar 
əyalət kimi yox, ayrıca respublika kimi daxil oldu, 15 müttəfiq respublikadan biri oldu. 

Bu yalnız 23 ay sürən cumhuriyyətin dünyada tannması sayəsində, onu quranların 

fədakar zəhməti, daha çox görkəmli dövlət xaidimi, alim Məmməd Əmin Rəsulzadənin 
təşkilarçılığı sayəsində mümkün olmuşdu. Azərbaycanın gerbi, himni, bayrağı, sonralar 

millətin adı dəyişdirilsə də varlığını sürdürürdü. Sovet quruluşu dağılandan sonra həmin 
dəyərlər yenidən Azərbaycana qayıtdı. Qayıtmayan sovet dövrü qoparılmış Azərbaycan 

torpaqları oldu. 

 

Sovetləşmənin ilk illərini sovet imperiyasına daxil olmuş digər xalqlar kimi 
Azərbaycan türkləri də xoş qarşılamamış, narazılıqlar, üsyanlar olmuş, qaçaq hərəkatları 

geniş yayılmışdı. Daha çox 1920-30-cu illər arası xalq hərəkatları geniş vüsət almışdı (4, 
s.105). Azərbaycanın bir çox bölgələrində Gəncədə, Bərdədə, Şəkidə, Naxçıvanda sovet 

hökumətinə, sovet məmurlarına qarşı etirazlar çoxalmışdı. Bunlardan yadda qalanı və 
uzun sürəni 1930-cu ildə Naxçıvan MSSR Şahbuz rayonu Keçili kəndində baş vermiş 

xalq üsyanı idi. Bu üsyanın başında keçmiş musavatçı keçilili Məşədi Qasımalı  
33 
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Dünyaməliyev dururdu. Üsyan 1932-ci ilə qədər davam etmiş, sonda yatırılmışdı, üsyan 
başçıları güllələnmişdi. Onun və digər keçililərin qəhrəmanlığı xalqın dilində dastana 
çevrilmişdir. Azərbaycanda baş vermiş başqa üsyanlar haqqında tarixi ədəbiyyatlarda 

 

məlumat olsa da bu üsyanın baş vermə səbəbləri, iştirakçıları, üsyançıların aqibəti 
haqqında məlumat verilməmişdir. Yalnız 2017-ci ildə DTX arxiv materialları 
tərəfimizdən araşdırılaraq üsyanın bütün təfərrüatları üzə çıxarılmışdır. 

 

Naxçıvanın məşhur qaçaqlarından Qaçaq Zelanın, Qaçaq Quşdanın adını çəkmək 
olar. Nəhəcirli Qaçaq Zelan zamanının məşhur igidlərindən olmuş, hökumət adamlarına 

qənim kəsilmişdi. Hökumət qüvvələri nə qədər çalışsalar da onu ələ keçirə bilmirdilər. 
Nəhayət, 1925-ci ildə keçilili Məşədi Qasımalı (sonralar Keçili üsyanının rəhbəri) onu 

tərksilah edib hökumətə təhvil vermişdi. Onu hökumətin tapşırığı ilə yox, Qaçaq Zelanın 
günahsız adamları öldürməsinə son vermək üçün öz istəyilə etmişdi. Qaçaq Quşdan isə 

Keçilinin mərd mübariz oğullarından olmuş, bir müddət Keçili üsyanında vuruşmuşdu. 

Keçili üsyanı haqqında ilk dəfə olaraq arxiv sənədləri əsasında "Gecikmiş qələbə" adlı 
roman yazılmışdır (1). 

 

Folklor ədəbiyyatlarında qaçaqlar, onların qəhrəmanlığı, əhatə dairəsi, xalqın 

onlara münasibəti haqqında hekayələr çoxdur (5, s.120). Bu adamları sovet hökumətinə 

qarşı çıxmağa nə vadar edirdi? Sovet hökuməti necə quruluşdu? Sovet hökumətini 

müstəmləkə idarəçilyinin yumşaq forması hesab eləmək olar. Müsavat zamanı azad və 

demokratik yaşayan xalq yeni quruluşu istəmirdi. Daha çox varlı təbəqə bu quruluşa 

etiraz edirdi, çünki, burjuaziyanın tələbləri fəhlə-kəndli hökumətinin ideyaları ilə üst-üstə 

düşmürdü. İkincisi sovet hakimiyyətinin ilk illərində ictimai bərabərlik adı altında 

bolşevik özbaşınalığı, xalqla bəd rəftar qaçaq hərəkatlarına gətirib çıxarmışdı. Onlar 

mövcud quruluşa etiraz edib bəzən tək, bəzən də başına dəstə toplamaqla hökumətə qarşı 

mübarizə aparırdılar. Xalq onları himayə edir, köməklik göstərir, hökumət qüvvələrindən 

gizlədirdi. 

 

Sovet quruluşuna qarşı kəskin mübarizə 1930-cu illərdən sonra başlamışdı. Sovet 

hökuməti qurulmasından 13 il sonra hökumətin başında duranlar kolxoz quruculuğuna 

qərar vermişdi. Kolxoz kollektiv təsərrüfata əsaslanırdı, gəlirin hamının arasında bərabər 

bölünməsi məqsədi daşıyırdı. Bunun üçün varlıların əmlakının əlindən alınıb kolxoza 

qatmaq, dövlətin ixtiyarına vermək lazımıdı. Varlı təbəqə isə bununla razılaşmırdı; heç 

kəs var-dövlətini itirib kasıb kəndliyə, muzdlu işçiyə çevrilməyini istəməz. Bu səbəbdən 

sovet ittifaqının çox yerlərində, o cümlədən Azərbaycanda kolxozlaşmaya qarşı etiraz 

dalğası yayılmışdı. Üsyanlar aran yerlərində tez, dağlıq yerlərdə gec yatırılırdı. Bütün 

cəhdlərə baxmayaraq sovet imperiyasına qarşı durmaq mümkün olmadı. Kolxozlar 

quruldu və xalqın əmlakı ümumiləşdirildi. Kolxozlar sovet hökumətinə uğur gətirmədi, 

oğurluq və talan mənbəyi oldu. Dövlət əmlakını hərə bildiyi kimi dağıtdı, satdı, 

rüşvətxorluq artdı, bu da sovet hökumətini yıxan əsas amillərdən idi. 

 

Kolxoz qurulmazdan qabaq əhalidən silahlar yığılırdı. Bu, baş verəcək hadisənin 
qabağını almaq üçün edilirdi. Hökumət qüvvələrinin şüarı belə idi: "silahını təhvil 
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verməyənin yeri ya qəbirdi, ya Sibir". O dövrdə demək olar ki, hamının silahı vardı. 
Silahının əlindən alınmasını heç kim istəmirdi, ya gizlədirdi, ya da aşkara vermirdi. 
Üsyanların çoxunun başlama səbəbi silahların yığımından sonra başlanırdı. Keçili üsyanı 
da belə başlamışdı. 

 

Kolxozlaşma uğur gətirə bilməzdi, çünki dünya yaranandan insan dünya malına 

bağlıdır. Əgər insanın şəxsi mülkiyyəti yoxdursa, onu başqasının, xüsusən, dövlətin 

əmlakını, malını qorumağa və artırmağa marağı olmur. İqtisadiyyatın başında istehsal 

vasitəsinin artırılması və keyfiyyəti dayanır. Kapitalist ölkələrinin hamısında istehsal 

şəxsi mülkiyyətə əsaslanır. Mülkiyyətçi istehsal etdiyi malın əziyyətini çəkir, bazara 

buraxır, pul qazanır. O, bu işdə maraqlıdır, çünki hər şey özünündür. Sosializm 

cəmiyətində isə hər şey dövlətə məxsusdur, hər şey hamınındır, eyni zamanda heç 

kimindir. Kommunist ideoloqlarının (Marks, Engels, Lenin) kolxoz və ya ümumi 

mülkiyyət haqqında fikirləri olmamışdır. Onlar yalnız istismarçı zümrənin əmlakının 

əlindən alınıb kasıblara verilməsi prinsipini müdafiə etmişlər. Engels mülkiyyət 

hüququndan danışarkən yazır ki, siyasi inqilab adlanan inqilabların birincisindən tutmuş, 

axırıncısına qədər hamısı bir növ mülkiyyəti müdafiə xatirinə yaradılmış və başqa növ 

mülkiyyətin oğurlanması yolu ilə həyata keçirilmişdir. Beləliklə, 2500 il ərzində xüsusi 

mülkiyyət yalnız mülkiyyət hüququnun pozulması sayəsində qala bilmişdir (2, s. 115). 

Avropanın sosialist ideoloqları Sen Simon , Şarl Fürye də Marks, Engels kimi şəxsi 

mülkiyyətin tərəfdarı olmuşlar. Onların fikrincə, insanları mülkiyyətdən məhrum etmək 

istehsalın tənəzzülünə gətirib çıxara bilər. Bu uzaqgörənlik təcrübədə özünü göstərmişdi. 

İngilis sahibkar Robert Oven öz pulları hesabına kommuna yaratmış, işçiləri 

kommunasında ümumi əməyə cəlb etmişdi. Nəticə onun istədiyi kimi olmadı, kommuna 

məhv oldu, Ovenin milyonları batdı. Sovet hökumətinin də taleyi eynilə belə oldu: 

rüşvətxorluq, oğurluq, quldurluq iqtisadiyyatı məhv elədi. İstisadiyyatı ölən ölkə məhvə 

məhkumdur. Kolxoz quruculuğu sovet cəmiyyətinin ən yaramaz qərarlarından biriydi. 

 

Sovet İttifaqında kolxoz quruculuğunun səhv siyasət olduğunu başa düşənlər olsa 

da ona qarşı çıxan olmadı. Çünki, dövlət fetişizmi deyilən hakimiyyət buxovları onu 

dağıtmağa qadir deyildi. Bu, o deməkdir ki, insanlarda "allah xofu" olduğu kimi, dövlətdə 

də "hökumət xofu" formalaşır. Allahdan gələn bütün bəlalara insanlar boyun əyir, dövlət 

fetişizmində də eynilə dövlət idarəçilərinin qəbul etdiyi qərar hamı üçün qəbulolunandır, 

bu, səhv qərar olsa belə. Engels yunanlarda dövlətin əmələ gəlməsini izah edərkən onu 

belə əsaslandırır: ―Qədimdə tayfanın tayfaya qarşı olan müharibəsi indi mal-qara, kölə və 

sərvət ələ keçirmək məqsədilə quruda və dənizdə müntəzəm quldurluğa çevrilməyə 

başlamışdı, bu müharibələr müntəzəm bir peşə şəkli alırdı, sərvətin zorakılıqla talan 

edilməsinə haqq qazandırmaq üçün qədim qəbilə qaydalarından sui-istifadə olunurdu... 

Elə bir təsisat çatışmırdı ki, yalnız cəmiyyətin siniflərə bölünməyə başlamasını deyil, 

həmçinin varlı sınfin yoxsul sinfi istismar etmək hüququnu və onun üzərində 

hökmranlığını əbədiləşdirsin. Belə bir təsisat meydana gəldi. Dövlət icad edildi‖ (2, s.99). 
Bugünkü dünyada qəbul edilən qərarlar, müharibələr, qırğınlar, haradasa dövlət yaratmaq 

və ya onu dağıtmaq böyük dövlətlərin fetişizminin gücü sayəsində baş verir. Sovet 

İttifaqının tərkibinə daxil olan xalqlar, hakimiyyətə tabe olan hərbiçilər, güc strukturları, 

milislər, katiblər sovet fetişizminin qurbanları sayıla bilər. Dövlətin qəbul etdiyi qərarlara 

qarşı çıxmaq cinayət sayılır. Bolşevizmin Rusiyada qalib gəlməsi dövlət fetişizmi 

sayəsəində mümkün olmuşdu. Rusiyada ilk vaxtlar milli qüvvələr bolşeviklərdən çox idi. 

Lakin dövlət bolşeviklərin əlinə keçdiyinə görə bolşeviklər onları sıxışdırıb 

möhkəmləndi. 
 

 

. 
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Sovet İttifaqının qara səhifələrindən danışarkən 1937-ci il repressiyalarını qeyd etməliyik. 

Hitler, Mussolini, Stalin 20-ci əsrin qatı diktatorları olmuşlar. Onların qırdığı insanların 

sayı hesabı yoxdur. Azərbaycanın bu dövrdə çox ziyalıları, hərbiçiləri, dövlət xadimləri 

"troyka"nın hökmü ilə "xalq düşməni" adlandırılıb həbsə və sürgünə göndərilirdi. 

S.Hüseyn, H.Cavid, Ə.Cavad, M.Müşfiq, B.Çobanzadə, S. Mümtaz, V. Xuluflu, Əmin 

Abid, Y. V. Çəmənzəminli, Seyid Hüseyn, B.Vəlibəyov və bir çoxları. Generallar, 

hərbiçilər, alimlər, onların ailələri də bu ölüm maşınından qurtula bilmədi. Heç kim bu 

insan qırğının qarşısını ala bilmədi və biməzdi. Stalinin ölümündən sonra (1953) onlar 

bəraət aldı, amma bəraət heç bir ölünü geri qaytarmır, heç bir hökmü geri gətirmir. 
 

 

II dünya müharibəsi sovet xalqlarına daha bir zərbə vurdu, amma bu xalqların köməyi 
olmadan qələbə qazanmaq olmazdı. Müharibənin dəhşətləri ağırdı, milyonlarla insan 

öldü, əsir düşdü, evlər, şəhərlər dağıdıldı, qələbə asanlıqla əldə olunmur. Müharibə 
illərində Azərbaycan nefti həlledici rol oynadı, cəbhəyə göndərilən neftin 98%-ni 

Azərbaycan verirdi. İstər canlı qüvvə, istərsə də maddi sərvət baxımından Sovet 

İttifaqının öndə gedən qüvvəsi Azərbaycandı. Amma Azərbaycan lazımınca 
qiymətləndirilmirdi, sovet Rusiyası müstəmləkəçi köləlik siyasətini davam etdirirdi.  

Sovet dövründə Azərbaycan türklərinin deportasiyası həyata keçirilirdi. 
Azərbaycan 70 il ərzində bir neçə dəfə deportasiyaya uğradı, tarixi bölgələrimiz Çar 
Rusiyası dövründə olduğu kimi Ermənistana verildi. Əhali doğma torpağından köçürüldü, 
yer adları dəyişdirldi(7). Bugün Ermənistanda olan yer adlarının hamısı türk-oğuz 
mənşəlidir, qədim xristian məbədləri isə erməni yox, alban-türk məbədlərinin 
qalıntılarıdır(3). 

 

Sovet imperiyası 70 ildən sonra dağıldı. Dövlət fetişizminin gözəgörünməz 
buxovları onu qoruya bilmədi. Çünki, zamanın tələbi beləydi, dövlət yıxılmalıydı. 
Dövlətə tabe olan milyonlarla işçi, məmur, milis, hərbiçi onun yıxılmağının qarşısını ala 
bilmədi, heç buna cəhd də etmədi. 

 

Sovet idarəçilik sisteminin mənfi və müsbət cəhətləri çoxdur. Müasir dövrdə 
daha çox mənfi tərəflərindən danışılsa da müsbət tərəfləri də qeyd olunmalıdır. Sovet 
dövləti 70 il ərzində hansı uğurlar əldə etmişdi? Əsas göstəricilər: 

1. Sovet dövləti dünyanı faşizm bəlasından xilas etmişdi.  
2. Sovet dövləti sosialist nəzəriyyələrinin irəli sürdüyü nisbi bərabərliyə nail 

olmuşdu.  
3. Sovet dövlətində hamı bərabər yaşayırdı, ifrat varlı, ifrat kasıb yoxdu. 

Oğurluq və rüşvətlə yığılan pulları qoymağa isə yer yoxdu.  
4. Sovet dövləti dünyada sülhün təminatçısı idi. 
5. Sovet dövləti kosmosu ilk fəth edən ölkə oldu.  
6. Sovet dövlətində təhsil və səhiyyə pulsuz idi.  
7. Sovet dövlətində elm yüksək səviyyədə və ön sıralarda gedirdi. Alimlərə 

xüsusi qayğı göstərilirdi. (Sovet alimi katib qədər maaş alırdı.) Ən yüksək 
elmi nailiyyətlərə sovet dövründə nail olunmuşdu. 
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8. Sovet dövlətində hamıya iş vardı. Bütün bəlaların səbəbi işsizlikdir, onunçün 
də hamı işlə təmin olunurdu. 

9. Sovet dövlətində ailəli dövlət işçilərinə pulsuz ev verilirdi.  
10. Sovet dövlətində bir çox sahələrdə, incəsənətdə, ədəbiyyatda, televiziyada 

ciddi senzura vardı. Savadsız adamların irəli getməsinə yol verilmirdi. Əxlaq 
normalarına riayət olunurdu.  

11. Sovet sərhədləri toxunulmazdı və heç bir xarici qüvvə onun ərazisinə 
müdaxilə edə bilməzdi.  

12. Sovet pulu dünyanın dəyərli pullarından biriydi və s. 

 

Belə faktların sayını artırmaq olar. Bütün bunlarla bərabər sovet dövlətini ideal 

demokratik dövlət hesab eləmək olmaz. Sovet dövləti xalqlar həbsxanasıydı, xaricə çıxış 
yox səviyyəsindəydi. Sovet dövlətində milli ideologiyalar məhv edilirdi, türklükdən 

danışmaq olmazdı. Dini dəyərlər və dini ocaqlar sıradan çıxarılırdı, ateizm, allahsızlıq 
təbliğ olunurdu. Fərqi yoxdu, hansı dinə sitayiş olmasından asılı olmayaraq, 

ibadətxanalara getmək qadağandı. Kommunist partiyasının biletini cibində daşıyan adam 
dinə meyl etməməliydi. Azərbaycanda məscidlər bağlanmamışdı, lakin ora gedən yoxdu, 

xalq dini inancını gizli icra edirdi, allaha inamını itirməmişdi. 

 

Sovet İttifaqının tərkibinə 15 respublika, 20 muxtar respublika daxil idi. Onların 

heç də hamısı özünü təchiz etməyə qabil deyildi. Yalnız Azərbaycan iqtisadi potensialı 

zəngin bir region kimi özü özünü təmin edə bilərdi. Rusiya bunu yaxşı başa düşürdü və 

70 il ərzində Azərbaycanın bütün sərvəti, nefti, qazı, pambığı, zəfəranı, nərə kürüsü, 

mineral suları, kənd təsərrüfatı məhsulları İttifaq məkanına daşınırdı. Azərbaycanda milli 

gəlirin 7 %-i özünə, 93%-i sovet büdcəsinə xidmət edirdi (6, s.118). Sovet İttifaqı 

Azərbaycanda iqtisadi inkişafın, istehsalın qayğısına qalmırdı, istehlak malları SSRİ-nin 

başqa respublikalarından gətirilirdi. Ayrıseçkilik və əvvəldə deyilən səbəblər böyük 

imperiyanın bünövrəsini laxlatdı və çökdürdü. 1991-cı ilin 7 noyabrında Moskvada 

sonuncu dəfə zəhmətkeşlərin həmrəyliyi bayramı qeyd olundu. 90-cı ildən başlayaraq 

sovet məkanında xalqlar azadlıq uğrunda mübarizə aparıb müstəqillik qazandılar. 

Azərbaycan müstəqilliyə ilk imza atan millətlərdən oldu. 90-cı il 20 yanvar 

hadisələrindən sonra xalqımız azadlığını qanla yazan xalqlardan biri oldu. 1918-ci ildə 

qəbul olunmuş müstəqillik aktı yenidən bərpa olundu, üçrəngli bayraq yenidən 

Azərbaycan səmasında dalğalandı. 

 

Azərbaycan Sovet İttifaqına girməzdən əvvəl də bir çox ilklərə imza atmışdı. 

Azərbaycan M.Ə.Rəsulzadənin dediyi kimi, Şərqdə ilk cümhuriyyət quran, ilk opera 

yaradan, türkçülüyü yaradan və yayan, qadınlara seçki hüququ verən, qız məktəbi 

yaradan, Rusiyada ilk türkcə qəzet yayıınlayan, məzhəb davasını aradan qaldıran, əski 

əlifbanın islahını ilk düşünən, sovet dövründə isə türkoloji qurultay keçirən, elmdə və 

tibb sahəsində dünyada qəbul olunan yenilikləri yaradan bir ölkədir. Azərbaycanda 
Zərdabi kimi şəxsiyyətlər, Hacı Zeynalabdin kimi mesenatlar olmuşdur ki, onların bütün 

fəaliyyəti ilklərdən ibarətdir (8, s.424). Azərbaycan maddi sərvət baxımından zəngin 

olduğu kimi insan zəkası baxımından da zəngindir. M.Topçubaşov, M. Mirqasımov, 

Y.Məmmədəliyev, H.Abdullayev, A.Mirzəcanzadə kimi dünya şöhrətli alimlər (hər biri 

Nobel Mükafatı almağa layiq ailmlərdir, amma almamışlar) bu torpağın qüdrətindən 

yaranmışdır. Bugünkü Azərbaycan elmi, əsasən, sovet dövründə əldə olunmuş elmi 

nailiyyətlərin üstündə bərqərar tutmuşdur. Sovet alimlərinin tədqiqatları bugünkü dünya 

elmində qəbul olunur və istinad olunur. 
 

 

. 
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Sovet quruluş sistemini tam yarıtmaz quruluş kimi təqdim etmək düzgün deyil. 
Hər bir rejimin qüsurları olduğu kimi sovet sistemi də nöqsanlıdır. Amma onu yaradanlar 

ideal, mükəmməl, insanların xoşbəxt yaşadığı bir cəmiyyət qurmaq arzusu ilə bu sistemi 
yaratmışdılar. Sovet sistemi özünü doğrultmadı, amma kommunizmə gedən yola zəif işıq 

sala bildi. 
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Xülasə 

 

Bu il 100-cü ildönümünü yüksək fəxarətlə qeyd etdiyimiz AXC-nin özünəməxsus xarici 

siyasəti olmuşdur. Gerçəklikləri nəzərə alaraq aparılan siyasət az müddət içərisində AXC-nin 

dünyada tanınmasına təkan vermiş, ölkənin inkişafını düzgün stimullaşdırmışdır. AXC-nin xarici 

siyasətinin aparılmasında əsas fiqurlardan biri də Əlimərdanbəy Topçubaşov olmuşdur. Ə. 

Topçubaşovun siyasi görüşləri, onun siyasi fəaliyyəti AXC-nin mövcudluğu dövründə əsasən 

beynəlxalq məclislərdə, xüsusilə də Paris sülh konfransında özünü yüksək səviyyədə, açıq aydın 

göstərmişdir.Əlbəttə, bunun səbəbi dövrün doğurduğu vəziyyətlə, ölkənin daxili və xarici 

siyasətinin uğurları ilə bağlı idi. 

 
Açar sözlər: 100-cü ildönüm, AXC, xarici siyasət, Əlimərdanbəy Topçubaşov, beynəlxalq 

məclis 
 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı ilk günlərdə Əlimərdanbəy 

Topçubaşovun hazırladığı memorandum Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mühüm 
siyasi-hüquqi sənədi hesab olunmalıdır. Bu memorandum hətta Əlimərdanbəy 

Topçubaşovun çoxtərəfli fəaliyyətinin ölkəmizdəki və beynəlxalq təşkilatlardakı 

prosesləri qiymətləndirməsi baxımından da əhəmiyyətlidir. Bu da o zamanlar baş vermiş 
siyasi, ictimai hadisələrin tərkib hissəsi kimi qeyd edilməlidir. Digər tərəfdən 

Əlimərdanbəy Topçubaşovun müəyyən məsələlər haqqında hökumətin baxışları şərh 
olunmuş diplomatik sənəd-memorandumu səlahiyyətli xarici dövlət dairələrinə və eləcə 

də Paris sülh konfransına təqdim etməsi onun hərtərəfli diplomatk bacarığını, səriştəliyini 
nümayiş etdirir. 

 

39 



Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasətində … 40  

 

Gənc respublika ictimai həyatın müxtəlif sahələrində müvəffəqiyyət əldə etdikcə, özünün 
müstəqilliyini möhkəmləndirdikcə ona qarşı həm beynəlxalq irticanın, həm daxili 

əleyhdarların, həm də xüsusilə erməni seperatçılarının hücumları da artırdı (1, s.37). Ona 
görə də Əlimərdanbəy Topçubaşov Azərbaycanın səsini beynəlxalq məclislər vasitəsilə 

bütün dünyaya yaymağı dövlətçiliyimizin yaşaması və möhkəmlənməsi, ərazi 
bütövlüyümüzün qorunması üçün böyük əhəmiyyətini xüsusi qeyd edir və bu sahədə 

əzmlə çalışırdı. Həmin dövrdə bu vəzifə onun siyasi görüşlərinin və siyasi fəaliyyətinin 

əsasını təşkil edirdi. 

 

Əlimərdan bəy 1918-ci il iyunun 17-də F.X.Xoyskinin Gəncədə təşkil etdiyi ikinci 

hökumətdə əvvəlcə portfelsiz nazir, avqustun 23-də isə ciddi zərurətdən doğan səbəblərə 

görə Azərbaycan Cümhuriyyətinin fövqəladə elçisi və səlahiyyətli naziri kimi İstanbula 

yola düşmüşdür. Lakin ondan asılı olmayan səbəblərə görə, o yolda ləngiyərək Tiflis və 

Batumda qalmalı olmuş və yalnız sentyabrın 28-də İstanbula gedib çıxa bilmişdir (2, 

s.199). Mənbələrdən məlum olur ki, həmin ləngimə məhz Əlimərdan bəyin bura bir sıra 

rəsmi şəxslərlə görüşü və yeni yaranmış cümhuriyyətin təhlükəsizliyinin təmin olunması 

məqsədi ilə əhəmiyyətli görüşlərə görə olmuşdur. Hadisələrin sonrakı inkişafının 

izlənməsi isə göstərir ki, İstanbula getdiyi gündən Əlimərdanbəy Topçubaşov çox qızğın 

fəaliyyətə başlamış əsas diqqəti bütövlükdə Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaşaması və 

inkişafı uğrunda səylərə yönəltmişdir (3, s.44-46). Bu baxımdan Türkiyə hökumətinin bu 

zaman küllü miqdarda maddi yardımı və sənaye mallarının Azərbaycana yönəldilməsi 

Əlimərdanbəy Topçubaşovun xüsusi fəaliyyəti nəticəsində mümkün olmuşdur. Bütün 

bunlarla yanaşı, o, 1918-ci il oktyabrın 2-dən 1919-cu il yanvarın 16-dək İstanbulda 36 

rəsmi görüş keçirmiş, danışıqlar aparmışdır (4, s.87). Danışıqlar barədə Əlimərdan bəyin 

ətraflı qeydləri bu gün də arxivlərimizdə qorunub saxlanılır. Bu qeydlərin bir çoxunda 

Türkiyənin bütün proseslərdə Azərbaycana dayaq olduğu göstərilir və qonşu dövlətlərlə, 

xüsusilə Ermənistanla həyata keçirilən siyasətdə Türkiyənin bir mənalı mövqeyini, əməli 

işlərini vurğulamışdır. Eyni zamanda qeydlərdə onun Türkiyə hökumətinin baş nazirləri 

Tələt paşa, İzzət paşa, Tofiq paşa ilə Türkiyənin Xarici İşlər, Ədliyyə, Hərbi, Xalq 

maarifi, Maliyyə naziri və digər yüksək rütbəli hökumət nümayəndələri və Şeyxülislamla 

görüşləri barədə ətraflı məlumat verilmişdir (1, s.49). Bu görüşlər çox yüksək nəticələrlə 

tarixə düşmüşdür. 1919-cu il yanvar ayının 10-da Topçubaşovu Türkiyə Sultanı Sultan 

Mehmed qəbul etmişdir. Faktlar göstərir ki, bu görüşdə məhz Topçubaşovun da səyləri az 

olmamışdır. Bu səylərin əsas məqsədi isə Azərbaycanın mövcud vəziyyətini, ictimai 

siyasi durumunu və gələcək inkişaf yollarını daha yaxından şərh etmək, qarşıya çıxmış 

çətinliklərdə Türkiyənin köməyinə nail olmaq idi. Dövrün siyasi şəraitini şərh edərək, bu 

görüşdə Əlimərdan bəy demişdir: «Biz - azərbaycanlıların bədxahları həmişə olub və 

yenə də var. Amma sizi əmin etməyə çalışıram ki, Azərbaycan türkləri heç vaxt bu 

düşmənlərdən qorxmayıblar. Ona görə bilirdilər ki, onların Türkiyə kimi böyük dostu var. 

Maraqlıdır ki, Sultan Əlimərdan bəyin sözlərinə qüvvət verərək, «dostu yox, qardaşı!» 

demişdir (6, s. 33-36). 
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Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin tanınmasında Əlimərdan bəyin qonşu Türkiyə 

Respublikasındakı dövlətçiliyin qorunması naminə siyasi mövqeyi bir neçə istiqamətə 

yönəlmişdir. Burada o, hətta İngiltərənin, ABŞ-ın, İtaliyanın, Hollandiyanın, İsveçrənin, 

Ukraynanın İstanbulda olan səlahiyyətli nümayəndələri ilə, İranın xarici İşlər Naziri 

M.Əliqulu xanla, Rusiyanın Xarici İşlər nazirləri R.Mulyukov və S.Sazanovla, 

Ermənistanın Paris Sülh Konfransına gedən nümayəndə heyətinin rəhbəri A.Ağaronyan 

və başqaları ilə görüşlər və söhbətlər aparır. Bütün görüşlərdə Azərbaycan haqqında 

həqiqətləri həmin şəxslərin diqqətinə çatdırır, bu dövlətə qarşı ədalətsiz mövqe tutmuş 

rəsmi qurumlara və dövlətlərə olan iradını beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə 

uyğun olaran geniş təhlil edir (1, s. 61). Xüsusilə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi, 

milli zəmində apardığı əməliyyatları hüquq normalarına zidd olmasını bəyan etmiş, tarixi 

torpaqlarımızı zəbt etmək niyyətini Ermənistanın rəsmi nümayəndələrinə xüsusi irad 

tutmuşdur. Həmin söhbətlərin məzmunu bu gün tarixi mənbələrdə mütəxəssislər 

tərəfindən təhlil olunur (1, s.46). Bütün bunlar Əlimərdanbəy Topçubaşovun dərin biliyə, 

geniş dünya görüşünə, diplomatik danışıqlar aparmaq səriştəsinə, beynəlxalq hüquq və 

diplomatiya elmi ilə dərindən tanışlığına bir daha əyani sübutdur. 
 

 

Bu həmin dövrdə həm də Azərbaycanın mövcud siyasi şəraitdə yaşaması və 
inkişafı üçün xüsusi stimul ola bilərdi. Bu məqsəd uğrunda Əlimərdan bəy çox gərgin 

çalışmışdır. Hətta, 1918-ci il dekabrın 16-da o, İstanbuldan Azərbaycan Cümhuriyyəti 
hökumətinin sədri Fətəli xan Xoyskiyə yazdığı məktubunda bir daha təklif edirdi ki, 

bütün Zaqafqaziya Cümhuriyyətlərinin nümayəndələri Paris Sülh Konfransında vahid 
nümayəndə heyəti ilə çıxış etməlidirlər. Əlimərdan bəy öz məktubunda Fətəli xan 

Xoyskiyə bu məsələ barədə sülh konfransı ölkələrinə xüsusi memorondumla müraciət 
etdiyini də bildirirdi. 

 

Əlimərdan bəy 1918-ci il dekabrın 28-də Azərbaycanın Paris sülh konfransına 

göndəriləcək nümayəndə heyətinin sədri təyin olunur (8, s.110). O, İstanbuldan birbaşa 

Parisə yola düşməli idi. Onunla birlikdə müxtəlif partiyaların təmsilçiləri də bu heyətə 

daxil idilər. Həmin ilin sonunda da Paris sülh konfransına göndəriləcək nümayəndə 

heyətinin Parisə getməsi üçün viza verilməsinə böyük əngəllər törədilir. Bu işdə də uzun 

illər Avropa ölkələrinin paytaxtlarında lövbər salmış ermənilərin xalqmıza və 

Azərbaycan nümayəndə heyətinə qarşı apardığı təbliğatın böyük rolu olmuşdur. Onların 

nümayəndələrinin üç ay qabaq Parisə çatması, orada qurulacaq işlərə də mənfi təsir 

göstərmişdir. Araşdırmaların nəticəsi olaraq, qeyd etmək lazımdır ki, Əlimərdan bəyin 

səyləri və yorulmadan apardığı təbliğatçılıq işlərinin nəticəsində yalnız üç aylıq 

mübarizədən sonra Parisə getmək üçün viza alan nümayəndə heyəti 1919-cu il aprel 

ayının 22-də dəniz və dəmir yolu ilə Parisə yola düşür və may ayının birinci on 

günlüyündə böyük çətinliklərlə Parisə çatmışlar (8, s.111). 

 

Əlimərdanbəyin Paris konfransına təqdim etdiyi memorandumda xarici siyasəti 
müəyyən edən aşağıdakı mühüm istiqamətlər göstərilir:  

1) Paris sülh konfransı Qafqaz Azərbaycanının rus imperiyasından ayrılmasını 
bəyənsin. Azərbaycan tamamilə müstəqil dövlət olmaqla, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
adlansın və sənədləri əlavə edilən xəritədəki kimi müəyyənləşdirilsin.  

2) Azərbaycan Respublikası nümayəndə heyətinin üzvləri sülh konfransının və 
onun komissiyalarının işinə cəlb olunsun.  

3) Azərbaycan Respublikası yüksək himayəsi altında olmaq istədiyi Millətlər 
Cəmiyyətinə qəbul edilsin. 

 

. 
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4) Qeyd  edək  ki,  Antanta  dövlətlərinə  təqdim  edilən  «Memorandum»da  
«Bolşevizmin bir ideologiya» kimi etnik proseslərin gedişinə təsirindən xüsusilə bəhs 
edilir. Göstərilir ki, Azərbaycan hökumətinin, Bakının bolşeviklərdən azad olunması həm 
millətimiz, həm dövlətimiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bakı bolşevizminin rus 
bolşevizminin tərkib hissəsi olduğunu qeyd edən Konstantinopol  
(İstanbul) «Memorandum»unda belə bir mülahizə nəzərə çatdırılır ki, Bakı bolşevizmində 
rəhbər rolu rus fəhlələri, qulluqçuları, əsgərləri və dənizçiləri oynayırlar. Onların başında 
isə erməni və gürcülər dayanır (1, s. 97). 

 

AXC-nin etnosiyasi mövqeyinin xarici siyasət sahəsində konseptual şəkildə əks 

olunduğu ikinci mühüm beynəlxalq və diplomatik əhəmiyyətli Paris sülh konfransına 

təqdim olunan «Qafqaz Azərbaycan Respublikasının nümayəndəliyinin Paris sülh 

konfransına memorandumu» adlı sənəddir (10, s. 24-27). Qeyd edək ki, həmən sənədə 

coğrafiyaçı C.Forerin rəhbərliyi altında çap olunmuş rəngli xəritə də əlavə olunmuşdu. 

Sənəddə göstərilirdi ki, Qafqaz Azərbaycanı öz müstəqilliyini 1818-1823-cü ilə qədər 

qoruyub saxlamış xanlıqların ərazisini əhatə edir. Eyni zamanda qeyd edilir ki, Yerevan, 

Tiflis quberniyalarında, həmçinin Zaqatala qəzasında mənsubiyyəti Azərbaycan, 

Ermənistan, Gürcüstan və Şimali Qafqaz respublikaları arasında iddialar doğuran və 

sadəcə çox kiçik ərazilərdə mövcuddur (10, s. 183). Bununla Azərbaycan nümayəndəliyi 

Avropa birliyinə regionda baş verən və verə biləcək etnosiyasi konfliktlərin sosial-siyasi 

səbəblərini çatdırmaq istəyirdi. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Paris sülh konfransında dövlətlər tərəfindən 

tanındıqdan sonra Azərbaycanın da Avropa və Amerkanın altı dövlətində – İngiltərə, 

Fransa, ABŞ, İtaliya, İsveçrə və Polşada diplomatik nümayəndəliklərinin açılması 
haqqında layihələr hazırlandı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətininin Baş Naziri F.Xoyski 

İsveçrədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin informasiya mərkəzinin yaradılması barədə 
razılıq əldə etmişdir. 

 

1920-ci ilin yanvarında Versal sülh konfransı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini 

faktiki olaraq tanıdı. Yeni yaranmış müstəqil dövlət kimi Azərbaycan Cümhuriyyətinin 

beynəlxalq və regional təşkilatlarda təmsil olunması, dünya müharibəsindən sonra qalib 

gəlmiş və məğlub olmuş dövlətlərin bilavasitə tale yüklü məsələlərinin həllində tərəf kimi 

çıxış etmək, həm də bu dövlətlərin öz problemlərinin həllində söz demək imkanlarını 

artıra bilirdi. Doğrudur, Paris sülh konfransında gənc ölkələr dördüncü qrupa, yəni ən 

axırıncı sıraya aid idi. Lakin Azərbaycanın burada layiqli təmsil olunması çox ciddi 

məsələ idi. Bu işin böyük nüfuz sahibi Əlimərdanbəy Topçubaşova tapşırılması da 

təsadüfi deyildir. Konfransın gedişatı və iş prinsipi olduqca mürəkkəb idi. Belə ki, bir 

yandan Rusiya imperiyasının dağılması və onun xarabalıqları üzərində öz nüfuzunu 

yaymaq istəyən Kolçak, Denikin kimi generalları müdafiə edən, digər tərəfdən isə 

Avropada bir sıra dairələrin vahid bölünməz Rusiya ideyasını müdafiə etməsi vəziyyəti 

çətinləşdirirdi (1,s.45). Əlbəttə, bu cür proses Azərbaycanın və onunla birlikdə 

müstəqilliyini əldə etmiş bir sıra ölkələrin müstəqil siyasi kurs həyata keçirməyinə mane 

olur, onun yaşamasına 
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beynəlxalq təminatı heçə endirirdi. Sülh konfransındakı ədalətsizlik, yəni yeni dövlətlərin 
tanınmasının ümumrusiya məsələsinin həllinə qədər təxirə salınması da  
bununla bağlı idi. Bütün bunları düzgün qiymətləndirən Əlimərdanbəy Topçubaşovun 

səyi nəticəsində bir sıra gənc ölkələrin adından sülh konfransının sədrinə birgə müraciətlə 

etiraz bildirirdilər (14, s.102). Burada Vilsonun 14 maddəlik prinsiplərində yerini tapmış 

öz müqəddəratını təyin etmək hüququnun faktiki olaraq müstəqil dövlətlər kimi mövcud 

olan bu ölkələrə də şamil edilməsini və onların rəsmən tanınmasını tələb edilmişdir. 

Əlimərdanbəy Topçubaşovun Paris sülh konfransında bütün bu məsələlər ətrafında ingilis 

və fransız dillərində dolğun və sərbəst çıxışı buraya toplaşmış nümayəndələrin marağına 

səbəb olmuşdur. Buna qulaq asan Fransanın Xarici İşlər Naziri demişdir: «Belə 

nümayəndələri olan millət heç vaxt vəhşi ola bilməz». Deməli, Azərbaycan haqqında 

onların təsəvvürləri dəhşətli idi. Həmin çıxışdan sonra Paris sülh konfransına toplaşmış 

Ali Şuranın üzvləri və Birlik ölkələri Azərbaycanı de-fakto tanımış və bu barədə sülh 

konfransının qərarını nümayəndə heyətinin rəhbəri Əlimərdanbəy Topçubaşova təqdim 

etmişlər! (12, s.103-104). Belə uğuru təhlil edərək M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: «Siyasi 

hüquqlardan məhrum olmuş dövlətin idarəsinə belə yaxın buraxılmayan, Şərqin zülm 

altında inləyən xalqlarından biri ilk imkan düşən kimi, bütün çətinliklərə baxmayaraq 

müttəfiqlərin və bütün dünyanın diqqətini cəlb etdi və beynəlxalq həyata daxil oldu. 

Rusiya imperiyasının xarabalıqları üzərində yaradılmış cümhuriyyətlər arasında 

Azərbaycan Avropanın inandığı yeganə müsəlman qurumu idi» (1, s.114). Bu da 

Əlimərdanbəy Topçubaşovun xüsusi iradəsi nəticəsində əldə olunmuş böyük qələbə idi. 
 
 

 

Parisdə Azərbaycan məsələsinin gündəliyə salınması Əlimərdanbəy Topçubaşovun 
çox gərgin əməyi nəticəsində mümkün oldu. ABŞ prezidenti V.Vilsonun təşəbbüsü ilə 

İngiltərə, Fransa və İtaliya dövlət başçıları səviyyəsində Azərbaycan məsələsi gündəliyə 
salınaraq, müzakirə olunmuşdur. Yığıncaqda bilavasitə prezident V.Vilsonun 

Əlimərdanbəy Topçubaşovu Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı olaraq rəsmi 
tanıdığını, ona böyük etimadını bildirərək Azərbaycanın sülh konfransına qatılması 

təklifini qəbul edir. Əlbəttə, bu nümayəndə heyəti üzvlərində böyük ruh yüksəkliyi 
yaratmışdır (13, s.117) 

 

Əlimərdanbəy Topçubaşovun xüsusi diplomatik səyi nəticəsində 1919-cu il may 

ayının 28-də Xalq Cümhuriyyətinin birinci ildönümü günündə ABŞ prezidenti V.Vilsonla 

Azərbaycan nümayəndə heyəti Əlimərdanbəy Topçubaşov başda olmaqla görüşə bildi. 

Həmin görüşün əhəmiyyəti bilavasitə qoyulmuş məsələlərin məzmununa görə çox 

əhəmiyyətli idi. Əvvəla, dünyanın kiçik hissələrə bölünməsi məsələsi haqqında fikir 

mübadiləsi aparılaraq, V.Vilsonun münasibəti aydınlaşdırıldı. O, demişdir: «Biz hər bir 

ölkələrin kiçik ərazilərə bölünməsinin əleyhinəyik. Qafqazda federasiya yaradılması 

ideyasını isə dəstəkləyirik. Bu federasiya Millətlər liqasının tapşırığı ilə hər hansı bir 

dövlətin himayəsində ola bilər». Lakin bu da ABŞ-ın yenidən gənc ölkələrdə nüfuzunu 

saxlamaq cəhdindən irəli gəlirdi. V.Vilsonun Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınması 

məsələsinin rus məsələsindən əvvəl həll edilə bilməz fikri bizə elə gəlir ki, həm yanlış, 

həm də düşmən qüvvələrin apardığı təbliğatın nəticəsi idi. Çünki Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin bütün cəhətləri onu müstəqil dövlət kimi tanınmağa əsas verirdi. Elə bu 

məqsədlə Əlimərdanbəy Topçubaşov V.Vilsondan xahiş etdi ki, ABŞ nümayəndə heyəti 

Azərbaycana dəstək versin və ən əsası isə Azərbaycan haqqında yalnız bizim nümayəndə 

heyətinin verdiyi məlumatlara istinad edilsin. Başqa məlumatlara etibar edilməsin. 

İkincisi, 

 

. 
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ABŞ prezidentinə təqdim edilmiş memorandumda Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yaranma tarixi, onun bir illik inkişaf yolu haqqında, eləcə də istiqlal 

yolunda verdiyi qurbanlardan geniş bəhs edilir. Burada qeyd edilir ki, bu yolda 

Azərbaycanın iki şəhəri və 500 kəndi dağıdılmış, xalq 100 mindən 150 minə qədər 

qurban vermişdir. Məsələni geniş şəkildə işıqlandıran Əlimərdanbəy Topçubaşov 

Azərbaycanın istiqlaliyyətinin tanınmasını tələb etmiş, Millətlər Cəmiyyətinə qəbulun 

vacibliyi göstərilmiş, habelə ABŞ-ın hərbi ləvazimat, diplomatik münasibətlər, iqtisadi 

əlaqələrin qurulmasında kömək etməsini xahiş etmişdir (7, s.35). Nümayəndə heyəti Çar 

Rusiyasının borclarından Azərbaycanın payına düşən hissənin yalnız yuxarıda göstərilən 

şərtlərin müqabilində ödəməyə hazır olduğunu bildirmişdir. Əlbəttə, bu tələblərin 

edilməsi həmin vaxt çox böyük cəsarət və uzaqgörənliyin nəticəsi idi. 
 

 

Bütün bunları nəzərə alaraq, elmi araşdırmalar nəticəsində demək olar ki, ölkənin 

bir sıra hissələrdən təhlükələrlə qarşılaşması İran və Azərbaycan arasındakı müttəfiqlik 
məsələsini meydana çıxarırdı. Bu prosesin həyata keçirilməsinin mühüm əhəmiyyətini də 

Əlimərdanbəy Topçubaşov diqqətdən qaçırmırdı. Əlbəttə, İranın bu işə razılığı olsa da, öz 
mövqeyində səmimi deyildi. Lakin yaranmış mövcud siyasi durum Qafqazda belə ittifaqı 

zəruri edirdi. Hətta 1919-cu ilin I yarısında İran nümayəndə heyəti Parisdə memorandum 
təqdim edərək, Bakı, Dərbənd, Şəki, Şamaxı, Gəncə, Qarabağ, Naxçıvan və İrəvanı öz 

tarixi torpaqları kimi tələb 

 

edirdilər. Məhz, bu ideyanın konfransda ciddi qarşılanmaması da Azərbaycan 

nümayəndə heyətinin xüsusi fəaliyyəti hesab edilməlidir (1, s.105). 1919-cu il 9 avqustda 

isə ingilis-İran müqaviləsinin imzalanması İran nümayəndələrini həmin konfransın 
işindən uzaqlaşdırdı. İngilis müdaxiləçilərinin müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq 

İranın üzərinə isə bir sıra məsuliyyətli tapşırıqlar verməsi, İran-Azərbaycan ittifaqını 
fikrimizcə daha aktual etdi. 

 

Buna görə də sentyabr ayında İranın Xarici İşlər Naziri Firuz Mirzənin rəhbərlik 

etdiyi rəsmi nümayəndə heyəti Avropaya gələrək, Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə 

görüş keçirdi. Burada iki ölkə arasında ittifaqın yaranması haqqında sənəd qəbul edildi. 
Əlimərdanbəy Topçubaşovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti tərəfindən 

həmin sənədə dövlətçilik baxımından vacib məsələlər salınmışdı. 

 

Bu da faktdır ki, Əlimərdan bəyin bütün beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın öz 
müstəqilliyindən dönməyəcəyini və bu xalqın həqiqətən müstəqil yaşamağa qadir 

olduğunu ciddi şəkildə təbliğ etməsi, hətta 1919-cu il noyabrın 17-də İngiltərənin Baş 
Naziri Lloyd Corcun çıxışında öz əksini tapmışdır. O, İcmalar Palatasında demişdir: 

«Azərbaycan Rusiyaya daxil olmaq istəmir. Gərgin zəhmətlər hesabına əldə etdiyi 
istiqlaliyyətini qoruyub saxlamağa və beynəlxalq aləmə qarışmağa cəhd göstərir». 

Əlbəttə, münasibətin bu cür dəyişməsi Azərbaycanın çox böyük uğuru idi. Əlimərdanbəy 
Topçubaşovun bu istiqamətdə apardığı işlər də ümudini xeyli artırırdı. 
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Eyni zamanda beynəlxalq tribunada daha əhəmiyyətli təbliğat aparmaq üçün şans verirdi. 

 

Nəhayət, 1920-ci il yanvar ayının11-də Paris Sülh Konfransı iştirakçı dövlətlərin 

Ali Şurası çox gərgin şəraitdə Qafqaz məsələsini müzakirə edir və Corc Kerzonun təklifi 

ilə Azərbaycan və Gürcüstan hökumətlərinin müstəqilliyini de-fakto tanıdıqlarını elan 

edirlər. Hazırlanan sənəd yanvarın 12-də Ali Şura Üzvləri tərəfindən imzalanır, yanvarın 

15-də isə Azərbaycan Cümhuriyyəti nümayəndə heyətinin rəhbəri Əlimərdanbəy 

Topçubaşov və onunla birlikdə M.Məhərrəmov Fransa Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət 

olunaraq, onlara rəsmən təqdim olunmuşdur. Bu haqda məlumat Azərbaycan 

Cümhuriyyətinə çatdırılmış, yanvarın 14-15-də Azərbaycan xalqı bu hadisəni böyük 

bayram kimi təntənəli keçirmişdir. Əlimərdanbəy Topçubaşovun rəhbərliyi ilə 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin çəkdiyi əziyyət əslində hədər getmədi. Əlimərdan 

bəyin səyi nəticəsində sübut olundu ki, Azərbaycan xalqı yaratdığı demokratik dövlətlə 

müstəqil yaşamağa layiqdir. Beynəlxalq aləmdə digər xalqlardan heç də geridə qalmır. 

Qeyd edək ki, bundan sonra daha gərgin iş aparmağı Əlimərdan bəy diqqət mərkəzində 

saxlamışdır. Az sonra yanvarın 19-da Paris Sülh Konfransının Ali Şurasının keçirdiyi 

iclasda Azərbaycan nümayəndə heyəti rəsmi şəkildə dəvət olunaraq, Azərbaycanın 

müdafiəsi və xarici təhlükəsizliyi sahəsində öz ehtiyaclarını bildirmək təklif olundu. 
 

 

Beləliklə də, bütün bu gərgin mübarizənin nəticəsi kimi Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti qısa müddətdə dünyanın 25-dən artıq dövlətləri ilə suverenlik və qarşılıqlı 

etimad prinsiplərinə əsaslanan müqavilələr imzaladı (1, s.124). Həmin ölkələrdə 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ticarət və konsul nümayəndəlikləri yaradıldı. Qonşu 

dövlətlərlə iqtisadi, ticarət və mədəni əlaqələr genişləndi. Azərbaycan öz təbii sərvətlərini 

xaricə azad satmaq imkanı qazandı. Bütün bunlar Əlimərdanbəy Topçubaşovun 

beynəlxalq aləmdə apardığı gərgin işin nəticəsi kimi mümkün olmuşdur. 
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Xülasə 

 

Xalqımızın və milli dövlətçiliyimizin tarixində özünəməxsus yer tutan Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti mürəkkəb bir dövrdə meydana gəldi və çox çətin şəraitdə fəaliyyət göstərdi . Yeni 

qurulmuş bu Gənc dövlət cəmi 23 ay yaşadı və başqa sahələrdə olduğu kimi, ölkənin ərazi 

bütövlüyünün qorunması sahəsində də əhəmiyyətli işlər gördü. Bu zaman ərazi bütövlüyümüzə 

Ermənistan tərəfdən daimi xarakter alan təhlükəyə qarşı böyük sayıqlıq və barışmaz müqavimət 

tələb olunurdu . Gənc dövlət isə kifayət qədər möhkəm deyildi , iqtisadiyyat zəif inkişaf edirdi. 

Buna baxmayaraq ölkənin ərazi bütövlüyünə qarşı yönəldilmiş təhlükənin aradan qaldırılması 

istiqamətində milli hökumət dəyərli işlər görmüşdür. 

 
Açar sözlər:Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, milli hökumət, iqtisadiyyat, gənc dövlət,ərazi 
bütövlüyü 
 

 

Bəşəriyyət tarixinin ən dəhşətli və ən qanlı hərbi - feodal müstəmləkə rejimi olan Çar 

Rusiyası da Azərbaycan xalqının dövlətçilik ənənələrini məhv edə bilmədi. Əsarət altına 
salınmış türk - müsəlman xalqlarının milli mənlik şüurunu və qədim dövlətçilik 

ənənələrini məhv etmək siyasəti yeridən Rusiya imperiyası Cənubi Qafqazı bu siyasətin 
ən dəhşətli qanlı qırğın meydanına çevirmişdi . Bu qəddar siyasətin son məqsədi Cənubi 

Qafqazı Azərbaycanın türk - müsəlman əhalisindən " təmizləmək " bundan sonra İran və 
Türkiyəni aradan qaldırıb rahatca isti dənizlərə çıxmaq, bununla da Rusiyanın tarixi 

arzusuna - Hindistana yetişmək niyyətinə nail olmaq idi. 

 

Məhz bu məqsədlə də bir tərəfdən imperiyanın ayrı – ayrı yerlərindən Azərbaycan 

ərazisinə müxtəlif mənşəli xristian əhali köçürülüb gətirilir, digər tərəfdən də yer li 
əhalinin xristianlaşdırılması və ruslaşdırılması siyasəti yeridilirdi . Daha dəhşətlisi isə bu 
idi ki, həmin qanlı siyasəti daha uğurla həyata keçirmək üçün erməni - müsəlman 
qırğınları törədilirdi . Ölkənin şimal 
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- qərb hüdudlarında isə Azərbaycan və gürcü xalqları arasına nifaq salmaq siyasəti 
yeridilirdi. Bir sözlə, Azərbaycan Çar Rusiyasının milli - müstəmləkəçilik siyasətinin ən 
dəhşətli sınaq meydanına çevrilmişdi. 

 

Buna görə də bütün Rusiya imperiyası ərazisində məhz qədim dövlətçilik ənənələrinə 
malik olan Azərbaycan çarizmin qəddar milli - müstəmləkə rejiminə qarşı milli 
müqavimət hərəkatının əsas mərkəzinə çevrildi . İdarə olunmağa deyil , idarə etməyə 

 

vərdiş etmiş Azərbaycan xalqı özünün qabaqcıl ziyalılarının başçılığı altında bütün 
Rusiyanın türk - müsəlman xalqlarının milli azadlıq hərəkatının önünə keçdi.  
Öyrənilən dövrün araşdırılması göstərir ki,milli hökumətin 1918-1920-ci illərdə həm 
ölkənin daxilində və həm də xaricdə apardığı qətiyyətli siyasətin nətijəsində o vaxt 
Yuxarı Qarabağda erməni terrorizminin qarşısı alınmışdır. Ona görə də ADR 
hökumətinin sərhədlərimizi,əzəli torpaqlarımızı qorumaq üçün apardığı siyasət və 
təcrübənin öyrənilməsi bugünkü həyatımız üçün daha əhəmiyyətlidir. 
 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması 

 

1917 -ci ilin fevralında Rusiyada Romanovlar mütləqiyyəti devrildi.Monarxiya rejimi 

aradan qaldırıldıqdan sonra hakimiyyətə gələn Müvəqqəti hökumət Cənubi Qafqazın 
idarəçiliyi üzrə Xüsusi Komitə yaratdı.Lakin Müvəqqəti hökumət uzun müddət 

hakimiyyətdə qala bilmədi. 1917-ci ilin oktyabrındakı hakimiyyət çevrilişi nəticəsində 

Cənubi Qafqazdan Rusiyanın Müəssislər Məclisinə seçilən deputatlar Petroqrada və 
Moskvaya gedə bilmədilər. Onlar 1918-ci il fevralın 14-də Tiflisdə Zaqafqaziyanın ali 

hakimiyyət orqanı olan Zaqafqaziya Seymini, başqa sözlə Zaqafqaziya Parlamentini 
yaratdılar. 

 

Zaqafqaziya Seymində Müsəlman Fraksiyasını Müəssislər Məclisinə seçkilər zamanı 
Azərbaycanın,habelə bütün Cənubi Qafqazın bir milyondan çox türk-müsəlman 
seçicisinin səsini qazanmış 44 deputat təmsil edirdi. 

 

Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman Fraksiyası, faktiki olaraq, Zaqafqaziya Müsəlman 
Şurası, daha doğrusu, Zaqafqaziya Müsəlman Parlamenti funksiyasını yerinə yetirirdi. 
Maraqlı və eyni zamanda qanunauyğun hal idi ki,Dövlət Dumalarında olduğu 
kimi,Zaqafqaziya Seyminin də ən ardıcıl üzvləri Azərbaycan nümayəndələri idilər.Məhz 
onların tələbi ilə 1918-ci il aprelin 9-da Zaqafqaziya Seymi Zaqafqaziyanın müstəqilliyini 
elan etdi və Birləşmiş Zaqafqaziya Cümhuriyyəti yaradıldı. 

 

Lakin istər daxili,istərsə də xarici siyasət sahəsində kəskin milli mənafe ziddiyyətlərinin 
olması Zaqafqaziya Seymi və Birləşmiş Zaqafqaziya Cümhuriyyəti hökumətinin konkret 
addımlar atmasına imkan vermədi. Nəticədə 1918-ci il mayın 25-də gürcü nümayəndələr 
Seymdən çıxdılar və ertəsi gün - mayın 26-da Gürcüstanın müstəqilliyini elan etdilər.  
Mayın 27-də Seymin Müsəlman Fraksiyasının, yəni Zaqafqaziya Müsəlman Şurasının 
(faktiki olaraq Zaqafqaziya Müsəlman Parlamentinin) üzvləri ayrıca iclaslarını keçirdilər 

və Azərbaycanın müstəqilliyini elan etmək qərarına gəldilər. Bu məqsədlə Zaqafqaziya 

Müsəlman Şurası özünü Azərbaycan Milli Şurası, daha doğrusu, Azərbaycan Parlamenti 
elan etdi.Bununla, əslində ilk Azərbaycan parlamenti yarandı və Azərbaycanda ilk 

parlamentli respublikanın bünövrəsi qoyuldu. 1918-ci il mayın 27-də keçirilən həmin 
 
 
. 



Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-1920-ci illərdə 48  

 

iclasda Azərbaycan Milli Şurasının Rəyasət Heyəti və sədri seçildi.M.Ə.Rəsulzadə Milli 
Şuranın sədri oldu.Mayın 28-də Həsən bəy Ağayevin sədrliyi ilə Azərbaycan Milli 
Şurasının tarixi iclası keçirildi. 

 

Ġstiqlal bəyannaməsi 

 

1918-ci il mayin 28-də Azərbaycan Milli Şurasının keçirdiyi tarixi iclasda  
Azərbaycanın İstiqlal Bəyannaməsi qəbul edildi. Həmin iclasda iştirak edən Həsən bəy 
Ağayev (sədr), Mustafa Mahmudov (katib), Fətəli xan Xoyski, Xəlil bəy Xasməmmədov, 

Nəsib bəy Usubbəyov, Mir Hidayət Seyidov, Nəriman bəy Nərimanbəyov, Heybət Qulu 

Məmmədbəyov, Mehdi bəy Hacınski, Əli Əskər bəy Mahmudbəyov, Aslan bəy 
Qardaşov, Sultan Məcid Qənizadə, Əkbər Ağa Şeyxülislamov, Mehdi bəy 

Hacıbababəyov, Məmməd Yusif Cəfərov, Xudadat bəy Məlik-Aslanov, Rəhim bəy 
Vəkilov, Həmid bəy Şahtaxtinski, Firidun bəy Köçərlinski, Camo bəy Hacınski, Şəfi bəy 

Rüstəmbəyov, Xosrov Paşa bəy Sultanov, Cəfər Axundov, Məhəmməd Məhərrəmov, 
Cavad Məlik-Yeqanov və Hacı Molla Səlim Axundzadə Azərbaycanın Ġstiqlal 

bəyannaməsini qəbul etdilər. 

 

İstiqlal Bəyannaməsi bütün türk-müsəlman dünyasında,ümumiyyətlə bütün Şərqdə,ilk 
dəfə olaraq Azərbaycanda ən demokratik respublika idarə üsulunun-parlamentli 
respublikanın yaradılacağından xəbər verirdi.Azərbaycan Milli Şurasının İstiqlal 
Bəyannaməsində deyilirdi:  
1.Bu gündən etibarən Azərbaycan xalqı hakimiyyətə malik olduğu kimi, Cənub-Şərqi 
Zaqafqaziyanı əhatə edən Azərbaycan da tam hüquqlu müstəqil bir dövlətdir.  
2.Müstəqil Azərbaycan dövlətinin idarə forması Xalq Cümhuriyyətidir.  
3.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün millətlərlə,xüsusilə qonşu olduğu millətlər və 
dövlətlərlə mehriban münasibətlər yaratmaq əzmindədir.  
4.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milliyyətindən,məzhəbindən, sinfindən, silkindən və 
cinsindən asılı olmayaraq öz sərhədləri daxilində yaşayan bütün vətəndaşlarına siyasi 
hüquqlar və vətəndaşlıq hüququ təmin edir.  
5.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz ərazisi daxilində yaşayan bütün millətlərin sərbəst 
inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır.  
6.Müəssislər Məclisi toplanıncaya qədər Azərbaycanın başında xalqın seçdiyi Milli Şura 
və Milli Şura qarşısında məsuliyyət daşıyan Müvəqqəti hökumət durur. 

 

Azərbaycan Milli Şurası həmin iclasında, eyni zamanda, bitərəf Fətəli xan Xoyskinin 
başçılığı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk Müvəqqəti Hökumətinin tərkibini də 
təsdiq etdi. İlk Müvəqqəti Hökumət bu tərkibdə idi: 

 

Fətəli xan Xoyski - Nazirlər Şurasının sədri və daxili işlər naziri Xosrov Paşa bəy 
Sultanov - Hərbi nazir  
Məmməd Həsən Hacınski - Xarici işlər naziri  
Nəsib bəy Usubbəyov - Maliyyə naziri və Xalq Maarif naziri Xəlil bəy Xasməmmədov - 
Ədliyyə naziri  
Məmməd Yusif Cəfərov - Ticarət və sənaye naziri 
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Əkbər Ağa Şeyxülislamov - Əkinçilik naziri və əmək naziri Xudadat bəy Məlik-Aslanov - 
Yollar naziri və poçt -teleqraf naziri Camo bəy Hacınski - Dövlət nəzarətçisi  
Beləliklə, birinci dünya müharibəsinin gedişində və Romanovlar mütləqiyyətinin 
devrilməsi nəticəsində yaranmış çox mürəkkəb bir tarixi şəraitdə Azərbaycanın şimal 

torpaqlarında dövlətçilik ənənələrimiz yenidən, özü də bu dəfə parlamentli respublika 

formasında dirçəldi. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamenti 

 

Parlament Fraksiyaları - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentində siyasi partiya və 

qrupları təmsil edən qurumlar idi.Parlamentdə aşağıdakı fraksiyalar vardı: "Müsavat" və 
bitərəflər fraksiyasi, "İttihad" fraksiyası, "Əhrar" fraksiyası, Sosialistlər fraksiyası, 

Bitərəflər fraksiyası, Müstəqillər fraksiyası, Sol müstəqillər fraksiyası, "Slavyan-rus 

cəmiyyəti" fraksiyası, Milli azlıqlar fraksiyası, Erməni fraksiyası, "Daşnaksutyun" 
fraksiyası. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin komissiyalarının da dövlətin həyatında 

mühüm rolu vardı.Parlamentin müzakirəsinə təqdim olunan qanun layihələri əvvəlcə 

onun bu və ya digər komissiyasında müzakirə olunur,lazım gəldikdə, yenidən işlənmək 

üçün geri qaytarılırdı.Parlamentin ümumi iclasının müzakirəsinə yalnız tam hazır 

vəziyyətdə olan qanun layihələri çıxarılırdı.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

Parlamentində 11 komissiya fəaliyyət göstərirdi:-maliyyə-büdcə komissiyası, 

qanunvericilik təklifləri komissiyası, Müəssislər məclisinə seçkilər keçirmək üzrə 

mərkəzi komissiya, mandat komissiyası, hərbi işlər üzrə komissiya, aqrar məsələlər üzrə 

komissiya,sorğular üzrə komissiya, təsərrüfat-sərəncamverici məsələlər üzrə komissiya, 

ölkənin istehsal qüvvələrindən istifadə üzərində nəzarət komissiyası, fəhlə məsələləri 

üzrə komissiya və nəşriyyat-redaksiya komissiyası.Komissiyalar parlamentin ümumi 

iclasında Parlament fraksiyaları üzvlərindən təşkil olunmuşdu.Komissiyalara onun 
üzvləri arasından seçilmiş sədrlər rəhbərlik edirdilər. 

 

1919 il yanvarın 25-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamenti tərəfındən qəbul 
edilmiş qanun parlament üzvünün eyni zamanda dövlət qulluqçusu ola bilməməsi 
haqqinda idi.Qanunda deyilirdi ki,parlamentin üzvü eyni zamanda dövlət qulluqçusu ola 
bilməz.Bununla yanaşı,dövlət qulluğunda çalışan,lakin dövlət məmuru sayılmayan azad 
peşə sahibləri üçün istisna nəzərdə tutulmuşdu. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin 1919 il fevralın 18-də qəbul etdiyi qanuna 
əsasən Parlamentin mühafizə dəstəsi yaradılmışdır. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti 

 

Gənc Azərbaycan dövləti son dərəcə mürəkkəb daxili və beynəlxalq şəraitdə 

doğulmuşdu.Bakıda hakimiyyəti S.Şaumyanın başçılıq etdiyi daşnak-bolşevik güruhu ələ 
keçirmiş və Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinə qarşı dəhşətli soyqırımına 

başlamışdı.Çar generalları tərəfindən silahlandırılmış erməni quldur dəstələri Şərqi 
Anadolunun və Qərbi Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinə qarşı qanlı qırğını - 

soyqırımını davam etdirirdilər. Azərbaycan xalqının cəlladları olan Şaumyan və 
Andronik əlbir fəaliyyət göstərirdilər. Azərbaycan xalqı fiziki cəhətdən məhv edilmək 

təhlükəsi qarşısında idi. Neft Bakısını ələ keçirməyə çalışan xarici qüvvələr arasındakı 
 
 
. 
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rəqabət sona çatmaqda və bütün Cənubi Qafqaz üçün yeni təhlükə - bolşevik Rusiyasının 
təcavüzü təhlükəsi yaxınlaşmaqda idi. Azərbaycan xalqı öz tarixinin ağır yolayrıcında 
qalmışdı: ya Milli qurtuluş, ya da ki, məhv edilərək Cənubi Qafqazın etnik-siyasi 
xəritəsindən tamamilə silinib götürülmək. Azərbaycanı müstəqil dövlət elan etmiş 
Cümhuriyyət xadimləri məhz belə bir tarixi şəraitdə çaşqın vəziyyətə düşmüş və çıxış 
yolu tapa bilməyən xalqın önünə keçdi. 

 

1918 -ci il iyunun 16-da Milli Şura və hökumət özünün fəaliyyət mərkəzini Gəncəyə 
köçürdü. Ölkədə yaranmış real vəziyyəti nəzərə alan Azərbaycan Milli Şurası iyunun 17-
də Gəncədə iki mühüm qərar qəbul etdi: öz fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırdı; 
bütün hakimiyyəti (həm qanunvericilik, həm də icra hakimiyyətini) Müəssislər Məclisi 
çağırılanadək F. Xoyskinin sədrliyi ilə yaradılmış yeni - ikinci Müvəqqəti hökumətə 
həvalə etdi. 

 

Hökumətin tərkibi belə idi: Nazirlər Şurasının sədri - Fətəli xan Xoyski; nazirlər - 

Məmməd Həsən Hacınski, Nəsib bəy Usubbəyov, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Behbud 
Ağa Cavanşir, Xəlil bəy Xasməmmədov, Xosrov Paşa bəy Sultanov, Xudadat bəy 

Rəfibəyov, Xudadat bəy Məlik-Aslanov, Ağa Aşurov, Əbdül Əli bəy Əmircanov, Musa 
bəy Rəfiyev. 

 

Azərbaycan Milli Şurası çətinliklə əldə olunmuş istiqlalın itirilməsindən ehtiyat edərək o 

zaman həm də qərara almışdı ki, qısa müddət ərzində Müəssislər Məclisi çağırılmalıdır 
və o vaxta qədər F.Xoyski hökuməti hakimiyyəti öz əlində saxlamalı, heç kimə güzəştə 

getməməlidir. Azərbaycan Milli Şurası, eyni zamanda, F.Xoyski hökumətinin hüquq və 
səlahiyyətlərini də konkret şəkildə müəyyənləşdirmişdi. 

 

Hökumət Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, mövcud siyasi azadlıqları ləğv edə 
bilməzdi və aqrar məsələ, həmçinin bunun kimi digər mühüm məsələlər barədə inqilabi 

qanunları dəyişdirmək hüququna malik deyildi. Qalan məsələlərdə isə hökumətə müstəqil 
hərəkət etmək səlahiyyəti verilirdi. Müvəqqəti hökumət altı aydan gec olmayaraq 

Müəssislər Məclisi çağırmalı idi. 

 

Beləliklə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk Parlamenti - Azərbaycan Milli Şurası 
özünün ilk addımlarını atmağa başladı. Azərbaycan Milli Şurasının 1918-ci il mayın 27-

dən iyunun 17-dək davam edən və cəmi 20 gün sürən ilk fəaliyyəti dövründə cəmi 7 
iclası keçirildi və bu iclaslarda başlıca olaraq iki mühüm qərar qəbul edildi: birincisi - 

Azərbaycanın istiqlalı elan olundu və İstiqlal bəyannaməsi qəbul edildi; ikincisi - 

Gəncədə Fətəli xan Xoyski başda olmaqla ilk Azərbaycan hökumətini formalaşdırdı və 
1813-cü ildən sonra ilk dəfə olaraq Azərbaycanın müstəqil idarə olunmasına başlandı.  
Azərbaycanın bir hissəsində - Şimali Azərbaycanda respublika quruluşu yaradıldı. 1918 -

ci il iyunun 17-də hakimiyyətə gələn F.Xoyskinin başçılıq etdiyi Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti hökuməti çox ağır bir beynəlxalq və daxili şəraitdə, faktiki olaraq, 

soyqırımı taleyi yaşayan Azərbaycan xalqını tarixin ən ağır qanlı burulğanından çıxarmaq 
məsuliyyətini öz üzərinə götürməli oldu. 
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Təcili olaraq müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğuna başlandı. Hökumət 
yaranmış vəziyyətdən çıxmaq üçün ilk günlərdəncə qəti tədbirlərə əl atdı. İyunun 19- da 

bütün Azərbaycan ərazisində hərbi vəziyyət elan olundu. İyunun 24-də qırmızı parça 
üzərində ağ aypara və ağ səkkizguşəli ulduz təsvir olunan bayraq azad Azərbaycanın 

dövlət rəmzlərindən biri kimi qəbul olundu. İyunun 26-da Müsəlman hərbi korpusu 
ayrıca Azərbaycan Korpusuna çevrildi və həmin korpusun komandirinə general rütbəsi 

verildi. 

 

Diviziya komandiri səlahiyyətlərinə malik olan Azərbaycan Korpusunun komandiri 
hökumətin xüsusi tapşırığını yerinə yetirməyə başladı ki, bu da faktiki olaraq Azərbaycan  
silahlı qüvvələrinin yaradılması demək idi. İyunun 27-də Azərbaycan- türk dili dövlət dili 
elan olundu. Dövlət quruculuğu daha da genişləndirildi. 

 

Türkiyədən dərsliklər gətirmək və müəllimlər dəvət etmək barədə qərar qəbul olundu. 

Məktəblər milliləşdirildi. Yeni müəllim kursları və məktəblər açıldı. Yelizavetpol və 

Karyaginin tarixi adları bərpa olunaraq yenidən Gəncə və Cəb rayıl adlandırıldı. Milli 

orduya səfərbərlik keçirildi. İyul ayının 15-də Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası yaratmaq 

barədə qərar qəbul olundu. Komissiya birinci dünya müharibəsi dövründə bütün Cənubi 

Qafqaz ərazisində türk-müsəlman əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı vəhşiliklərini və 

onların əmlakının talan olunması məsələlərini araşdırıb cinayətkarları məhkəmə 

məsuliyyətinə cəlb etməli idi. Hökumətin bu qərarı ilə, əslində, müstəqil Azərbaycanın 

Milli Təhlükəsizlik sisteminin yaradılmasının əsası qoyuldu. Bundan əlavə, hökumətin 

nəzarəti altında olan ərazidə vəziyyəti sabitləşdirmək, nəqliyyat, poçt-teleqraf rabitəsi 

yaratmaq üçün də bir sıra mühüm tədbirlər görüldü . Avqustun 11-də hərbi mükəlləfiyyət 

haqqında qərar qəbul olundu. Avqustun 23-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

vətəndaşlığı haqqında fərman verildi. Lakin F.Xoyski hökumətinin başlıca vəzifəsi 

ölkənin bütün ərazisində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hakimiyyətini bərqərar 

etmək, Bakını və onun ətraflarını Azərbaycan xalqının düşmənlərindən təmizləmək idi. 

1918 -ci il sentyabrın 15-də ağır döyüşlərdən sonra Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycan 
xalq könüllü dəstələrinin köməyi ilə Bakını azad etdi. Şəhər S.Şaumyanın bolşevik-

daşnak rejimindən sonra hakimiyyəti ələ keçirmiş menşevik-daşnak tör- töküntülərindən  
- "Sentrokaspi diktaturası"ndan təmizləndi. 

 

1918-ci il sentyabrın 17-də F.Xoyski kabinetinin təşkilindən üç ay sonra Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti hökuməti Bakıya köçdü. Bakı paytaxt elan olundu. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin hakimiyyət dairəsi genişləndi. 

 

Noyabrın 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət bayrağı üzərində aypara və 
səkkizguşəli ulduz təsviri olan üçrəngli bayraqla əvəz olundu. İctimai-siyasi, iqtisadi və 
mədəni həyatın müxtəlif sahələrində quruculuq işləri daha da genişləndirildi. 

 

Parlamentli respublika idarəçiliyinin hüquqi norma və qaydalarına sadiq qalan F.Xoyski 
hökuməti, eyni zamanda, Müəssislər Məclisinin çağırılması üçün hazırlıq görməyə 

başladı. Bu məqsədlə xüsusi komissiya yaradıldı: Milli Şuranın 1918-ci il 17 iyun tarixli 
qərarından hələ 6 ay keçməməsinə baxmayaraq, daha doğrusu hökumətin təkbaşına 

hakimiyyəti davam etdirmək səlahiyyəti olduğu halda, F.Xoyskinin təşəbbüsü və 
müraciətinə əsasən 1918-ci il noyabrın 16-da Azərbaycan Milli Şurası yenidən fəaliyyətə 

başladı. Hökumətin sədri F.Xoyskinin təklifi ilə Azərbaycan Milli Şurası Müəssislər 
Məclisi çağırmaq işini öz üzərinə götürdü. 
 
 
. 
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Azərbaycan Milli Şurasının 1918-ci il noyabrın 19-da M. Ə.Rəsulzadənin sədrliyi ilə 

keçirilən iclasında Azərbaycan Parlamentçiliyi tarixinin çox mühüm qərarları qəbul 

olundu. O zaman Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fövqəladə dərəcədə çətin və 
mürəkkəb şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

son dərəcə demokratik inkişaf yolu tutdu. 19 noyabr tarixli həmin iclasda qeyd olundu ki, 

Azərbaycanın əhalisi yalnız azərbaycanlılardan ibarət olmadığı üçün Azərbaycan Milli 

Şurasında qeyri millətlər də təmsil olunmalıdır, daha doğrusu Azərbaycan ərazisində 

yaşayan bütün millətlər parlamentdə təmsil olunmalıdır. Azərbaycan Milli Şurası ölkə 

əhalisinin (2 mln. 750 min nəfər) hər 24 min nəfərinə 1 nəfər nümayəndə hesabı ilə 120 

nəfərdən ibarət olmalı idi. Onlardan 80 nəfər müsəlmanları, 21 nəfər erməniləri, 10 nəfər 

rusları, 1 nəfər almanları və 1 nəfər yəhudiləri təmsil etməli idi. Sayları çox az olduğu 

üçün, parlament seçkilərində iştirak etmək hüquqları olmadığı halda, gürcülər və 

polyaklar da hərəsinə bir deputatla parlamentdə təmsil olunmalı idilər. 

 

Azərbaycan Milli Şurasının 19 noyabr 1918-ci il tarixli iclasının qərarına əsasən hələ 
1917-ci ilin sonlarında Ümumrusiya Müəssislər Məclisinə seçilmiş 44 nəfər türk-
müsəlman nümayəndə birbaşa yeni yaradılacaq parlamentin tərkibinə daxil edilirdi.  
Müsəlmanlardan qalan 36 deputat və başqa millətlərin nümayəndələri yenidən seçilməli 
idi. Yeni Parlamentin formalaşdırılması 1918-ci il dekabrın 3-də başa çatdırılmalı idi. 
Göründüyü kimi,1918-ci ilin Mart soyqırımından hələ vur-tut yarım il keçməsinə 
baxmayaraq Azərbaycan parlamentində 21 nəfər erməni nümayəndəsinin iştirakına yol 
açılırdı. O zamankı tarixi şəraitdə atılan bu addım Azərbaycan xalqının demokratik 

təbiətinə, insan haqlarına nə qədər dərin hörmətlə yanaşmasına parlaq sübutdur. 

 

Parlament demokratiyamızın bu parlaq faktı M.Ə.Rəsulzadənin yeni parlamentin 
çağırılması ilə bağlı olaraq 1918-ci il noyabrın 29-da xalqa etdiyi müraciətdə də əks  
olunmuşdu: "Bizə fəlakət və səfalətdən başqa bir şey verməyən ədavət və ixtilafı bir 
tərəfə qoyaq. Tarix hamımızı bir yerdə yaşamaq məcburiyyətində qoyub. Yeni başlayan 

həyatın təbii məşəqqətlərini asanlıqla çəkmək üçün yaşayışımızı aqil və insani əsaslar 
üzərində quraq, bir-birimizi sevək, ehtiram edək.Milli və məzhəb fərqlərinə baxmayaraq, 

bütün Azərbaycan vətəndaşları bir vətənin övladlarıdır.Ümumi vətəndə müştərək 
həyatlarını qurmaq və öz səadətlərinə birlikdə yetişmək üçün onlar bir-birlərinə əl 

uzatmalı və yardım etməlidirlər ". 

 

M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan əhalisinə müraciətdə bildirirdi ki, azlıqda qalan millətlərin və 

məmləkətin vilayətlərinin də nümayəndələri təmsil olunacaq yeni parlament yurdumuzun 

sahibi olacaq, onun müqəddəratını həll, hökumətini təşkil və mənafeyini müdafiə edəcək . 
 

 

1918-ci il dekabrın 7-də saat 13-də H.Z.Tağıyevin qızlar məktəbinin binasında (hazırda 

Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun yerləşdiyi bina) Azərbaycan Parlamentinin 
təntənəli açılışı oldu. Bu, bütün müsəlman şərqində o dövrün ən demokratik prinsipləri 

əsasında formalaşdırılmış ilk parlament idi. 
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Parlamentin açılışında Azərbaycan Milli Şurasının sədri M.Ə.Rəsulzadə geniş təbrik nitqi 
söylədi. 

 

"Müsavat" fraksiyasının təklifi ilə Əlimərdan bəy Topçubaşov parlamentin sədri, Həsən 
bəy Ağayev isə onun birinci müavini seçildi. Paris sülh konfransına yola düşmüş 

Ə.Topçubaşov səfərdə olduğu üçün parlamentin fəaliyyətinə H.Ağayev rəhbərlik etdi. 
Parlamentin ilk iclasındaca F.Xoyski hökumətinin istefası qəbul edildi və yeni hökumətin 

təşkil olunması qərara alındı. Yeni hökumətin təşkili yenidən F.Xoyskiyə tapşırıldı.  
1918-ci il dekabrın 26-da F.Xoyski parlamentdə öz proqramı ilə çıxış etdi və yeni 
hökumətin tərkibini təsdiq olunmağa təqdim etdi. Parlament hökumətin proqramını qəbul 
etdi və F.Xoyskinin təşkil etdiyi hökumətə etimad göstərdi. 

 

Azərbaycan Parlamentinin fəaliyyətə başladığı dövrdəki tariximizin çox mühüm ibrət 

dərslərindən biri də budur ki, Cümhuriyyət xadimlərinin, bütün xalqımızın ilk 

Azərbaycan Parlamentində ermənilərə 21, ruslara isə 10 yer ayırmasına baxmayaraq, 

onlar Parlamentin açılışında iştirak etmədilər. Bakıda fəaliyyət göstərən Rus Milli Şurası 

Azərbaycanın öz müstəqilliyini elan etməsilə "Vahid və bölünməz Rusiya"nın 

parçalanmasına yol açdığı üçün "Azərbaycanın Rusiyadan ayrılması faktını tanımadı" və 

Azərbaycan Parlamentini baykot etmək barədə qərar qəbul etdi. Lakin Azərbaycanda 

yaşayan rus-slavyan əhalisinin təzyiqi ilə sonralar Rus Milli Şurası həmin qərarı ləğv 

etməyə məcbur oldu. Həmin dövrdə Azərbaycanın müstəqilliyi ilə barışa bilməyən 

ermənilər də Rus Milli Şurasını müdafiə etdilər və iki aydan çox müddət ərzində 

Parlamentin iclaslarında iştirak etmədilər. Parlamentə qatıldıqdan sonra isə həmişə 

Azərbaycan dövlətçiliyinə xəyanət mövqeyindən çıxış etdilər. Bundan əlavə, ölkədə ali 

hakimiyyəti öz əlində cəmləşdirmiş və sayı 100 nəfərə çatmayan Parlamentdə 11 fraksiya 

və qrupun fəaliyyət göstərməsi də olduqca mürəkkəb daxili və beynəlxalq şəraitdə 

müstəqil dövlət quruculuğuna ciddi əngəl törədirdi. Ayrı-ayrı fraksiya və qruplar bir çox 
hallarda özlərinin məhdud fraksiya və qrup mənafelərini ümummilli mənafedən üstün 

 

tuturdular. Məsələn, Parlamentin sosialist bloku "yoxsulların mənafeyini müdafiə etmək" 
pərdəsi altında, müntəzəm olaraq, Azərbaycanın Sovet Rusiyasına birləşdirilməsini təbliğ 

etmiş, Sovet Rusiyasında diplomatik nümayəndəlik açılması barədə qərar qəbul 
edilməsinə nail olmuş, nəhayət, Qızıl Ordunun ölkəyə müdaxiləsinə tərəfdar çıxmışdı ki, 

bu da mahiyyətcə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı pozuculuq işi aparmaqdan 
başqa bir şey deyildi. 

 

Bununla belə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti öz fəaliyyəti ərzində, o 
cümlədən 17 aylıq aramsız fəaliyyəti dövründə həyata keçirdiyi müstəqil dövlət 
quruculuğu təcrübəsi ilə, qəbul etdiyi yüksək səviyyəli qanunvericilik aktları və qərarları 
ilə Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində, xüsusən də parlament mədəniyyəti tarixində dərin 
və zəngin iz qoymuşdur. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə parlamentçilik tariximiz iki dövrə ayrılır: 

Birinci dövr - 1918-ci il mayın 27-dən noyabrın 19-dək davam etmişdir. Bu altı ay 
ərzində Azərbaycan Milli Şurası adı ilə fəaliyyət göstərən və 44 nəfər müsəlman-türk 

nümayəndədən ibarət olan ilk Azərbaycan Parlamenti çox mühüm tarixi qərarlar qəbul 
etmişdir. İlk Parlamentimiz 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın müstəqilliyini elan 

etmiş, ölkənin idarə olunmasını öz üzərinə götürmüş və tarixi İstiqlal bəyannaməsini 
qəbul etmişdir. Azərbaycan Milli Şurasının o zaman çox mürəkkəb və həlledici bir tarixi 
 
 
. 
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məqamda Tiflisdə-Qafqaz canişininin iqamətgahında elan etdiyi İstiqlal bəyannaməsi 
Azərbaycan demokratiyası və parlamentarizm ənənələri tarixinin ən parlaq hüquqi sənədi 
olaraq bu gün də öz tarixi və praktiki əhəmiyyətini saxlamaqdadır. 

 

Milli Şura dövründə Azərbaycan Parlamentinin təsis toplantısı ilə birlikdə cəmi 10 iclası 

keçirilmişdir. İlk iclas - 1918-ci il mayın 27-də Tiflisdə, son iclas - 1918-ci il noyabrın 

19-da Bakıda keçirilmişdir. Mayın 27-də Azərbaycan Milli Şurası təsis olunmuş, iyunun 

17-də isə fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb, 6 aydan gec olmayaraq Müəssislər Məclisi 

çağrılmaq şərti ilə, bütün qanunverici və icraedici hakimiyyəti Müvəqqəti hökumətə 

vermişdir. Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 1918-ci il sentyabrın 17-də Bakıya köçdükdən 

sonra Azərbaycan Milli Şurası noyabrın 16-da öz fəaliyyətini yenidən bərpa etmişdir. 
Noyabrın 19-da Azərbaycan Milli Şurası həmin il dekabrın 3-də Müəssislər Məclisinin-

geniş tərkibli Azərbaycan Parlamentinin çağırılması haqqında qanun qəbul etdi və öz 

fəaliyyətini dayandırdı. Beləliklə, Azərbaycan Parlamenti öz fəaliyyətinin bu dövründə, 

daha doğrusu, Milli Şura dövründə Tiflisdə, Gəncədə və Bakıda fəaliyyət göstərmişdir.  
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamentçilik tarixində İkinci dövr və ya Bakı dövrü 

1918-ci il dekabrın 7-dən 1920-ci il aprelin 27-dək -- cəmi 17 ay davam etmişdir. İlk iclas 
- 1918-ci il dekabrın 7-də, son iclas -- 1920-ci il aprelin 27-də keçirilmişdir.Bu dövrdə 

Parlamentin cəmi 145 iclası olmuşdur. Bütün bu iclaslarda Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin Parlamenti İstiqlal bəyannaməsinin müəyyən etdiyi prinsiplərə sadiq 

qalaraq və konkret tarixi şəraiti nəzərə alaraq ölkənin ərazi bütövlüyünü təmin etmək və 
müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, insan haqları və azadlıqlarının dolğun təmin olunduğu 

ən müasir hüquqi-demokratik dövlət yaratmaq məqsədi daşıyan çox mühüm qanunlar və 
qərarlar qəbul etmişdi.Bütün bu qanunlar və qərarlar, nəticə etibarilə, hakimiyyətin üç 

qolunun - qanunvericilik, icra və məhkəmə orqanlarının formalaşdırılmasına yönəlmişdi. 

 

Birinci Dünya müharibəsində böyük dövlətlərin dünyanı bölüşdürmək uğrunda 

mübarizəsinin həlledici mərhələyə daxil olduğu və ölkənin başı üzərini yeni işğal 
təhlükəsinin aldığı çox mürəkkəb bir daxili və beynəlxalq tarixi şəraitdə fəaliyyət 

göstərən Azərbaycan Parlamenti öz fəaliyyətinin mühüm hissəsini dövlət müstəqilliyinin 

qorunub saxlanmasına və Ordu quruculuğu məsələlərinə yönəltmişdi. Qeyd olunmalıdır 
ki , Parlamentin bu sahədə qəbul etdiyi qanun və qərarların müzakirəsində Parlament 

üzvləri, bir qayda olaraq, həmrəylik və yekdillik nümayiş etdirirdilər. 

 

Çox mürəkkəb şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq,xalqımızın milli oyanışını 
əbədi etməyə çalışan Cümhuriyyət hökuməti və parlamenti elmin, təhsilin və xalq 
maarifinin, səhiyyənin inkişafını diqqət mərkəzində saxlayırdı.Ölkənin hər yerində 
müxtəlif pillədən olan məktəblər, gimnaziyalar, qız məktəbləri, uşaq baxçaları, qısa 
müddətli müəllim kursları, kitabxanalar açılır, kənd yerində xəstəxana və feldşer 
məntəqələri şəbəkəsi yaradılır, yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizə aparılırdı. 

 

Bu baxımdan Parlamentin 1919-cu il sentyabrın 1-də Bakı Dövlət Universitetinin təsis 
olunması haqqında qəbul etdiyi qanunu xüsusi qeyd etmək lazımdır.Milli universitetin 
açılması Cümhuriyyət xadimlərinin doğma xalq qarşısında çox mühüm tarixi xidməti 

idi.Sonralar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etsə də Cümhuriyyət ideyalarının 
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yaşamasında və xalqımızın yenidən müstəqilliyə qovuşmasında Bakı Dövlət Universiteti 
misilsiz rol oynadı. 

 

Ölkədə elm və təhsilin inkişafına xüsusi diqqət yetirən Cümhuriyyət hökuməti və 

Parlamenti, vaxt itirmədən, bu sahədə milli kadrlar hazırlanmasının sürətləndirilməsinə 

xüsusi səy göstərirdi.Bu zaman Azərbaycan Parlamenti hökumətin təklifinə əsasən 100 

nəfər azərbaycanlı gəncin dövlət hesabına təhsil almaq üçün xarici ölkələrə göndərilməsi 

barədə qanun qəbul etmişdi. Bu işə nə qədər böyük əhəmiyyət verildiyi ondan görünür ki, 

Parlament xaricə göndəriləcək gəncləri müəyyən etmək üçün M.Ə.Rəsulzadənin başçılığı 

ilə beş nəfərdən (Mehdi bəy Hacınski, Əhməd bəy Pepinov, Qara bəy Qarabəyov, 

Abdulla bəy Əfəndiyev) ibarət xüsusi müsabiqə komissiyası yaratmışdı. Komissiyanın 
qərarına əsasən ali təhsil almaq üçün 45 nəfər Fransa, 23 nəfər İtaliya, 10 nəfər İngiltərə, 

9 nəfər Türkiyə ali məktəblərinə göndərilmişdi.Rusiyada oxumaq üçün seçilmiş 13 nəfər 

gənc orada Vətəndaş müharibəsi başlandığı üçün təhsil almağa gedə bilməmişdi. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti və hökuməti ölkənin başının üstünü alan 

xarici müdaxilə təhlükəsini sovuşdurmaq üçün gənc respublikanın beynəlxalq aləmdə 

tanınması üçün də böyük iş aparırdı. Bununla bağlı olaraq Cümhuriyyət Parlamenti 1918-

ci il dekabrın 28-də parlamentin sədri Ə.M.Topçubaşovun başçılığı ilə Paris sülh 

konfransına xüsusi nümayəndə heyətinin göndərilməsi haqqında qərar qəbul etmişdi. 

Cümhuriyyət dövrünün görkəmli dövlət xadimi Ə.M.Topçubaşov ağır çətinlikləri dəf 

edərək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bir sıra böyük dövlətlər tərəfindən de-fakto 

tanınmasına nail olsa da XI Qırmızı Ordunun Şimali Azərbaycanı işğal etməsilə onun bu 

sahədəki fəaliyyəti yarımçıq qaldı.Azərbaycan Parlamentinin və Cümhuriyyət 

hökumətinin fəaliyyətinin çox mühüm hissəsini daim özünə cəlb edən məsələlərdən biri 

də yaxın qonşularla münasibətlər və sərhəd məsələləri olmuşdur. Aparılan çox gərgin 

işdən sonra Gürcüstanla münasibətlər nizama salınsa da,Ermənistan hökumətinin böyük 

ərazi iddiaları üzündən Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərini normal məcraya 

yönəltmək mümkün olmamışdı.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qonşu İranla da 

bir sıra saziş və müqavilələr imzalanmış və həmin sənədlər Parlamentdə təsdiq 

olunmuşdur. Cümhuriyyət dövründə Azərbaycanda parlamentçilik ənənələri getdikcə 

möhkəmlənir və inkişaf edir, ən müasir parlament mədəniyyəti formalaşırdı . 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olduğu dövrdə ümumiyyətlə 155 parlament 
iclası keçirilmişdir ki, bunun da 10-u Azərbaycan Milli Şurasının (27 may- 19 noyabr 
1918-ci il), 145-i isə Azərbaycan Parlamentinin fəaliyyət göstərdiyi dövrdə (7 dekabr 
1918-ci il - 27 aprel 1920-ci il) olmuşdur. 

 

Parlamentin müzakirəsinə 270-dən çox qanun layihəsi çıxarılmış, onlardan 230-a yaxını 

qəbul olunmuşdu. Qanunlar qızğın və işgüzar fikir mübadiləsi şəraitində müzakirə edilir, 
özü də yalnız üçüncü oxunuşdan sonra qəbul olunurdu.Parlament qanunlarının 

hazırlanması, müzakirəsi və təsdiq olunmasında 11 fraksiya və qrupa mənsub olan millət 
vəkilləri iştirak edirdilər.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin 11 komissiyası 

vardı.Parlamentin fəaliyyəti xüsusi olaraq bu məqsəd üçün hazırlanmış nizamnamə - 
"Azərbaycan Parlamentinin nakazı (təlimatı)" əsasında idarə olunurdu. 

 

M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin fəaliyyətinə belə qiymət 
verirdi: "Millət məclisi məmləkətin bütün sinif və millətlərini təmsil edib, dövlətin 
tamamən taleyinə hakim idi. Onsuz heç bir əmr keçməz, heç bir məsrəf yapılmaz, heç bir 
 
 
. 
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müharibə başlamaz, heç bir barışıq imzalanmazdı. Hökumət məclisin etimadını 
qazananda qalır, itirəndə düşürdü. Ortada hakim olacaq vasitə - vəzifə yox idi. Parlament 
hakimi-mütləq idi".  
Sovet Rusiyasının beynəlxalq hüquq normalarını tapdalayan hərbi müdaxiləsi və XI 
Qırmızı Ordu hissələrinin qanlı döyüş əməliyyatları nəticəsində Şimali Azərbaycan 

yenidən Rusiya tərkibinə qatılsa da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın azadlıq 
hərəkatı tarixində dərin iz qoydu. Cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti sübut etdi ki, ən qəddar müstəmləkə və repressiya rejimləri belə 

Azərbaycan xalqının azadlıq ideallarını və müstəqil dövlətçilik ənənələrini məhv etməyə 
qadir deyildir.  
Azərbaycan xalqının tarixində ilk Parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti, eyni zamanda, bütün Şərqdə, o cümlədən türk-islam dünyasında ilk 
demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət nümunəsi idi. 

 

Nəticə 

 

2018-ci il may ayının 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi 
tamam oldu. Müasir Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə öz müstəqilliyini bərpa 

edərək, Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisi kimi onun bayrağını, gerbini, himnini qəbul 
etmişdir. İstiqlal Bəyannaməsinin elan edildiyi 1918-ci ilin 28 may günü hazırda 
Respublika Günü kimi qeyd olunur. 

 

Müsəlman Şərqində ilk parlament respublikası-Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

xalqımızın qədim dövlətçilik ənənələrini yaşadaraq, müasir dövrə xas dovlət təsisatlarının 

yaradılmasına nail olmuşdu. Milli parlamentarizmin təşəkkül tarixi isə Azərbaycan 
Parlamentinin 1918-ci il dekabr ayının 7-də keçirilmiş ilk iclasından başlayır. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması mürəkkəb siyasi dövrdə cərəyan edən 
hadisələrin və Azərbaycan xalqının milli oyanışının məntiqi yekunu idi. 

 

Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundov, Həsən bəy Zərdabi, Cəlil 

Məmmədquluzadə və digər görkəmli şəxsiyyətlər tərəfindən təməli qoyulmuş proseslər 

Azərbaycanda yeni tipli teatrın, məktəbin və mətbuatın yaranması ilə nətıcələnmiş, milli 

özünüdərkin gerçəkləşməsinə böyük təsir göstərmişdir. Bakının neft paytaxtına 
çevrilməsi milli sahibkarlar təbəqəsinin formalaşması ilə yanaşı, dünyanın aparıcı 

universitetlərində təhsil almış ziyalılar nəslinin yetişməsinə şərait yaratmışdır. 

Əlimərdanbəy Topçubaşov və başqa ziyalıların siyasi proseslərə qatılması, Dumaya 

seçilməsi və Rusiya müsəlmanlarının təşkilatlanmasında oynadıqları rol tariximizin 

unudulmaz səhifələrindəndir. 

 

Rusiyada çar üsul-idarəsinin ləğvi, baş verən fevral və oktyabr çevrilişləri, Birinci Dünya 
müharibəsinin fəsadları və bir sıra digər amillər Qafqazı ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin 
qarşıdurma meydanına çevirmişdi. Dünyanın aparıcı dövlətlərinin Bakı neftinə göstərdiyi 
maraq vəziyyəti daha da gərginləşdirirdi. 
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İlk qərarı ilə milliyyəti, dini, sosial vəziyyəti və cinsindən asılı olmayaraq, ölkəmizin 
bütün vətəndaşlarına bərabər hüquqlar verən Cümhuriyyətin yaranması çox mürəkkəb 

şəraitdə elan olunmuşdur. Cəmi 23 ay yaşamış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin 
hər bir səhifəsi bütün azərbaycanlılar üçün olduqca əzizdir. Bununla belə, bu tarixdə 

ürəyimizi qürur hissi ilə dolduran hadisələrlə yanaşı, ümummilli faciələrə yol açan 
səhifələr də vardır. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin öz dövlətçilik atributlarını qəbul etməsi, dövlət və 

hərbi quruculuq, iqtisadiyyat və mədəniyyət, təhsil və səhiyyə sahələrində atdığı addımlar 

xalqımız üçün taleyüklü əhəmiyyət kəsb etmişdir. Cümhuriyyətin böyük uğurlarından biri 

Paris Sülh Konfransında 1920-ci il yanvarın 11-də Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi 

tanınması olmuşdur. Lakin ölkənin öz neftini xarici bazarlara çıxarmaqdan təcrid 

edilməsi nəticəsində yaranmış siyasi, iqtisadi və sosial böhran güclənirdi. Həmçinin 

parlament daxilində hökm sürən hərc-mərclik, Qarabağda və Zəngəzurdakı erməni silahlı 

dəstələri ilə qarşıdurmalar gündən-günə dərinləşirdi. Əhalinin əsas hissəsinin ağır durumu 

isə bolşevik təbliğatı üçün münbit zəmin yaradırdı. İrəvanın ermənilərə paytaxt kimi 

verilməsindən sonra İrəvan mahalından qaçqın düşmüş 150 mindən artıq soydaşımızın 

vəziyyəti olduqca gərgin idi. Belə bir vəziyyətdə parlamentin son iclasında bolşevik 

ultimatumunun qəbul edilməsi aprel işğalı ilə nəticələndi. 

 

Aprel işğalı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin liderlərinin bir qismini Məhəmməd Əmin 
Rəsulzadə kimi mühacir həyatı yaşamağa məhkum etdi, digər qismini Fətəli Xan Xoyski 
və Həsən bəy Ağayev kimi erməni terrorunun qurbanına çevirdi, qalanlarını da 
bolşevizmin amansız repressiyalarına məruz qoydu. 

 

1920-ci il aprelin 28-də ikinci respublika Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası 
yaradıldı. İki il ərzində öz müstəqilliyini qoruyub saxlamağa nail olan respublika 1922- ci 
ildə SSRİ-nin tərkibinə daxil olduqdan sonra öz müstəqilliyinin ancaq formal atributlarını 
saxlaya bilmişdi. Yalnız onu əvəz edən dördüncü respublika müstəqillik ideyasını 
yaşatmış və Azərbaycan bütün sərvətlərinin, o cümlədən neftinin tam sahibi kimi çıxış 
edə bilmişdir. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixinə dair sanballı əsərlər, hətta ikicildlik 
ensiklopediya nəşr edilsə də, tariximizin bu mərhələsi ilə bağlı çox sayda sənədlər hələ 
xarici ölkələrin qapalı arxivlərində saxlanılır və öz tədqiqatçılarını gözləyir. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti özünün siyasi quruluşuna, həyata keçirdiyi demokratik 
dövlət quruculuğu tədbirlərinə, həmçinin qarşısına qoyduğu məqsəd və vəzifələrə görə də 
Avropanın ənənəvi demokratik respublikalarından geri qalmırdı. 
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Xülasə 

 

XXI əsrin əvvəllərinə qədər Azərbaycan dövləti çoxəsrlik tarixi yol keçmişdir. Qədim dövlətçilik 

tarixinə və mədəniyyətinə malik Azərbaycan strateji bir region kimi daima yadelli işğalçıların 

diqqətini cəlb etmişdir. Çoxəsrlik tariximizdə xalqımız bir çox sınaqlardan çıxmışdır. 

Azərbaycanın müstəqilliyi bu çoxəsrlik tariximizdə ən əhəmiyyətli və dəyərli bir hadisədir. Bu 

baxımdan, son zamanlar tariximizin 1918-1920-ci illər dövrünə böyük maraq var.1918-1920-ci 

illər Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını özünün təyin etməyə qadir olduğunu sübut etməyə 

cəhd göstərdiyi bir dövrdür. Bu dövrdə dünyanın bir sıra böyük dövlətləri Azərbaycanın 

istiqlaliyyətini tanımağa başlamış, türk dünyasında və islam aləmində ilk demokratik respublika 

yaranmışdır. Həmçinin, Zaqafqaziyanın şərqi və cənubunun Azərbaycan torpaqları elan edilməsi, 

xalqımızın bu torpaqların bütövlüyü uğrunda mübarizə aparması, iqtisadi və hərbi cəhətdən 

Azərbaycanın güclü dövlətə çevrilməsi məqsədilə böyük işlərin nəzərdə tutulması və bu yolda bir 

sıra ciddi əməli addımların atılması da bu dövrə təsadüf edir. Nəhayət, bu dövr Azərbaycanın 

ikinci dəfə işğala məruz qaldığı bir dövrdür. 

 

Açar sözlər: Azərbaycan, İslam, Zaqafqaziya, çoxəsrlik tarix, mədəniyyət 
 
 
 
 
 

Müasir Azərbaycan siyasi fikrinin 1918-1920-ci illər təcrübəsinə böyük ehtiyacı var və 

bu təcrübə xarici siyasətin planlaşdırılması sahəsində əvəzsiz materiallar verir. 1918-20-

ci illər dövründə təşkil olunmuş müxtəlif hökumət kabinetlərində Xarici İşlər Nazirliyinin 

möhkəmləndirilməsi və təşkilati strukturunun təkmilləşdirilməsinə böyük diqqət 

yetirilirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasət idarəsinə müxtəlif vaxtlarda 

dovrünün ziyalıları, dünya siyasətinin sirlərinə bələd olan, çevik diplomatik bacarığa 

malik Fətəli Xan Xoyski, Məmməd Həsən Hacınski, Məmməd Yusif Cəfərov, Adil xan 

Ziyadxanlı başçılıq etmişdilər. Azərbaycan diplomatiyasının hazırlanmasında və həyata 

keçirilməsində M.Ə.Rəsulzadə, Ə.M.Topçubaşov, Ə.Ağayev, N.Yusifbəyli, 
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Ə.Şeyxülislamov, C.Hacıbəyli, M.Y.Mehdiyev. M.Məhərrəmov, Ə.Haqverdiyev, 
Y.V.Çəmənzəminli və digərləri yaxından iştirak etmişlər. Milliyyətindən və dini 

etiqadından asılı olmayaraq qonşu dövlətlərlə mehriban münasibətlər saxlamaq 
Azərbaycan diplomatiyasının aparıcı istiqaməti, onun çıxış nöqtəsini təşkil edirdi. Böyük 

dünya siyasəti baxımından Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasətini üç dövrə 
bölmək olar: 

 

1)Türkiyə oriyentasiyası dövrü (1918-ci il may-oktyabr);  
2)Qərb oriyentasiyası dövrü (1918-ci il noyabr-1920-ci il yanvar);  
3)Geniş və hərtərəfli dünya əməkdaşlığına daxil olmaq uğrunda mübarizə dövrü - (1920-
ci il yanvar-aprel). 

 

Ġstiqlal bəyannaməsi və Azərbaycan diplomatiyasının ilk addımları 

 

Zaqafqaziya Seyminin Osmanlılara müharibə elan etməsi və mart soyqrımı 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradılmasını zəruri edirdi. 1918-ci il mayın 26-da 
Zaqafqaziya Seyminin sonuncu iclası keçirildi. Gürcü nümayəndələrinin seymdən çıxıb, 
Gürsüstanı müstəqil dövlət elan etməsi Cənubi Qafqazda yeni siyasi vəziyyət yaratdı.  
Sabahı günü, mayın 27-də seymin müsəlman qismi dəyişən vəziyyəti müzakirə etdi. 
Azərbaycanın müstəqilliyi fikrinin yetişmiş olmasına baxmayaraq, bu tarixi hadisə iki 
gün ləngidi. Bu, Azərbaycan istiqlalı məsələsinin beynəlxalq xarakterindən çox daxili 
amillərlə bağlı idi. 

 

Batum danışıqlarında iştirak edən nümayəndə heyətinin üzvü N.Yusifbəyli də 27 mart 

tarixli iclasda iştirak edib, Cənubi Qafqazın müstəqilliyini qorumağa, gənc dövlətin 

güclənməsi və çiçəklənməsində Türkiyənin əlindən gələn köməyi əsirgəməyəcəyini 

bildirdi. Yusifbəylinin məruzəsini nəzərə alaraq iclas Batumdakı danışıqların davam 

etdirilməsi zərurəti haqqında qərar qəbul etdi. Daha sonra iclas seymin dağılmasından 

sonra yaranmış vəziyyəti geniş müzakirə edərək, ölkə daxilində anarxiyanın hökm 

sürdüyü, milli məsələlərin kəskinləşəcəyi ehtimalı qarşısında Azərbaycanda müvəqqəti 

Azərbaycan Milli şurasının yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. Milli Şura seymdəki 

bütün müsəlman fraksiyalarının üzvlərindən ibarət olub, fraksiyaların sayına müvafiq 

olaraq tərkibini genişləndirmək hüququna malik idi. 

 

1918-ci il 28 may tarixli iclasında Azərbaycan Milli Şurası Azərbaycanın dövlət 

müstəqilliyi haqqında bəyannamə qəbul etdi. Sonralar bu ―İstiqlal bəyannaməsi‖ və ya 

―Misaği-milli‖ adlandırıldı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından sonra 
Azərbaycan- Türkiyə münasibətləri yeni mərhələyə-dövlətlərarası münasibətlər 

mərhələsinə daxil oldu. ―İstiqlal bəyannaməsi‖nin müddəalarına aiddir: Tamhüquqlu və 
müstəqil dövlət olan Azərbaycan Cənubi Qafqazın cənub və qərb hissələrindən ibarətdir; 

 

• Ali hakimiyyət xalqa məxsusdur;  
• Siyasi quruluş forması Xalq Cümhuriyyətidir;  
• AXC beynəlxalq birliyin bütün üzvləri ilə, xüsusən həmsərhəd xalqlar və 
dövlətlərlə dostluq əlaqələri yaradacaqdır;  
• AXC öz sərhədləri daxilində millətindən, dinindən, ictimai vəziyyəti və 
cinsindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlarına tam vətəndaşlıq və siyasi hüquqlar verir;  
• AXC onun ərazisində yaşayan bütün xalqların sərbəst inkişafına şərait 
yaradacaqdır; 
 
 
. 
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• Məclisi-Müəssisənin çağrılmasına qədər Azərbaycanda ali hakimiyyət Milli Şura 
və onun qarşısında məsul olan Müvəqqəti hökümət sayılır;  
Daha sonra Milli Şura Fətəli xan Xoyskiyə müvəqqəti hökuməti təşkil etməyi tapşırır. 

Müvəqqəti hökumətin tərkibinə bitərəf F. Xoyski (Nazirlər Şurasının sədri və daxili işlər 

naziri), ittihadçı Xosrov bəy Sultanov (hərbi nazir), müsavatçı Məmməd Həsən Hacınski 

(xarici işlər naziri), müsavatçı Nəsib bəy Yusifbəyli (maliyyə və xalq təhsili naziri), 

müsavatçı Xəlil bəy Xasməmmədov (ədliyyə naziri), bitərəf, sonra müsavatçı olmuş 

Məmməd Yusif Səfərov (ticarət və sənaye naziri), hümmətçi Əkbər Ağa Şeyxülislamzadə 

(əkinçilik və əmək naziri), sosialist Xudadat bəy Məlikaslanov (yollar, poçt və teleqraf 

naziri) və hümmətçi Camo bəy Hacınski (dövlət nəzarətçisi) daxil oldular. Mayın 30-da 

Azərbaycanın öz müstəqilliyini elan etməsi haqqında radioteleqrafla dünyanın əsas siyasi 

mərkəzlərinə məlumat verildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti beynəlxalq münasibətlər 

sahəsində ilk müstəqil addımlarını atmağa başladı. 
 

 

Bu zaman Batumda danışıqlar davam edirdi. Cənubi Qafqazın özünü müstəqil elan etmiş 
üç dövləti ayrı-ayrılıqda Osmanlı nümayəndələri ilə danışıqlar aparırdı. İyunun 4-də 
Osmanlı nümayəndələri ilə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan nümayəndələri ayrı-
ayrılıqda müqavilə imzaladılar. Bu müqavilə Ermənistan və Gürcüstan üçün çox ağır idi, 

onlar xeyli torpaq itirmiş, bir sıra güzəştlərə getməyə məcbur olmuşdular. 

 

Müstəqil Azərbaycan dövləti adından Milli şuranın sədri M.Ə. Rəsulzadə və xarici işlər 

naziri M.H.Hacınski, Osmanlı dövləti tərəfindən ədliyyə naziri Xəlil bəy və şərq cəbhəsi 
komandanı Vəhib Paşanın imzaladıqları dostluq müqaviləsinə əsasən iki ölkə arasında 

daimi sülh və möhkəm dostluq münasibətləri bərqərar edilirdi. Osmanlı hökuməti qayda-
qanunu və ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ehtiyac olduğu təqdirdə Azərbaycan 

hökumətinə silahlı qüvvələrlə yardım etməyi öz öhdəsinə götürürdü. Azərbaycan Milli 
Şurası və Müvəqqəti hökumət iyun ayının 16-da Gəncəyə köçən kimi imtahan qarşısında 

qalmalı oldu. 

 

Milli Şuradan kənarda qalmış bəzi qüvvələr, xüsusən ilhaqçılar real qüvvəyə malik olan 
Nuru Paşa vasitəsilə Milli Şuranı hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağa çalışdılar. Milli Şuranın 
və Müvəqqəti hökumətin ləğv edilməsi və Nuru Paşanın özünün yeni hökumət təşkil 
etməsi tələb olundu. Bu, artıq böhran demək idi. 

 

Milli Şuranın sədri M.Ə.Rəsulzadə, baş nazir F.Xoyski və xarici işlər naziri 
M.H.Hacınskidən ibarət bir heyət Nuru Paşa ilə görüşüb, məsələni müzakirə etmək 
istədilər. Lakin Nuru paşa ―yalnız bir əsgər olub, siyasətdən anlamadığını, bu xüsusda 
Əhməd bəy Ağaoğlu ilə danışmağı məsləhət görmüşdü. Müzakirə nəticəsində Ə.Ağaoğlu 
razı olur ki, Milli Şura yeni hökumət qursun və işin xatirinə bütün hüququnu bu 
hökumətə təhvil verib, özünü buraxsın. 

 

Müzakirənin nəticələri Milli Şuranın 17 iyun tarixli iclasında kəskin mübahisələrə səbəb 
oldu. Milli Şuranın bir sıra üzvləri Nuru paşanın və ətrafındakı adamların ölkənin daxili 
siyasi həyatına müdaxiləsini kəskin pisləyib, Milli şuranın öz hüququndan əl çəkib, 



61 Zahid İdriszadə  
 
 

ölkəni qara qüvvələrin ixtiyarına buraxmamağı təklif etdilər. F. Xoyski hökumətin 

istefasını elan etdi. Beləliklə, Azərbaycan siyasi xadimləri daxili irticaçı qüvvələrin ilk 

zərbəsini qəbul edib, mövcud şəraitdə,düzgün qərar qəbul etdi. Lakin milli-demokratik 

qüvvələri Osmanlı dövlətinin Azərbaycana və Azərbaycan istiqlalına birmənalı olmayan 

münasibəti daha çox narahat etməyə başladı. Osmanlı hökuməti nümayəndə heyətinin 

xahişini nəzərə alıb, on il müddətinə Azərbaycana 2 milyon lirə həcmində borc verməyi 

qərara aldı. Azərbaycan pullarının çapı da İstanbulda başlandı. Yenə də Azərbaycan 

heyətinin israrlı xahişlərini nəzərə alaraq, Türkiyə Azərbaycana istənilən qədər kitab və 
müəllim göndərməyə razılıq verdi. Azərbaycan heyətinin ən böyük müvəffəqiyyəti isə 

Azərbaycana hərbi yardım məsələsini həll etməsi idi. Batum müqaviləsinin 4-cü bəndinə 

müvafiq olaraq Ənvər paşa Azərbaycana kifayət qədər hərbi qüvvə göndərəcəyinə söz 

verir. Lakin bu qərarı verərkən Ənvər paşa onu da qeyd edir ki, Türkiyənin maliyyə 

vəziyyətinin ağır olduğu bir dövrdə hər ay Azərbaycanda olan hissələrə 50 min lirə, 

yaxud 1 milyon manat xərclənməsi ağır yükdür və Rəsulzadə vasitəsi ilə Azərbaycanın öz 

ordusunu yaratmağıı tövsiyyə edir. 

 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin ilk diplomatik addımları İstanbul görüşlərində atıldı. 

Ondan asılı olmayan şərtlərə görə konfransın baş tutmadığına baxmayaraq, Azərbaycan 
nümayəndə heyəti xarici ölkə nümayəndələri, ilk növbədə Dördlər ittifaqı ölkələri ilə 

vacib təmaslar qurmuş, Azərbaycan hökumətinin bu və ya başqa məsələlərdə mövqeyini 
bildirmiş və müdafiə etmişdi. Türkiyə ilə isə hərtərəfli əlaqələrin əsası qoyulmuşdu. Ən 

vacibi isə nümayəndə heyəti Bakını düşməndən azad etmək üçün zəruri hərbi qüvvə 

almaq məqsədinə nail oldu. 

 

Azərbaycan Gürcüstan münasibətləri və Borçalı məsələsi 

 

Sərhəd məsələsi tezliklə istiqlalını elan etmiş Cənubi Qafqazın üç yeni dövləti arasında 
münaqişəli problemə çevrildi. 1918-ci il iyun ayının 5- də Gürcüstan hökümətinin 

iclasında Borçalı qəzasında işlərin vəziyyəti və Gürcüstan dövlətinin dəqiq sərhədlərinin 
aydınlaşdırılması məsələsi qaldırıldı. Borçalı, Sığnax və Tiflis qəzalarının sərhədlərində 

silahlı qüvvələrin yerləşdirilməsi haqqında qərar qəbul edildi. 

 

Bu qərardan bir neçə gün sonra alman hərbi dəstələrinin müşayiəti ilə Borçalıya gürcü 
qoşunları yeridildi. Onlara Poylu körpüsünə qədər dəmiryol xətti boyu ərazini tutmaq 

əmri verilmişdi. Borçalıya daxil olan hərbi hissələrin köməkliyi ilə gürcü məmurları öz 
idarələrini qurmaqla yanaşı, burada taxıl məhsulunu müsadirə edir, yerli əhalini 

incidərək, onları yurdlarını tərk etməyə məcbur edirdilər. Yerli əhali bir çox hallarda 
Azərbaycan hökumətinə müraciət edir, bu torpaqların Azərbaycan torpaqları hesab 

edilməsini və yeni yaranmış Azərbaycan Demokratik Respublikasının öz hakimiyyətini 

Borçalıda təsbit etməsini tələb edirdi. 

 

Gürcü hökumətinin tez-tələsik Borçalını özününküləşdirmək cəhdlərinə, buradakı yerli 

türk əhalisinin incidilməsi və onların kömək haqqında müraciətlərinə Azərbaycan 
hökuməti fəal reaksiya verdi. Xarici İşlər naziri M.H.Hacınski iyunun 14-də Gürcüstan 

Respublikasının xarici İşlər nazirinə məktubla müraciət etdi. M.H.Hacınskinin 
məktubunda Gürcüstan hökümətinin Borçalı qəzasını Gürcüstan ərazisi sayaraq, guya 

qəzanı quldur dəstələrindən təmizləmək üçün oraya alman dəstələri ilə birlikdə gürcü 
qoşunlarını göndərməsi məsələsinə toxunulmuş və Borçalı qəzası əhalisinin buraya 

gəlmiş nümayəndələrinin həmin dəstələrlə dinc müsəlman əhalisi arasında silahlı 
 
 
. 



Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin…. 62  

 

toqquşma olduğunu bildirdikləri qeyd olunmuşdur.Çox keçmədən Gürcüstanın baş naziri, 
Xarici İşlər naziri əvəzi N.Ramişvili iyunun 17-də bu məktuba cavab göndərdi. Nazir 
cavab məktubunda daxili asayişin pozulduğuna təəssüf hissini bildirmiş və Borçalının 
Gürcüstanın əzəli torpaqları olduğunu qeyd etmişdir. 

 

M. H. Hacınski növbəti, 22 iyun tarixli cavab məktubunda yenidən sərhəd məsələsi üzrə 
qarışıq Azərbaycan-Gürcüstan komissiyasının yaranması təklifini irəli sürdü.Azərbaycan 

Respublikasının sərhəd məsələlərini qarışıq komissiya vasitəsilə həll etmək təklifini 

Gürcüstan hökuməti qəbul etmək istəmir, keçmiş Tiflis quberniyası ərazisinin qeyd-
şərtsiz Gürcüstan ərazisi olduğu fikrində israr edirdi. Gürcüstan hökümətinin başçısı 

Azərbaycanın Tiflisdəki Rəsmi nümayəndəsi Məmməd Yusif Səfərovla söhbətində bir 
daha qəti şəkildə bildirdi ki, onun hökuməti keçmiş Tiflis və Yelizavetpol 

quberniyalarının sərhədlərini dəyişməz hesab edir . 

 

Şıxlı kəndinin yerli əhalisi ilə gürcü hərbçiləri arasında silahlı toqquşmadan və yerli 
əhalinin hərbçiləri qovmasından sonra Gürcüstan höküməti Azərbaycan hökümətinə 

ultimatum verdi. Bu ultimatum vəziyyəti daha da gərginləşdirdi.Yaranmış təhlükəli 
vəziyyəti müzakirə edərək Azərbaycan höküməti konflikti dərinləşdirməmək yolu tutdu, 

lakin öz təklifindən geri dönmədiyini bildirdi. 

 

Qarayazı ətrafında münaqişənin ciddi xarakter aldığını görən və bu məsələni öz ölkəsinin 

nüfuzunu artırmaq üçün münasib vasitə hesab edən Almaniyanın Qafqazdakı 
nümayəndəsi General fon Kress münaqişənin həllində öz vasitəçiliyini təklif etdi. 

Almaniya nümayəndəsi gürcü tərəfini beynəlxalq arbitraj komissiyasının yaradılmasına 
razı saldı, Azərbaycan tərəfinə isə kiçik alman hissələrinin buraya yerləşdirilməsi şərti ilə 

Qarayazıdakı hərbi hissələrinin çıxarılmasını təklif etdi. Azərbaycan hökuməti 
Qarayazıda alman hərbi dəstəsinin yerləşdirilməsini yerli əhali arasında arzuolunmaz 

reaksiya yaratması təhlükəsi ilə əsaslandıraraq, Qarayazıdan Gürcüstan və Azərbaycan 
hissələrinin çıxarılması əvəzində burada alman və türk dəstələrinin yerləşdirilməsini 

təklif etdi. Azərbaycan hökumətinin bu təklifini Nuru paşa da müdafiə etdi.  
Son nəticədə Azərbaycan korpusu dəstəsinin burada qalması şərti ilə qarışıq beynəlxalq 
komissiyanın yaradılması haqqında razılıq əldə edildi. 

 

Azərbaycan hökuməti Borçalı mahalının taleyini həll etməli olan danışıqlara Azərbaycan 
nümayəndələrinin dəvət olunmamasına qəti etirazını bildirdi. Azərbaycanın Tiflisdəki 
nümayəndəsi Gürcüstan Xarici İşlər naziri ilə söhbətində bildirirdi ki, Azərbaycan 
nümayəndələrinin iştirak etmədikləri danışıqların qərarını Azərbaycan tanımayacaq.  
1919-cu ilin fevral ayının 21-də Gürcüstanın Xarici İşlər naziri Azərbaycan hökümətinə 
nota ilə müraciət edib, qonşu ölkələr arasında dəmiryol hərəkətini, poçt və teleqraf 

mübadiləsi sahəsindəki problemləri, gömrük, maliyyə və mal mübadiləsi məsələlərini 
müzakirə etmək üçün Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Dağlılar Respublikasının 

yüksək səlahiyyətli nümayəndələrindən ibarət konfransın keçirilməsini təklif etdi. 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər şurası bu təklifi qəbul etdi. Gürcü höküməti 

konfransın gündəliyində təklif edilən əlavə məsələlərə müsbət münasibətini bildirdi, lakin 
Cənub-Qərbi Qafqaz Respublikasının iştirakına qəti etiraz etdi. Eyni münasibət 
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Ermənistan hökümətinə də aid idi. Konfransın iflası təhlükəsini görən Azərbaycan 
höküməti Cənub-Qərbi Qafqaz Respublikası məsələsində israr etmədi və uzun yazışma 

və mübahisələrdən sonra yeni yaranmış dörd Qafqaz dövlətinin yüksək səlahiyyətli 
nümayəndələrinin iştirak etdiyi konfrans aprelin 25-də Tiflisdə öz işinə başladı. 

Azərbaycan Respublikası nümayəndə heyətinə baş nazir və xarici işlər naziri əvəzi Fətəli 
xan Xoyski özü başçılıq edirdi. 

 

Mübahisəli məsələlərin, o cümlədən ərazi-sərhəd məsələlərinin həlli yollarının əsas 

istiqamətləri və prinsipləri barədə Qafqaz dövlətlərinin razılığa gəlmələri konfransın ən 
böyük müvəffəqiyyəti idi.Komissiyaların gərgin və konstruktiv işi bu konfransın Qafqaz 

dövlətləri arasında normal münasibətlərin nəhayət qurulması işində əhəmiyyətli mərhələ 
olacağı ümidini verirdi. 

 

Lakin iyun ayının əvvəllərində regionda vəziyyətin kəskin surətdə dəyişməsi Qafqaz 
konfransını öz işini dayandırmağa məcbur etdi. Denikin ordusunun Dağıstan üzərinə 

hücumu və Cənuba doğru sürətlə irəliləməsi Azərbaycan Respublikasının qismən 
Gürcüstanın taleyi üçün ciddi təhlükə yaratdı. 

 

Qafqaz konfransının uğurlu işi, o cümlədən burada Azərbaycan tərəfinin təklif etdiyi 
Qafqazın müstəqilliyinə təcavüzün qarşısının alınması tədbirləri haqqında sənədin 

konstruktiv müzakirəsi Denikin təhlükəsinə qarşı Azərbaycan və Gürcüstan 
hökumətlərinin fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsi üçün münasib baza yaratdı. Bu meylin 

nəticəsi olaraq Azərbaycanla Gürcüstan arasında 1919-cu ilin iyunun 16-da Tiflisdə 
imzalanmış və iyunun 27-də hər iki ölkənin parlamentində təsdiq edilmiş hərbi-müdafiə 

müqaviləsi meydana çıxdı. 

 

Hərbi-müdafiə müqaviləsinə görə, Qafqaz dövlətlərinin istiqlalı və ərazi bütovlüyünə hər 
hansı dövlət tərəfindən təcavüz olduğu təqdirdə müqavilə iştirakçısı olan dövlətlər bir-

birinə hərbi yardım göstərməli razılığa gəlmiş tərəflər hər iki dövlətin müstəqilliyi və 

suveren hüquqlarının qorunmasına yönəlmiş diplomatik danışıqlarda birgə hərəkət 
etməli,tərəflər separat sülh danışıqlarından çəkinməli, tərəflər müttəfiqləri ilə ilkin 

razılığa gəlmədən, başqa dövlətlərlə hərbi konvensiyalar bağlamamalı idilər. 

 

Müqavilənin 10-cu maddəsi Qafqazın üçüncü dövləti Ermənistan barədə idi. Müqavilənin 
rəsmi elanından sonrakı iki həftə ərzində Ermənistan bu müqaviləyə qoşula bilərdi. 
Ermənistan hökuməti müdafiə paktına nəinki qoşulmadı, hətta Denikinlə gizli sazişə 
gəlib, Azərbaycan və Gürcüstana qarşı onunla ittifaq yaratdı baxın. 

 

Azərbaycan-Gürcüstan paktı iki ölkə arasında münasibətlərin normal məcraya düşməsi və 
əlaqələrin inkişafı üçün münasib şərait yaratdı. Xüsusən hərbi sahədə əməkdaşlıq 
meylləri artdı. 

 

Azərbaycan hökumətinin dəvəti ilə 1919-1920-ci illərdə onlarla gürcü zabiti Azərbaycan 
Ordusuna cəlb olundu. Gürcü hökuməti öz anbarlarından Azərbaycana lazım olan qədər 

əsgəri təchizat vasitələrinin buraxılmasına da razılıq verdi. 1920-ci ilin fevralın 5-də 
Gürcüstanla ticarət tranzit müqaviləsi imzalandı. Müqaviləyə əsasən iki ölkə arasında 

sərbəst tranzit rejimi müəyyən edildi. Bir il müddətinə nəzərdə tutulmuş bu müqaviləyə 
əsasən Azərbaycan qonşu ölkəyə münasib qiymətlər və qaydada istədiyi qədər neft və 

neft məhsulları satmalı idi. 
 
 
. 
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Beləliklə, Gürcüstanla 1918-ci ilin may ayının sonlarından qurulan əlaqələr çox çətin 
mərhələləri keçib, bəzi vaxtlar böhran həddinə qədər kəskinləşsə də, 1920-ci ilin 

əvvəllərindən etibarən normal məcraya düşməkdə idi. İki ölkənin maraqları strateji 
məsələlərdə üst-üstə düşdüyü üçün Azərbaycanla Gürcüstan arasında mehriban qonşuluq 

münasibətləri formalaşmaqda idi. 

 

Azərbaycan – Ermənistan münasibətləri və Qarabağ məsələsi 

 

Zaqafqaziya Seymi dağıldıqdan sonra yeni yaranmış dövlətlərin sərhədlərini 

müəyyənləşdirmək zərurəti meydana çıxdı.Aleksandropolun (Gümrünün) Türkiyə 

tərəfindən tutulması ilə əlaqədar Ermənistan hökümətinin İrəvanı özünə siyasi mərkəz 

seçməsi məsələsi nəzərdən keçirildi. Azərbaycan Milli Şurası səs çoxluğu ilə İrəvan 

şəhərini Ermənistan Respublikasına güzəştə getdi. Lakin Milli şuranın bəzi üzvləri bir 

neçə gün sonra bu qərara etiraz etmiş, onun İrəvan quberniyası müsəlman əhalisinin 

gələcək taleyi üçün təhlükə yaradacağı ehtimalından narahat olduqlarını göstərmişdilər. 

Həmin 7 iyun tarixli iclasda Zaqafqaziya seymi üzvü olan daşnak partiyasının liderlərinin 

may ayının əvvəllərində müsəlman fraksiyasına təklif etdiyi siyasi alver yenidən 

müzakirə edildi. Ermənilər Bakıda, gələcək hökumətin sırf müsəlman deyil, beynəlmiləl 

xarakterdə olması və erməni hissələrinin Bakıda qalması müqabilində Bakı sovetinin 

buraxılmasını öz öhdələrinə götürürdülər. Lakin Azərbaycan Milli Şurası bu şərtləri rədd 
edib, Bakı şəhərində hakimiyyətin bölünməzliyini bildirdi. 

 

Siyasi gedişat tezliklə bu iki respublikanın bir konfederasiyada birləşməsinin mümkün 

olmadığını göstərdi. Bakı sovetinə tabe olan hərbi hissələrin Gəncə üzərinə yürüşü və 

Azərbaycan hökumətinin öz hakimiyyətini Azərbaycanın mərkəzində təsbit etmək 

məsələləri ilə məşğul olduğu bir dövrdə Ermənistan hökuməti fürsətdən istifadə edərək, 

bütün gücü ilə keçmiş İrəvan quberniyasını yerli qeyri-erməni əhalidən təmizləmək işini 

davam etdirirdi. Həmin ilin avqust ayının təkcə iki həftəsi ərzində bu mahallarda 50 kənd 

viran edilmişdi. Dünya müharibəsinin 1918-ci ilin ortalarında Ermənistan üçün çox ağır 

şərait yaratdığına baxmayaraq, o, İstanbula göndərdiyi nümayəndə heyətinə geniş ərazi 

iddiaları irəli sürməyi tapşırmışdı. Konfransda iştirak etmək arzusu ilə İstanbula getmiş 

Qafqaz nümayəndə heyətindən ən hazırlıqlısı ermənilər idi. Onlar konfransa xeyli 

statistik materiallar, eləcə də özləri hazırladıqları layihələr ilə gəlmişdilər. 

 

Azərbaycan hökümətinin başının Bakı məsələsi və ölkənin mərkəzində dövlət 
orqanlarının yaradılmasına qarışdığı üçün ermənilər fürsətdən istifadə edərək, 

Azərbaycan hökumətinin hələ nüfuz dairəsində olmadığı yerlərdə bütün gücləri ilə etnik 
təmizləmə ilə məşğul olurdular. 1918-ci il iyun ayının 20-də böyük bir hərbi dəstənin 

başında General Andronik Naxçıvana daxil oldu. O, yol boyu müsəlman kəndlərini 
dağıtmış, yerli əhalidən xeyli adam məhv etmişdi. İki gündən sonra Andronik Culfaya 

gəlib, Araz çayını keçərək İran ərazisinə daxil oldu. Xoy yolu ilə Salmasa doğru hərəkət 
etməyə başladı. Məqsədi İrandakı ingilis qoşunları ilə birləşmək idi. 

 

Lakin Osmanlı  komandanlığı  yolu  kəsib,  onu  geri  -  Culfaya  dönməyə  məcbur  etdi.  
Oradan  Əbrəqunis kəndinə hərəkət edib, daha sonra  isə  Qafan  istiqamətinə getdi. 
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Andronikin dəstəsi onlarla müdafiəsiz kəndi darmadağın etmiş, minlərlə dinc müsəlman 
əhalini xüsusi vəhşiliklə qətlə yetirmişdi. Andronik kifayət qədər top və pulemyot əldə 

etmişdi. Andronik Zəngəzuru tam ələ keçirmiş, buradakı türk kəndlərini dağıtmış, əlinə 
keçən əhalini isə məhv etmişdi. Zəngəzurla kifayətlənməyən ermənilər öz nüfuz 

dairələrini qonşu mahallara da yaymağa çalışırdılar. Əlverişli şəraitdən istifadə edərək, 
ermənilər Qarabağın müxtəlif məntəqələrindən yığdıqları nümayəndələrin qurultaylarını 

keçirmiş, üç dəfə Azərbaycan hökumətinin xəbərdarlığına əhəmiyyət vermədən, 
Ermənistana birləşdiklərini bildirmişdilər. 

 

Azərbaycanın Zəngəzur və Qarabağda yerli hakimiyyət orqanlarının ixtiyarında 
kifayət qədər qüvvə olmadığından, Andronik ordusu törətdiyi vəhşiliyi genişləndirirdi. 
Yerli mahal rəisləri mərkəzə bir-birinin dalınca kömək haqqında müraciətlər edirdilər.  
Azərbaycan hökuməti Andronikin törətdiyi qətl-qarət haqqında Ermənistan hökumətinə 

rəsmi nota  göndərib,  bu  hərəkətlərin  qarşısını  almağı  tələb etdi.  Cavab notasında 

erməni hökuməti Andronikin hərəkətlərinin ona dəxli olmadığını bildirdi.  

Sentyabr ayında Bakı məsələsi həll edildikdən   sonra Azərbaycan  hökuməti Andronik  
dəstələri ilə mübarizə aparmaq üçün Qarabağa qoşun göndərdi. Andronikin dəstələri 
əzilərək, Əsgərandan, sonra Şuşadan çıxarıldı. Andronik özü Gorusa, oradan da İrəvana  
qaçdı.  Erməni  təcavüzünün qarşısını  almaq  üçün iyul  ayının  15-də  Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər şurası Fövqəladə İstintaq Komissiyasının yaradılması 
haqqında qərar qəbul etdi. Fövqəladə İstintaq Komissiyasıiın sədri Ələkbər bəy  
Xasməmmədov təyin edildi. Komissiya çox fəal şəkildə işə başladı, 1918-ci ilin qanlı 
mart hadisələrini, Şamaxıdakı vəhşilikləri, İrəvan quberniyası ərazisində ermənilərin 

törətdiyi cinayətləri araşdırmağa balşadı. İstintaq Komissiyasının məhsuldar işləməsinə 
baxmayaraq, törədilmiş kütləvi cinayət hallarının həcmi komissiyanın öz işini 

yekunlaşdırmasına imkan vermədi. 

 

Ermənilər Mudros barışığı və Antantanın müharibədən qalib çıxmasına sevindilər. 
Azərbaycan Respublikasının yaxın müttəfiqi Osmanlı imperiyasının müharibədə 

məğlubiyyəti Ermənistanın Azərbaycana münasibətində böyük dəyişiklik yaratdı. 
Azərbaycan Ordusunun hələ yaranmadığı, Azərbaycan hökumətinin ixtiyarında yerli 

əhalini qorumaq üçün kifayət qədər hərbi qüvvənin olmadığı, üstəlik Bakını işğal etmiş 

Müttəfiq qüvvələrin baş komandanı Tomsonun Azərbaycan hökumətini tanımaq 
istəmədiyi bu zaman kəsiyində ermənilərin hərbi səylərinin əsas istiqamətlərindən biri də 

 

Zəngəzur və Naxçıvan bölgələri idi. Noyabr ayının birinci yarısında Andronik 
Zəngəzurdakı bütün hərbi hissələrə və erməni əhalisinə əmrlə müraciət etdi. O, əslində 

Zəngəzurda özünü bütün hərbi dəstələrin baş komandanı elan edib, bütün hissələrin 
komandirlərindən onun bütün əmrlərinə cüzi sapma olmadan sözsüz əməl etmələrini tələb 

etdi.Erməni hökuməti keçmiş İrəvan quberniyası və qonşu mahallarda dinc əhalinin 
kütləvi qırğınını təşkil etməklə yanaşı, fürsətdən istifadə edərək Bakıda və Azərbaycan 

Respublikasının digər mərkəzi bölgələrində Azərbaycanın erməni əhalisinin 
təhlükəsizliyi məsələsini qaldırır. 

 

1919-cu il yanvar ayının 29-da Azərbaycan Respublikasının Nazirlər şurası daxili işlər 
nazirinin Şuşa, Zəngəzur, Cəbrayıl və Cavanşir mahallarında müvəqqəti valilik (General-

qubernatorluq) yaratmaq təklifini müzakirə edərək, müvəqqəti valiliyin yaradılması 
haqqında qərar qəbul etdi. Qarabağ və Zəngəzurda erməni basqınlarına qarşı mübarizədə 

böyük nüfuz və təcrübə qazanmış Xosrov bəy Sultanov vali təyin edildi. Buna cavab 
 
 
. 
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olaraq Erməni hökuməti dərhal Azərbaycan hökumətinə etiraz notası göndərdi və bu 
qərarı tanımayacağını bildirdi. Azərbaycanın o vaxtkı xarici işlər naziri A.Ziyadxan 
cavab notasında ermənilərin protestinin əsassız olduğunu göstərib, onu Azərbaycanın 
daxili işlərinə qarışmaq cəhdi kimi qiymətləndirdi. 

 

General Tomson Azərbaycan hökumətinin bu tədbirlərini qanuni hesab etdi.  
Ermənilər üçün ən böyük zərbə Andronikin Zəngəzurdan çıxarılması haqqında General 
Tomsonun tələbi oldu. Tomsonun qərarına əsasən Andronik ixtiyarında olan qeyri-nizami 

dəstələri buraxmalı, 1300 nəfərlik piyada və 500 süvari ilə Yevlaxa qədər hərəkət etməli, 
oradan qatarla İrəvana yola düşməli idi. Lakin sonra Andronikin hərəkət istiqaməti 

dəyişdirildi, hərbi dəstələri buraxaraq, aprelin əvvəllərində o, İrəvana, oradan da xaricə 
çıxıb getdi. 

 

Müvəqqəti valiliyin yaranmasını və doktor Sultanovu tanımayacaqlarını bildirən 
ermənilər öz fəaliyyətlərini davam etdirməkdə idilər. Yanvar- fevral (1919) aylarında 
Qarabağ və Zəngəzurda ermənilər ingilis missiyasının gözü qarşısında əsgər yığmaqla 
məşğul idilər. 

 

Belə bir şəraitdə işə başlayan Sultanov Qarabağ və Zəngəzurda Azərbaycan 

Respublikasının dövlət hakimiyyətini təsbit etdirmək üçün həm ermənilərin, həm də 

ingilislərin müqavimətini qırmalı idi. Müvəqqəti vali hər şeydən əvvəl Yevlax-Şuşa 

yolunun açılmasını və onun təhlükəsizliyini təmin etdi. Qarabağla Azərbaycanın baŞqa 

bölgələri arasında gediş-gəlişi yoluna qoydu. Bu, sürülərin aran bölgələrindən yaylaqlara 

çıxarılması üçün münasib şərait yaratmış oldu. Bu, erməni milli şurasının müqavimətinə 

rast gəldi. Ermənilər iyunun 4- də Şuşa yaxınlığındakı Üçmıx deyilən yerdə qoyulmuş 

posta hücum edib, 3 əsgəri öldürdülər. Bu hadisə iyunun əvvəllərində Qarabağda 

ermənilərlə azərbaycanlılar (türklər) arasında onlarca adamın ölümü ilə nəticələndi. 

İngilis komandanlığı Azərbaycan hökumətindən Xosrov bəy Sultanovun vəzifədən 

gotürülməsini tələb etdi. 

 

X. Sultanov bu məruzəsində Şuşadakı ingilis nümayəndələrinin ikibaşlı siyasətini 

faktlarla sübut edir, valilik yaranan vaxt ingilislərin üstünə götürdükləri ohdəlikləri 
bilərəkdən yerinə yetirmədikləri göstərirdi. İngilis nümayəndələrinin və erməni 

hökumətinin tələblərinə baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti X.Sultanovu Qarabağ və 

Zəngəzurun müvəqqəti valisi vəzifəsindən götürmədi. 

 

Azərbaycan hökuməti eyni zamanda erməni qoşunlarının Qarabağ və Dilican 

istiqamətində toplanması haqqında məlumatlar alırdı. Üstəlik Müttəfiq qoşunlarının 

Bakıdakı nümayəndəliyi də Zəngəzur barədə Azərbaycan hökumətinə xəbərdarlıq etdi. 

Tezliklə, İngilis qoşunlarının Qafqazı tərk etməsi və Azərbaycan hərbi hissələrinin 

Qarabağa yerləşdirilməsi yerli erməniləri yumşaq mövqe tutmağa məcbur etdi. 

Müttəfiqlərin ali Komissarıı təyin edilmiş amerikalı polkovnik V.Haskel sentyabr ayında 
Bakıya səfər edib, baş nazir Yusifbəyli ilə görüşdü. Haskel bildirdi ki, o, erməniləri 

təmsil etmir və respublikalar arasındakı münasibətlərdə tam bitərəf mövqe tutur. Haskel 

Müttəfiqlər adından elan etdi ki, Qarabağ və Zəngəzurun Azərbaycanın tərkib hissəsi 
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kimi tanındığını təsdiq edir, lakin Naxçıvan, Şərur və Dərələyəz Qafqaz respublikaları ilə 
Türkiyə arasında neytral zona sayılır.  
Erməni hökuməti hadisələrin onun xeyrinə olmadığını görüb, heç olmasa, Zəngəzurda 

möhkəmlənməyi qərara aldı və qoşun hissələrinin buraya göndərilməsini sürətləndirdi. 

Oktyabr ayında polkovnik Cavad Şıxlinskinin komandanlığı altında Azərbaycan Ordusu 

hissələri Zəngəzurda olan erməni hərbi hissələrinə qarşı hərbi əməliyyatlara başladı. 

Döyüşlər bir aydan çox çəkdi. Döyüş meydanında uduzan ermənilər böyük təbliğat 

kampaniyasına başladılar. Dekabrın 14-də Bakıda Azərbaycan-Ermənistan danışıqları 

başladı. Danışıqların gündəliyində ərazi-torpaq məsələləri, qaçqınlar məsələsi, ticarət və 

dəmiryol nəqliyyatı üzrə müqavilələr, Azərbaycan və Ermənistanın müxtəlif şəhərlərində 

konsul agentliklərinin təsisi məsələləri daxil edildi. 1919-cu ilin dekabrında Müttəfiqlərin 

ali Komissarıı Haskel sülh konfransına məlumat verdi ki, Azərbaycan və Ermənistan 

aralarındakı problemləri danışıqlar yolu ilə həll etmək barədə razılığa gəliblər, danışıqlar 

nəticə vermədiyi təqdirdə ali Komissarılığın arbitrajlığı qəbul edilib. 1921-ci ilin 

əvvəllərində Paris sülh konfransı Azərbaycanın Qarabağ üzərində hakimiyyətini tanıdı. 

Bu qərar Antantanın əvvəlki siyasətinin təsdiqi oldu. 

 

Ermənilər bu vəziyyətlə barışmaq istəmirdilər. Yenidən zor mövqeyindən vəziyyəti öz 
xeyirlərinə dəyişməyə cəhd etdilər. Təxminən eyni vaxtda 1920-ci ilin əvvəllərində üç 

istiqamətdə: Qazax, Zəngəzur və Zəngibasara erməni nizami qoşunlarının hərəkəti 
başladı. Müharibənin bu mərhələsi digərlərindən miqyasına görə xeyli fərqlənirdi. 

 

Erməni hökumətinə hücum əməliyyatlarını dərhal dayandırmaq tələblərinə və 

Müttəfiqlərə müharibənin dayandırılmasında vasitəçi olmaq haqqında müraciətlərə 
baxmayaraq, erməni ordusu dinc əhalini qırmaqda davam edirdi. Azərbaycan hökuməti 

Denikin təhlükəsinin kəskinliyinə rəğmən, fevral ayının ikinci yarısında Qarabağa qoşun 

hissələri göndərmək məcburiyyətində qaldı. Azərbaycan Ordusu Zəngəzurda və Qazağın 
dağlıq hissəsində erməni hücumlarının qarşısını aldı və bəzi yerlərdə onu xeyli geri 

çəkilməyə məcbur etdi. Elə bu vaxt 1920-ci ilin martında ermənilər gecə vaxtı qəflətən 
Xankəndi qarnizonuna hücum etdi. Qarnizon rəisi General Kazım Mirzə Qacarın 

başçılığı ilə kiçik ordu zabitləri tezliklə müdafiəni təşkil edib, erməniləri Xankəndindən 
kənara atdılar. Lakin düşmən Əsgəran qalasını ələ keçirərək, Xankəndində olan Qarabağ 

süvari alayı, Cavanşir piyada alayı və artilleriya batareyasını mühasirəyə ala bildi.Şuşa 
üzərinə hücum Cavanşir alayının bir batalyonu tərəfindən dəf edildi. 

 

Azərbaycan - Ġran münasibətləri 

 

İstiqlal bəyannaməsindəki istiqlal və qonşu dövlətlərlə qarşılıqlı dostluq münasibətinin 
qurulması zərurəti Azərbaycanın cənub qonşusu İranla da normal münasibətlərin 
yaranmasını tələb edirdi. Azərbaycan torpaqlarının böyük hissəsinin İran daxilində 
olması bu iki ölkə arasında qurulacaq münasibətlərdə özünü göstərməli idi. Ona görə də 
İranla münasibətlərin tənzimlənməsi xüsusi yanaşma tələb edirdi. 

 

Azərbaycanın parçalanmış vəziyyətdə olması və onun şimalının istiqlalını elan etməsi 

İranla ilkin diplomatik təmaslar zamanı özünü göstərdi. İran tərəfi Arazın Şimalında 
Azərbaycan adlı dövlətin yaranması və onun gec-tez Cənubi Azərbaycana təsir 

edəcəyindən təşvişə düşdüyünü tezliklə büruzə verdi. 1918-ci ilin iyulunda Azərbaycanın 
İstanbulda olan nümayəndə heyəti buradakı digər nümayəndələrlə yanaşı, İran 

konsulluğuna da Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması haqqında 
 
 
. 
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bəyannamə təqdim etmiş, İran konsulu isə bu bəyannaməni geri qaytararaq göstərmişdi 
ki, o, Azərbaycan adlı müstəqil dövlət tanımır. 

 

İranlı Azərbaycanlıların qabaqcıl dairələri Azərbaycan Respublikasının yaranmasını 

sevinclə qarşıladılar. İran mətbuatında Arazın şimalında yaranmış yeni dövlətin adının 
düzgün müəyyən edilib-edilməməsi ətrafında geniş müzakirələr başlanmış, bəziləri 

həmin səhvin səbəbkarının Türkiyə olduğunu iddia edir, digərləri burada heç bir 
yanlışlığın olmadığını sübut etməyə çalışırdı. İranın rəsmi diplomatik nümayəndələri 

Azərbaycan adına etiraz etməklə yanaşı, İranın Şimalında müstəqil dövlətlərin, xüsusən 
müsəlman dövlətinin yaranmasını İranın mənafeyinə uyğun hesab edirdilər. Bir qədər 

sonra İranın Azərbaycana münasibətində kəskin dönüş yarandı. İran rəsmi nümayəndələri 
İranla Azərbaycanın vahid dövlət təşkil etməsinin hər iki ölkə üçün məqsədəuyğun 

olduğu tezisini ortaya atdılar. 

 

İlk dəfə həmin tezis sülh konfransında iştirak üçün Parisə səfəri zamanı 1918-ci ilin 

sonlarında iki gün Bakıda qalmış İran nümayəndə heyəti tərəfindən irəli sürüldü. 
Nümayəndə heyətinin başçısı İranla Azərbaycan birləşməsinin hər iki tərəf üçün faydalı 

olacağını əsaslandırmağa çalışmışdı. Lakin Azərbaycanın bəzi nüfuzlu siyasi xadimləri 
bu təklifi kəskin etirazla qarşılamışdılar. 

 

İran xarici işlər naziri eyni məsələni 1919-cu ilin yanvarında İstanbulda olan Azərbaycan 
Respublikasının geniş səlahiyyətli yeni nümayəndə heyətinin başçısı Əli Mərdan bəy 

Topçubaşov qarşısında da qaldırmışdı. İran xarici işlər nazirinin təklifi Əli Mərdan bəy 

üçün gözlənilməz olmuş, o Azərbaycan Respublikasının suverenliyini ön plana 

çəkmişdi.İranla ilk diplomatik münasibətlər 1919-сu ilin yazında İsmayıl xan Ziyadxanın 

başçılığı ilə Tehrana Fövqəladə missiyanın göndərilməsi ilə quruldu. Bu missiya İran 

hökuməti ilə bir sıra əhəmiyyətli məsələlər üzrə ilkin danışıqlar aparmış, Azərbaycan 

Respublikasının Tehranda diplomatik nümayəndəliyinin , Təbrizdə konsulluqlarının 

yaranması məsələlərini müzakirə etmişdir. 

 

1919-cu il iyulun 16-da Azərbaycan Respublikasının Nazirlər şurası İran hökuməti 

yanında diplomatik nümayəndəliyin təsis olunması haqqında qərar qəbul etdi. Diplomatik 

nümayəndəlik Naxçıvanda vəziyyətin normallaşdırılması ilə də məşğul olurdu. 

Nümayəndəlik Naxçıvandan didərgin düŞənlərə yardım etməklə yanaşı, Naxçıvan 

üzərinə hücumlarda İran ermənilərinin də fəal iştirakını Tehran hökumətinin nəzərinə 

çatdırır, bunun qarşısını almağı ondan tələb edirdi. Uzun sürən danışıqlardan sonra 

Azərbaycan Respublikası ilə İran arasında diplomatik danıŞıqlar 1920-ci il mart ayının 

20-də bir sıra sazişlərin - teleqraf, ticarət-gömrük, poçt sazişlərinin və konsul 

konvensiyasının qəbulu ilə başa çatdı.Həmin gün Azərbaycan Respublikası və İran 

Şahənşahlığı arasında dostluq haqqında da müqavilə imzalandı. Dostluq müqaviləsinin 
birinci maddəsi Azərbaycan Respublikasının istiqlaliyyətinin təntənəli surətdə tanınması, 

ikincisi - iki dövlət arasında dostluq münasibətlərinin və iqtisadi əlaqələrin əsasını qoyan 

saziŞlər haqqında, üçüncüsü isə iki dövlət arasında səfirlik səviyyəsində diplomatik 

əlaqələrin yaranması haqqında idi . 
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1920-ci illərin əvvəllərindən etibarən Azərbaycan Demokratik Respublikasının Xarici 
İşlər Nazirliyi İranın bir sıra şəhərlərində rəsmi nümayəndəliklər şəbəkəsi yaratmağa 

başladı. Fevral ayının 2-də Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini İranın 
Azərbaycandakı nümayəndəsinə yazdığı məktubda Ənzəli, Təbriz, Məşhəd və Rəşt 

şəhərlərində Azərbaycanın konsul agentlikləri yaratmaq niyyətində olduğunu bildirdi . 
Fevral ayının 4-də Məmməd bəy Xəlilov Ənzəlidə vitse-konsul təyin edildi.  
Bir qədər sonra Azərbaycanın o zamankı xarici işlər naziri F.Xoyski 1920-ci ilin aprel 
ayının 1-dən etibarən Azərbaycan Respublikasının Təbrizdə baş konsulluğunun, Rəştdə 

konsulluğunun, Əhər və Xoy şəhərlərində konsul agentliklərinin təsis edilməsi haqqında 

parlamentə müraciət etdi. Yanvar ayının 4-də Azərbaycan Respublikasının ilk səfiri 
A.Ziyadxanın Tehrana gəlməsi ilə Azərbaycan nümayəndəliyi geniş fəaliyyətə başladı.  
Azərbaycan Respublikasının 1917-1920-ci illərdə xarici siyasətinin üstün 
istiqamətlərindən biri Qafqazda yaranmış yeni dövlətlər, eləcə də İranla normal qonşuluq 

münasibətlərinin qurulması və bölgədə əmin-amanlığın bərqərar edilməsi idi.  
Azərbaycan Respublikası bütün qonşuları ilə diplomatik münasibətlər qurdu,  
Qafqaz dövlətləri bir- birinin müstəqilliyini qarşılıqlı tanıdı. Azərbaycan 

qonşu ölkələrin hamısında diplomatik nümayəndəliklər yaratdı. Ermənistan istisna  
olmaqla digərləri ilə 1920-ci ilin əvvəllərinə doğru artıq mehriban qonşuluq münasibətləri 
yaranmışdı. 

 

Azərbaycanlı nümayəndə heyətinin Paris sülh konfransında iĢtirakı 

 

Azərbaycan Respublikası xarici siyasətinin başlıca məqsədi respublikasının 

suverenliyinin digər dövlətlər tərəfindən tanınmasına nail olmaqdan ibarət idi. 

Parlamentin ilk tədbirlərdən birini Paris sülh konfransına səlahiyyətli nümayəndə heyəti 

göndərməsi təşkil edir. Bu nümayəndə heyəti qarşısında Azərbaycan istiqlaliyyətininin 

Avropa ölkələri tərəfindən tanıdılması kimi tarixi vəzifə dururdu.Nümayəndə heyətinin 

tərkibi barədə məsələlər tam aydın idi. Bu nümayəndə heyəti qarşısında Avropa dövlətləri 

tərəfindən Azərbaycanın suverenliyinin tam və şərtsiz tanınmasına nail olmaq vəzifəsi 

qoyulmuşdu.Bütün yeni yaranmış dövlətlərin, o cümlədən də Azərbaycan 

Respublikasının da taleyini həll edəcək Paris sülh konfransında iştirak etmək üçün 

çoxpartiyalılıq əsasında Azərbaycan sülh nümayəndəliyi yaradıldı. Nümayəndə heyətinə 

Azərbaycan Demokratik Respublikasının görkəmli xadimi Əlimərdan bəy Topçubaşov 

başçılıq edirdi. Nümayəndə heyətinin tərkibinə çoxpartiyalılıq əsasında Məmməd Həsən 

Hacınski, Əhməd bəy Ağayev, Əkbər ağa Şeyxülislamov, məsləhətçilər Məhəmməd 

Məhərrəmov, Miryaqub Mirmehdiyev, Ceyhun bəy Hacıbəyli və digərləri daxil oldular. 

Bundan başqa əməkdaşlar Əli bəy Hüseynzadə, və V.Marçevski idi. 1919-cu il yanvarın 

4-də Bakıdan yola düşən nümayəndə heyəti Tiflisdə və Batumda bir sıra ciddi 

görüşlərdən sonra yanvarın 20-də İstanbula çatdı. Nümayəndə heyəti ayın 22-də burada 

Ə.Topçubaşovun sədrliyi ilə ilk iclasını keçirdi və iş bölgüsü apardı. İclasda nümayəndə 

heyətinin tərkibinə texniki işçilər—ekspertlər (Əli bəy Hüseynzadə və V.Marçevski), 

katiblər (Səffət Məlikov və Ələkbər bəy Topçubaşov), tərcüməçilər—A.Qafarov (fransız 

dili), Q.Qafarova (ingilis dili), H.Məmmədov (fransız və türk dilləri), sədrin şəxsi katibi 

(Rəşid bəy Topçubaşov) də qatıldılar. Hələ yolda olan zaman Əhməd bəy Ağaoğlu 

"İttihad və Tərəqqi" partiyasının rəhbərlərindən birinin ittihamı ilə tutulub müttəfiqlər 

tərəfindən Malta adasına həbsə göndərildi.Həbs edilmiş Əli bəy Hüseynzadəni isə 

həbsdən azad etmək mümkün olsa da, ona viza verilmədi. Nümayəndə heyəti Parisdə 
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olanda onun tərkibində müəyyən dəyişikliklər edildi. M.Məhərrəmovun yerinə Abbasbəy 
Atamalıbəyovu göndərsələr də, nümayəndə heyətinin sədr müavini M.H.Hacınskinin 
Azərbaycana dönməsi ilə əlaqədar M.Məhərrəmov Parisdə qaldı. 

 

Nümayəndə heyətinin hazırlıq səviyyəsindən danışarkən birmənalı olaraq demək olar ki, 
çox zəif idi. Çox fakt sadalamağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə üç Qafqaz respublikasının 

Parisə getmək üçün ayırdığı vəsaiti qeyd etmək kifayətdir. Parisdə və ümumilikdə Qərbi 
Avropada nəzərdə tutulan işi yerinə yetirmək üçün külli miqdarda maliyyə vəsaiti lazım 

idi. Bunu nəzərə alaraq erməni nümayəndələri 10 milyon, gürcülər isə hələlik 5 milyon 
manat pul götürmüşdülər. Bunlarla müqayisədə Azərbaycan nümayəndələrinin maliyyə 

imkanları çox az – 2,5 milyon manata bərabər idi. 

 

1919-cu ilin yanvar ayının 20-dən başlayaraq Azərbaycan nümayəndə heyəti Fransa 
hökumətindən Parisə getmək üçün icazə gözləyirdi. Gürcü, erməni, eləcə də Dağlılar 

Respublikası nümayəndələrinin çoxdan Parisə yola düşdüklərinə, təbliğat və təşkilati 
işlərə başlamalarına baxmayaraq, Azərbaycan heyəti üç ay yarım İstanbulda icazə 

gözləməli oldu. İngilis hökumətinin köməyi ilə Parisə getmək icazəsi ala bilən 
nümayəndə heyəti 1919-cu ilin aprelin 22-də yola düşdü və may ayında Parisə çatdı.  
ABŞ prezidenti Vilsonun rəsmi şəkildə Versal sülh konfransında Azərbaycan məsələsini 
qoymasına bir neçə gün qalmış təcili şəkildə Azərbaycan nümayəndəliyini Parisə 
çağırdılar. Nümayəndə heyətinin bütün üzvlərinə İstanbulda əlavə edilmiş yeni 
əməkdaşları və texniki qulluqçuları çıxmaq şərtilə Parisə getmək üçün pasport verdilər.  
Nümayəndə heyəti nəzərdə tutulduğu vaxtdan (aprelin sonu) gec - mayın əvvəlində 

Parisə gələ bildi. Nümayəndə heyəti mayın 2-də Romaya gələndə Versalda elə bu zaman 

ABŞ prezidenti V.Vilsonun təşəbbüsü ilə ilk dəfə Azərbaycan məsələsi ABŞ, Böyük 

Britaniya, Fransa və İtaliya hökumət başçılarından ibarət olan Dördlər Şurasının iclasında 

müzakirə edildi. Amerika prezidenti V.Vilson bildirdi ki, Azərbaycan Respublikasının 

nümayəndələri Versal sülh konfransına buraxılsınlar. Eyni zamanda o bildirdi ki, 

Ə.M.Topçubaşov Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı kimi tanınmalıdır. Dünyanın 

ən nüfuzlu siyasi xadimlərindən biri, Versal sülh konfransında həlledici səsə malik olan 

V.Vilsonun Azərbaycan nümayəndəliyi haqqında, onların özlərinin iştirakı olmadan belə 

mövqe tutması nümayəndəliyin vəziyyətini bir qədər yüngülləşdirdi. 

 

Fransaya gəldikdən sonra Azərbaycan nümayəndələri Parisin "Klaric" mehmanxanasında 
yerləşdirildilər və həmin andan etibarən fəaliyyətə başladılar.  
Parisə gəldikdən sonra nümayəndə heyətinin ilk mühüm işi "Qafqaz Azərbaycanı 
Cumhuriyyətinin Paris sülh konfransına memorandumu" adlı sənədi kоnfransın 
keçirildiyi ingilis və fransız dillərində hazırlayıb nəşr etdirmək oldu. 50 səhifədən və 14 
bölmədən ibarət olan mеmоrandumda Аzərbаусаnın tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti, 
iqtisadiyyatı, müasir durumu hаqqındа ən ümumi məlumatlar toplanmışdı. 

 

Memoranduma çox yüksək keyfiyyətlə işlənmiş rəngli xəritə də əlavə edilmişdi. Həmin 
xəritə Azərbaycan Respublikası nümayəndəliyi tərəfindən təqdim edilmiş sənədlər 
əsasında hazırlanmış və fransız coğrafiyaçısı C.Forerin rəhbərliyi altında nəşr 
edilmişdi.Nümayəndə heyəti may ayı ərzində Polşa, Gürcüstan, Dağlılar Respublikası, 
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Ermənistan və İran nümayəndələri ilə görüşlər keçirdi. Mayın 23-də ingilis nümayəndə 

heyətinin üzvü ser Luiz Malletlə görüş oldu. Ayın 28- də Cumhuriyyətin birinci 

ildönümü günü ABŞ prezidenti V.Vilson Ə.Topçubaşov başda olmaqla, Azərbaycan 

nümayəndələrini qəbul etdi. Ə.Topçubaşov ABŞ prezidentinə Azərbaycan haqqında geniş 

məlumat verərək, bu barədə müxtəlif arayışlar, ölkənin sülh Konfransından tələblərini 

ona təqdim etdi. Altı bənddən ibarət olan bu sənəddə Azərbaycanın müstəqilliyinin 

tanınması; Vilson prinsiplərinin Azərbaycana da şamil edilməsi; Azərbaycanın Millətlər 

Cəmiyyətinə qəbul olunması; ABŞ hərbi departamentliyinin Azərbaycana hərbi yardım 

göstərməsi; ABŞ-la Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin qurulması xahiş 

edildi. Lakin prezident Vilson Azərbaycan nümayəndə heyətini soyuq qarşılamış, sülh 

konfransının dünyanı kiçik hissələrə parçalamaq niyyətində olmadığını dedikdən sonra 

Azərbaycan nümayəndələrinə konfederasiya ideyasını müdafiə etməyi məsləhət görmüş, 

millətlər cəmiyyətinin mandatı ilə böyük dövlətlərdən birinin bu konfederasiya üzərinə 

qəyyumluğunun real çıxış yolu olduğunu demişdir. 
 

 

Bu məsələ milli tarix elmində birmənalı olaraq qiymətləndirilir. Həm C.Həsənlinin, həm 
də digər tədqiqatçıların əsərlərində V.Vilsonun mövqeyi açıq tənqid olunur, çünki ABŞ 
prezidenti qatı ermənipərəst idi və bu onun hadisələrə baxışına təsirini göstərirdi.  
Beləliklə, Azərbaycan nümayəndə heyəti Parisə gələr-gəlməz fəal olaraq qarşısına 

qoyulmuş vəzifələrin icrasına başladı. İlkin fəaliyyət elə də uğurlu deyildi, qarşıda dəf 
olunası çoxlu problemlər vardı. Azərbaycan nümayəndələri hələ bir çox haqsız və əsassız 

iddialara sinə gəlməli idilər. 

 

Azərbaycan – Rusiya münasibətləri və aprel iĢağlı 

 

―İstiqlal bəyannaməsi‖ndə öz əksini tapmış qonşu ölkələrlə mehriban qonşuluq 

münasibətlərinin bərqərar olması prinsipi sovet Rusiyasına da şamil edilirdi.Sovet 

Rusiyası ilə əlaqələrin yaradılmasını Azərbaycan Respublikası hökuməti zəruri hesab 

etmişdi.Azərbaycan müstəqilliynin beynəlxalq aləmdə tanınmasına baxmayaraq ölkənin 

şimal sərhədlərindəki vəziyyət gərgin olaraq qalırdı.Sovet Rusiyası xarici işlər naziri 

G.Çiçerin 1920-ci il yanvarın əvvəllərində Azərbaycan hökümətinə göndərdiyi notada 

Sovet Rusiyasının xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququna hörmət etməsindən 

dəm vurur və Azərbaycana Deniki əleyhinə hərbi ittifaq bağlamağı təklif edirdi. 

Azərbaycan höküməti gözəl başa düşürdü ki, Sovet hökümətinin belə bir təklifi etməkdə 

əsas məqsədi Azərbaycanı Denikinlə qeyri_bərabər hərbi münaqişəyə cəlb edib 

zəiflətmək, sonra isə onun istiqlaliyyətinə son qoymaqdır.Buna görə də Azərbaycanın 

xarici işlər naziri F.Xoyski cavab notasında bildirdi ki, Denikinlə Sovet höküməti 

arasında mübarizə rus xalqının daxili işidir və Azərbaycan höküməti Rusiyanın daxili 

işlərinə qarışmaq niyyətində deyil. Xoyski həmçinin, hər iki dövlətin suverenliyi əsasında 

rus və Azərbaycan xalqları arasında mehriban qonşuluq əlaqələrinin bərqərar edilməsinə 

öz hökümətinin həmişə hazır olduğunu bildirdi. 

 

G.Çiçerin 1920-ci il 23 yanvar tarixli ikinci notasında Azərbaycanın müstəqilliyinə aydın 
münasibətini bildirməkdən yan keçərək beynəlxalq münasibətlər üçün yolverilməz bir 
formada Azərbaycan hökümətini Denikinə qarşı mübarizə aparmaqdan imtina etməkdə 
günahlandırdı. F.Xoyski Sovet hökümətinin diqqətini notanin nəzakətsiz tonuna cəlb 
edərək bir daha təsdiq etdi ki, Azərbaycan ilə Sovet Rusiyası arasında hər hansı 
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danışıqlar yalnız Azərbaycanın istiqlaliyyətinin Sovet höküməti tərəfindən qeyd_şərtsiz 
tanınmasınadan sonra başlaya bilər.  
1920-ci il martın 7-də Azərbaycan hökümətinə göndərdiyi növbəti notada G.Çiçerin 
bildirdi ki, Azərbaycanın istiqlaliyyətini yalnız Sovet Rusiyası ilə Azərbaycan arasında 

münasibətlər kompleksinə daxil olan müxtəlif məsələlər barəsində mürəkkəb danışıqların 
nəticəsi olaraq tanına bilər.Buna cavab olaraq F.Xoyski Azərbaycanın hökümətinin bir-

birinin suverenliyinə qarşılıqlı hörmət əsasında və Azərbaycan xalqları arasında normal 
münasibətlərin yaradılmasına hazır olduğunu bir daha təsdiqlədi. 

 

G.Çiçerin Azərbaycan hökümətinin təkliflərinə heç bir konkret cavab verməyərək , 
bilərəkdən F.Xoyski ilə yazışmanı uzadırdı.Rusiyanın bu diplomatik manevrləri 

Azərbaycana qarşı hazırlanan hərbi müdaxiləni pərdələmək məqsədi güdür.Sovet 
Rusiyasının Azərbaycana olan əsl münasibətini Leninin 1920-ci il martın 17-də Qafqaz 

Cəbhəsi Hərbi- inqilab Şurasına göndərdiyi teleqram əks etdirir: ―Bakını tutmaq olduqca 
zəruridir.Bütün qüvvələri buna yonəldin.‖ 

 

Bu zaman «Müstəqil Sovet Azərbaycanı» şüarı və müstəqil Kommunist partiyasının 
yaradılması məsələsi irəli sürüldü. Bütün kommunist təşkilatlarını: RK(b)P Bakı 
təşkilatını, «Hümmət», «Ədalət» təşkilatlarını KP halında birləşdirmək lazım idi. 1919-cu 
ilin mayında keçirilən Ümumbakı partiya konfransında beynəlmiləl prinsip üzrə 

Azərbaycan KP nın yaradılmasına rəy verildi. 

 

1920-ci il fevralın 11-də Bakıda fəhlə klubu binasında gizli şəraitdə Azərbaycan 
kommunist təşkilatlarının 1 qurultayı oldu. Qurultayda bütün kommunist partiyalarının 
Az. KP-ı adı altında birləşdirildiyi bəyan edildi və 43 nəfərdən ibarət MK seçildi.  
RK(b)P-nın bölməsi kimi yaranan Azərb. KP-nın I qurultayı partiya təşkilatlarını mövcud 
hökuməti, yəni AXC-ni yıxmağa və Sovet hökumətini qurmağa istiqamətləndirdi.  
1920-ci ilin yanvar — fevral aylarından Rusiya Azərbaycanı işğal etmək planını 

hazırlayırdı. Azərbaycanı işğal etmək işini asanlaşdırmaq üçün ermənilərin Qarabağa 
hücumu təşkil edildi. Qızıl Ordu ilə razılığa gələn ermənilər Novruz bayramı günlərində 
qəflətən Xankəndi qarnizonuna hücum etdilər. Hərbi Nazirliyin gördüyü təcili tədbirlər 
nəticəsində erməni hərbi hissələri Xankəndindən kənarlaşdırıldılar. 

 

Lakin ermənilər rusların köməyi ilə Əsgəran qalasını ələ keçirdilər. Əsgəran qalasını geri 
almaq və Qarabağda erməni qiyamını yatırtmaq üçün Azərbaycan hökuməti general 
Həbib Səlimovun başçılıq etdiyi ordunun böyük bir hissəsini Qarabağa göndərməyə 
məcbur oldu. Əsgəran qalası tezliklə azad edildi və Qarabağ qiyamı yatırıldı. 

 

Rusiya Qarabağ hadisələrini təşkil etməklə Azərbaycan hökumətinin diqqətini ora 
yönəltmək istəyirdi. Belə də oldu. Qarabağda baş verən hadisələr Azərbaycan 
parlamentində müzakirə edildi. Parlamentin bəzi üzvləri Qızıl Ordunun köməyinin zəruri 
olduğunu qeyd etdilər. Rusiya Azərbaycan hökuməti daxilində özünə arxa yaratmaq 
istəyirdi. Buna da müəyyən dərəcədə nail olmuşdu. Azərbaycan hökuməti şimal 
sərhədlərdə olan qoşunları Qarabağa yönəltməklə Azərbaycana giriş yolunu açmış oldu. 
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1920-ci il aprelin 25-dən 26-na keçən gecə rus qoşunları Azərbaycana şimaldan hücum 
etdilər. Xaçmazı, Yalamanı tutdular və Bakının girəcəyində dayanaraq Azərbaycan 

hökumətinə hakimiyyəti təhvil vermək haqqında ultimatum göndərdilər. Ultimatumu 
müzakirə etmək üçün aprelin 27-də parlamentin iclası keçirildi. İclasda xeyli davam edən 

müzakirələrdən sonra qan tökülməməsi üçün müəyyən şərtlər daxilində təslim olmağa 
qərar verildi.bu şərtlərə daxildir: 

 

-Azərabycanın tam müstəqilliyi qorunub saxlanılsın; -

AKP-nin yaratdığı hökümət müvəqqəti orqan olsun;  
-Hökümət və parlament üzvlərinin həyat və mülkiyyət toxunlmazlığı təmin 
edilsin; -Azərbaycanın siyasi partiyalarının tam sərbəst fəaliyyəti təmin edilsin; -
Azərbaycan ordusu saxlanılsın;  
-Rus ordusu Bakıya daxil olmadan dəmir yolu vasitəsilə Türkiyənin köməyinə getsin; 

 

Lakin bir neçə saat sonra Anadoluya getmək bəhanəsilə Biləcəriyə gəlib çatmış XI 
Qırmızı Ordu Bakıya daxil oldu.Bununla da, Azərbaycanın 23 aylıq istiqlalına son 
qoyuldu. 23 ay fəaliyyət göstərmiş AXC-nin süqutunun səbəbləri vardı. 

 

1.Beynəlxalq aləmdə və Qafqazda yaranmış ümumi hərbi-siyasi vəziyyət 
2.Sovet Rusiyasının işğalı  
3.AXC daxilində sabitliyin olmaması, parlament fraksiyalarının, partiyaların hakimiyyət 
uğrunda mübarizəsinin daxili çəkişmə və şəxsi düşmənçilik həddinə çatması, hökümət 
kabinetlərinin tez-tez dəyişməsi, siaysi-iqtisadi islahatların aparılmasında qətiyyət və 
ardıcılılığın olmaması  
4.Erməniləin əsassız ərazi iddiaları və işğalları ilə bağlı olaraq Milli ordunun cəbhə 
xəttindən götürülməsi nəticəsində şimal sərhədlərinin müdafiəsiz qalması 5.Azərbaycan 
bolşeviklərinin ―beşinci kolon‖ kimi pozuculuq fəaliyyəti  
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti az bir müddət yaşadı. Ancaq o, XX əsrdə Azərbaycan 
xalqının həyatında tarixi bir mərhələ olmuş və xalqımızın gələcəyinin, müstəqilliyinin, 
azadlığının, suverenliyinin təməlini qoymuşdur. 
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Xülasə 

 

Məqalədə 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması Azərbaycan 

xalqının həyatına böyük və əlamətdar hadisə kimi əbədi daxil olması haqqında bəhs olunur. 

Həmin tarix Respublika günü kimi təntənə ilə qeyd edilir. Artıq bu il müsəlman Şərqində ilk 

parlamentli respublikanən – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi tamam 

oldu.1918-ci ilin mayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması və Azərbaycan xalqının 

öz milli hüquqları və müstəqilliyi uğrunda ölüm-dirim mübarizəsinə qalxması ölkədə siyasi 

vəziyyəti kökündən dəyişdi. Türkiyənin hərbi yardımını ilə 1918-ci ilin iyul ayından başlayaraq 

Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi və nəhayət sentyabrın 15-də respublika 

paytaxtının – Bakı şəhərinin bolşevik-daşnak-rus hakimiyyətindən azad edilməsi ilə Azərbaycan 

xalqının və dövlətçiliyinin tarixində yeni bir dövr başladı. 

 

Açar sözlər: Mart soyqırımı, Bakı, bolşevik-daşnak alyansı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, 
Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası 
 
 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin I dünya müharibəsi başlanandan ölkə 
ərazisində müsəlmanazərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı, qırğınlar və talanlar 

faktlarını araşdırmaq məqsədi ilə hələ 1918-ci il iyulun 15-də yaratdığı Fövqəladə 
Təhqiqat Komissiyası törədilən cinayətlərə dair istintaq işləri birlikdə 50-cildən artıq 

sənədlər hazırladı. Beləliklə, Azərbaycan xalqının soyqırımı hadisəsinə ilk dəfə olaraq 
hüquqi qiymət verildi, həmçinin siyasi qiymət verilməsi cəhdi edildi. Məhz bu amildən 

çıxış edərək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ümumilli lider Heydər Əliyevin 26 
mart 1998-ci il fərmanı ilə 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı günü elan edildi. 

 

1918-ci il Mart soyqırımı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti yanında təsis edilən 
Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının fəaliyyəti sayəsində hüquqi cəhətdən araşdırılmış və 
sənədlərlə rəsmiləşdirilmiş bir tarixi həqiqət olmaqla, heç bir halda bəraət 
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qazandırılmayan, dəfələrlə Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilmiş və uzun müddət 
ərzində lazımi siyasi-hüquqi qiymətini almamış qanlı təcavüzlər zəncirində xüsusi yer 
tutur. 

 

Türk-müsəlman əhalisinə qarşı törədilən cinayətləri üzə çıxarmaq Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti dövründə mümkün olmuşdur. Ancaq buna qədər Qafqazda türk-müsəlman 

əhalisinə qarşı ermənilərin törətdiyi Mart soyqırımına siyasi qiymət vermək və onun 

nəticələrini aradan qaldırılmaq üçün təsirli tədbirlər görmək sahəsində ilk cəhd baş 

vermiş faciədən dərhal sonra Azərbaycanın milli qüvvələri tərəfindən edilmişdir. 1918-ci 

ilin aprel ayının 2-də Zaqafqaziya Seyminin Azərbaycan fraksiyası Seymi Bakı hadisələri 

haqqında məlumatlandıraraq müsəlman əhalisinin müdafiəsi üçün Zaqafqaziya 

hökumətindən Bakıya qoşun göndərilməsini tələb etdi və əgər Seym qəti tədbirlər 

görməzsə, Azərbaycan fraksiyasının ―Seymdə birgə iş aparmasının qeyri-mümkün 

olacağı‖ barədə xəbərdarlığını bildirdi (29,39). Ertəsi gün Seymin Bakı hadisələrinə həsr 

edilmiş iclasında Fətəli Xan Xoyski bəyan etdi ki, ―əgər müsəlman əhalisinin müdafiəsi 

üçün tədbir görülməzsə, müsəlman nazirlər hökumətin tərkibindən çıxacaqlar‖ (1). 
Seymin 17 aprel 1918-ci il tarixli iclasında etdiyi məruzəsində F.X.Xoyski bir daha 

mühüm xəbərdaredici bəyanat verdi: ―Bakı hadisələri Yelizavetpol quberniyasının hər 

yerində müzakirə edilir və bütün qətnamələrdə türk qoşunlarının Bakıya buraxılmasını 

nəzərdə tutan maddələr var və əgər hökumət Bakı problemini ləğv edə bilməsə, onda 

Yelizavetpol quberniyasının müsəlmanlarının bu tələbini dinləməli olacağıq. Həm də ola 

bilsin ki, elə bir an gələcəkdir ki, xalq kütləsi özü hərəkət etməyə başlayacaqdır və bu da 

faciəvi vəziyyət yaradacaqdır, çünki Bakı problemi – Respublikanın ölüm-dirim 

məsələsidir‖ (2). 

 

Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan fraksiyasının çağırışlarına Zaqafqaziya Seymi cavab 

versə də Bakıdakı vəziyyəti nizama salmaq üçün konkret iş görə bilmədi. Xırdalan 

stansiyasına qədər gedən seymin qoşunlarının müsəlman korpusu say nisbətinə görə geri 

çəkilməli oldu (28, 85). Zaqafqaziya Seyminin baş verən soyqırımlarla bağlı konkret işlər 

görə bilmədi. Beləliklə, Azərbaycan fraksiyasının Bakı hadisələrinə müdaxilə etmək üçün 

bütün daxili vasitələri tükəndi və türk qoşunlarının çağırılması onun əsas vəzifəsinə 
çevrildi (25, 39). İlk öncə 26 may 1918-ci il tarixdə Tiflisdə Zaqafqaziya Seyminin son 

iclası keçirildi və bu iclasda Seym özünün buraxıldığını bildirdi. Həmin gün Gürcüstan 

öz müstəqilliyini elan etdi (Gürcüstan Demokratik Respublikası). Mayın 27-də artıq 

keçmiş Seymin azərbaycanlı deputatları fövqəladə iclas çağıraraq yaranmış vəziyyəti 

müzakirə etdilər və Müvəqqəti Azərbaycan Milli Şurasının yaradılmasını qərara aldılar. 

Milli Şuranın mayın 28-də keçirilən ilk iclasında Azərbaycanın müstəqilliyinin elan 

edilməsi qərara alındı və Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında akt qəbul edildi. Bu akt 

azərbaycanlıların yeni milli demokratik dövlətinin – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

yaradıldığı faktını hüquqi cəhətdən təsbit etmiş oldu. Həmin iclasda həmçinin ilk 

Azərbaycan hökuməti – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Kabinəsi 

formalaşdırıldı. Fətəli Xan Xoyski hökumətin başçısı, Məmməd Həsən Hacınski Xarici 

İşlər Naziri, Xəlil bəy Xasməmmədov Ədliyyə naziri və i.a. seçildilər (26, 41). 

 

1918-ci ilin iyul ayının ortalarında, Azərbaycan Cümhuriyyətinin Nazirlər Kabineti 

Xarici İşlər Naziri M.H.Hacınskinin məruzəsini dinləyərək respublikada baş vermiş 
hadisələrə, xüsusilə də dinc azərbaycanlı əhalisinə qarşı törədilən kütləvi zorakılıq 

hallarına öz mövqeyini bildirməyi vacib hesab etdi. Məruzədə deyilirdi: ―Artıq dörd aydır 

ki, Azərbaycan ərazisinin müxtəlif bölgələri quldur dəstələri tərəfindən dağıdılır, 
 
 
. 
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bolşevik adı altında məsuliyyətsiz erməni hərbi hissələri və başqaları mülki müsəlman 
əhalisinin həyatı və əmlakına qarşı eşidilməmiş vəhşiliklər törədirlər. Eyni zamanda 

həmin quldur dəstələrinin təşkilatçıları tərəfindən göndərilən yanlış məlumatlar əsasında 
Avropa ölkələrində ictimai fikir tamamilə əks istiqamətə yönəldilir‖. Məruzədə qeyd 

edilirdi ki, həm ümumdövlət maraqları, həm də əhalinin zərərçəkən qruplarının mənafeyi 
hökmən, elə bir təşkilatın yaradılması zərurətini irəli sürür ki, ―o, aşağıdakılarla məşğul 

olsun:  
1. bütün zorakılıq hadisələrinin dəqiq qeydiyyatının aparılması;  
2. həmin zorakılıqların törədildiyi şəraitin müəyyən edilməsi;  
3. müqəssirlərin aşkar olunması və onların vurduqları zərərin ümumi miqdarının 
müəyyənləşdirilməsi‖. 

 

Bu təşkilat Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası xarakteri daşımalı, onun işinin nəticələri 
müxtəlif Avropa və türk dillərində nəşr edilməli və geniş yayılmalı idi. M.H. Hacınski 

xüsusilə vurğulayırdı ki, Təhqiqat Komissiyasının təşkilinə yubanmadan başlamaq 
lazımdır, ―çünki, bu gün, hadisələrin isti izi ilə asanlıqla müəyyən edilməsi mümkün olan 

bir çox işləri - şəxslərin dindirilməsi, fotoşəkillərin çəkilməsi və digər əşyayi-dəlillərin 
əldə edilməsi – sonradan görmək çətinləşəcəkdir, hətta ola bilsin ki, qətiyyən mümkün 

olmayacaqdır‖ (17). M.H.Hacınski həm də təklif edirdi ki, ―həmin Komissiyanın 
yaradılması Nazirlərdən birinə həvalə edilsin və komissiyanın xərcləri üçün müvəqqəti 

olaraq 50 000 rubl pul ayrılsın‖ (18). 

 

Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti Gəncədə keçirdiyi 15 iyul 1918-ci il tarixli həmin 

iclasında bu məsələni geniş və ətraflı müzakirə edən Azərbaycan Cümhuriyyəti 

hökumətinin qəbul etdiyi 209 saylı qərarda göstərilirdi ki, ―Xarici işlər nazirinin məruzəsi 

bəyənilsin və ona tapşırılsın ki, Avropa müharibəsi başladığı vaxtdan bütün Zaqafqaziya 

ərazisində müsəlmanlar və onların əmlakı üzərində işlədilmiş zorakılıq hallarını təhqiq 

etmək üçün Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası yaradılsın‖ (13). Həmin il avqust ayının 31-

də isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin sədri, həm də xarici işlər naziri F.X. 

Xoyski Gəncə şəhərində imzaladığı qərara əsasən 7 nəfərdən ibarət fövqəladə təhqiqat 

komissiyası yaradılır. Komissiyanın sədri andlı iclasçı – Ələkbər bəy Xasməmmədov, 

üzvləri isə - gənc dairə məhkəməsinin üzvləri – İsmayıl bəy Şahmalıyev, Andrey Fomiç 

Novatski, həmin dairə məhkəməsi prokurorunun müavini Nəsrəddin bəy Səfikürdski, 

Gəncə köçürmə idarəsindən Nikolay Mixayloviç Mixaylov, həqiqi mülki müşavir 
V.V.Qubvillo və müəllim Mirzə Cavad Axundzadə təyin olunurlar (19). 

 

Həmin qərarla komissiyanın sədri və üzvlərinin əmlak haqları və ezamiyyə xərclərinin 

miqdarı da müəyyənləşdirilir və komissiya sədrinə icazə verilirdi ki, lazım gəldikdə katib, 

ekspertlər və başqa şəxsləri də komissiyanın işinə dəvət etsin. F.X.Xoyskinin həmin il 22 

sentyabr tarixli başqa bir qərarı ilə müəyyən edilir ki, Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının 

üzvləri yalnız bu məqsəd üçün işlədikləri günlərə görə əmək haqqı almaq hüququna 

malikdirlər. Sənədlərdən göründüyü kimi Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası Xarici İşlər 

Nazirliyi yanında təşkil edilməsinə baxmayaraq o artıq həmin ilin sentyabrından faktiki 

olaraq Ədliyyə Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərməyə başlayır. Bu da tamamilə təbii 

idi, çünki bu işlə bilavasitə məşğul olanlar və bu işlə məşğul olmaq səlahiyyəti olanlar 

əsasən hüquqşünaslar idi. 
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Komissiyanın işinin sonuna qədər orada yalnız onun sədri Ə.Xasməmmədov, üzvlərindən 

isə A.F.Novatski və N.M.Mixaylov çox səmərəli fəaliyyət göstərmişlər. Müxtəlif 

vaxtlarda isə yuxarıda göstərilən üzvlərdən başqa komissiyaya Bakı dairə məhkəməsi 

prokurorunun müavini Aleksandr Yevgenyeviç Kluqe, andlı iclasçı Məmmədxan 

Təkinski, Gəncə dairə məhkəməsinin xüsusi əməliyyat işləri müstəntiqi Məhyəddin bəy 

Şahmalıyev, Bakı quberniya dairə məhkəməsinin üzvü Hidayət bəy Sultanov, andlı 

iclasçılar Aley Aleksandroviç Litovski, Çeslav Boleslavoviç Klossovski, hüquqşünas 

Abbas Əlibəy Hacı-İrzayev, Bakı dairə məhkəməsinin üzvü B.Yusifbəyov müxtəlif 
vaxtlarda həmin komissiyaya üzv təyin edilmiş və ya üzvlükdən azad olunmuşlar. 

 

Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası fəaliyyətə başladığı vaxtdan üzvləri qruplara 

bölünməklə Azərbaycan hökumətinin nəzarətində olan, və ya bolşevik-erməni 

qoşunlarından xilas edilmiş ərazilərdə – respublikanın müxtəlif qəza və şəhərlərində baş 

vermiş faciəli hadisələrin araşdırılmasına başlamışdılar. Beləliklə, 1918-ci ilin sentyabr 

ayının əvvəlindən müstəntiqlər artıq Bakı və Yelizavetpol quberniyalarının müxtəlif 

qəzalarında fəal şəkildə işləyirdilər. Bakı azad edildikdən və Azərbaycan Hökuməti 

Gəncədən Bakıya köçdükdən sonra isə Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası da öz 

fəaliyyətini Gəncədən Bakıya keçirdi və dərhal Bakı şəhərində və onun ətraflarında baş 

vermiş mart hadisələrinin araşdırılmasına başladı (27, 42). 

 

Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının Bakı qrupuna Bakı dairə prokurorunun müavini 

A.Y.Kluge, andlı iclasçı M.Təkinski, andlı iclasçı A.Aleksandroviç (Litovski), 

hüquqşünas A. Hacı İrzayev, Gəncə Dairə Məhkəməsi prokurorunun müavini 

Ç.B.Klossovski daxil idi. Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sədri Ə. Xasməmmədov 

özü tez-tez şahidlərin dindirilməsində iştirak edirdi. Həmçinin, Xarici İşlər Nazirliyi 

yanında bu hadisələrin əsl səbəbləri, gedişi və xarakteri haq-qında dünya ictimaiyyətinin 

məlumatlandırılması məqsədilə xüsusi struktur yaradılmışdı. Fövqəladə Təhqiqat 

Komissiyasının işinin həcminin getdikcə artması, digər tərəfdən ədliyyə sistemində 

ümumən müstəntiqlərin sayının son dərəcə az olması bir sıra problemlər ortaya çıxarırdı 

ki, bunun da bir səbəbi Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının səlahiyyətlərinin müəyyən 

məhdudiyyətləri ilə əlaqədar idi. Yaranmış vəziyyəti aradan qaldırmaq məqsədilə 

Ədliyyə Nazirliyi 1919-cu ilin əvvəllərində Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının 

səlahiyyətlərinin artırılması barədə məruzə ilə hökumətə müraciət etdi. Azərbaycan 

hökuməti, komissiyanın gördüyü işlərin mühümlüyünü nəzərə alaraq, 21 mart 1919-cu il 

tarixli xüsusi qərarı ilə Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasını məhkəmə-istintaq 

hakimiyyətinin cinayət-prosessual məcəlləyə əsasən malik olduğu bütün hüquqlarla təmin 

etdi (14). Əlavə səlahiyyətlərin verilməsi Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası üzvlərinin 

imkanlarını genişləndirərək cinayətkarların aşkar edilməsi və məsuliyyətə cəlb olunması 

prosesini sürətləndirdi. Komissiya, şahidlərin və müttəhimlərin axtarışı, dindirilməsi və 

müvafiq sənədlərin hazırlanması üzrə son dərəcə böyük işlər görərək, 1919-cu ilin iyun 

ayının sonunda öz fəaliyyətinin istintaq hissəsini demək olar ki, başa çatdırdı. 

Fəaliyyətini başa vuran komissiya üzvləri daha sonra iki qrupa bölünərək fəaliyyətini 

cinayət əməlləri təkzibedilməz faktlarla sübut olunan şəxslərə qarşı ittihamlar üzrə davam 

etdirdilər. Bakı qrupunun vəzifəsinə həmçinin, Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası 

tərəfindən Azərbaycanın digər bölgələrində apardığı təhqiqat işləri üzrə müttəhimlərin 

istintaqa cəlb olunması, qətnamələrin tərtib edilməsi və işlərin Məhkəmə Palatası 

prokuroruna verilməsi daxil idi. Aparılan təhqiqatların nəticəsi olaraq dinc sakinlərə qarşı 
müxtəlif cinayətlərdə ittiham olunan 194 şəxsə qarşı cinayət işinin açılması haqqında 

Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası 128 məruzə və qərar layihələri 
 
 
. 
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hazırlamışdı. Ayrı-ayrı cinayət işləri üzrə istintaq başa çatdıqca ittiham olunan şəxslər 
məsuliyyətə cəlb edilirdilər. Məsələn, 1919-cu ilin avqustunun ortalarınadək Bakıda 24, 
Şamaxıda isə 100 nəfərə qədər şəxs - əsasən erməni, qismən də rus (molokan) müttəhim 
qismində Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası tərəfindən həbs edilmişdi (11). 

 

Həmçinin qeyd edilməlidir ki, Qubaya göndərilmiş ―Cəza dəstəsinin‖ başçısı Amazaspa 

və onun silahdaşlarına qarşı Komissiya tərəfindən cinayət axtarışı elan edilmiş, ―keçmiş 
komissarlar‖ Şaumyan və Korqanov haqqında isə onların ölümü səbəbindən cinayət işi 

açılmamışdı (15). Bütün bu addımlar 1918-ci ilin mart-sentyabr aylarında bolşevik-
daşnak qüvvələri tərəfindən törədilmiş qanlı hadisələrin bütün günahkarlarının 

cəzalandırılması barədə Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının son dərəcə ciddi niyyətləri 
olduğundan xəbər verirdi (16). 

 

Azərbaycan Fövqəladə Təhqiqat komissiyasında təqdim edilən faktların təhlili əsasında 
belə nəticəyə gəlmək olur ki, özlərini həmişə ―əzabkeş‖, ―məzlum‖ xalq kimi qələmə 
verən ermənilər Qarabağın dinc əhalisinə qarşı necə qəddarlıqlar törətmişdilər (24, 28).  
Gözlənildiyi kimi, erməni əhalisi arasında aparılan həbslər, xüsusilə bəzi erməni 

ziyalılarının azərbaycanlılara qarşı zorakılıqlarda ittiham edilərək məsuliyyətə cəlb 

olunması şəhərin erməni ictimaiyyəti və mətbuatı tərəfindən böyük narazılığa və hay-

küyə səbəbə oldu. 1919-cu ilin avqustunda Azərbaycan Parlamentində ‖Daşnaksütyun‖ 

partiyasının fraksiyası Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının fəaliyyətini kəskin tənqid 

edərək Komissiyanı və Ədliyyə Nazirliyini qeyri-qanuni əməllərdə günahlandırdı. 

Erməni deputatlar Komissiyanın işini eyni zamanda, guya mənəvi nöqteyi-nəzərdən 

qiymətləndirməyə çalışaraq özlərinə xas olan həyasızlıqla bu məzmunda bəyanat 
verdilər: ―Keçmişdə baş vermiş, mart və sentyabr aylarında kütləvi qurbanların qanlı 

mübadiləsi ilə nəticələnmiş hər şeyə nə vaxtsa son qoyulmalı deyilmi? Keçmişlə 

vidalaşmaq və onun qanlı səhifələrini unutmaq istəyinin olmaması onun göstəricisidir ki, 

hakimiyyət dairələri və onların təmsil etdiyi ictimai cərəyanlar hər gün keçmişdən yeni-

yeni kabuslar çağırmaqla və hər iki tərəfdə qisas və düşmənçilik hisslərini oyatmaqla, əsl 

qayda-qanunun bərqərar olması və normal həyatın yaradılması yolu ilə getmək istəmirlər 

…‖ (12). 

 

Bütün bunlara baxmayaraq nə Bakının erməni və rus dairələrinin tənqid atəşinə tutduğu 

―hakimiyyət dairələrinin və onların təmsil etdikləri ictimai cərəyanların‖, nə də 

Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının ətrafında qaldırılmış hay-küy onların bu istiqamətdə 

işinə qətiyyən təsir etmirdi. Əksinə, Ədliyyə Nazirliyinə və Fövqəladə Təhqiqat 

Komissiyası sədrinə həmin komissiyanın üzvlərindən araşdırdıqları fakt və sübutları 

ümumiləşdirən məruzələr və raportlar daxil olmaqda davam edirdi. Bu da xüsusi qeyd 

edilməlidir ki, Komissiya üzvləri son dərəcə ağır şəraitdə - xüsusilə kənd rayonlarında və 

qəzalarda - işləməli olur, çox vaxt şəxsi sağlamlılarını və hətta həyatlarını təhlükə altına 

qoyur, bunun müqabilində isə öz xərclərini zorla ödəyən cüzi gündəlik məvacib alırdılar. 

Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sədri Ələkbər bəy Xasməmmədovun Ədliyyə 

Nazirliyi ilə yazışmalarında ―dolanacağın az qala iki dəfə bahalaşması, qəzalarda daima 

qarın yatalağı epidemiyasının və digər xəstəliklərin tüğyan etməsi səbəbindən‖ 

Komissiya üzvlərinin aldıqları gündəlik məvacibin məbləğinin artırılması və bu yolla 

maddi vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması haqqında çoxlu sayda xahişlər səslənirdi (8). 
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Komissiya üzvlərinin əksəriyyəti daim insanlarla ünsiyyətdə olduqlarından özləri tez-tez 

yoluxucu xəstəliklərə tutulur, həftələrlə ―sıradan çıxır‖, lakin hətta bu hallarda da iş 

dayanmırdı. Nəqliyyatla bağlı problemlər Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası üçün ən ağrılı 

mövzulardan biri idi. Ədliyyə Nazirinin Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası üzvlərinin 

sərəncamına müvəqqəti olaraq avtomobilin verilməsi haqqında dəfələrlə etdiyi 

müraciətlərə Azərbaycan hökumətinin İşlər İdarəsindən bir qayda olaraq, ―boş 

avtomobillərin olmadığı səbəbindən‖ hər dəfə rədd cavabı gəlirdi. Qəza və kəndlərdə 

vəziyyət daha ağır idi. ― Ən pis hava şəraitində, açıq səma altında, yaxud qapı və 
pəncərələri olmayan evlərdə, döşəmə üzərində işləmək və gecələmək lazım gəlirdi‖ (7), 

fayton və arabalar ―cah-cəlal‖ hesab edilirdi, Komissiya üzvləri kilometrlərlə yolu piyada 

getməli olurdular. Bunu komissiya üzvləri öz məruzələrində də bəyan edirdilər. Məsələn 

belə məzmunlu məruzələrdən birində qeyd olunur ki, ―Dilə gətirmək nə qədər ağır olsa 

da, bu məsələ son dərəcə vacibdir, hər cür hava şəraitində bir mülkdən digər mülkə 

piyada gedərkən (qaloşla keçmək mümkün deyil) uzunboğaz çəkmələr demək olar ki, 

sıradan çıxır, halbuki indi çəkmənin bir cütünün qiyməti 1000 rubla yaxındır. Bu 

məruzənin müəllifinə keçən ay həmişəkindən də artıq yol getdiyi üçün çəkmələrini 

təzələmək zəruridir, halbuki indi belə çəkmələrin qiyməti həddən artıq bahadır‖ (4). 

 

Bu sətirlər Bakı və Gəncə quberniyalarının qəzalarında istintaq aparan Fövqəladə 

Təhqiqat Komissiyasının ən fədakar üzvlərindən biri M.N.Mixaylovun məruzəsindən 

götürülmüşdür və həmin məruzə Mixaylov tərəfindən yazılmış yüzlərlə sənəd, məruzə və 

hesabatlar arasında yeganə şikayət-xahişdir. Gündən-günə dərinləşən maliyyə böhranı 

şəraitində Azərbaycan hökumətinin son dərəcə ağır iqtisadi vəziyyəti, dövlət xidmətində 

əvvəlki vəzifələrindən azad edilmiş Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası üzvlərinə cəmi 50 

rubl gündəlik məvacib verildiyi və komissiya sədrinin dəfələrlə müraciətindən sonra bu 

məvacibin 60, 70, sonra 100 rubladək, özü də yalnız ―səfərlər zamanı‖ artırıldığı nəzərə 

alınarsa, ―çəkmə və s. bu kimi problemlərin həlli üçün‖ Komissiya üzvlərinə birdəfəlik 

müavinətin verilməsi məsələsinin nə üçün bu dərəcədə yüksək səviyyədə müzakirə 

edildiyinin səbəblərini anlamaq olar (5). 

 

Bir məqama diqqət yetirmək lazımdır ki, Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sədri ilə 
üzvləri arasında yazışmalarda, xüsusilə də cinayətlərdə ittiham olunan şəxslər haqqında 
söhbət gedərkən, Ələkbər bəy Xasməmmədov dəfələrlə vurğulayırdı ki, komissiya üzvü 
―qanunla və vicdanla, işin hallarına və faktlara istinadən hərəkət etməlidir‖ (10).  
Təsadüfi deyil ki, komissiyanın üzvlərinin əksəriyyətini azərbaycanlılar deyil, digər 
millətlərin nümayəndələri – polyak, rus, yəhudi, alman və digərləri təşkil edirdi. Yəqin 

ki, Ələkbər bəy Xasməmmədov öz ―komandasının‖ üzvlərində məhz bu keyfiyyətləri – 
peşəkarlıq, ədalətli və vicdanlı olmaq - yüksək qiymətləndirir və fürsət düşdükcə hər dəfə 

yüksək dövlət orqanları qarşısında ―Komissiyasının bütün heyətinin‖ ―nadir iş bacarığını, 
əməksevərliyini və çalışqanlığını‖ vurğulamağı özünə borc bilirdi (9). 

 

Artıq qeyd edildiyi kimi, 1919-cu ilin may-iyun aylarından başlayaraq, qəzalar üzrə 

materialların toplanması, qərar layihələrinin tərtib edilməsi və bu işlərin Məhkəmə 
Palatasına təhvil verilməsi başa çatdıqca, Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası üzvlərinin bir 

hissəsi komissiyadakı işdən azad edilərək öz köhnə vəzifələrinə qayıdır, yaxud yeni 
təyinat alırdılar. Nəhayət, 12 oktyabr 1919-cu il tarixli məktub ilə Fövqəladə Təhqiqat 

Komissiyası sədrinə belə bir xəbərdar edilir ki: Ədliyyə Naziri tərəfindən ―Fövqəladə 
Təhqiqat Komissiyasının 1919-cu ilin noyabr ayının 1-dən ləğv edilməsi haqqında 

sərəncam verilmişdir‖ (6). 
 
 
. 
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Beləliklə, Azərbaycan hökumətinin 15 iyul 1918-ci il tarixli qərarı ilə yaradılmış 

Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası onun üzərinə qoyulmuş vəzifələri yerinə yetirdiyi üçün 

1919-cu ilin noyabr ayının 1-də ləğv edilir. 20 noyabr 1919-cu il tarixli qərara əsasən 

Bakı şəhərinin və ətraf kəndlərin talan edilməsi haqqında istintaq işi artıq başa çatmış və 

Azərbaycan Məhkəmə Palatasının Prokuroruna təhvil verilmək üçün Fövqəladə Təhqiqat 

Komissiyası sədrinə təqdim olunmuşdu (20). Toplanılan sənədlərin bir hissəsinin Versal 

konfransına yola düşən nümayəndə heyətinə verilməsi barədə əmr verilmiş, şifrələnmiş 

rəqəmli məlumatların xüsusi kuryer vasitəsi ilə Parisə göndərilməsi qərara alınmışdır (21, 
152).  
1920-ci ilin əvvəlində baş vermiş və Azərbaycan Respublikası üçün xüsusilə əlamətdar 

olmuş bir siyasi hadisə Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının başladığı işə öz 

―düzəlişlərini‖ etdi. 1920-ci il yanvar ayının 11-də Müttəfiq Dövlətlərin Ali Şurası 

Azərbaycanın de-fakto müstəqilliyinin tanınması haqqında yekdilliklə qərar qəbul etdi. 

Bu tarixi hadisə ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Parlamenti 9 fevral 1920-ci il tarixində 

―Azərbaycanın müstəqilliyinin beynəlxalq aləmdə tanınması münasibətilə əhaliyə verilən 

güzəştlər‖ haqqında qanun qəbul etməli oldu. Qanunun belə adlanması konkret cinayət 

əməlləri törətmiş iştirakçılarla yanaşı, məhkəmənin qərarı ilə müxtəlif vergi və ödəncləri 

verə bilməyən şəxslərə güzəştlər edilməsi ilə əlaqədar olmuşdur. Qanunun birinci 

hissəsin-də ümumi əfv dövlətə xəyanət kimi cinayətlərə şamil edilmirdi. Əfv qanunun 2-
ci hissəsi hərbi nizamnamənin tələblərinin pozulmasından irəli gələn bəzi cinayətlərə də 

şamil edilirdi. Bu əfv qanununun 10-cu maddəsinə əsasən isə Fövqəladə Təhqiqat 

Komissiyasının icraatında yaranmış bütün cinayət işlərinə həmişəlik xitam verilirdi (3). 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti höküməti 1918-ci il mayın 28-nə qədər törədilmiş 

cinayətlərin məsuliyyətini öz üzərinə götürmürdü. Ümumi əfv qanunu Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti ərazisində yaşayan əcnəbilərə də şamil olunurdu. Qanun parlament 

sədrinin əvəzi M.Y.Cəfərov, yeni katibi B.Rzayev və dəftərxana müdiri M.Vəkilov 

tərəfindən imzalanmışdır (22, 207-208). Beləliklə, Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası 

üzvlərinin inanılmaz səyi və son dərəcə ciddi fəaliyyəti sayəsində məsuliyyətə cəlb 

edilmiş az saylı cinayətkarlar – 200 nəfərə yaxın adam cinayət məsuliyyətindən azad 

edilir, həbsxanada saxlanılanlar azadlığa buraxılır, ―pullu girov‖ ilə zaminə buraxılmış 

müttəhimlərin isə pulları qaytarılırdı. Bununla belə, amnistiya haqqında qanunun qəbul 

edilməsi ilə mövcud olduğu il yarım ərzində Azərbaycanın müsəlman əhalisinə qarşı 

törədilmiş cinayətlərin araşdırılması, cinayətkarların müəyyən edilməsi və onların 

məsuliyyətə cəlb edilməsi üzrə çox böyük iş görmüş Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının 

bütün fəaliyyətinin heçə endirildiyini düşünmək tamamilə səhv olardı.1920-ci ilin 

aprelinə kimi Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası daşnak quldur dəstələrinin qanlı 

əməllərinin təhqiqi sahəsində böyük iş gördü. Zərərçəkmiş yüzlərlə vətəndaş və şahid 

dindirilmiş, çoxlu material, maddi dəlil-sübut, fotosənəd toplandı (23, 61). 

 

Bütövlükdə Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının fəaliyyəti ermənilərin vəhşiliklərini öz 
üzərində hiss etmiş respublika əhalisi arasında böyük ictimai və əxlaqi-psixoloji məna 

kəsb edirdi. Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının mövcud olması və onun üzvlərinin 
cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələri ilə, azərbaycanlılarla sıx əməkdaşlıq etməsi artıq 

özlüyündə geniş əhali kütlələri arasında ədalətin bərpa olunmasına inamı artırdı və 
yeganə qanuni hakimiyyət kimi Azərbaycan hökumətinə xalqın etimadını və etibarını 

möhkəmləndirdi. 
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Xülasə 

 
XX əsrin əvvəllərində yalnız hərbi-feodal rejimin hökm sürdüyü müsəlman Şərqində ilk 
demokratik respublikanın — Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması o dövrün fenomen 

hadisəsi idi. Çətin və mürəkkəb şəraitdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması bir 

çoxları üçün əlçatmaz görünürdü. Bunun əsas səbəbi isə XIX-XX əsrlərdə müəyyən mərhələlərlə 
azərbaycanlılara qarşı törədilmiş kütləvi qırğın və soyqırımlarla bağlı olmuşdur. 

 
Açar sözlər:Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti,qırğın, soyqırım, hərbi-feodal rejim 
 
 

 

.1905-1906-cı illərdə Rusiyada baş verən iğtişaşlardan fürsət kimi istifadə edən ermənilər 
əvvəlcə Bakıda, sonra İrəvanda, Naxçıvanda, Gəncədə, Qarabağda, Zəngəzurda, Qazaxda 
və Tiflisdə dinc azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törətmişdir. 

 

1915-ci ildə Üzeyir bəy Hacıbəyov ―Nəyimizin vaxtıdır?‖ adlı bir məqalə yazmışdı. O 
deyirdi: ―Bir vaxtlar, 1905-1906-cı illərdə şərait yarandı, biz qızışdıq, böyük işlər gördük, 

amma sonra söndük. Qorxuram ki, bizim işığımız tez sönər‖. ―Açıq söz‖ qəzetində 
M.Ə.Rəsulzadə ona belə cavab vermişdi: ―Əgər bu millət minlərlə bivec mirzələrin 

içində Mirzə Fətəli Axundov kimi əjdaha yetişdirdisə, minlər bivec seyidin içində Seyid 
Əzim Şirvani yetirdisə, minlərlə baqqal içində Sabir yetişdirdisə, bu millətin işığı heç 

vaxt sönməyəcək‖ [1, s.12]. 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının milli oyanışının 
məntiqi yekunu idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) cəmi 23 ay yaşasa da, onun 
xalqımızın, millətimizin şüurunda yaratdığı milli istiqlal ideyaları əbədiyaşar oldu. 

 

―İstiqlal‖ qəzetinin başlığında böyük türk şairi Tofiq Fikrətin epiqraf kimi verilmiş 
məşhur ―Millət yoludur, haqq yoludur tutduğumuz yol. Ey haqq! Yaşa, ey sevgili millət, 
yaşa, var ol!‖ misraları AXC-nin məram və niyyətini tam dolğun əks etdirirdi.  
1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə Azərbaycan Milli Şurası Azərbaycanın dövlət 

müstəqilliyi haqqında ―İstiqlal bəyannaməsi‖ qəbul etdi. Milli Şuranın qəbul etdiyi qərar 

və altı bənddən ibarət ―İstiqlal bəyannaməsi‖, Azərbaycan millətinin varlığını bütün 

dünyaya bəyan etdi. Beləliklə, Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində ilk Konstitusiya aktı — 

―İstiqlal bəyannaməsi‖nin qəbulu ilə Azərbaycan dövlətçiliyi Xalq Cümhuriyyəti olaraq 

elan olundu. Bu hüquqi və siyasi sənəddə müstəqil Azərbaycan dövlətinin yarandığı 

bəyan edildi, onun hakimiyyətinin şamil olunduğu ərazinin hüdudları müəyyənləşdirildi, 

həmçinin dövlətin əsas fəaliyyət prinsipləri ifadə olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

(AXC) qısa bir vaxtda demokratik, dünyəvi və unitar dövlətə çevrildi. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin xarici siyasətinin əsas məqsədi yeni 
yaradılmış dövləti tanıtmaq idi. Buna görə də yeni yaranan hökumət yarandığı vaxtdan 
etibarən fəal xarici siyasət yeritməyə başladı. İlk növbədə Avropanın bir sıra ölkələrinə 
yeni bir dövlətin yaradılması barədə məlumat göndərildi. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından sonra Azərbaycan - Türkiyə 
münasibətləri yeni mərhələyə, dövlətlərarası münasibətlər mərhələsinə qədəm qoydu. 
1918-ci il iyunun 4-də Azərbaycan ilə Türkiyə arasında Batum şəhərində dostluq, 
əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə bağlandı. 

 

1918-ci ilin oktyabrında Ə.M.Topçubaşov Türkiyənin rəsmi dairələri ilə bir sıra görüşlər 

keçirdi. Bu zaman Türkiyə, eləcə də Azərbaycan üçün çox ağır olan Mudros müqaviləsi 

bağlandı. Həmin müqavilənin 11-ci bəndinə görə Türkiyə ordusu tezliklə Azərbaycanı 
tərk etməli, Bakının Antanta qüvvələri tərəfindən tutulmasına etiraz etməməli idi. 

Ə.M.Topçubaşov Azərbaycan hökuməti adından Mudros barışığının Azərbaycana aid 
maddələrinə etirazını bildirdi. Artıq noyabrın 10-dan Türkiyə qoşunları Azərbaycandan 

çıxarılmağa başladı [4, s.25]. 

 

1918-ci il noyabrın 17-də Antanta qüvvələri adından İngilis qoşunları Bakıya daxil oldu. 
General Uilyam Tomson F.X. Xoyski hökumətini yeganə təsirli hökumət kimi qəbul etdi 
və bildirdi ki, Böyük Britaniya hökuməti Azərbaycan hökumətini bu ölkənin ərazisində 
yeganə qanuni hakimiyyət kimi tanıyır [4, s.28]. 

 

Azərbaycanı Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasətinin qarşısında duran ən mühüm 
məsələlərdən biri də qonşu dövlətlərlə qarşılıqlı mehriban, dostluq münasibətləri 
yaratmaq və Qafqaz həmrəyliyinə nail olmaq idi. 

 

AXC parlamentinin Dağıstan, Gürcüstan və Ermənistana göndərdiyi müraciətdə deyilirdi: 
―Qafqaz elə bir vəziyyət qarşısındadır ki, bu ərazidə qurulmuş cümhuriyyətlər müqabil 
dostluq və həmrəylik etmədən yaşaya bilməzlər‖ [2, s.32]. 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasətinin ən böyük uğurlarından biri 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin Paris sülh konfransında iştirakı və Azərbaycanın dünya 

dövlətləri tərəfindən tanınmasına nail olmaqdan ibarət oldu. 1919-cu il mayın 28-də 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nümayəndə heyəti ABŞ prezidenti V.Vilsonla 

görüşərək Amerikanın yardımını ala bilmişdir. Paris sülh konfransının iştirakçılarını 
respublikadakı siyasi vəziyyətlə tanış etmək üçün AXC-ni təmsil edən nümayəndə heyəti 

böyük işlər görmüşdür. 

 

Nümayəndə heyətinin səyi nəticəsində hələ 1919-1920-ci illərdə Azərbaycanın tarixi 

keçmişi, ölkənin zəngin təbii sərvətləri, bölgədə bir əsrdən çox davam edən rus işğalı və 
onun nəticəsi kimi meydana çıxan erməni zorakılığı, Qafqazdakı qonşularla münasibət, 

erməni-azərbaycanlı qarşıdurmasını şərtləndirən amillər, 1918-ci ildə Bakıda daşnak-
bolşeviklər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən dəhşətli soyqırım və s. 

barəsində Avropa ölkələrində müəyyən obyektiv məlumatlar yaymaq mümkün olmuşdur. 
Bütün bunlar isə öz növbəsində həm Azərbaycanın Qərbdə qismən obyektiv şəkildə 

tanınmasına imkan yaratmış, həm də ölkəmiz və xalqımız barəsində qərəzli rus-erməni 
qaynaqlarının təsiri ilə formalaşmış yanlış təsəvvürlərin az da olsa aradan qaldırılmasına 

kömək etmişdir. 

 

Sülh konfransında Azərbaycan diplomatları yalnız öz ölkələrinin deyil, bütün Qafqazın 
müstəqilliyi və siyasi-mənəvi birliyi uğrunda mübarizə aparmışdır.1920-ci il yanvarın 11-

də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi böyük dövlətlər tərəfindən tanındı. Bu, tarixi hadisə 
olmaqla yanaşı, Azərbaycan xalqının iradəsinə hörmət əlaməti idi. 

 

Azərbaycana yardım göstərilməsi barədə qərarlar qəbul edildi. Azərbaycan dövləti 
beynəlxalq münasibətlər sisteminə daxil olmaq üçün ilk addımlar atdı. 

 

1920-ci ilin yanvarın 19-da Paris Sülh Konfransı Ali Şurasının hökumət başçılarının 

iştirakı ilə keçirilən iclasında Cənubi Qafqaz respublikaları problemi müzakirə edilərək 
Azərbaycan və Gürcüstan respublikalarının de-fakto tanınması haqqında qərar qəbul 

edilmişdir. Bir çox ölkələr – Belçika, İsveçrə, Hollandiya, Çexiya, Slovakiya Bakıda öz 

konsulluqlarını açmağa başladı. İtaliya hökuməti isə burada öz nümayəndəliyini yaratdı. 
1920-ci ilin aprelin ortalarında Azərbaycan parlamenti İngiltərə, Eransa, İtaliya, ABŞ və 

başqa ölkələrdə diplomatik nümayəndəliklərinin açılması haqqında qanun qəbul etdi [3, 
s.18]. 

 

Göründüyü kimi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti özünün qısa fəaliyyət dövrünə 
baxmayaraq atdığı addımlar, həyata keçirdiyi islahatlarla dövlətçilik tariximizin şanlı və 

unudulmaz səhifələrindən birinə çevrildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün 
müsəlman Şərqinin Dan Ulduzu oldu. Müsəlman Şərqinə Respublika məfhumunu və 

məfkurəsini Azərbaycan xalqı gətirdi. Beləcə, Azərbaycan xalqı müstəmləkə zülmü 
altında inləyən xalqlara xilas yolunu göstərə bildi. 
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Xülasə 
 

―Türk yılı‖ 1928-ci ildə ―Türk ocaqları‖ mərkəzi heyəti tərəfindən nəşr olunmuşdur. 

Müəyyən fasilədən sonra Osmanlı imperiyasının dağılması, Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulması 

ərəfəsində cəmiyyətin toplanışlarında müəyyən fasilələr olmuşdur. ―Türk yılı‖ toplusu nəşr olunan 

zaman Türk dünyasının genişliyi, türk irqinin böyüklüyü, türk elləri haqqında ümumi bir təsəvvür 

var idi. Lakin, bu türk ellərinin adlarına, əhalisinin real miqdarına, mədəni səviyyəsinə, ictimai və 

siyasi vəziyyətinə dair elmi müddəalara dayanan məlumatların olmadığını, türk dünyası barədə 

yazılmış əsərlərin azlığını, Türkiyə Cümhuriyyətindən kənardakı türklərin yaşayışını təqib edəcək 

mətbuatın olmamasını düşünən ziyalılar belə bir toplunun ərsəyə gəlməsinə çalışmışlar. 

 

Açar sozlər:  ―Türk yılı‖, ―Türk ocaqları‖, türk irqi, Osmanlı imperiyası,Türk dünyası 
 
 

 

1926-cı ilin yazında toplanan ―Türk ocağı‖ ―hars‖ (etnik mədəniyyət) heyəti, 1927-

ci ildən başlayaraq hər il türk dünyasının ümumi vəziyyətini işıqlandırmaq məqsədi ilə 

―Türk yılı‖ adlı bir salnamə nəşrinə qərar vermiş və bunun ilk sayını hazırlamışdır. 

Lazımi dəstək ala bilmədiklərindən nəşr gecikir və yalnız 1928-ci ildə işıq üzü görür. (2, 

s.369). Y. Akçuraoğlu özü bu barədə yazır: ―Türkiyə Cümhuriyyətinin iqtisadi, mədəni, 

hərbi, ədliyyə idarələrindən xahiş etdim, onlar da xahişimin qəbul olunduğunu söylədilər. 

Lakin 1927-ci il gəlib keçdiyi halda vəd edənlərin bəziləri sözlərini tutmaqda 

gecikdilər.‖(1, s.7). Bu topluda olan materiallar müxtəlif müəlliflər tərəfindən yazılsa da, 

nəşrə hazırlayan və əsas müəllif Akçuraoğlu Yusuf olmuşdur. Yusuf Akçuraoğlu (1876-
1935) türkçülük hərəkatının aparıcı simalarından biridir. O, Rusiyanın Simbirsk 

şəhərində məşhur Akçurinlər fabrikantlarının ailəsində anadan olmuş, siyasi fəaliyyətinə 
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görə 1905-1907-ci illər Rus burjua inqilabından sonra Osmanlı imperiyasına 
mühacirət etmişdir. İstanbulda ―Türk yurdu‖ məcmuəsində, ―Türk ocaqları‖ 
cəmiyyətində fəaliyyət 

 

göstərmişdir. Türk Tarix Qurumunun qurucularındandır. (3, s. 9-47). ―Türk yılı‖ 
məcmuəsi Türkiyədə yeni əlifbanın (latın qrafikası əsasında) qüvvəyə mindiyi zamanda 
çap olunmasına baxmayaraq, mətbəələrin hazır olmaması səbəbindən ərəb qrafikalı əski 
əlifba ilə işıq üzü görmüşdür. 

 

―Türk ocaqları‖ ―hars heyətinin‖ məqsədi bütün Türk dünyasına dair ibtidai 
ümumi məlumat verdikdən sonra, hər il dünyada baş verən mühüm hadisələri, xüsusilə 

mədəni məsələləri qeyd edərək türklərin tarixini və cari vəziyyətini qismən göstərməyə 
çalışmaqdır. ―Türk yılı‖ naşirləri ilk sayda türk dünyasının müəyyən bir ildə qismən 

portretini yaratmaq, sonrakı illərdə isə bu ümumi sxemdən çıxış edərək ayrı-ayrı türk 
cəmiyyətlərinin dəyikşikliklərini göstərməyə çalışacaqlarını oxuculara vəd edirdilər. (2, s. 

370)  
Bilindiyi kimi ―Türk yılı‖nın nəşr olunduğu 1928-ci ildə türk xalqları arasında tam 

müstəqil və tək milli bir dövlət –Türkiyə Cümhuriyyəti var idi. Bu demokratik Türkiyə 
Cümhuriyyətinin quruluşu, tarixi, təşkilatı və cümhuriyyət türklərinin müxtəlif həyatı 
təzahürləri ―Türk yılı‖nın ana mövzusunu təşkil etmişdir. Başqa türk torpaqları və əhalisi 

haqqında məlumat bu mövzunun ətrafında toplanmışdır. 

 

1928-ci ildə nəşr olunan ―Türk yılı‖ndan öncə, ―Türk ocağı‖ 1914-cü ildə ―Türk 

yılı‖ adlı 36 səhifəlik cib təqvimi çap etmişdi. Buna görə 1928-ci ildə çıxan ―Türk yılı‖ 

ikinci nəşr sayıla bilər. Tarixi bir məqalə və Z.Gök Alpın mənzuməsi ilə başlayan bu 

təqvimdə türk dünyası ilə bağlı bəzi əlamətdar hadisələr ənənəvi təqvimlərdəki kimi 

xüsusi işarə olunmuşdu.(1, s.5). 1928-ci ildə nəşr olunan ―Türk yılı‖ da təqvimlə başlayır, 

təqvim və saat barədə qərarlar, beynəlxalq və milli əlamətdar günlər qeyd olunur. Sonrakı 

bölmədə türklərin Anadoluda yerləşməsi, Osmanlı imperatorluğunun tarixi (qısa şəkildə), 

Mustafa Kamal Atatürk, Türkiyə Cumhuriyyəti, müstəqil dövlətin Millət Məclisi (Məclisi 

Məbusan) və digər təşkilatları barədə məlumatlar verilir. Digər bölmələrdə Türkiyədə 

maarif, iqtisadi, ticari, sənaye, maliyyə işləri haqqında məlumatlar toplanmış, Ankara 

şəhərinə ayrıca bir bölüm həsr olunmuşdur. Bir bölüm də Türkiyədəki hərf inqilabına 

həsr edilmişdir. Burada, həmçinin, türk dünyasında ilk əlifba islahatı ideyasının müəllifi 

M.F.Axundzadə haqqında informasiya öz əksini tapmışdır. Son iki fəsil isə Türkçülük və 

Türkiyə Cümhuriyyəti xaricindəki türklər haqqındadır. Ən sonunda isə türk dünyası ilə 

bağlı o zaman Türkiyədə mövcud olan kitabların siyahısı verilmişdir. 

 

Qafqaz türkləri, Krım, Kazan türkləri, onların, tarixi, iqtisadi və siyasi vəziyyətləri 

haqqında məlumatların verildiyi fəsildə ayrıca olaraq Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ilə 
əlaqəli bir neçə bölmə vardır. Türkiyə ilə bağlı fəslin müəllifi əsasən Y.Akçuraoğlu idisə, 

son fəslin hər bölümünü ayrı-ayrı müəlliflər yazmışlar: Qalib Bəxtiyar, M.Ə.Rəsulzadə, 
C.S.Əhməd. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ―Türk yılı‖ məcmuəsində Azərbaycan 

Cümhuriyyəti kimi qeydə alınmışdır və əlaqəli bölmələr aşağıdakı kimidir: ―Azərbaycan 
adının mənşəyi‖, ―Ərazisi, coğrafi mövqeyi‖, ―Təbii sərvət və iqtisadiyyatı‖, 

―Cümhuriyyətin istiqlalının elanı və Türkiyənin yardımı‖, ―Milli şuranın Gəncədə 
qəbulu‖, ―Bakının istirdadı (bərpası-N.K.)‖, ―Mudros müqaviləsi və Azərbaycan‖, 
 
 
. 
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―Məclisi Məbusanın təşkili‖, ―Məbusanın ilk siyasi müvəffəqiyyətləri‖, ―Mühüm 
hadisələr ərəfəsində‖, ―27 aprel Cümhuriyyətin süqutu‖, ―27 aprelə qarşı əks hərəkətlər‖, 

―Sovet Azərbaycan Cümhuriyyətinin hüquqi vəziyyəti‖, ―Sovet Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin siyasi vəziyyəti‖, ―Müasir Azərbaycanda məktəb və maarif‖, ―Müasir 

Azərbaycanda mətbuat və ədəbiyyat‖. (1, s.514). 

 

AXC ilə əlaqəli hissənin müəllifi Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir. Bu mətnin ilk 

növbədə dili diqqət çəkir. Belə ki, anlaşıqlı Azərbaycan dilində qələmə alınmış mətn, 

toplunun ərəb və fars sözləri ilə həddən artıq zəngin olan digər bölmələrindən fərqlənir. 

M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycanın o zamankı iqtisadi vəziyyəti, təbii sərvətləri haqqında qısa, 

lakin, dolğun məlumat verir, konkret rəqəmlərlə fikirlərini əsaslandırır. Özünün də qeyd 

etdiyi kimi, ―Azərbaycanın vəziyyətini anlamaq üçün çox zəruri‖ (1, s.520) olan bu 

informasiyadan sonra ―Azərbaycan Cümhuriyyət tarixinin bismillahı‖ (1, s.520) – istiqlal 

bəyannaməsinə keçir. İstiqlal bəyannaməsinin mətninin ―İki Qafqaz‖ məcmuəsində dərc 

edildiyini, bu sənədə görə Azərbaycanın demokratik, laik (dünyəvi) dövlət olduğunu 

vurğulayır. İstiqlalın elan tarixçəsi, bəyannamənin bəzi maddələrinin təhlili, ehtiyac 
olarsa Osmanlı dövlətinin hərbi yardımı məsələləri və s. bu yarımbaşlıqda öz əksini 

tapmışdır. 

 

Müvəqqəti hökumətin Gəncədə yerləşməsi, Osmanlı ordusunun yardımı ilə 

Bakının azad edilməsi, Mudros müqaviləsinin Osmanlı-Azərbaycan münasibətinə təsiri 
və s. tarixi hadisələri birbaşa əlaqəli şəxsin (M.Ə.Rəsulzadənin) dilindən oxumaq bu 

məqalənin əhəmiyyətini bir daha göstərir. Lakin, müəllif təkcə tarixi hadisələri nəql 
etmir, konkret faktlara əsaslanır, üzərindən müəyyən zaman ötmüş məsələləri təhlil edir. 

AXC-nin Türk Dünyasında ilk demokratik dövlətin olduğunu, idarəçilik 
təcrübəsizliklərini etiraf edən M.Ə.Rəsulzadə xarici düşmənlərlə mübarizədən əlavə 

daxili çəkişmələri də iflasın mühüm səbəbləri arasında qeyd edir. 

 

M.Ə.Rəsulzadə müəllifi olduğu məqalədə təkcə AXC dövrünü deyil, 1928-ci il 
üçün Azərbaycanın siyasi, iqtisadi vəziyyətini, təhsil, mətbuat, maarif, teatr məsələlərini 
imkanları daxilində rəqəmlərlə göstərir, informasiya mənbələrini açıqlayır. 

 

Elanının 100-cü ildönümündə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranma və 
formalaşma şəraitini, şərtlərini, dövlət prinsiplərini, fəaliyyət tarixini araşdıran 
tədqiqatçılar üçün Azərbaycanın SSRİ-yə ilhaqının ilk illərində AXC haqqında ətraflı 
informasiya verən bir toplunun öyrənilməsi əhəmiyyətlidir. 
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Xülasə 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) hüquqi varisi kimi müstəqil Azərbaycan 

Respublikasının iqtisadi inkişaf platformasının formalaşmasında AXC-nin iqtisadi inkişafının 

prinsipləri kimi müəyyən etdiyi müddəaların müstəsna rolu olmuşdur. AXC-nin iqtisadi siyasət 

xəttini müəyyən etmək üçün məsələyə, ilk növbədə, həmin dövrdə Rusiyada cərəyan edən ictimai-

sosial dəyişikliklərin yaratdığı presedent kontekstindən və AXC siyasi liderlərinin rəhbər tutduğu 

müddəalar prizmasından yanaşmaq labüddür. 

 
Açar sozlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, inkişaf platforması, iqtisadi siyasət, siyasi 

liderlər 
 
 

 

Cümhuriyyət dövründə əsası qoyulan maliyyə və bank-kredit sistemi, milli 
valyutanın dövriyyəyə buraxılması, xarici iqtisadi fəaliyyətin əsas istiqamətlərinin 

müəyyən edilməsi, aqrar islahatlar, vergi və gömrük məsələlərinin tənzimlənməsi və 
müvafiq sahələrdə qanunvericilik aktlarının qəbul edilməsi kimi tədbirlərə əsaslanan və 

AXC hökuməti tərəfindən aprobasiya olunmuş iqtisadi inkişaf ideyasının müstəqil 
Azərbaycanda da implementasiyası AXC-nin iqtisadi modelinin əsas konturlarının 

müəyyən olunmasını tələb edir. Buna müvafiq olaraq, AXC iqtisadiyyatının prioritet 
istiqamətlərini aşağıdakı kateqoriyalar üzrə qruplaşdırmaq mümkündür: 

 
 Fəhlələr və mülkədarlar arasında mövcud olan ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasını 

nəzərdə tutan aqrar islahatlar;


 İnflyasiya və maliyyə böhranının qarşısının alınmasına, daxili bazarın 
inkişafına istiqamətlənən milli valyuta siyasəti, gömrük tənzimləmələri və 
vergi sistemi;
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 Neft sənayesi və neftin xammal qismində xarici ticarət əlaqələrində hegemon 

mövqeyinin alternativ vasitələr hesabına stimullaşdırılması;


 Siyasi müstəqilliyin katalizatoru kimi xarici iqtisadi fəaliyyət və əməkdaşlıq xəttinin 
müəyyən olunması.



 

Lakin qeyd olunan məsələlərə keçməzdən əvvəl, AXC-nin siyasi liderlərinin 

partiya mənsubiyyətindən asılı olaraq dəyişən AXC iqtisadi modelinin şifrələrinə nəzər 

yetirmək vacibdir. Məhz bu problem iqtisadi məsələnin yeni yaranmış Cümhuriyyətin 
daxili və beynəlxalq sferadakı siyasi identifikasiyasında oynadığı rolun vacibliyini 

vurğulayır. 

 

AXC-nin aqrar islahatlar dilemması: liberal iqtisadiyyat sosialist iqtisadiyyata qarşı 

 

Cümhuriyyətin elanından sonra AXC-nin iqtisadi inkişaf strategiyası ilə bağlı 
dilemma qarşısında qalmasını şərtləndirən iki amil mövcud idi: 1) Mövcud ictimai-sosial 
vəziyyət; 2) Siyasi dairələrin iqtisadi platformaları. 

 

İctimai-sosial vəziyyətin mahiyyətini Oktyabr çevrilişi fonunda təşəkkül tapan 
sosialist hərəkatı və buna müvafiq olaraq, fəhlə və sahibkarlar arasında yaranmış 
ziddiyyətlər təşkil edirdi. Xüsusilə, torpaq üzərində mülkiyyət hüququ ilə bağlı məsələlər 
bu kateqoriyaya aid idi. Torpaq üzərində mülkiyyət formaları kimi dövlət, xüsusi, 
bələdiyyə, səhmdar və. s. torpaqların fərqləndirilməsi AXC-nin mülkiyyət plüralizminə 
əsaslandığını təsdiq etsə də, aqrar məsələ ilə bağlı dualist xətt bir qədər önə çıxırdı. AXC 
liderləri bolşevizmin iqtisadi xəttindən fərqli olaraq, fabrik, zavod, torpaq və digər əsas 

istehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyəti rədd etmirdilər.
1
 Bununla belə, ―laissez-

faire‖ prinsipinin tam tətbiqini də mümkünsüz hesab edirdilər. İqtisadiyyat üzərində 
dövlət nəzarətinin tətbiq olunmasında balansa nail olmaq AXC iqtisadi modelinin əsas 
xətti idi. Bu balansyaratma cəhdləri iri kapitalistlər və sahibkarlar tərəfindən məqbul 
hesab edilmirdi, bu isə aqrar siyasət dilemmasını daha da dərinləşdirirdi. 

 

Aqrar məsələnin zəruriliyini şərtləndirən əsas fakt ondan ibarət idi ki, ölkədə neft 

sənayesindən sonra iqtisadiyyatın özəyini təşkil edən ikinci mühüm sahə kənd təsərrüfatı 

idi. Dövlət (68.8%) və mülkədar (29.6%) torpaq sahibliyinin aparıcı mövqedə olması, 

əhalinin 76%-dən çoxunu təşkil edən kəndlilərin isə ümumi torpaqların yalnız 1.8%-nə 

sahib olması AXC iqtisadi siyasətinin prioritetini müəyyən edirdi: kəndlilərin torpaqla 

təmin olunmasını ehtiva edən aqrar islahatlar təxirəsalınmadan həyata keçirilməli idi. 
2 

 

Siyasi hakimiyyətdə təmsil olunan partiyaların iqtisadi məsələlərdəki mövqeyi 

isə yeni yaranmış AXC hökuməti qarşısında liberal iqtisadiyyat və yaxud sosial yönümlü 

iqtisadiyyat seçimini qoyurdu. F.Xoyski hökumətinin ilkin addımları kimi Zaqafqaziya 
Seymi tərəfindən qəbul edilən və daha çox sosialist xüsusiyyətləri ilə səciyyələnən aqrar 

qanunun qüvvədən düşdüyünün elan olunması və Bakı Soveti tərəfindən neft sənayesinin  

 

1 Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Ensiklopediyası, I cild, Lider Nəşriyyatı – 2004, səh.63.  

2 Azərbaycan Cumhuriyyəti (1918-1920), Bakı – 1998, Səh.211-212 
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milliləşdirilməsinin ləğv olunması kimi tədbirlər AXC-nin iri kapital sahiblərinin 
mövqeyini qoruduğunu nümayiş etdirsə də, sonralar əmək naziri postunu tutan Aslan bəy 
Səfikürdski və Nəsib bəy Usubbəylinin timsalında sosialist iqtisadiyyata meyllilik özünü 
büruzə verirdi. 

 

Bütövlükdə isə, hakimiyyətdə təmsil olunan Müsavat partiyası daha çox sosialist 
mövqedən çıxış edir, istehsalatda fəhlə nəzarətinin tətbiq olunması, sahibkarlar tərəfindən 
istifadə olunmayan torpaqların kəndlilərə paylanılması kimi tələblər irəli sürürdü. Xam 
torpaqların kəndlilərə ödənişsiz olaraq verilməsi nəzərdə tutulmaqla yanaşı, sahibkarlara 

da torpaqlarının əvəzində mükafatın verilməsi fikri də mövcud idi.
3
 Bu sosialist yönümlü 

iqtisadi siyasət 1919-cu ildə Aslan bəy Qardaşov tərəfindən layihəsi verilən aqrar 
qanunda da öz əksini tapmışdı. Bu layihəyə əsasən, bütün torpaqlar üzərində nəzarət 
funksiyasını həyata keçirən dövlət torpaq fondu yaradılmalı idi. Aqrar məsələnin 
kəskinləşməsindəki əsas faktor ondan ibarət idi ki, sahibkarlardan alınan torpaqlar 
müqabilində onlara kompensasiya ödənilməsi mübahisəli idi və bu, aqrar sahədəki 
problemlərin həll olunmamış qalması ilə nəticələndi. 

 

İqtisadi islahatların diapazonu: milli bank, milli valyuta, milli iqtisadiyyat 

 

Cümhuriyyət elan olunan dövrdə ölkədə iqtisadi tablo ağır idi: işsizlik və 
inflyasiya yüksək həddə çatmışdı, siyasi stabilliyin olmaması dünya müharibəsi dövründə 

dağılmış iqtisadiyyatın bərpasına imkan vermirdi. Üstəlik, iqtisadi münasibətləri 
tənzimləyən hüquqi baza da mövcud deyildi. Belə bir şəraitdə AXC hökumətinin ilk 

tədbirləri maliyyə-kredit, vergi və gömrük islahatlarının həyata keçirilməsi oldu. 

 

AXC-nin əsas gəlirləri ənənəvi vergi sisteminə əsaslanır və dolayı vergilər 
(gömrük vergiləri, aksizlər) hesabına formalaşırdı. Bu isə daxili bazarda qiymətlərin 
qalxmasına və inflyasiyanın artmasına səbəb olurdu. 1917-ci ildə 26 Okyabrda Müsavat 
Partiyasının I Qurultayında qəbul edilmiş proqramda mütərəqqi gəlir vergisi istisna 

olmaqla, digər vergilərin tamamilə ləğv olunması nəzərdə tutulurdu
4
, lakin iqtisadi 

böhranın hökm sürdüyü şəraitdə bunu həyata keçirmək o qədər də asan məsələ deyildi. 

 

Pulun sürətli emissiyası vəziyyətində hökumət çıxış yolunu yeni milli valyutanın 
tədavülə buraxılmasında görürdü. Qeyd etmək lazımdır ki, həmin dövrdə dövriyyədə 4 
valyuta mövcud idi: Çar hökuməti tərəfindən kəsilmiş ―nikolayevski‖ adlandırılan 
rubllar, Müvəqqəti hökumətin kəsdiyi ―kerenkilər‖, Tiflisdə buraxılmış Zaqafqaziya 

hökuməti bonları və nəhayət, Bakı bonları. 
5
 Bakı bonları 1918-ci ilin sentyabrın 22-də 

dövriyyəyə buraxıldı və 40 manat məbləğində Bakı bonu 1 türk lirəsinə bərabərləşdirildi. 
Lakin bu kursu qoruyub saxlamaq mümkün olmadı, tezliklə həmin pulların həqiqi 

nominal dəyəri müəyyən edildi. Bu isə manatın əvvəlki dəyərindən 20 manat aşağı idi.
6 

 

Həmin dövrdə zəif iqtisadi potensiala malik olan Gürcüstan və Ermənistan 
Azərbaycandan xammalı öz valyutaları ilə alırdı. Azərbaycan hökumətinin ixrac olunan 
mallardan gələn gəliri öz valyutası ilə almaq cəhdləri nəticəsiz qalırdı. Digər tərəfdən, 

Gürcüstan Zaqafqaziya bonlarının kəsilməsi ilə bağlı Azərbaycana müraciət etmişdi və  
 
3 Ağayev M. "Müsavat"ın aqrar siyasəti. Bakı: Azərnəşr,  1930, 64 s. səh.10-11

  

4 Экономическая политика Азербайджанской Демократической Республики:поиски оп тимальной модели, 
Натиг Мамедзаде, Strateji Təhlil, Avqust, 2018.

 

5 Azərbaycan Cumhuriyyəti (1918-1920), Bakı – 1998, Səh.224
  

6
 Yenə orada, Səh.224-225
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bu təklifin rədd edilməsi Gürcüstan və Ermənistanın yaxınlaşması və 
Azərbaycanı bu əməkdaşlıqdan kənarda saxlamaları ilə nəticələnə bilərdi. Gürcüstanın 

təkidi ilə pulun ifrat emissiyası maliyyə böhranı üçün zəmin yaradırdı. Belə olan halda 
milli valyuta kursunun ixrac olunan mallar hesabına tənzimlənməsi ideyası N.Usubbəyov 

tərəfindən irəli sürüldü. İlkin varianta neftin Azərbaycan valyutası ilə satılması nəzərdə 
tutulmuşdu və bu məqsəd yalnız 1920-ci ilin aprelində reallaşdırıldı. Maliyyə 

Nazirliyinin 1920-ci il 22 aprel tarixli qərarına uyğun olaraq, Batuma aparılan neft və neft 
məhsulları üçün gömrükdən aksiz haqqı ancaq Azərbaycan manatı ilə alınmalı idi. 

 

1919-cu il avqustun 28-də Dövlət Bankının yaradılması barədə qərarın qəbul 
olunması valyuta emissiyasına nəzarət edən qurumun fəaliyyətinə, pul tədavülünün 
asanlaşdırılmasına, maliyyə böhranının qarşısının alınmasına və banklara əmanətlərini 
etibar etməyən əhalidə yığılıb qalan pulların dövriyyədən çıxarılmasına olan zərurətdən 
meydana çıxmışdı. 

 

Dövlət Bankının yaradılması əmanət bankları və kredit təşkilatlarının 
fəaliyyətinin tənzimlənməsində əvəzsiz rol oynadı. Kiçik və orta sahibkarlıqla məşğul 
olan əhaliyə kreditlərin verilməsi onların maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına gətirib 
çıxardı. 23 aylıq mövcudluğu boyunca bank-maliyyə sisteminin möhkəmləndirilməsinə 
nail olunsa da, milli valyutanın yeganə ödəniş vasitəsinə çevirmək missiyası AXC 

hökuməti tərəfindən tamamlanmadı. 

 

Gömrük sahəsində hüquqi bazanın formalaşdırılması da AXC dövrünə təsadüf 

edir və təkcə bu sahədə 20-dən çox qanunvericilik aktı qəbul edilmişdir. Bu qanunlarda 
gömrük postlarının yaradılmasını nəzərdə tutan təşkilati məsələlər və gömrük 

rüsumlarının tənzimlənməsi öz əksini tapmışdı. 

 

Neft – AXC iqtisadiyyatının etiketi kimi 

 

Müstəqilliyin elanından sonra dağılmış ölkə iqtisadiyyatının bərpa edilməsi AXC 

hökumətinin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri idi. AXC hökumətinin iqtisadiyyat 

sahəsində gördüyü tədbirlər siyahısında ilk olaraq, 1918-ci ilin oktyabrında neft sənayesi 

müəssisələrinin və Xəzər Ticarət donanması gəmilərinin sahiblərinə qaytarılması barədə 

dekretin imzalanmasını qeyd etmək lazımdır. Qeyd etmək lazımdır ki, həmin dövrdə 

neftin ixracı iqtisadiyyatın dirçəldilməsində, ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrinin 

qurulmasında və hərbi qüdrətinin artırılmasında ən əsas amil idi. Rusiyada davam edən 

vətəndaş müharibəsi neftin əsas istehlakçısı qismində Rusiyanı bu bazardan məhrum 

etmiş, azalan ixrac neftin ucuzlaşmasında mühüm rol oynamışdı. Belə bir şəraitdə AXC 

iqtisadiyyatının yeganə etiketi olan neft sənayesinin inkişafına nail olmaq prioritet məsələ 

idi. 

 

1918-ci il Oktyabrın 5-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin neft 
sənayesinin milliləşdirilməsi haqqında xüsusi dekreti bu istiqamətdə atılan mühüm 
addımlardan idi. Dekretə əsasən, neft mədənləri, Xəzər ticarət donanması, zavod və 
emalatxanalar neft sahibkarlarına qaytarılır, istehsal edilmiş neftin üçdə iki hissəsi onlara 
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verilir, qalan hissəsi isə hökumətin sərəncamında qalırdı.
7
 Neft sənayesi üzərində dövlət 

nəzarətinin həyata keçirilməsi də dekretdə öz əksini tapmışdı. Ən vacib məqam isə ondan 
ibarət idi ki, bu dekretlə Azərbaycan neftinin Rusiyaya daşınması qadağan edilirdi. Neft 
sahəsində həyata keçirilən islahatlar tezliklə öz müsbət nəticəsini verdi, artıq 1920-ci ilin 
əvvəlində ölkənin neft ehtiyatı 300 milyon pud həcmində dəyərləndirilirdi. 

 

Neft sənayesinin inkişafı bu sahə ilə əlaqəli olan digər infrastrukturların da 
təkmilləşdirilməsini zəruri edirdi. Bu əsasən nəqliyyat, yükdaşıma və əhalinin tələbatını 

ödəməyə istiqamətlənən yüngül və yeyinti sənayesinin inkişafına təkan verdi. Bu iqtisadi 

siyasətin nəticələri Bakı-Culfa dəmiryolunun tikintisinin davam etdirilməsi və Xəzər 
dəniz gəmiçiliyinin inkişafında özünü büruzə verdi. Digər tərəfdən, xarici ticarət 

əməliyyatları ilə bağlı ödənişlərin tənzimlənməsi və artan idxal-ixrac əməliyyatları 
fonunda maliyyə sisteminin də təkmilləşdirilməsi zərurəti ortaya çıxdı və bu yeni bank və 

kredit münasibətlərinin formalaşdırılmasına şərait yaratdı. 
 

AXC hökuməti tərəfindən neft sahəsində aparılan islahatlardan ən başlıcası kimi, 
şübhəsiz ki, Bakı-Batum neft kəmərinin bərpası idi. Həmin dövrədək Azərbaycan nefti 
xammal olaraq dünya bazarlarına çıxarılırdısa, AXC hökumətinin 1919-cu ilin 26 may 
tarixli qərarına əsasən, Bakı-Batum boru xətti vasitəsilə kerosinin də nəqlinin həyata 
keçirilməsinə başlandı və bu nəqldən aylıq 4 milyon rubl məbləğində gəlir əldə 

olunurdu.
8
 Bakı – Batum neft kəmərinin bərpası Gürcüstan və Azərbaycan arasında 

tranzit müqavilənin imzalanması ilə nəticələndi və bu amil hər iki dövlətin iqtisadi 
həyatında mühüm dəyişikliklərlə müşahidə olunurdu. Belə ki, əhalinin ərzaq və kağız 
pula olan tələbatını qarşılamaq məqsədilə Gürcüstan verilən neftin əvəzində zəruri ərzaq 
malları alınırdı. Lakin taxıl və şəkərə olan tələbatı Gürcüstan vasitəsilə ödəmək mümkün 
olmadığından Qara dəniz vasitəsilə Ukrayna ilə ticarət əlaqələri genişləndirildi. Beləliklə, 
İtaliya vasitəsilə də iqtisadi əlaqələr qurulmağa başlandı. 

 

AXC-nin beynəlxalq iqtisadi əlaqələri 

 

5 Oktyabr tarixli dekret ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrinin inkişafına da öz 

töhfəsini verdi. Belə ki, dekretdə ehtiva olunan neft və neft məhsullarının Gürcüstanın 
Batumi dəniz limanına daşınaraq satılması müddəası xarici ticarətin inkişafına 
yönəlmişdi. Bununla da, Bakı neftinin əsas idxalçısı kimi itirilən Rusiya Avropanın bir 
sıra dövlətləri ilə əvəz olundu. 
 

Yeni müstəqilliyini elan etmiş AXC-nin siyasi müstəqilliyinin dünya dövlətləri 

tərəfindən tanınması məqsədinə nail olmaq üçün digər dövlətlərlə xarici iqtisadi 

əlaqələrin qurulması zəruri idi. Ümumiyyətlə isə ADR-in ticarət və iqtisadi əlaqələrində 

barter üsulundan istifadə edilirdi: gətirilən malların əvəzinə neft verilirdi. Daxili 

ehtiyatları qorumaq məqsədilə bir sıra strateji malların – neft, pambıq, yun, ipək, tütün və 

başqa xammalın ixracına yalnız ölkə üçün zəruri məhsulların bərabər qiymət və miqdarda 

gətiriləcəyi təqdirdə razılıq verilirdi.
9 

 
Azərbaycan hökuməti xarici ticarət əlaqələri yaradarkən dünya bazarında 

xammal və sənaye mallarının çatışmazlığını nəzərə almağa, xüsusilə gömrük siyasətini  

 
7 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin neft strategiyası, 6 İyun, 2018. 
https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Xalq_Cumhuriyyetinin_neft_strategiyasi-1170120 
8
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: İqtisadiyyat, Gülnarə Zeynalova.  https://oxu.az/economy/26752 

9 Röfət Quliyev, Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində gömrük işi, Bakı – 2015, Səh, 247.
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düzgün istiqamətdə qurmağa çalışırdı. Əsas vəzifələrdən biri həvəsləndirmə 
tədbirləri tətbiq etməklə (gömrük ödənişlərinin geri qaytarılması, aksiz dərəcələrinin, 
dəmiryolu tariflərinin aşağı salınması, idxala proteksionist yanaşma tədbirləri və s.) 

ticarət dövriyyəsində ixracın həcminin idxala nisbətən üstünlüyünə nail olmaq idi.
10

 Bu 

siyasət milli maraqların qorunmasına istiqamətlənərək xarici iqtisadi maraqların əsas 
prinsiplərini müəyyən edirdi: 1) Tələbatın yüksək olduğu malların ölkəyə gətirilməsi; 2) 
möhtəkirlik məqsədilə ölkə ərazisindən malların çıxarılmasının qarşısının alınması; 3) 
neft məhsullarının xaricə ixracı və satışının tənzimlənməsi. 
 

AXC hökumətinin iqtisadi əməkdaşlıq etdiyi dövlətlər sırasında Türkiyə, 
Gürcüstan, ABŞ, İtaliya və Fransa qabaqcıl yerləri tuturdular. Neft, pambıq, yun, ipək və 
gön əvəzində bu dövlətlərdən hərbi avadanlıqlar, nəqliyyat vasitələri, xüsusilə də 
paravoz, sisterna, vaqonlar və ərzaq malları alınırdı. Bu məhsullar Cumhuriyyət hökuməti 
üçün strateji əhəmiyyətə malik idi, çünki həmin dövrdə dəmiryol nəqliyyatında 
yükdaşıma vasitələri çatışmırdı və 1.2 milyon pud miqdarında neft anbarlarda yığılıb 

qalmışdı.
11

 Xüsusilə də Rusiya bazarlarının itirilməsinin iqtisadi böhrana səbəb olduğu 

bir vaxtda dünya dövlətləri ilə ticarət sövdələşmələrinə nail olunması zəruri idi və AXC 
hökuməti müəyyən qədər bu məqsədlərə nail olsa da, Rusiya neftə olan tələbatını iqtisadi 
əməkdaşlıq deyil, hərbi müdaxilə ilə ödəmək qərarına gəldi. Beləliklə, AXC-nin siyasi 
müstəqilliyinə son qoyulsa da, 23 aylıq mövcudluğu ərzində AXC hökuməti 70 il sonra 
yenidən müstəqilliyini qazanacaq olan müasir Azərbaycan üçün iqtisadiyyatın yol 
xəritəsini müəyyən etdi. 
 

Bu qarşılıqlı maraqlara və əməkdaşlığa əsaslanan xarici iqtisadi əlaqələrin 
qurulması, müstəqil maliyyə, vergi və gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi, neftin 

Azərbaycan iqtisadiyyatındakı hakim mövqeyinin digər sənaye sahələrinə investisiyaların 
qoyulması vasitəsilə azaldılması və nəhayət, siyasi müstəqilliyin ölkənin iqtisadi 
qüdrətilə dəstəklənməsi ənənəsi idi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Yenə orada, səh. 247
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Xülasə 
 

Yazıda AXC ilə bağlı Dağlıq Şirvan bölgəsində xalq yaddaşında yaşayan folklor 

örnəkləri nəzərdən keçirilir, mövzuya faktik material sarıdan yanaşılır:  
1) 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması ərəfəsində erməni silahlı 

birləşmələrinin Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Bakıdakı qırğınlarla yanaşı 

Şamaxıda və ətraf kəndlərdə total qırğınlar törətməsi nəticəsində xalqın yaddaşında yaşayan 

rəvayətləşmiş hadisələr, bu haqda rəsmi faktlar; 2) M.Ə.Rəsulzadənin bölgəyə sığınacaq 

məqsədilə gəlişi, bu hadisə ilə bağlı yaddaşlarda rast gəlinən nadir xatirələr, söylənilənlər; 3) 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən öncə və Cümhuriyyət dönəmində dövrün müəyyən  
çatışmazlıqları, hadisələri ilə bağlı yaddaşlarda yaşayan hadisələr;4) Azərbaycanda Sovet 

hakimiyyəti qurulduqdan sonra total kollektivləşməyə, zorakı birliyə, ailəçiliyə zidd olaraq 

meydana çıxan hadisələrlə bağlı söylənilənlər və s. 

 

Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, xalq yaddaşı, M.Ə.Rəsulzadə, Şamaxı, 

Kalva, Lahıc. 
 
 

 

Folklor xalqın ruhu ilə nəinki bağlıdır, o, qədimdən üzü bəri həyatının hər 

sahəsindəki yaşantılarının canlı ifadəsidir. Hətta folklorda başqa xalqların, 

mədəniyyətlərin təsiri təbii şəkildə görüldükdə, duyulduqda belə, o, ilk növbədə aid 

olduğu xalqın mahiyyətinin soraqçısıdır.  
Folklor və tarix məsələsinə də bu konteksdə baxmaq daha ciddi, yaşarı nəticələrə 

gəlməyə imkan verir. Azərbaycan folklorunun son yüzildəki hadisələri özündə 
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necə, hansı şəkildə yaşatması faktoloji materialın yaddaşlarda necə qalması ilə 

yanaşı, yenə də folklora xas variantlılığı, xüsusən tarixiliklə sıx bağlılığındadır. Ona görə 

ki, yaşadığımız çağın folklorda ifadəsi öncəki çağlardan fərqli olaraq xalq yaddaşında 

gerçək tarixi, faktlı durumla sıx şəkildə yaşayır. Burada artıq təbii olaraq söyləyici 

intuisiyası gerçəklik faktlarına əsaslanmalı olur. 

 

Düşüncələrimizi "Folklor və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ənənələri" 

mövzusundakı araşdırma yazımızda təqdim etməyə çalışacağıq. Əslində bu istiqamətdə 

araşdırmalar hələ istənilən miqyasda aparılmayıbsa da, qarşıda sözügedən mövzuya 

folklor və tarix sarıdan yanaşma qaçılmazdır. Ona görə ki, bu və ya başqa mövzuya 

müəyyən zaman kəsiyində müəyyən istiqamətdə yanaşma onun xalq yaddaşında necə 

yaşamasının canlı sübutu olur. Başqa tərəfdən, son yüzildə dövlətçiliyimizin tarixində baş 

verən hadisələr nəsillərimizin şəxsində xalqımızın hadisələrə içində olduğu, iştirak etdiyi 

təbii gerçəklik olaraq yanaşması kimi şərtlənib. 

 

Dövlətçilik - milli, insani nemətdir. Tariximizdə çoxlu fərəhli məqamlarla yanaşı, 

kədərli məqamlar da olub. Bir millət kimi ayaqda qalmağımızı tarixi təsadüflərə də 

bağlamaq olar. Ancaq xalqımızın bundan sonra var olması ilk növbədə yetkin 

insanlarımızın özünü təsdiqi ilə bağlı olacaq. 

 

28 May - Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində özünəməxsus, bənzərsiz hadisədir. 

Dövlət qurmaq hər millətə nəsib olmur. 28 May - tarixi dövlətçilik ənənəmizin təsdiqi idi. 

Xalq nə qədər güclü olur-olsun, dövlətsiz sabahı yoxdur. Dövlət - xalqın varlığının 

təsdiqidir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 aylıq varlığı dövlətçilik tariximizdə uca 

hadisə idi. Tariximizin fəlakətli məqamlarına kədərlənməklə yanaşı, həm də onlardan 

dərs götürməliyik. Özəllikcə o dönəmdə Rusiya imperiyasının caynağından qurtulmuş  
Quzey Azərbaycanda milli dövləti gerçəkləşdirmək olduqca çətin idi. Hər bir xalqın 

yaşamasında, var olmasında onun fərdlərinin oynadığı rol çox önəmlidir. Mahiyyətcə 

özünü dərk etmiş hər bir fərd Vətəndir. Vətən səviyyəsinə yüksəlmək isə asan başa 

gəlmir. Ardıcıl, dəyişməz yurddaş olaraq qalmaq, torpağı müqəddəs yurd saymaq, onun 

yaşaması yolunda hər sayaq əzablara dözmək - Vətənə layiq olmaqdır. 

 

Cümhuriyyət qurucuları bunu bacardılar. 20-ci yüzilin başlanğıcında Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin yaranması son dərəcə bənzərsiz milli hadisə idi. Belə bir məqamda 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularını - Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni, Əlimərdan 

bəy Topçubaşovu, Fətəli xan Xoyskini, Həsən bəy Ağayevi, Nəsib bəy Usubbəyovu, 

Məmməd Yusif Cəfərovu, Xudadat bəy Rəfibəyovu, Səməd bəy Mehmandarovu, Əliağa 

Şıxlinskini, Xəlil bəy Xasməmmədovu, Şəfi bəy Rüstəmbəyovu və başqalarını sayğıyla 

anırıq. 

 

28 May  -  qürur  tariximizdir.  1918-1920-ci  illərdə  23  ay  mövcud  olmuş  
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı son onillərdə artıq xeyli araşdırmalar - kitablar, 
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elmi məqalələr yazılıb. Bunları əlimizdəki az sayda folklor materialı ilə uzlaşdırdıqda 

davamlı qənaətlərimiz yaranır. 

 

Buradaca bir suala cavab tapmağa çalışaq: həmişə dövlətçilik təfəkkürü ilə 

yaşayan xalqımızın nədən 100 il öncəki möhtəşəm hadisə ilə bağlı folklor örnəkləri çox 

deyil?  
Səbəb aydındır: AXC-nin ömrü az oldu. Sovet imperiyasının işğalından sonra 

xalqın nəinki on minlərlə fəal düşünən beyinlər məhv edildi, üstəlik bu hadisə qalanlar  
üçün "dərs oldu". Deməli, yuxarıda yaranma səbəbini axtardığımız problemi 

dərinləşdirən başqa (başlıca) faktor həm də xalqın düşüncəsinin zorlanması, folklor 

yaddaşının korşaldılması idi. 

 

Biz sözügedən mövzuya beynəlxalq konfransın keçirildiyi Lahıc qəsəbəsi, 

ümumən bu bölgədə 100 il öncə - bundan da öncə və sonralar xalqın yaddaşında baş 

verən hadisələrə baxışımızı ifadə etmək istədik. Ona görə ki, o zaman Bakıda - 

Cümhuriyyətin süqutundan sonra bölgələrdə bu hadisənin xalqın yaddaşında necə 

reaksiya doğurmasını izləmək sadəcə, folklor mövzusu deyil, ağrı-acılarımıza 

reaksiyamızın canlı yaşadılması, sabahımızda dərs almağımız, səhv etməməyimiz üçün 

yaddaş örnəklərimizdir. 

 

Lahıc qəsəbəsi özünün tarixən qədimliyi ilə yanaşı Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin ideoloqu və qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1920-ci ilin 28 

Aprelindən sonra təxminən iki ay yarım sığındığı, məşhur "Əsrimizin Səyavuşu" əsərinin 

yazıldığı tarixi ünvan kimi tanınır. 

 

Ümumən Azərbaycanın Dağlıq Şirvan bölgəsində "Folklor və Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti ənənələri" mövzusunda faktoloji material axtarışı aşağıdakı istiqamətlərdə 

bizə ipucu verir:  
1. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması ərəfəsində erməni 

silahlı birləşmələrinin Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Bakıdakı 

qırğınlarla yanaşı Şamaxıda və ətraf kəndlərdə total qırğınlar törətməsi nəticəsində xalqın 

yaddaşında yaşayan rəvayətləşmiş hadisələr, bu haqda rəsmi faktlar;  
2. M.Ə.Rəsulzadənin bölgəyə sığınacaq məqsədilə gəlişi, bu hadisə ilə bağlı 

yaddaşlarda rast gəlinən nadir xatirələr, söylənilənlər;  
3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən öncə və Cümhuriyyət dönəmində dövrün 

müəyyən çatışmazlıqları, hadisələri ilə bağlı yaddaşlarda yaşayan hadisələr;  
4. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra yaddaşlarda total 

kollektivləşməyə, zorakı birliyə, ailəçiliyə zidd olaraq meydana çıxan hadisələrlə bağlı 

söylənilənlər və s. 

 

Göründüyü kimi, mövzu araşdırıldıqca ilk növbədə folklor yaddaşı üçün yeni-

yeni qatlar ortaya çıxır. 

 

Uzun müddət Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü "Bəy-xan hökuməti" kimi 

təqdim edilib. Ümumiyyətlə, ağıllarda, yaddaşlarda ―bəy-xan mövzusu‖ndan danışılanda 

o saat sanki AXC dövrü canlanırdı. Yəni sovet ideologiyası AXC-ni (Müsavatı) ardıcıl 

 

. 
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olaraq gözdən salmağı qarşısına məqsəd qoymuşdu. İstər-istəməz bu cür təbliğat 

insanların yaddaşında ziyanlı izlərini qoyurdu.  
100 il öncə xalqımızın başına gətirilən növbəti soyqırımlardan bir fakt:  
1918-ci ilin martında ermənilərin soyqırımı törətməsi nəti¬cəsində Şirvanın 58 

bölgəsində – Şamaxı və ətraf kəndlərdə 3632 nəfər kişi, 1771 nəfər qadın, 956 uşaq 

vəhşicəsinə öldürülüb, cəmi 7 nəfər yaralının olduğu müəyyən edilib (2, 134-136).  
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Fövqəladə İstintaq Ko¬mis¬siyasının 

məlumatına görə, qanlı hadisələr – soyqırım zamanı Kalva kəndindən 250 kişi, 150 

qadın, 100 uşaq vəhşicəsinə öl¬dürülüb, 2 nəfər yaralanıb. 

 

Qonşu Dilman kəndində bu göstərici daha çox olub. Beləliklə, Dilmanda 585, 

Xatmanda 120, Hacmanda 130 nə¬fəri, Kalvada isə 500 nəfəri qətl ediblər (2, 134).  
Bölgədə soyqırımlarla bağlı xalqın yaddaşında yaşayan rəvayətlər var. 

 

AXC xalqımız üçün belə dəhşətli, ölüm-dirim zamanında quruldu. Ümumiyyətlə, 

1918-ci ilin mart-aprel aylarından sonra qardaş türk ordusunun ciddi köməyi ilə 

soyqırımların qarşısı alınsa da, milli dövlətin mövcud olduğu 23 ayda da çoxlu itkilərimiz 

oldu. 

 

Habelə Şirvan bölgəsində AXC-nin süqutundan sonra M.Ə.Rəsulzadənin bölgəyə 

sığınacaq məqsədilə gizli gəlişi, bu hadisənin yaddaşlarda rast gəlinən nadir soraqlarına 

gəlincə, öncə Kalva sakini, 77 yaşlı ziyalı Qalib Soltanoğlunun 1977-ci ildə Müsavat 

vaxtı firqə komitəsinin sədri olmuş Qeybulla Xəlilovdan eşitdiyi, ilk dəfədir çap olunan 

bir mətnə diqqət yetirək: 

 

" M.Ə.Rəsulzadə Kalvada:  
Kalvalı Şirin Nemətoğlu tez-tez Şamaxıya kababçılar üçün səbətlərdə kömür 

apararmış. 1920-ci ilin yazında yenə kababxanaya kömür aparır. Kababçı ilə yaxın dost 

imiş. Kababçı ona etibar etdiyindən deyir ki, Şirin, qonaqlarım var, Kalvaya aparacaqsan. 

Şirin kişi bilmir qonaqlar kimdir. O, axşamdan keçmişə kimi gözləyir, gecəynən 

qonaqları kəndə gətirir. Sən demə, qonaqlardan biri M.Ə.Rəzulzadə imiş‖.  
Bu söhbəti 1977-də kəndin ağsaqqalı, Müsavat vaxtı firqə komitəsinin sədri 

olmuş Qeybulla Xəlilov söyləyib. Qeybulla kişi hadisəni Q.Soltanoğluya kənd içində 

qorxa-qorxa danışırmış ki, birdən eşidən olar. Xahiş eləyib ki, bir sənə deyirəm, heç kəs 

bilməsin. 

 

Deməli, Qeybulla kişi Şirinlə çərər qonşusu imiş. Rəsulzadə soruşur ki, kəndin 

firqə sədri hardadır? Şirin gedib Qeybullanı çağırır ki, bir bizə gəlginən. Qonaqlardan biri 

onlara Rəsulzadə olduğunu bildirir. Burada Qeybulla kişinin diqqəti çəkən bir müşahidəsi 

var. Danışırmış ki, Rəsulzadə paltarını soyunanda sarındığı üçrəngli bayraq göründü. O, 

soruşur ki, Müsavatın üzvlərindən kim var. Qeybulla kişi bir neçə nəfərin 
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adını çəkir. Rəsulzadə və dostunu gecəynən Şirin kişi qonşu Basqal kəndinə aparır, orada 

etibarlı adama təhvil verir. Qonaqlar burdan da Lahıca gedirlər. 

 

O zaman lahıclıların Şamaxıya əlverişli yollarından biri də Kalvadan keçirmiş.  
Habelə kalvalılar tez-tez Lahıca gedirlərmiş. 

 

Yazıçı Manaf Süleymanov "Lahıc (etnoqrafik bədii lövhələr)" kitabında yazır: 

"...Bənna Hacı Əhmədin evi (birinci bina sağ əldədir, Nəzəralı və qardaşı Kərbəlayi 

Xalıqın evi ikincidir... Nəzəralının qızı Gözəl xanım həqiqətən qəsəbənin gözəli idi.  
... Gözəl xanımın ata evi tarixi bina hesab oluna bilər. 1920-ci ilin mayında 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə dostu, silahdaşı Abasqulu Kazımzadə ilə bərabər Lahıca 

pənah gətirəndə ilk gecəni bu evdə qalmışdı. Onları Şamaxıdan Gözəl xanımın əmisi 

Kərbəlayı Xalıqla çarvadar Kərim əmi gətirmişdi. 

 

Axırıncı nəql edirdi ki, qab-qazanı satıb lazımi şeylər almışdıq, evə 

qayıdacaqdıq. Kərbəlayi Xalıq gəldi ki, iki nəfər Lahıca getmək istəyir. Çox mötəbər 

adama oxşayırlar. Yaxşı kirə haqqı verirlər. Götürək? Razılaşdım. İkindi çağı düşdük 

yola, Kalva, Sulut yolu, Həramilər meşəsilə gəldik, gecə yarı çatdıq Lahıca. Kərbəlayi 

Xalıqgildə gecələdilər" ( 3 ,24). 

 

Bu, başqa bir söyləyicinin dilindəndir. M.Süleymanlı da şübhəsiz, hadisəni 

eşitdiyi kimi yazıb. Peşəkar yazıçı olaraq mətnə bu və ya başqa əlavə etdiyini, ya da 

ixtisar etdiyini demək mümkün deyil. Ancaq Rəsulzadəni Kalvaya gətirənlərin içərisində 

Şirin kişinin adının olmaması söyləyici tərəfindən mexaniki unutqanlıq kimi 

qiymətləndiriilə bilər. Məsələ burasındadır ki, Şirin kişi o zaman gənc, qabağından 

yeməyən (yuxarıdakı mətn də bunu göstərir - E.Q.) bir şəxs imiş. Məhz qonaqların 

təhlükəsizliyi, sonda Lahıca aparılması üçün yolda etibarlı, sınaqlardan çıxmış, güvənilən 

Şirinə ehtiyac yaranıbmış. 

 

M.Ə.Rəsulzadə "Əsrimizin Səyavuşu" əsərinin ön sözündə Lahıca gizli gedişi 

haqqında yazır: "Bolşevik istilası kədərli-ələmli bir fakt idi. Bir aya qədər Bakıda 

saxlandıqdan sonra, bir arkadaşla bərabər Bakını tərk etmiş, Gürcüstana keçmək üçün 

yola çıxmışdıq. Hadisələr və təsadüflər bizi bir çox dağları və dərələri gəzdirdikdən sonra 

Şamaxı qəzasında Lahıc adında tanınmış bir qəsəbədə saxlanmaq məcburiyyətində 

buraxmışdı. 

 

...Qaldığımız evi tədbir üçün dəyişmək lazım gəldi. İkinci dəyişdiyimiz yer mənə 

çox uyğun gəlmişdi. Ehtimal ki, təqibdən bir müddət uzaq olmaq üçün bura daha sərfəli 

idi. Fəqət Lahıc dağlarının ən möhtəşəmi olan Nihala baxan gözəl mənzərəsi, Girdman 

çayının gecə ay işığında oxşayıcı axıntısı və yad gözündən uzaq olan kiçik bağçası ilə o 

anda yaşadığım ruh halını kağız üzərinə tökmək üçün ən əlverişli şərtlərə malik idi. 

Altıncı gün yenə yerimizi dəyişməyə məcbur olduq. İki günlüyünə bizi başqa bir evə 

köçürtdülər. Burada sonuncu bölümün qaralamasını bitirdim. 

 

Artıq Lahıcda qala bilmirdik. Evlərində müsafir olduğumuz vətəndaşların bir 

qismi qaralanmış, kənd ümumi gözətləmə təhdidi altında qalmışdı. Bir an əvvəl Lahıcı 

 

. 
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tərk etmək gərək idi. Boşa çıxan iki təşəbbüsdən sonra dağlıq sahədən enib 

ovalığa gəlmişdik".  
―Siyavuş‖ meydana gəlməsi ilə Lahıcdakı kitabxana sahibi, bizi bir ata kimi 

bəsləyən o sevimli ixtiyar və nəhayət, ölüm təhlükəsinə qarşı əmanəti şahid kimi göstərən  
o mərd kəndlilərə borcludur. Burada onlara mənən təşəkkür etməyi vəzifə sayıram". 

Bəs o "kitabxana sahibi" kimdir?  
M.Süleymanov  yazır:  ""Piştə  məhəlləsinə  Şah  küçədən  qalxan  iki  darısqal  

küçənin  arasında Nəsrulla bəy oğlu Əliabbas bəyin  

ikimərtəbə  imarəti yerləşirdi...  
Əliabbas bəyin ən gözəçarpan əməli qəsəbənin lap mərkəzində-İnqilab komitəsi, 

Yoxsullar komitəsi və Milis şöbəsinin yaxınlığında - 1920-ci ildə M.Ə.Rəsulzadə və 

Abasqulu Kazımzadəni qorxmadan, heç kəsdən çəkinmədən 20 gündən çox evində 

saxlaması idi.  
Yalan nə olduğunu bilməzdi. Güllə çaxsaydılar, kipriklərini qırpmazdı‖ ( 3, 86). 

Artıq buradan aydın olur ki, M.Ə.Rəsulzadə ilə birgə Lahıca gələn başqa qonaq  
Abasqulu Kazımzadə imiş.  

Bilinən fakt odur ki, Müsavat Partiyasının əsası Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 

rəhbərliyi ilə əmisi oğlu Məhəmməd Əli Rəsulzadə, habelə Abbasqulu Kazımzadə və 

Tağı Nağıoğlu tərəfindən Bakıda 1911-ci ildə qoyulub. 

 

Nəticə 

 

Adətən xüsusən çağdaş dövrdə tarixi hadisələrin içində iştirakçı olduğumuz 

dərəcədə baş verənlərə folklor baxışı azalır, yerini gerçək təəssüratlar, yozumlar tutur. 

Ancaq bütün hallarda bu və ya başqa hadisələrin axarında istər-istəməz folklorlaşdırma 

meylləri yaşayır. Deməli, folklorlaşmanın (folklorlaşdırmanın) mayasında ilk növbədə 

hadisələrə inamlı, yaradıcı, xəyallı münasibət, baxış əsas yer tutur. Deyək ki, çağdaş 

dövrdə son yüzil üçün müəyyən mənada xarakterik olan rəvayətli yanaşma da yavaş-

yavaş səngiməkdə, yerini daha gerçək söyləyiciliyə verməkdədir. Bu qənaəti müxtəlif 

aspektlərdən izah etmək olar. Ancaq bu prosesdə məsələn, mahnı və s. janr yaradıcılığı 

yeni dönəmin də aparıcı folklor janrı kimi yaşamaqda davam edir və s.  
Folklor yaddaşında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ənənələri necə yaşayır, 

özünü konkret hansı davranış situasiyalarında göstərir? Başlıcası, gəlinən qənaət odur ki, 

folklorun əzəli prinsipinə uyğun olaraq burada çoxvariantlı söyləyici yaddaşı əsas rol 

oynayır. Biz hadisələrə - 100 il öncəyə söyləyicinin yaddaşından boylanmalı oluruq. 
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Xülasə 
 

Keçən əsrin əvvəlllərində keçmiş Çar Rusiya İmperiyasında siyasi-iqtisadi gərginliyin 

artması nəticəsində bu imperiyanın dağılması prosesi qaçılmaz olmuşdur. Nəticədə böyük 

imperiyanın dağılması nəticəsində bir sıra yeni müstəqil dövlətlər, o cümlədən Azərbycan Xalq 

Cümhuriyyəti (AXC) yarandı. AXC-nin təşəkkülü və onun fəaliyyəti xalqımızın qədim dövlətçilik 

ənənələrinin bərpasında və milli şüurun oyanmasında çox böyük rol oynamışdır. Belə ki, AXC-nin 

mövcud olduğu 23 ay ərzində demokratik dövlət quruculuğu. milli mədəniyyət və təhsil , ordu 

quruculuğu sahəsində ciddi addımlar atılmışdır. Qeyd edilən dövr ərzində ölkənin sosial-iqtisadi 

inkişaf və beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin formalaşması istiqamətində də uğurlu tədbirlər həyata 

keçirilmişdir. 
 

Açar sözlər: Çar Rusiya, AXC, dövlət quruculuğu, milli mədəniyyət, sosial-iqtisadi  
inkişaf 
 
 
 

 

Fəaliyyət göstərdiyi dövr ərzində AXC-nin uğurlu iqtisadi fəaliyyəti nəticəsində 
ölkə parlamenti tərəfindən 270-dən çox qanun qəbul edilmişdir ki, onun da 70-i milli 
iqtisadiyyatın tənzimlənməsi ilə bağlı olmuşdur. Qəbul olunmuş qanunlar əsasən, idxal-
ixrac prosesinin tənzimlənməsi, aqrar işçilərin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması, 
məskunlaşma və digər sosial məsələlərin həlli, bank-kredit, vergi-gömrük işinin təşkili, 

kadr hazırlığı və s. məsələlərə həsr olunmuşdur. 
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AXC-nin maliyyə siyasətinin mühüm tərkib hissələrindən biri də milli pul vahidinin 

dövriyyəyə buraxılması hesab olunur. Artıq 1918-ci ildən ölkədə "Bakı bondları " - yeni 

kağız pullar buraxılmağa başlanmışdır. Milli valyuta o dövrdəki inflyasiya şəraitində 

dövriyyəyə buraxılmasına baxmayaraq hökumət milli valyutanın dəyərinin 

möhkəmləndirilməsi, onun alıcılıq qabiliyyətinin yüksəldilməsi sahəsində uğurlu iqtisadi 

siyasət həyata keçirmişdir [1,səh.3]. Ölkədə idxal-ixrac proseslərinin tənzimlənməsi 

sahəsində də bir sıra işlər görülmüşdür. Belə ki, xarici ticarət sahəsində əsasən üstünlük 

neft və neft məhsullarının ixracına verilmişdir. Daxili bazarın qorunması məqsədilə idxal 

və ixrac olunan məhsullların siyahısı müəyyənləşmişdir. AXC-nin mövcudluğu 

müddətində xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi ilə bağlı aşağıda qeyd olunan zəruri 

tədbirlər həyata keçirilmişdir: ölkədə inflyasiya şəraitinin mövcudluğunu nəzərə alaraq 
ərzaq-qida məhsullarının bahalanmasının qarşısının alınması üçün gömrük tariflərinin 

azaldılması; ölkədə yerli əmtəə istehsalı ilə məşğul olan sahibkarların daxili bazarda 

mövqeyinin gücləndirlməsinə nail olmaq; Rusiya, İran, Qərbi Avropa, Orta Asiya, 

Ş.Qafqaz ölkələri ilə ticarət dövriyyəsinin artırılmasının təmin edilməsi və s. 

 

AXC-də aqrar sahənin inkişafı da daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Belə ki, 

parlamentdə ilkin olaraq aqrar məsələlər ilə bağlı komissiya yaradılmış, xüsusi 

mülkiyyətdə olan xəzinə torpaqları geri qaytarılmışdır. Torpaq məsələləri ilə bağlı 

Torpaq komitəsi formalaşdırılmışdır. Bundan başqa bu sahədə fəaliyyəti tənzimləmək 

məqsədilə 29 maddədən ibarət qanun layihəsi hazırlanmışdır. Müvafiq qanun 

"Azərbaycan" qəzeti vasitəsilə nəşr olunaraq əhalinin ümumi müzakirəsinə təqdim 

olunmuşdur. Bu qanuna görə kəndlilərə torpaq almaq üçün güzəştli kreditlər verilməsi, 

torpağın pulla alınıb torpaqsız kəndlilərə verilməsi, torpağa mülkiyyət hüququnun 

saxlanılması təmin olunmalı idi. AXC-də bütün regionlar üzrə kənd təsərrüfatının  
inkişafının təmini məqsədilə regional fililalları da daxil olmaqla Aqrar Bank 
yaradılmışdır [2]. 

 

Bundan başqa AXC dövründə Əkinçilik Nazirliyində aqrar islahat şöbəsi, ölkə 

Parlamentində aqrar islahat komissiyasının yaradılması məhz aqrar sahənin davamlı 

inkişafını təmin etmək məqsədi daşıyırdı. Aqrar islahat komissiyası 1919-cu il fevralın 4-

də yaradılmış, 1920-ci il aprelin 21-dək fəaliyyət göstərmişdir. Qeyd edilən müddət 

ərzində bu komissiyanın 25 iclası olmuşdur ki, burada da əsasən aqrar problemlərin həlli 

yolları nəzərdən keçirilmişdir. Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, hökumətin iqtisadi 

platforması əsasən mülkiyyət azadlığı, dövlət , xüsusi, səhmdar və bələdiyyə 

mülkiyyətinin inkişafının təmini ilə bağlı idi. Bundan başqa AXC-nin Parlamenti 1918-ci 

ilin oktyabr ayında neft sənayesi müəssisələrinin yenidən öz sahiblərinə qaytarılması 

barədə qərar vermişdir. Eyni zamanda yük gəmi nəqliyyat vasitələrinin öz sahiblərinə 

qaytarılması haqqında dekret də qəbul etmişdir [3, səh.261]. 

 

AXC yalnız xarici-iqtisadi siyasət sahəsində həm qanunların hazırlanması, eləcə 
də, bu qanunların reallaşdırıması istiqamətində də ciddi tədbirlər görmüşdür. AXC xarici 
ölkələrlə ticarət dövriyyəsini yüksəltmək məqsədilə 20 milyon manatlıq fond yaratmışdır. 
Qeyd edək ki, hökumətin 12 fevral 1919-cu il tarixli qərarı ilə bu fonddan ilkin ehtiyatlar 
üçün 10 milyon manat həcmində kredit ayrılmışdır. Xarici ticarət əlaqələrini regional 



103 Kamran Abdullayev  
 
 

dövlətlərlə genişləndirmək məqsədilə AXC-nin Ticarət, Sənaye və Ərzaq Nazirliyinin 
nəzdində xarici dövlətlər üzrə və bir-birinə yaxın sahələrlə əmtəə mübadiləsi komitəsinin 
fəaliyyəti təmin olunmuşdur. 

 

Aparılmış təhlillər onu göstərir ki, AXC-nin Dövlət Bankının ümumi dövriyyəsi 
01.05.1920-ci ilə 1 mlrd. 354 mln. manatdan artıq olmuşdur. 23 ay müddətində fəaliyyət 
göstərən AXC tədavülə 2 mlrd. 34 mln. manatdan (bon) çox pul buraxılmışdır ki, bu da 
Qafqaz ölkələri arasında ən yüksək göstərici olmuşdur [1,səh.3] . 

 

1918-ci il iyunun 22-də AXC müstəqil gömrük xidmətinin yaradılması məqsədilə 

"Poylu stansiyasında sərhəd postunun yaradılması haqqında" qərar vermişdir. Bu dövrdən 

başlayaraq beynəlxalq normativlərə uyğunlaşdırılmış gömrük sistemi təşkil olunmuş, 

gömrük rüsumlarının həcmi və siyahısı müəyyənləşdirilmişdir. Məsələn, 21.10.1918-ci 

ildən "Müvəqqəti Tarif" siyahısı qəbul olunmuşdur ki, burada da 57 ixrac malına gömrük 

rüsumlarının tətbiqi göstərilmişdir. 1919-cu ilin birinci yarısında AXC-nin gömrük 

müəssisələrində yığılan vergi və rüsumların dəyəri 12,8 mln. manat olmuşdursa, 1920-ci 

ilin ilk 4 ayı ərzində bu göstərici 7 dəfə artaraq 96,6 mln. manat təşkil etmişdir [4]. 

 

AXC özünün iqtisadi fəaliyyətində humanizm prinsiplərinə də böyük yer 
ayırmışdır. Məsələn, qonşu Dağıstana AXC ölkə büdcəsinin 12%-i qədər, 50 mln. manat 

məbləğində maliyyə yardımı göstərmişdir. Burada əsas məqsəd qonşu dövlətlərlə iqtisadi 
sahədə ümumi maraqları birləşdirmək olmuşdur. 

 

Ümumiyyətlə, 23  ay mövcud  olmuş AXC-nin iqtisadi  və  siyasi sahədə 

fəaliyyətini  yüksək  dəyərləndirmək  mümkündür.   Çünki, qısa dövr  ərzində  AXC-ni 

müstəqil dövlət olaraq 23 xarici dövlət tərəfindən tanıdılması belə çox böyük uğurdur. 

Hal-hazırda   müasir müstəqil Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin varisi olduğunu nəzərə alaraq onun keçdiyi qısa və şanlı tarix yolunun, 

təcrübəsinin ətraflı öyrənilməsi və mənimsənilməsi zəruridir.    
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«Azərbaycan Demokratik Respublikası gərgin bir tarixi dövrdə yaranmışdır. Çar üsul - idarəsi 

devrildikdən, Rusiya imperiyası dağıldıqdan sonra Rusiya ərazisində dəyişikliklər, proseslər 

nəticəsində Azərbaycanda Demokratik Respublika yaranmış, Azərbaycanı müstəqil bir dövlət kimi 

tanıtmaq imkanı olmuşdur. Demokratik Respublikanın yaranması Azərbaycanın müstəqilliyini ilk 

dəfə olaraq dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycan xalqının öz dövlətçiliyinə nə qədər bağlı 

olduğunu əks etdirdi».  
Ümummilli lider Heydər Əliyev. 

 
 

 

Xülasə 

 

Qeyd edək ki, bu işdə ―Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə sosial və mədəniyyət 
siyasəti‖də olan ən əsas eksperiment və təcrübələr, eyni zamanda yeniliklər nəzərdən 

keçirilmişdir: 
1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü 

2. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə  sosial və mədəniyyət siyasətinin yaranması. 

3. Təhlil edilməsi və araşdırılması.  
Tədqiqat işinin məqsədi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə sosial və mədəniyyət 

siyasətində mədəniyyətimizin mövcud vəziyyətinin təhlili və inkişaf perspektivlərinin 

araşdırılmasıdır. Təyin edilmiş hədəfə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələr müəyyən edilmişdir:  
- Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ölkəmizdə tətbiq olunan, reallaşdırılan dövlət 

siyasətlərini və proqramlarını öyrənmək,  
- Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə, sosial və ümumilikdə mədəniyyətimizin 

inkişafında rolunun araşdırılması.  
Ilk öncə, tədqiqatın predmetini Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə sosial və 

mədəniyyətimizin inkişaf perspektivləri, təhlili təşkil edir. Araşdırmalar və tədqiqatlar nəticəsində 

məlum oldu ki, Xalq Cümhuriyyəti dövründə sosial və mədəniyyət siyasəti inkişafa yeni 
baslamışdır. 

 

Açar sözlər: AXC, sosial, mədəniyyət,siyasət,eksperiment və təcrübə 
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GiriĢ 
 

1991-ci ildə müstəqilliyini yenidən təsis edən müasir Azərbaycan, 1918-1920-ci 
illərdə 23 ay içində var olan və müsəlman Şərqində ilk dünyəvi, demokratik dövlət olan 

Azərbaycan Demokratik Respublikasının siyasi varisidir. Azərbaycan Demokratik 

Respublikası, xalqımızın köhnə dövlət ənənəsi ənənəsi dövründə dövr olaraq irəliləyən 
dövlət qurumlarının yaradılmasını təmin etmişdir. Hərçənd və kompleks sosial-siyasi 

şəraitdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Demokratik Respublikası tərəfindən aparılan iş, 
demokratik dövlət qurmaq, iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, hərbi quruluş və digər 

sahələrdə həyata keçirilir. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, qısa bir müddət AXC və ya ADR - Çar Rusiyasına 
qarşı milli qurtuluş mübarizəsi nəticəsində, Birinci Dünya müharibəsi əsnasında Şimali 

Azərbaycanda və Müsəlman Şərqdəki ilk parlament Respublikasında müstəqil bir dövlət 
ortaya çıxdı. Paytaxtı ilk olaraq Gəncə, sonra Bakı idi. Azərbaycan Demokratik 

 

Respublikasının quruluşunun ərəfəsində, Cənubi Qafqazda Azərbaycanlıların yaşadığı 
bölgə təxminən 150.000 kvadrat metrə. km km Cənubi Qafqazın müstəqil dövlətləri 
1918-ci ildə qurulduğunda, Ermənistan Respublikası, köhnə Azərbaycan torpaqlarının bir 
hissəsində yaradılıb.(1) 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sosial və xarici mədəniyyət siyasətinin inkiĢaf 
mərhələləri 

 

Qeyd edək ki, dini və milli etiqadından asılı olmayaraq, qonşu ölkələrlə olan sıx 
dostluq əlaqələri, Azərbaycan siyasətinin aparıcı istiqaməti olmusdur. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin xarici mədəniyyət siyasətini eləcə də, üç dövrə bölə bilərik:  

1. Türkiyə oriyentasiyası dövrü – bu dövr 1918-ci il may-oktyabr aylarini əhatə  
edir;  

2. Qərb oriyentasiyası dövrü – bu dövr 1918-ci il noyabr-1920-ci il yanvar aylarini 
əhatə edir;  

3. Geniş və hərtərəfli dünya əməkdaşlığına daxil olmaq uğrunda mübarizə dövrü - 
bu dövr isə 1920-ci il yanvar-aprel aylarini əhatə edir. 

 

Azərbaycan - Türkiyə münasibətlərinin mədəniyyət siyasəti 

 

1918-ci ildə, Trabzon-Batum danışıq və müzakirələri, Zaqafqaziya xalqlarının, 
Türkiyəyə qarşı münasibətlərində, əsaslı bir şəkildə, fikir ayrılıqlarını ortaya qoydu. 
Beləliklə, Trabzonda danışıqların, müzakirələrin sona çatmasından sonra Batuma səfər 
edən Ənvər Paşa, Trabzondakı Zaqafqaziya hökumətinin çökdüyü təqdirdə, Türkiyə ilə 
geniş sərhədləri olan müstəqil bir Azərbaycan dövlətinin qurulmasını dəstəkləyəcəyini və  
bunun Türkiyə tərəfindən müdafiə ediləcəyini bildirdi. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 28 May 1918-ci ildə qurulmasından sonra, Azərbaycan - Türkiyə 
əlaqələri yeni bir dövlətlərarası əlaqələr qurdu.(14) 

 

Belə ki, bu vəziyyətdə Azərbaycan - Türkiyə əlaqələrinin hüquqi təməli, dörd iyunda 
imzalanan Batum müqaviləsi idi. Dörd iyun razılaşması və İyun ayının ortalarında 
imzalanan çox tərəfli müqavilələr, Azərbaycan - Türkiyə əlaqələrinin bütün 
istiqamətlərini əhatə edən, ilk beynəlxalq sənədlər idi.(15) 

 

. 
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1918-ci ilin yayında Azərbaycanın beynəlxalq vəziyyəti tezliklə Bakının azad 
edilməsini tələb etdi. 

 

Ə.M.Topçubaşovun İstanbul missiyası, Azərbaycan - Türkiyə əlaqələrinin inkişafında 
böyük əhəmiyyət daşıyırdı. 28 Sentyabr 1918-ci ildə İstanbula gəldi və Azərbaycan 
hökumətinin, səlahiyyətli naziri olaraq işə başladı.(8) 

 

Qərb dövlətləri ilə münasibətlər 

 

Birinci Dünya müharibəsi başa çatdıqdan sonra Böyük Britaniyanın Azərbaycana olan 

maraqları əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bir tərəfdən, bu Alman - Türk blokunun 

Qafqaza yönəldilməsi və digər tərəfdən də dünyanın neft istehsalının çox hissəsinin 

Bakının payına düşməsi ilə əlaqədar idi. Rusiyada müharibə ərəfəsində istifadə olunan 

neftin səksən faizi Bakıdan çıxarılırdı. Qafqaz İslam Ordusu, Bakıya gələn çox sayda 

ingilis əsgərinin olduğu barədə məlumatların şayiə olduğunu söyləyərək, şəhəri xilas 

etmək üçün son hərbi əməliyyatlara başladı. 

 

17 noyabr 1918-ci ildə müttəfiq birliklər Bakıya girdi. Az bir müddət əvvəl 
Azərbaycan hökuməti, ABŞ prezidenti V. Vilson və fəaliyyətlərini bərpa edən Milli  
Şuranın dünya dövlətlərinə müraciətlər qəbul etdilər. Müttəfiqlərin gəlişi, Azərbaycanın 
müstəqilliyini ciddi şəkildə təhdid etdi. Rus və Erməni milli şuralarının Bakıdakı 

vəziyyətlə tanış olma cəhdlərinə baxmayaraq, General V. Thomson, bildirdi ki, "Bakıdakı 
ən qabiliyyətli kəslərdən biri" saydığı F.X.Xoyskinin hökuməti, koalisiya hökumətinin 

ölkədə təsdiqə qədər yeganə təsirli hökumət olduğunu söylədi.(16) 

 

Böyük Britaniyanın Balkanlar və Qafqazdakı qoşunlarının baş komandanı general 
Corc Miln daha sonra Bakıya gəldi və V. Thomsonun bəyanatını təsdiq etdi və Britaniya 
hökuməti Azərbaycan hökumətini ölkə daxilində yeganə qanuni hökuməti kimi tanıdığını 
bildirdi. Azərbaycan hökumətinin qəbulunda dedi: "Buraya böyük müttəfiq ölkələrin 
nümayəndəsi kimi gəlmişəm. 

 

Bizim məqsədimiz ölkədə sülhün və ədalətin bərqərar olmasıdır. Müttəfiqlərin 
zəfərləri, qanunun aliliyi və ədalətin və millətlərin təyin olunmasının əsasıdır. Bu sülh 
konfransında eləcə də elan olunacaqdir. Nəzakətiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Mən 
ümid edirəm ki, Ölkənizin ticarət sektorunun rifahını artırmaq üçün çox çalışacağıq.  

1919-cu ildən bəri, İngiltərə - Azərbaycan münasibətləri, Bakıda Britaniya 
komandanlığı, İstanbulda Britaniya hərbi və diplomatik missiyası və Paris Konfransı 
tərəfindən təmsil olunan sülhməramlı missiya ilə həyata keçirilmişdir.(11) 

 

Dövlətlərarası münasibətlərdə yeni mərhələ 

 

Azərbaycan hökuməti, Bakıya gəldikdən sonra, oktyabr-noyabr 1918-ci ildə Dağlıq 
Bölgəsi ilə əməkdaşlıq inkişaf etdirmək üçün bir sıra razılaşma imzaladı. Iki dövlət arası 
bağlanmış müqaviləyə görə, Azərbaycan hökuməti ciddi maliyyə çətinlikləri ilə 

qarşılaşmış, Dağlılar hökumətinə 10 milyon manat məbləğində yardım göstərmiş və o 
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Denikinin təcavüzünə məruz qaldığında əlində olan bütün vasitələrlə yardım 

göstərəcəyini bildirmişdi. 1919-ci ilin Mart ayının əvvəllərində general Tomsona etiraz 

notasında Azərbaycan hökuməti bəyan edirdi: "Dağlılar üçün ağır bir zamanda 

Azərbaycan hökuməti onlara lazımi köməyi göstərməyi özünə borc sayır" .Təkcə 

Dağıstanı deyil, bütün Qafqazı təhdid edən ağ və qırmızı Rusiyasına qarşı Azərbaycan 

hökumətinin mövqeyi respublika XİN- Kuban hökumətinin səlahiyyətli nümayəndəsinə 

məktub olaraq, C. Rüstəmbəyovaya orada deyilirdi: "Bizim hökumətin fikri belədir: kim 

olursa olsun, Bolşevik, Menşevik, Denikinci və s. Azərbaycan istiqlalına qəsd edən hər 

kəs onun düşmənidir".(12) 

 

16 iyun hərbi müdafiə razılaşmasına əsasən, tərəflər hərbi-texniki razılaşma 
imzaladılar və birgə Hərbi Şurası yaratdılar. İngilis komandanının Azərbaycan-Gürcüstan 
mudofaa paktına münasibəti əvvəlcə əlverişsiz idi, lakin sonra dəyişdi. Şərqi Avropada 

və Qafqazda İngilis qüvvələrinin komandiri general C. Millin baş nazir N. Yusifbəyliyə 
Denikinin Cənuba doğru hərəkəti ilə razı olmadığı barədə söyləyən teleqram göndərdi.(2) 
 

 

Müstəqilliyin ilk günlərindən Gürcüstan Respublikası ilə diplomatik münasibətlər çox 
çətin və mübahisəli bir yol keçsə də, lakin 1920-ci illərin əvvəllərində bu məcraya düşdü. 
Hər iki respublikanın müstəqilliyi Versal Ali Şurası tərəfindən qəbul edildi. 

 

İranla əlaqələr mövzusundakı əvvəlki narazılıqlar, gedərək daha çox səhv 
anlaşılmazlıqlar, 1919-ci ilin ortasından bu yana əməkdaşlığın mərkəzində yer almağa 
başladı. Həmin ilin payızında qurulan, ortaq Azərbaycan - İran komissiyasının, gərgin 
çalışması nəticəsində, iki ölkə arasında bir sıra əlaqəni əhatə edən bir razılaşma və 
müqavilə imzalandı. 20 Mart 1920-ci ildə, iki dövlət arasında bütün əməkdaşlıq 
sahələrini əhatə edən yeddi saziş və müqavilə imzalandı.(1) 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti mədəniyyəti - Azərbaycan gerbi və Azərbaycan 
bayrağı 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan edildiyi gündən, dövlət rəmzlərinin 

yaradılmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Dövlət bayrağının qəbul edilməsi daha vacib 
dövlət xüsusiyyətlərindən biri kimi daha sürətli həyata keçirilmişdir. 9 noyabr 1918-ci 

ildə hökumət "yaşıl, qırmızı və mavi rəngli, ağ ay və səkkizbucaqlı ulduzlardan ibarət" 
bayrağın milli bayraq kimi təsdiq olunması barədə qətnamə qəbul etdi.(3) 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti 1919-cu il martın 23-də dövlət gerbinin və 
rəsmi sənədlərdə üzərində dövlətin adı və gerbi təsvir edilən dövlət möhürünün 

layihələrini hazırlamaq məqsədilə müsabiqə elan olunması barədə qərar qəbul etmişdi. 
Çox güman ki, müsabiqəyə göndərilən layihələrin heç biri bəyənilmədiyindən qəbul 

edilməmişdi. Buna görə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti hərbi ordenlər, 
milli himn, dövlət gerbi və möhürü üçün layihələrin hazırlanması üçün yeni müsabiqə 

elan olunması barədə qərar çıxardı. Dövlət gerbinin, orden və medalların hazırlanmasında 
ilk peşəkar heykəltəraş Zeynal Əlizadə iştirak edirdi. Onun layihəsinə əsasən buraxılmış 

döş və xatirə medallarında Parlament binası, bayraqlar, aypara, səkkizguşəli ulduz, 
günəşin doğması, gül çələngləri həkk olunmuşdu. (4) 
 
 
 

 

. 
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Milli rəssamlıq sənətinin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verilirdi. 1919-cu ildə nəşr 

olunan "Zənbur" jurnalında Azərbaycan satirik qrafıkasının banisi Əzim Əzimzadənin 

zamanın ictimai-siyasi problemləri ilə səsləşən karikaturaları dərc olunurdu.[39] 

Karikaturalardan birində silahlı Denikini, Kolçakı və Androniki ciblərində gəzdirən 

ingilis qəsbkarları təsvir olunmuşdu. Onun rəsmlərində cəhalət, nadanlıq, qaniçən 

erməni-daşnak quldurlarının vəhşi və iyrənc əməlləri ifşa edilirdi.[39] Bu mövzu rəssam 

Bəhruz Kəngərlinin də yaradıcılığında əhəmiyyətli yer tuturdu. Onun erməni-müsəlman 

münaqişəsini əks etdirən məşhur "Qaçqınlar" silsiləsi realist Azərbaycan rəssamlıq 

sənətinin nailiyyəti idi.[52] Əzim Əzimzadə "Otello", "Aşıq Qərib", "Dəmirçi Gavə" 

tamaşalarının bədii tərtibatı üçün dekor və geyim eskizləri hazırlamışdı. Bəhruz Kəngərli 

Naxçıvan teatrında "Hacı Qara", "Ölülər", "Dağılan tifaq", "Pəricadu" və s. tamaşalara 
tərtibat vermişdi.(9) Milli mədəniyyətin tərəqqisi və inkişafı yolunda ilk ciddi addımlar 

atılmışdı. Əli bəy Hüseynzadənin "Şeyxülamın portreti" və "Bibiheybət məscidi" 

tablolarını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Bu dövrdə rəssamlar plakat sahəsində də 

diqqtəlayiq əsərlər yaratmışlar. 

 

Memarlıq və heykəltəraşlıq sənəti sahəsində də müəyyən tədbirlər həyata keçirilmişdi. 

Bakı Politexnik Məktəbinin nəzdində heykəltəraşlıq sinfinin açılması nəzərdə 

tutulmuşdu. 1918-ci ildə Bakının erməni-daşnak quldurları tərəfindən yandırılmış 

möhtəşəm binaları - Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızlar məktəbi, İsmailiyyə Sarayı 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə şəhərin baş memarı vəzifəsində çalışan 

görkəmli memar Zivər bəy Əhmədbəyovun layihələri əsasında bərpa olunmuşdu. Erməni 

millətçilərinin basqını nəticəsində xarabalığa çevrilmiş Şamaxı şəhərini bərpa etmək üçün 

Zivər bəyin təşəbbüsü ilə "Yeni Şirvan cəmiyyəti təsis olunmuşdu. O, mühəndis Ömər 

bəy Avuyevlə birlikdə "İslam incəsənətini sevənlər və qoruyanlar cəmiyyəti"ni də 

yaratmışdı. Zivər bəy Əhmədbəyov, memar Nəbioğlu Qacar, mühəndis MəmmədHəsən 

Hacınski və Hacı bəy Axundov Şirvanşahlar Sarayı kompleksin tədqiqi sahəsində 

fəaliyyət göstərmişlər. Sənətşünaslardan Məhəmməd Ağaoğlu, Hüseyn bəy 

Mirzəcamalov, memar Nəbioğlu Qacar islam mədəniyyəti, muzeyşünaslıq qədim maddi 

mədəniyyət nümunələrini qorumaq sahəsində fəal çalışmışlar. (5) 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mədəniyyətin inkişafına göstərdiyi qayğı 
nəticəsində milli teatrın inkişafında müəyyən nəzərəçarpan uğurlar qazanıldı. "Dəmirçi 

Gavə", "Nadir şah", "Ölülər", " Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük", "Bəxtsiz cavan", 
"Əlli yaşında cavan", "Şamdan bəy", "O olmasın, bu olsun", "Ağa Məhəmməd şah 

Qacar", "Şah İsmayıl", "Pəri-cadu", "Otello", "Qaçaqlar", "Dağılan tifaq", "Əlmənsur", 

"Hacı Qara", "Bədbəxt milyonçu", "Vətən, yaxud Silistrə", "Ev tərbiyəsinin bir şəkli", 
"Evliykən subay", "Arşın mal alan" əsərləri milli teatrın repertuarında ən yaxşı tamaşalar 

idi.(10) 

 

Cümhuriyyət dövründə Azərbaycanın digər mədəniyyət mərkəzlərində də teatr sənəti 
inkişaf etməkdə idi. Naxçıvan teatrı bunların içərisində xüsusilə fərqlənirdi. Naxçıvan 
teatrının təşəkkülündə dövrün ictimai-siyasi və fəlsəfi fikrinin inkişafı şəraitində yetişən 
maarifpərvər ziyalılardan Cəlil Məmmədquluzadə, Böyük xan Naxçıvani, Əliqulu 
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Qəmküsar, Rza Təhmasib, Rza İsfəndiyarlı, Mir Həsən Mirişli və digərlərinin mühüm 
xidməti olmuşdur. "Ölülər", "Evliykən subay", "Arşın mal alan", "Dağılan tifaq", "Hacı 

 

Qara", "Bəxtsiz cavan" və digər əsərlər tamaşaya qoyuldu. Aktyorlar Mirzə Ələkbər 
Sabirin və onun ədəbi məktəbinin davamçıları olan şairlərin satiraları əsasında 
səhnəciklər hazırlanmasına da xüsusi diqqət yetirirdilər.(12) 

 

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında xalq xanəndələri və el aşıqları 

müstəsna rol oynamışlar. Xalq içərisindən çıxmış, öz gözəl səsi və sənəti ilə nəinki 

Azərbaycanda, həmçinin bütün Qafqazda və Yaxın Şərqdə də məşhur olan Cabbar 

Qaryağdıoğlu, Keçəçioğlu Məhəmməd, Seyid Şuşinski, Məcid Behbudov və başqaları 

ölkənin mədəni həyatında, bayramlarda, xeyriyyə konsertlərində və başqa el şənliklərində 

yaxından iştirak edirdilər. Bu illərdə, eyni zamanda, ustad aşıqlardan Abbasqulu, 

Nəcəfqulu və Aşıq Ələsgərin iştirakı ilə "Şərq konsertləri" verilirdi. Azərbaycanda 

xanəndəlik sənətinin yüksəlişi ilə əlaqədar olaraq çalğı musiqisi də inkişaf etmiş, Məşədi 

Cəmil Əmirov, Qurban Pirimov və başqa ustad tarzənlər yetişmişdir.(17) 
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Xülasə 
 

1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycanın istiqlaliyyətinin elan edilməsi Azərbaycan 

xalqının tarixində mühüm hadisə idi. Azərbaycan Milli Şurasının qəbul etdiyi Bəyannamə xalqın 

öz müqəddəratını təyin etmək, dinindən, dilindən, irqindən asılı olmayaraq respublika ərazisində 

yaşayan bütün xalqların və millətlərin hüquq bərabərliyinə hörmət, xarici dövlətlər və qonşu 

xalqlarla dinc şəraitdə yaşamaq prinsiplərinə əsaslanırdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

təşəkkül tapmasında və mənəvi yüksəlişində təcrübəli hüquqşünas, məşhur diplomat Əlimərdan 

bəy Topçubaşovun xüsusi xidmətləri məqalədə araşdırılmışdır. 
 

Açar sözlər: AXC, diplomat, hüquqşünas, beynəlxalq səviyyə, Əlimərdan bəy 

Topçubaşov 
 

 

Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyəti 

yaradıldığı gündən başlayaraq öz parlamenti, hökuməti, ordusu və pul vahidinə malik 

olmuş, ölkədə yaşayan bütün xalqların və siyasi partiyaların parlamentdə təmsil 

olunmasını təmin etmiş və beynəlxalq münasibətlərin iştirakçısına və beynəlxalq 

subyektinə çevrilmişdi.  
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təşəkkül tapmasında, xalqın milli oyanışı və 

mənəvi yüksəlişində mühüm rol oynamış şəxsiyyətlərdən biri də təcrübəli hüquqşünas, 

məşhur diplomat Əlimərdan bəy Topçubaşov olmuşdur. 
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O, Fətəli xan Xoyskinin təşkil etdiyi ikinci hökumət kabinəsində portfelsiz nazir, 

oktyabr ayında isə xarici işlər naziri vəzifəsinə təyin edilmişdir. Azərbaycanın dünya 

dövlətləri arasında hüquqlarının müdafiə olunmasına və tanınmasına töhfə vermiş bu 

şəxsiyyət həyatını müstəqillik işinə həsr etmişdir. Azərbaycan hökuməti Osmanlı dövləti 

və onun vasitəsilə Avropa ölkələri ilə diplomatik əlaqələr yaratmaq məqsədilə onu 

fövqəladə səlahiyyətli nazir kimi İstanbula göndərmişdir. 

 

1918-ci il avqustun 23-də Gəncədən çıxaraq Tiflisə yola düşdü və burada 

Gürcüstan hökumətinin rəhbərləri və Osmanlı nümayəndəsi Əbdül Kərim Paşa ilə 

görüşlər keçirdi. Oktyabrın 2-də Osmanlı sultanı VI Mehmedin qəbulunda olarkən qeyd 

etdi ki, azərbaycanlıları çoxlu istəməyənlər vardır, lakin onlar heç vaxt düşmənlərdən 

qorxmamışlar, çünki bilirlər ki, onların böyük dostu vardır.‖Dost yox, qardaş!‖, -deyə 

Sultan söhbətə başladı və bildirdi ki, bütün türklər azərbaycanlıların qardaşıdır və bu 

qardaşlıq əbədi olmalıdır. 

 

Topçubaşov Sədr-Əzəm Tələt Paşa ilə görüşündə müsəlmanlar arasında 

məzhəbçiliyin qızışdırılmasının Rusiyanın ənənəvi siyasəti olduğunu göstərmişdir. Tələt 

Paşa isə öz növbəsində bildirdi ki, bizim yalnız bir arzumuz, Rusiya imperiyasının 

dağılması yerinə yetmişdir. Bundan səmərəli istifadə etmək üçün azərbaycanlılar, 

ermənilər və gürcülər öz aralarında olan kiçik ziddiyyətləri və narazılıqları unudub, 

mehriban əlaqələr yaratmalıdırlar. 

 

1918-ci ilin payızında Almaniya, Türkiyə, Avstriya-Macarıstan və Bolqarıstanın 

daxil olduğu Dördlər İttifaqı Birinci dünya müharibəsində məğlubiyyətə uğradı. 

Oktyabrın 30-da Osmanlı dövləti Mudros barışığının ağır şərtlərinə imza atmalı oldu. Bu 

sazişin 11-ci maddəsinə görə, türk ordusu tezliklə Cənubi Azərbaycan və Transqafqazı 

tərk etməli idi. 

 

Noyabr ayından başlayaraq, dünya müharibəsinin nəticələrini təsbit etmək, qalib 

ölkələrin əldə etdiyi qələbəni rəsmləşdirmək, müharibədən sonrakı vəziyyəti 

tənzimləmək və mübahisəli məsələləri həll etmək üçün beynəlxalq sülh konfransına ciddi 

hazırlıq gedirdi. 

 

Topçubaşovun uzaqgörən məsləhəti ilə noyabrın 16-da Azərbaycan Milli Şurası 

beş aylıq fasilədən sonra Bakıda yenidən fəaliyyətə başladı və noyabrın 19-da keçirdiyi 

ikinci iclasda Azərbaycan parlamentinin yaradılması haqqında qanun qəbul etdi. 

 

1918-ci il dekabrın 7-də Bakıda Azərbaycan parlamentinin açılışı oldu. Bu, 

ölkənin istər daxili və istərsə də beynəlxalq həyatında çox mühüm hadisələrdən 

idi.Parlamentin açılışında 120 deputatdan 96-sı iştirak edirdi. Ciddi müzakirələrdən sonra 

Türkiyədəki diplomatik nümayəndə Əlimərdan bəy Topçubaşov parlamentin sədri, Həsən 

bəy Ağayev sədrin birinci müavini, Rəhim bəy Vəkilov isə katib seçildi. 

 

Parlamentin ilk tədbirlərindən biri Paris sülh konfransına səlahiyyətli nümayəndə 

heyəti göndərməkdən ibarət idi.Bu nümayəndə heyəti qarşısında Azərbaycan 

istiqlaliyyətinin Avropa ölkələri tərəfindən tanınması kimi tarixi vəzifə dururdu. 

 

. 
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Dekabrın 28-də parlamentin seçdiyi nümayəndə heyətinin tərkibinə 

Ə.Topçubaşov (sədr), M.H. Hacınski (müavin), Ə.Şeyxülislamov, Ə.Ağayev, 

M.Məhərrəmov C.Hacıbəyov və M.Mehdiyev daxil oldu. 

 

1919-cu il aprelin 22-də Azərbaycan nümayəndə heyəti Topçubaşovun rəhbərliyi 

ilə Parisə yola düşdü. Mayın əvvəllərində Parisə gələn Azərbaycan nümayəndələri bir ay 

ərzində ABŞ, İngiltərə, İran, Polşa və digər ölkələrin nümayəndə heyətləri ilə ictimai-

siyasi vəziyyətlə əlaqədar danışıqlar apardı. May ayının 2-də Vilsonun təşəbbüsü ilə ilk 

dəfə Azərbaycan məsələsi ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və İtaliya hökumət 

başçılarından ibarət Dördlər Şurasının iclasında müzakirə edildi. 

 

1919-cu il mayın 28-də İstiqlal günü Vilson Azərbaycan nümayəndə heyətini 

qəbul etdi. Topçubaşov ABŞ prezidentinə Azərbaycanın, o cümlədən Qafqazın siyasi-

iqtisadi vəziyyəti, azərbaycanlılar haqqında ətraflı məlumat, həmçinin Paris sülh 

konfransına təqdim ediləcək 3 maddədən ibarət memorandumu verdi. Təqdim olunmuş 

memorandumda AXC-nin yaranma tarixi, onun bir illik inkişaf yolu, istiqlal savaşında 

verdiyi qurbanlardan danışılırdı. Lakin ABŞ prezidenti Azərbaycan nümayəndə heyətini 

soyuq qarşılamış, sülh konfransının dünyanı kiçik hissələrə parçalamaq niyyətində 

olmadığını bildirdikdən sonra Azərbaycan nümayəndələrinə konfederasiya ideyasını 

müdafiə etməyi məsləhət görmüşdü. 

 

1919-cu ilin payızından başlayaraq Azərbaycan nümayəndələri Parisdə təkcə 

siyasi və iqtisadi məsələlərlə deyil, eyni zamanda geniş təbliğat işləri ilə də məşğul 

olmuşdular. Onların fədakarlığı nəticəsində Azərbaycanın tarixi, iqtisadiyyatı, əhalisi, 

təbii sərvəti və siyasi vəziyyəti barədə ingilis və fransız dillərində kitabçalar seriyası 

hazırlanıb çap edilmiş, Avropa mətbuatına çıxmaq mümkün olmuşdu. 

 

1920-ci il yanvarın 11-də lord Kerzonun təklifi ilə Paris konfransının Ali Şurası 

Azərbaycan və Gürcüstanın istiqlaliyyətinin de-fakto tanınması haqqında yekdilliklə 

qərar qəbul etdi. Yanvarın 15-də isə Azərbaycan nümayəndələri Topçubaşov və 

M.Məhərrəmov, Gürcüstan nümayəndələrindən İ.Sereteli və Z.Avalov Fransa Xarici İşlər 

Nazirliyinə dəvət edildilər.Nazirliyin birinci katibi Jül Kambon Azərbaycanın yanvarın 

11-də Ali Şura üzvləri və müttəfiq dövlətlər tərəfindən de-fakto tanındığını bildirdi və 

Topçubaşova Paris Sülh konfransının rəsmi sənədini təqdim etdi. 

 

AXC-nin dünyanın böyük dövlətləri tərəfindən tanınması Ə.Topçubaşovun 

rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndəliyinin diplomatik fəaliyyətinin uğurlu nəticəsi 

idi. Bu da respublikanın gələcəkdə geniş beynəlxalq əməkdaşlığa daxil olması, onun 

dünya siyasətini müəyyən edən ölkələr tərəfindən de-yure tanınması və dünya birliyinin 

bərabərhüquqlu üzvü kimi hərtərəfli diplomatik əlaqələrə girməsi üçün əlverişli imkanlar 

açırdı. 
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İstiqlaliyyətin tanınmasından üç gün sonra, yanvarın 14-də Azərbaycan 

Parlamentinin təntənəli iclası keçirildi. Həmin gün Azərbaycanda istirahət günü elan 

olundu. Yanvarın 19-da isə Azərbaycan və Gürcüstanın rəsmi nümayəndələri Paris 

konfransının Ali Şurasının iclasına dəvət edildilər.İclasda müzakirə edilən məsələlərin 

əksəriyyəti Zaqafqaziyanın müdafiəsi ilə bağlı idi. Bu dövlətləri tanımaqla Antanta xarici 

təcavüzdən qorumaq üçün öz üzərinə təəhhüdlər götürür və onların hərbi sahədə 

ehtiyaclarını bildirmələri təklif olunurdu. Əlimərdan bəyin təcili məlumatından sonra 

Azərbaycan hökumətinin rəsmi memorandumu Ali Şuraya təqdim olundu. 

 

Azərbaycanın istiqlaliyyətinin tanınmasından sonra respublikanın Versaldakı 

nümayəndə heyətinin fəaliyyəti daha da genişləndi. Sülh konfransının rəsmən yanvar 

ayının 21-də başa çatmasına baxmayaraq Azərbaycan nümayəndə heyəti hələ bir müddət 

Avropada öz missiyasını yerinə yetirməkdə davam edirdi.Azərbaycan nümayəndələri 

1920-ci ilin fevral-mart aylarında keçirilmiş London və aprel ayında keçirilmiş San-

Remo konfransında yaxından iştirak etdilər. 

 

Müstəqilliyin elan olunması beynəlxalq aləmdə ona olan marağın artmasına 

təkan verdi. Belçika, İsveçrə, Hollandiya, Çexiya və Slovakiya Bakıda öz konsulluqlarını 

açdı. Bundan başqa Azərbaycanda 20-dən çox ölkənin- Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, 

ABŞ, Polşa, Rumıniya,Latviya, Litva və digər ölkələrin diplomatik missiyaları fəaliyyət 

göstərməyə başladı. 

 

1920-ci il 28 aprel çevrilişi ərəfəsində beynəlxalq aləmdə AXC-nin tam təcrid 

olunması aradan qaldırılmışdı. Müstəqil Azərbaycanın diplomatik cəhətdən geniş 

tanınması və hərtərəfli beynəlxalq əlaqələr sisteminə daxil olması prosesi başlamışdı. 

Lakin Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalı və bolşeviklərin hakimiyyəti ələ keçirməsi 

ölkənin ərazi bütövlüyünün tam təmin edilməsini başa çatdırmağa imkan vermədi. 

Bununla da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti devrildi. 

 

Cümhuriyyət az yaşasa da, xalqımızda azadlıq, müstəqillik fikirlərini daha da 

gücləndirmiş oldu və həyata keçirilən tədbirlər milli dövlətçilik ənənələrinin bərpası 

işində böyük rol oynadı. Belə ki, 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Cümhuriyyətinin 

topladığı tarixi təcrübə, əsasını qoyduğu demokratiya, demokratik dövlət quruculuğu bu 

gün onun hüquqi və mənəvi varisi olan Azərbaycan Respublikasında dönmədən həyata 

keçirilir və uğurla inkişaf etdirilir. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən biri, xalqına sədaqətlə xidmət 

etmiş belə şəxsiyyətlərin misilsiz xidmətləri müstəqil Azərbaycan Respublikasında dərin 

minnətdarlıq hissi ilə xatırlanır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 
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Xülasə 
 
Azərbaycanla Türkiyə arasında əlaqələr dərin kökə malikdir. Bu əlaqələrin XX əsr üçün 

başlanğıcı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründən başlayır. Şərqdə ilk demokratik Respublika 

olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması uzun bir zaman almışdır. Məqalədə xüsusilə 

1917-ci il fevralda Rusiyada Romanovlar mütləqiyyəti devrilməsi və ölkədə demokratik Respublika 

tipli dövlət forması yaratmaq üçün müəssislər məclisinə seçkilər keçirilməsi ilə bağlı alınan 

qərarlar haqqında bəhs edilir. 
 
Açar sözlər: Azərbaycan, Türkiyə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Romanovlar, 

demokratiya 
 

 

Monarxiya rejimi aradan qaldırıldıqdan sonra hakimiyyətə gələn Müvəqqəti hökumət 

Cənubi Qafqazın idarəçiliyi üzrə Xüsusi Komitə yaratdı. Lakin Müvəqqəti hökumət uzun 

müddət hakimiyyətdə qala bilmədi. 1917-ci ilin oktyabrındakı hakimiyyət çevrilişi 

nəticəsində Cənubi Qafqazdan Rusiyanın Müəssislər Məclisinə seçilən deputatlar 

Petroqrada və Moskvaya gedə bilmədilər. Bolşeviklər Müəssislər Məclisini buraxdıqdan 

sonra, onlar 1918-ci il fevralın 23-də Tiflisdə Cənubi Qafqazın ali hakimiyyət orqanı olan 

Zaqafqaziya Seymini yaratdılar. Lakin istər daxili, istərsə də xarici siyasət sahəsində 

kəskin milli mənafe ziddiyyətlərinin olması Zaqafqaziya Seyminin addımlar atmasına 

imkan vermədi. Nəticədə, gürcü nümayəndələri Seymdən çıxdılar və 1918-ci il mayın 26-

da Gürcüstanın müstəqilliyini elan etdilər. Zaqafqaziya Seymi dağıldıqdan bir gün sonra, 

mayın 27-də Seymin bütün müsəlman nümayəndələri Tiflisdə toplanır. Hərtərəfli 

müzakirədən sonra onlar belə ağır bir zamanda Azərbaycanın idarə olunmasını öz 

üzərlərinə götürmək qərarına gələrək özlərini Azərbaycanın Milli Şurası elan edirlər. Bu 
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iclasda Milli Şuranın rəyasət heyəti seçilir. Rəyasət heyətinə M. Hacınski, N. Yusifbəyov, 

X. Xasməmmədov, M. Y. Cəfərov, X. Məlik Aslanov, C. Hacınski, Ə. Şeyxülislamov, X. 

Sultanov daxil olur. Gizli səsvermə yolu ilə M. Ə. Rəsulzadə Azərbaycan Milli Şurasının 

sədri seçilir. Milli şuranın 24 səslə (iki nəfər–S. M.Qənizadə və C. Axundov bitərəf qaldı) 

qəbul etdiyi qərar və altı bənddən ibarət "İstiqlal bəyannaməsi", yaxud "Misaği-milli" 

(əqdnamə) Azərbaycan millətinin varlığını bütün dünyaya bəyan etdi. Beləliklə, 

Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində ilk Konstitusiya aktı– "İstiqlal bəyannaməsi"nin qəbulu 

ilə Azərbaycan dövlətçiliyi Xalq Cümhuriyyəti formasında elan olundu. 
 

 

İyun ayının 4-də "Osmanlı imperatorluğu hökuməti ilə Аzərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

arasında dostluq müqaviləsi" imzalandı. Müqaviləni Osmanlı tərəfindən Ədliyyə naziri 

Xəlil Menteşə, Qafqaz cəbhəsinin baş komandanı Ferik Mehmet Vehib paşa, Azərbaycan 

tərəfindən M.H.Hacınski və Milli Şuranın sədri M.Ə.Rəsulzadə imzaladılar. Onun 

preambulasında göstərilirdi ki, "bir tərəfdən Osmanlı imperiyası hökuməti, digər tərəfdən 

isə öz müstəqilliyini elan etmiş Azərbaycan Respublikası hökuməti öz ölkələri arasında 

siyasi, hüquqi, iqtisadi və intellektual zəmində mehriban dostluq münasibətləri bərqərar 

etməkdə qarşılıqlı surətdə razılığa gəlirlər" . Osmanlı hökumətinin hərbi naziri Ənvər 

paşa ilk yardım kimi Azərbaycana 2 milyon türk lirəsi həcmində kreditin ayrılmasına, 

Azərbaycanda olan türk ordusunun ehtiyaclarına hər ay 50 min lirə xərclənməsi üçün 

göstəriş verdi. Bununla yanaşı, Ənvər paşa İstanbulda M.Ə.Rəsulzadə ilə görüşündə 

Azərbaycan milli ordusunun təşkil edilməsinin vacibliyini irəli sürdü. Həmin gün 

Batumda həmçinin Bakı-Batum ağ neft kəmərinin yenidən işə salınması və normal 

işləməsini təmin etmək haqqında Osmanlı, Gürcüstan və Azərbaycan dövlətləri müvafiq 

saziş imzaladılar. Sazişə görə, ağ neft kəmərinin istismarından əldə edilən gəlir, hər bir 

dövlətin ərazisindən keçən boru-kəmərinin uzunluğuna uyğun şəkildə Osmanlı, 

Gürcüstan və Azərbaycan dövlətləri arasında bölüşdürülməli idi. F.Kazımzadə ―Struggle 

for Transcaucasus(1917-1921)‖ adlı əsərində bu barədə yazmışdır ki, ―Azərbaycan bu 

müqavilə ilə heç bir şey itirmədi, əksinə Türkiyənin köməyini qazandı‖. 
 

11 maddədən ibarət müqavilənin 4-cü maddəsi Azərbayan üçün daha önəmli idi. 

Osmanlı dövləti sülh və əmin-amanlıq, ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün, 

ehtiyac yaranarsa, Azərbaycana hərbi yardım göstərməyi öz üzərinə götürürdü. Batum 

müqaviləsi bağlandığı zaman Milli şura və Milli hökumət hələ Tiflisdə fəaliyyət 

göstərirdi. Şaumyanın başçılıq etdiyi Bakı Xalq Komissarları Sovetinin daşnak-bolşevik 

ordusu Gəncə üzərinə hücuma başlayanda, hərbi vəziyyətin son dərəcə ağır olduğunu 

görən Batumdakı Azərbaycan nümayəndələri M.Ə.Rəsulzadə və M.H.Hacınski 

müqaviləyə əsasən Azərbaycana hərbi yardım göstərilməsi barədə Osmanlı dövlətinə 

müraciət etdilər. M.Ə.Rəsulzadə bu barədə yazırdı. ―Bu müşkül vəziyyətdən milləti 

qurtaracaq yeganə bir çarə vardı-Türkiyə. Ümidlər həp oraya dikilmişdi. O qardaş millət 

gələcək, bizi düşmən əlindən qurtaracaq‖. Müraciət qəbul olundu və Azərbaycanın ən 

çətin günlərində Qafqaz İslam Ordusu onun köməyinə gəldi. Rəşid bəy İsmayılov bu 

haqda yazır: ―... Osmanlı dövləti çox məmnuniyyətlə Gəncəyə və Bakıya tez qoşun 

göndərdi. Türklər iki yoldan gəldilər- Qarsdan və Gümrüdən.‖ Hüseyn Baykara  
Azərbaycana göndərilən ordunun 5 qrup halında olduğunu və 10000 nəfərdən ibarət 

olduğunu yazırdı. Bu zaman Azərbaycan xalqının köməyinə gələn və artıq Gəncədə olan 

Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuru Paşa ilə Milli Şura üzvləri arasında fikir 
 
. 
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ayrılığı yarandı. İyunun 17-də M.Ə.Rəsulzadənin başçılığı ilə Milli Şuranın keçirdiyi 

qızğın müzakirələrdən sonra böhran çox çətinliklə aradan qaldırıldı. Azərbaycan Milli 

Şurası iyunun 17-də Gəncədə iki mühüm qərar qəbul etməyə məcbur oldu: öz fəaliyyətini 

müvəqqəti olaraq dayandırıb bütün hakimiyyəti Müəssislər Məclisi çağırılanadək Fətəli 

xan Xoyskinin sədrliyi ilə yaradılmış yeni - ikinci Müvəqqəti hökumətə həvalə etdi. 

Həmçinin qısa müddət ərzində Müəssislər Məclisi çağırılmalı və o vaxta qədər isə Fətəli 

xan Xoyski hökuməti hakimiyyəti öz əlində saxlamalı, heç kimə güzəştə getməməlidir. 

Beləliklə, ―iyun böhranı‖ Milli Şuranın fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması ilə 

nəticələndi. 
 

Qafqaz İslam Ordusunun və Azərbaycan hökumətinin hərbi planlarından xəbərdar olan 

S.Şaumyan Bakı Sovetinin əsasən ermənilərdən ibarət olan yaxşı silahlanmış bolşevik-

daşnak qoşunlarına Gəncə üzərinə yürüş əmri vermişdi. 12 iyun 1918-ci ildə Kürdəmir 

artıq daşnakların əlinə keçmişdi. Lakin iyunun 27-30-da Göyçay uğrunda gedən qanlı 

döyüşlərdə türk və azərbaycanlılardan ibarət Qafqaz İslam Ordusu bolşevik-daşnak hərbi 

birləşmələrini darmadağın etdi. QİO artıq Bakının yaxınlığında idi. Sentyabrın 13-də saat 

17:11-də Hacı Həsən kəndinin qərbindəki müşahidə məntəqəsində Nuru Paşa Bakı 

üzərinə həlledici hücum əmrini imzaladı. Otuz saatlıq qanlı vuruşdan sonra Bakı fəth 

olundu.. Bununla da "Sentrokaspi diktaturası" darmadağın edildi və Bakı anti-

Azərbaycan qüvvələrin əlindən xilas oldu. Professor Musa Qasımlının bildirdiyinə görə, 

Nuru Paşa Bakının alınması barədə Azərbaycan hökumətinə, Ənvər Paşaya, III və IX 

Ordu komandanlarına teleqramlar göndərdi. Teleqramların hamısı eyni cümlə ilə 

başlayırdı: ''Bakı şəhəri 36 saatlıq şiddətli müharibədən sonra sentyabrın 15-də saat 9-da 

fəth olunub". İstanbulda olan M.Ə.Rəsulzadəyə telefonla zəng edən Osmanlı dövlətinin 

hərb naziri Ənvər Paşa onu təbrik etdi. Fətəli Xan Xoyski Nuru Paşanı şəhərin azad 

edilməsi münasibətilə təbrik edərkən yazırdı: "Millət Sizə minnətdardır". 
 

1918-ci ilin iyununda M.Ə.Rəsulzadənin başçılığı ilə X.Xasməmmədov və A. 

Səfikürdski İstanbula səfər etmişdilər. Onlara Osmanlı dövləti ilə hərbi, iqtisadi, 

nəqliyyat və maliyyə sahələri üzrə müqavilələr bağlamaq üçün etimadnamə verilmişdi. 

İyunun 24-də İstanbula çatan Azərbaycan nümayəndələri Osmanlı hökumətinin başçısı 

Tələt paşa və digər hökumət üzvləri ilə görüşlər keçirməyə, Cümhuriyyət haqqında türk 

ictimaiyyətinə məlumatlar çatdırmağa başlayırlar. İstiqlal bəyannaməsinin tam mətni 

İstanbulda olan bütün səfirlik və konsulluqlara təqdim edilir. 1918-ci il sentyabrın 16-da 

M.Ə.Rəsulzadə Osmanlı tərəfi ilə ticarət müqaviləsi imzalayır. Həmin müqavilə əsasında 

Azərbaycan hökuməti Osmanlıdan 500 min türk lirəsi alır . Azərbaycan hökuməti 

Osmanlı dövləti və onun vasitəsilə Avropa ölkələri ilə diplomatik əlaqələr yaratmaq 

məqsədilə Ə.Topçubaşovu fövqəladə səlahiyyətli nazir kimi İstanbula göndərmişdir. 

1918-ci il avqustun 23-də Gəncədən çıxaraq Tiflisə yola düşmüş, burada Gürcüstan 

hökumətinin rəhbərləri və Osmanlı nümayəndəsi Əbdül Kərim Paşa ilə görüşlər 

keçirmişdir. 28 sentyabrda İstanbula gələn Əlimərdan bəy oktyabrın 2-də Osmanlı sultanı 

VI Mehmetin qəbulunda olmuşdur. O, danışıqlar zamanı qeyd etmişdi ki, 
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azərbaycanlıları çoxlu istəməyənlər vardır, lakin azərbaycanlılar heç vaxt düşmənlərdən 

qorxmamışlar, çünki bilirlər ki, onların böyük dostu vardır. ―Dost yox, qardaş!‖, -deyə 

Sultan söhbətə başlamış və bildirmişdi ki, bütün türklər azərbaycanlıların qardaşıdır və bu 

qardaşlıq əbədi olmalıdır. Topçubaşov Sədr-Əzəm Tələt Paşa ilə görüşündə türk 

əsgərlərinin Bakının azad edilməsində iştirakına görə Azərbaycan hökuməti adından 

təşəkkür etmişdir. 
 

Hərbi nazir Ənvər Paşa ilə danışıqlar zamanı Azərbaycan ordusu üçün hərbi kadrların 

hazırlanması, silah və hərbi sursat təchizatı ilə bağlı məsələlər, xalq maarifi nazirinin 

müavini ilə görüşdə azərbaycanlı gənclərin Türkiyəyə oxumağa göndərilməsi məsələsi 

müzakirə edilmişdi. Bu illərdə Ə.Cəfərov, Ə.Həsənov, M.Zeynallı, Ə.Kərimov. Ə. 

Məmmədov, A.Tahirzadə, H.Sədi, M.Dursunzadə Türkiyəyə oxumağa göndərilmişdir . 

1918-ci il iyulun 23-də AXC hökumətinin qərarı ilə Türkiyədən 50 nəfər müəllim dəvət 

edilmişdi. Onlar 1919-cu ilin oktyabr ayının əvvəllərində Azərbaycana gəlib müəllimlik 

fəaliyyətinə başlamışdılar . Əlimərdan bəyin oktyabr ayı ərzində İstanbulda Osmanlı 

dövlətinin rəsmi nümayəndələri ilə keçirdiyi görüşlər, apardığı diplomatik danışıqlar 

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq vəziyyətinə müsbət təsir göstərdi. Sonradan onu 

bu vəzifədə Yusif bəy Vəzirov(Çəmənzəminli) əvəz etmişdir. 
 

1918-ci ildə Nuru Paşanın komandanlığı ilə Türk Qafqaz İslam Ordusunun uzun 

mübarizələr və müharibələr nəticəsində Bakını xilas etməsi Azərbaycan üçün önəmli 

dönüş nöqtəsi idi. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin dediyi kimi: 

―Türk ordusunun Azərbaycana, Bakıya gəlməsi, Azərbaycanı daşnakların təcavüzündən 

xilas etməsi hər bir azərbaycanlının qəlbində yaşayır. Azərbaycan xalqı həmin ağır 

dövrdə türk xalqının ona göstərdiyi köməyi heç vaxt unutmayacaqdır‖ . Anadoluda Qazi 

Mustafa Kamal Atatürkün başçılığı ilə aparılan milli mücadiləyə azərbaycanlılar maddi 

və mənəvi yardım göstərmişlər. 
 

Mustafa Kamal Atatürkün ―Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri isə bizim 

kədərimizdir‖ və Heydər Əliyevin ―Biz bir millət, iki dövlətik‖ fikirləri həm Türkiyədə, 

həm də Azərbaycanda iki ölkə arasındakı münasibətlərin tarixini, bu gününü və 

perspektivlərini özündə dəqiq ifadə edir. 
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Xülasə 
 
Müstəqil Azərbaycanın bu gün dünya birliyində suveren dövlət kimi bərqərar olmasının, 

demokratik ənənələrin, insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasının, söz və mətbuat azadlığına 

geniş meydan verilməsinin əsası düz 100 il bundan əvvəl Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 

qoyulmuşdur. Müsəlman Şərqində ilk parlament respublikası xalqımızın qədim  
dövlətçilik ənənələrini yaşadaraq, müasir dövrə xas olan dövlət təsisatlarının formalaşdırılmasına 
nail olmuşdu. Bir əsr bundan əvvəl, mayın 28-də yaradılan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) 

əslində uzunmüddətli formalaşmış milli özünüdərkin və mənəvi dəyərlərin yekunu olaraq 
xalqımızın tarixində çox əhəmiyyətli bir hadisə hesab edilir 
 
Açar sözlər: Azərbaycan, demokratik ənənələr,insan hüquqları, parlament respublikası,mənəvi 
dəyərlər 
 
 
 

 

Əsrlər boyu müstəqillik arzusu ilə yaşayan xalqımız nəhayət ki, öz müstəqil dövlətini 

qurmaq imkanına sahib olmuşdu. Necə ki,ümummilli liderimiz Heydər Əliyev öz 

çıxışlarında AXC-nin 23 aylıq parlaq tarixini şərh edərkən qeyd edirdi: 
 

―Müsəlman Şərqində ilk demokratik Cümhuriyyətin məhz Azərbaycan torpağında 

yaranması xalqımızın o dövrdə və o illər ərəfəsində — XIX əsrin sonunda və XX əsrin 

əvvəllərində milli müstəqillik, azadlıq duyğuları ilə yaşaması ilə bağlıdır.O illərdə 

xalqımızın qabaqcıl şəxsiyyətləri, mütəfəkkir adamları, ziyalıları xalqımızda milli 

azadlıq, milli müstəqillik duyğularını gücləndirmiş, milli dirçəliş, milli oyanış əhval- 
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ruhiyyəsini yaymış və bunların hamısı məntiqi olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

yaranmasına gətirib çıxarmışdır‖. 
 

Eləcə də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Respublika Günü 

münasibətilə söylədiyi nitqində AXC-nin yaranmasını belə dəyərləndirmişdir: 

―Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması dünya miqyaslı tarixi hadisə idi çünki 

müsəlman ailəsində ilk demokratik respublika yaradılmışdır. Biz fəxr edirik ki, bu tarixi 

Azərbaycan xalqı yazıb. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması bir daha onu 

göstərir ki, Azərbaycan xalqı çox istedadlı, vətənpərvər və mütərəqqi bir xalqdır. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsi bizim üçün hər zaman əzizdir. 

Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı onların xatirəsini həmişə ehtiramla yaşadır‖. 
 

İndi isə mən AXC və onun keçdiyi parlaq cümhuriyyət illərinə, bu çətin və mürəkkəb 

tarixi prosesdə cərəyan edən hadisələrə qısaca nəzər salmaq istəyirəm. 
 

Məlumdur ki,1917-ci ilin sonu və 1918-ci ilin ta başlanğıcından etibarən təkcə Qafqaz 

cəbhəsində deyil, eləcə də bütöv çar Rusiyasında köklü dəyişikliklər və böyük siyasi 

proseslər cərəyan edirdi.Təbii olaraq qonşuluqda yerləşən Cənubi Qafqaz ölkəsi kimi 

Azərbaycan da bu hadisələrdən nəinki kənar qalır, hətta günlər ötdükcə aşağıda qeyd 

etdiyim 2 fərqli qanlı prosesə də cəlb olunmuşdur: 
 

 Cənubi Qafqazın müsəlmanlara məxsus torpaqlarında kütləvi şəkildə dinc 
müsəlman əhalinin qətliamı ilə nəticələnən proseslər idi, hansı ki, bolşevik-
daşnak hərbi-siyasi müttəfiqliyi nəticəsində baş vermişdir.



 Britaniya missiyasının rəhbəri general Denstervilin 1918-ci ildə Bakıya sahib 
olmadan hər hansı cəhdin faydasız olduğunu vurğuladığı: "Mən həmişə Xəzər 
üzərində nəzarətin necə böyük əhəmiyyətə malik olduğunu demişəm və bunun 
həyata keçməsinə dair bir neçə plan hazırlanmışdı"- çıxışından sonra meydana 
çıxan qanlı proseslər ilə müşayət olunmuşdur.

 

Həmin dövr Qafqaz regionu - Xəzər hövzəsində gedən ağır-siyasi proseslərin qurbanı da 

məhz Azərbaycan xalqı idi. Daxili siyasi qüvvələrin mövqeyindən məharətlə faydalanan 

sovet Rusiyası mahiyyətcə soyqırımı aktı olan kütləvi qırğınlar törətməklə Bakı 

quberniyasında hakimiyyətini qura bilmişdi. Bolşevik dəstəyinə güvənən erməni 

yaraqlıları isə Bakı quberniyasından geniş coğrafiyada, o cümlədən Yelizavetpol 

(Gəncə), xüsusən İrəvan quberniyalarında müsəlman əhalini qətliama düçar edirdilər. 

Qafqaza XIX əsrdə kütləvi şəkildə köçürülərək, məskunlaşmış ermənilər XX əsrin 

əvvəllərində öz tarixi torpağında yaşayan bütün azərbaycanlıları planlı surətdə qovmağa, 

qırmağa və milli soyqırımı törətməyə başladılar. Tarixi Azərbaycan torpaqları olan 

İrəvan, Zəngəzur və Göyçə mahallarının Ermənistana verilməsi azmış kimi, Dağlıq 

Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi siyasəti ermənilər tərəfindən daim diqqətdə  
saxlanmış və bu iddia onların tərəfindən quldur Andronikin başçılığı və ―Daşnaksütyun‖, 

―Hnçak‖ kimi erməni terror təşkilatları ilə birgə bölgədə tez-tez vəhşi və amansız 

hücumlar həyata keçirməklə ―Böyük Ermənistan‖nın yaradılması kimi avantürist ideya 

irəli sürərək, bütün fəaliyyətlərini bu istiqamətdə qururdular. Belə ki, hələ Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti qurulanadək, 1917-ci ilin fevralından 1918-ci ilin martına qədərki 

dövrdə təkcə İrəvan quberniyasında 200-ə yaxın azərbaycanlı kəndi 
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dağıdılmış, 135 min nəfərdən çox əhali doğma torpaqlarından qovulmuş və ya məhv 

edilmişdi. Əslində isə bütün bunların hələ əsrlər öncədən planlaşdırılmış ―dənizdən – 

dənizə uzanan böyük Ermənistan dövləti yaratmaq‖ kimi bir cəfəngiyyatın xüsusilə 

Azərbaycanın qərb torpaqlarında - keçmiş İrəvan xanlığı ərazisində reallaşdırılması üçün 

həyata keçirilən məkirli planlarının bir hissəsi idi. Necə ki,Bakı Xalq Komissarları 

Sovetinin sədri olan Stepan S.Şaumyan öz rəhbərlərinə müraciətində yazmışdır: 
 

―Erməni xalqı taleyin hökmü ilə qeyri-adi zülmkarların - qanlı çar və sultanın 

hakimiyyəti altında yaşamışdır. O eyni zamanda Türkiyədə özündən xeyli geridə qalmış 

kürdlərlə, Rusiyada isə tatar və gürcülərlə əhatə olunmuşdur. Siyasət gəmisini elə idarə 

etmək lazımdır ki, bu aralıqda o əzilməsin‖. 
 

Bu tarixi sitatdan da göründüyü kimi bütün zorakılıqlar heç də adi düşmənçilik səbəbilə 

deyil əslində çar Rusiyası ilə birgə uzunmüddət öncədən planlaşdırılmış ―yol xəritəsi‖ 

üzrə həyata keçirilirdi. Belə ki, AXC yaranmasına aparan tarixi gedişatda məhz həmin 

―yol xəritəsi‖ nə müvafiq olaraq, 1918-ci ilin mart ayının sonlarından aprelin əvvəlinə 

qədər çar Rusiyasının da dəstəyi ilə Azərbaycanın Bakı, Quba, Şamaxı, Gəncə, Lənkəran, 

Naxçıvan, Qarabağ və s çoxsaylı ərazilərində minlərlə insan kütləvi şəkildə və xüsusi 

amansızlıq qətlə yetirilmişdir. Bu kütləvi soyqırımın 2 əsas məqsədi isə gün kimi aydın 

idi. 
 

 Həmin dövr Azərbaycanda ictimai-siyasi sferada öz sözünü kifayət qədər demiş 
və hər fürsətdə ermənilərin məkrli planlarını alt-üst etmək üçün adekvat 
tədbirlər görmüş Müsavat partiyasının gücünü zəiflətmək



 Və ən əsası Azərbaycan xalqının əzmini və müqavimətini qırmaq idi.


 

Lakin nə azmış erməni quldurları, nə də ki, siyasi pərdənin arxa fonundan hər cür 

düşmənçilik addımları atmaqdan çəkinməyən bolşevik cəbhəsi istədiklərinə və 

umduqlarına nail ola bilmədilər. Çünki tarixin acı səhifələrində dəfələrlə bənzər acı və 

zülmlərə sinə gərməyi bacaran əzimli xalq bir daha və sadəcə 2 ay sonrasında öz milli 

iradəsini meydana çıxarmaqla yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoydu. 1918-ci il may 

ayının 27-də artıq keçmiş Zaqafqaziya Seyminin müsəlman fraksiyası yaranmış siyasi 

vəziyyəti müzakirə etmək üçün fövqəladə iclas çağırdı. Uzun sürən müzakirələrdən sonra 

Müvəqqəti Milli Şura yaratmaq qərara alındı. Müvəqqəti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

Milli Şurasının sədri vəzifəsinə dahi şəxsiyyət Məhəmməd Əmin Rəsulzadə , İcra 

Komitəsinin sədri vəzifəsinə isə Fətəli xan Xoyski seçildi. 1918-ci il may ayının 28-də 

Milli Şuranın birinci iclası keçirildi və iclasda Azərbaycanın müstəqil dövlət elan 

olunması haqqında tarixi qərar qəbul edildi. Bununla, əslində Azərbaycanın ilk 

Parlamenti yarandı və ilk parlamentli respublikanın bünövrəsi qoyuldu. Mayın 30-da 

Azərbaycanın öz müstəqilliyini elan etməsi haqqında dünyanın əsas siyasi mərkəzlərinə 

radio-teleqrafla məlumat verildi. Cümhuriyyət qurucularının bir çoxu, həqiqətən, 

universal şəxsiyyətlər olmaqla ölkənin ictimai, siyasi, mədəni həyatında fəal iştirak edir, 

https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1_Xalq_Komissarlar%C4%B1_Soveti
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1_Xalq_Komissarlar%C4%B1_Soveti
https://az.wikipedia.org/wiki/Zaqafqaziya_Seymi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Xalq_C%C3%BCmhuriyy%C9%99ti_Milli_%C5%9Euras%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Xalq_C%C3%BCmhuriyy%C9%99ti_Milli_%C5%9Euras%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99h%C9%99mm%C9%99d_%C6%8Fmin_R%C9%99sulzad%C9%99
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dövri mətbuatda fəal çıxış edir, cəmiyyətdə fikir mübadiləsinə geniş meydan açırdılar.  
Belə ki,təşkil edilən ilk hökümətin (ümumilikdə 5 hökümət təşkil edilib) tərkibinə: 
 

F.X.Xoyski — Nazirlər Şurasının sədri, Daxili işlər naziri; 2) Xosrovpaşa bəy Sultanov  
— Hərbi nazir; 3) N.Yusifbəyli — Xalq maarifı və Maliyyə naziri; 4) M.H.Hacinski — 

Xarici işlər naziri; 5) X.B.Məlikaslanov — poçt, teleqraf və yollar naziri; 6) 

Ə.Şeyxülislamov — Əkinçilik və əmək naziri; 7) X.Xasməmmədov — Ədliyyə naziri; 8) 

M.Y.Cəfərov — Ticarət və sənaye naziri; 9) Camo Hacinski Dövlət nəzarəti nazirləri aid 

idi. 
 

Beləliklə, 100 ildən artıq fasilədən sonra Azərbaycanın Şərqi və Cənubi Zaqafqaziya 

hüdudlarında milli dövlətçiliyi bərpa olunmaqla 1918-ci il mayın 28-dəki iclasında 

Azərbaycanın ―İstiqlal bəyannaməsi‖ qəbul olundu. Milli Şuranın 24 səslə qəbul etdiyi 

qərar və 6 bənddən ibarət ―İstiqlal bəyannaməsi‖, Azərbaycan xalqının qədim dövlətçilik 

ənənələrini bərpa etdi, insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsinə, irqi, milli, dini, 

sinfi və digər sosial bərabərsizliklərin ləğvinə, əsaslı şərait yaratdı. ―İstiqlal 

bəyannaməsi‖-də deyilirdi: 

 Bu gündən etibarən Azərbaycan xalqı hakimiyyətə malik olduğu kimi, Cənub-


Şərqi Zaqafqaziyanı əhatə edən Azərbaycan da tam hüquqlu müstəqil bir 
dövlətdir. 

 Müstəqil Azərbaycan dövlətinin idarə forması Xalq Cümhuriyyətidir.


 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün millətlərlə, xüsusilə qonşu olduğu millətlər və 
dövlətlərlə mehriban münasibətlər yaratmaq əzmindədir.



 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milliyyətindən, məzhəbindən, sinfindən, 
silkindən və cinsindən asılı olmayaraq, öz sərhədləri daxilində yaşayan bütün 
vətəndaşlarına siyasi hüquqlar və vətəndaşlıq hüququ təmin edir.



 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz ərazisi daxilində yaşayan bütün millətlərin sərbəst 
inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır.



 Müəssislər Məclisi toplanıncaya qədər Azərbaycanın başında xalqın seçdiyi Milli Şura və 
Milli Şura qarşısında məsuliyyət daşıyan Müvəqqəti hökumət durur.



 

 

Belə ki, AXC-nin yaradılması bütün türk — müsəlman dünyasında çox mühüm tarixi 

hadisə idi. Azərbaycan Respublikası dünyəvi təməl üzərində qurulan ilk türk dövləti idi. 

AXC-nin yaradılması ilə XIX əsrin əvvəllərində itirilmiş dövlətçilik ənənələri bərpa 

edildi. 4 iyun 1918-ci il tarixində AXC və Osmanlı İmperiyası arasında ―Sülh və 

Dostluq‖ müqaviləsi imzalandı və bir gün sonra, Türk ordusu Gəncəyə daxil oldu. 1918-

ci il iyun ayının 16-da Milli Şuranın üzvləri və Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti 

Tiflisdən siyasi vəziyyətin çox ziddiyyətli olduğu Gəncəyə köçdülər. Hökumətin 24 iyun 

1918-ci il tarixli qərarına əsasən, Azərbaycanın dövlət bayrağı kimi qırmızı fonda ağ 

aypara və səkkizguşəli ulduzun təsvir edildiyi qırmızı parçadan hazırlanmış bayraq qəbul 

olundu. Noyabrın 9-da isə bu bayraq, ağ aypara və səkkizguşəli ulduzun təsvir olunduğu 

mavi, qırmızı və yaşıl rəngli bayraqla əvəz edildi. Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət 

bayrağının üç rəngi "türk milli mədəniyyətini, müasir Avropa demokratiyasını və islam 

sivilizasiyasını təmsil edirdi". 27 iyunda Qafqaz İslam Ordusu Göyçay yaxınlığında Bakı 

Soveti qoşunları üzərində qələbə qazandı. Həmin gün Azərbaycan türk dili Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin dövlət dili elan olundu. 
 
 
. 
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İyulun 10-da isə Kürdəmir və Şamaxı Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən azad edildi. 

Avqustun 26-da Nuru paşanın rəhbərlik etdiyi Osmanlı və Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti qüvvələrindən ibarət Qafqaz İslam Ordusu ilə Bolşevik-Daşnak-Bakı  
Soveti qüvvələri arasında həlledici Bakı döyüşü baş verdi. Sonradan döyüşə Böyük  
Britaniya, Ermənistan və Rusiya qüvvələri də qoşulmuş və bu döyüş Qafqaz  
kampaniyasının son döyüşü olmuşdur. Beləliklə Nuru paşanın rəhbərlik etdiyi Qafqaz 

İslam Ordusunun böyük dəstəyi ilə sentyabrın 15-i Bakı alındı. Bununla da hakimiyyət 

Azərbaycanın hər yerində (114 min kvadratkilometrlik ərazidə) bərqərar oldu və milli 

dövlət quruculuğu istiqamətində fəaliyyətini daha da genişləndirdi. 1918-ci ilin martından 

başlayaraq erməni daşnaklarının və bolşeviklərin Bakıda və 
 
Azərbaycanın digər bölgələrində birgə həyata keçirdikləri qanlı qırğınlara, 

özbaşınalıqlara son qoyulmaqla ermənilərin "böyük Ermənistan" yaratmaq xülyasının 

qarşısı qətiyyətlə alındı. Bakı "Sentrokaspi diktaturası"ndan azad edildikdən sonra 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxtı sentyabrın 17-də Gəncədən Bakıya köçdü və 

bununla da ölkədə quruculuğun yeni mərhələsinə start verilmiş oldu. 
 
Bütün bunlardan savayı,yeni yaradılmış AXC çox qısa müddət ərazində mövcud  
olmasına  rəğmən ölkənin ayrı-ayrı sahələri üzrə istər hərbi, istərsə də  siyasi, iqtisadi və  
sosial sahələr üzrə çoxsaylı işlər görərək islahatlar həyata keçirmişdir. Bunlara misal 

olaraq aşağıdakıları göstərə bilərik: 1919-ci il yanvarın 15-də Qarabağ general 

qubernatorluğu yaradıldı və Azərbaycan Cümhuriyyəti Silahlı qüvvələri Baş Qərargahı 

təşkili olundu, neft sənayesinin bərpasına başlanıldı və Bakı-Batumi neft kəmərini bərpa 

edildi, Bakı-Culfa dəmir yolunun çəkilişi başa çatdırdı, Milli Dövlət Bankı və Teleqraf  
agentliyi təsis edildi,Respublika sərvətlərinin xaricə   daşınmasının qarşısı 

alındı,  milli valyutanın  (Bakı  bonunun)  möhkəmlənməsi  üçün  tədbirlər  görüldü, 

Əmək birjaları yaradıldı və səhiyyənin qaydaya salınması üçün tədbirlər həyata keçirildi, 

Səhiyyə və sosial təminat nazirlikləri yaradıldı,  
aqrar məsələnin həlli sahəsində ciddi səylər göstərildi və bu məqsədlə S.Ağamalıoğlu  
başda olmaqda xüsusi komissiya yaradıldı,mədəni quruculuq sahəsində də  
tədbirlər həyata keçirilərək və  hökumətin tərkibində Azərbaycan Xalq  Maarif  Nazirliyi  
yaradıldı, bütün ibtidai məktəblərdə təhsilin ana dilində-türk(azərbaycan) dilində 

aparılmasına keçilərək,dərslərin rus dilində aparıldığı siniflərdə məcburi surətdə həftədə 

3-4 saat türk dilinin keçilməsinə başlanıldı, əlifba islahatının keçirilməsinə cəhd  
edildi və qızların məktəblərə cəlb olunması genişləndirildi, ibtidai və orta ixtisas  
məktəblərinin şəbəkəsi genişləndirildi(artıq 1919-cu Respublikada 637 ibtidai və 23 orta  
ixtisas məktəbi fəaliyyət göstərirdi),müəllim kadrlarının hazırlanmasına diqqət artırılaraq 

kişi və qadın pedaqoji məktəbləri açıldı, Qori müəllimlər seminariyasının müsəlman 

şöbəsi Qazax şəhərinə köçürülərək müstəqil seminariyaya çevrildi, 1919-cu ilin 

sentyabrında Bakıda kişi seminariyası açıldı, Respublika məktəblərində dərs demək üçün 

Türkiyədən müəllim kadrları dəvət olundu, 1919-cu ildə Bakı Dövlət Universiteti 

yaradıldı, dərsliklərin hazırlanması və nəşri sahəsində tədbirlər 
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həyata keçirildi, oxumaq üçün xaricə 100 nəfər gənc göndərildi, 1919-cu ilin dekabrında 

«Müsəlman Şərqini öyrənən cəmiyyət» yaradıldı, 1919-cu il oktyabrın 15-də «Mətbuat 

haqqında» qanun qəbul edildi, 1919-cu ildə Azərbaycanda 80 qəzet və jurnal nəşr edildi 

(onlardan 39-u ana dilimizdə idi), teatr, klub və mədəniyyət evlərinin şəbəkəsi 

genişləndirildi, Nazirlər kabinəsinin 1919-cu il 17 noyabr qərarı ilə  
teatr dövlət inhisarına keçirildi,kitabxanaların şəbəkəsi artırıldı (artıq 1920-ci  
ildə Azərbaycanda ümumi fondu 95 min nüsxə kitab olan 11 kitabxana fəaliyyət 

göstərirdi),Azərbaycanın müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü tanıtmaq və daha sıx 

beynəlxalq əlaqələr qurmaq məqsədilə AXC ilə dünyanın 20-dən çox dövləti arasında 

diplomatik əlaqələr yaradıldı və s.AXC tərəfindən görülən bütün bu və ya digər işlər yeni 

yaradılan və cəmi 23 ay fəaliyyətdə olan gənc bir respublika üçün olduqca əhəmiyyətli və 

dərin düşünülmüş hesab edilir. 
 

Göründüyü kimi hər cür çətinliklərə və mürəkkəb siyasi vəziyyətə rəğmən AXC öz ərazi 

bütövlüyünü, təhlükəsizliyini və suverenliyini qorumaq istiqamətində bir çox əhəmiyyətli 

işlər həyata keçirə bildi və mən deyərdim ki, bunlardan ən önəmlisi qonşu dövlətlərlə və 

digər dünya dövlətləri ilə sıx münasibətlər qurmaqla ərazi məsələləri üzrə yaranan 

konfliktləri nizama salmaq istiqamətindəki işlərdir. Ona görə ki, tarixin hər cür ağrılı-

acılı sınaqlarından başı dik çıxa bilmiş və öz milli iradəsini, əzmini hər kəsə sübut etmiş 

xalq, dahi şəxsiyyət M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə yeni yaratdığı Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti vasitəsilə həm də “türkləşmək, islamlaşmaq və müasirləşmək” ideyası 

uğrunda mübarizə aparırdı. 
 

Yeni yaranan Cümhuriyyətin həm regionda, həm də ki, beynəlxalq arenada tanıdılması  
və müstəqil  Respublika kimi qəbul edilməsi üçün olduqca böyük işlər görülmüşdür. 

Qeyd etmək istərdim ki, mövcud olduğu  kəmiyyətcə az, lakin keyfiyyətcə 100 ildir 

tariximizə  silinməyən    şanlı bir  irs  qoyan  AXC  parlamenti 20-dən  çox  dövlətlə  
Türkiyə,Gürcüstan, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, ABŞ, İsveç, Polşa, Latviya, Litva, 

Estoniya, Finlandiya, Ukrayna, Rumıniya, Almaniya, Rusiya və s diplomatik əlaqələr  
yaratmış həmçinin həmin ölkələrdə diplomatik nümayəndəliklər təsis edilməsi barəsində 

qanunlar qəbul etmişdir.1918-1920-ci illərdə Ermənistan, Gürcüstan, Türkiyə, Dağlılar 

Respublikası və Türküstanda diplomatik nümayəndəliyi, İranda səfirliyi, Kuban  
və Don hökumətləri yanında səlahiyyətli nümayəndəsi, Paris Sülh Konfransında 

səlahiyyətli nümayəndə heyəti fəaliyyət göstərmişdir. Həmin illərdə Bakıda isə Böyük 

Britaniyanın, Ermənistanın, Belçikanın, Yunanıstanın, Gürcüstanın, Danimarkanın, 

İtaliyanın, Litvanın, İranın, Polşanın, ABŞ-ın, Ukraynanın, Finlandiyanın, Fransanın, 

İsveçrənin, İsveçin diplomatik nümayəndəlikləri, konsulluqları, konsul agentləri fəaliyyət  
göstərirdi. AXC-də bu vəzifələrin  icra  edilməsinə   ölkənin  ən  nüfuzlu  və  ictimai 

xadimləri cəlb  edilmiş və   prioritet  sahə olaraq buraya birinci  dərəcəli əhəmiyyət 

verilmişdi. Məhz bu niyyətlə,   Cümhuriyyət Parlamenti 1918-ci  il dekabrın  28-  
də parlamentin sədri olan Ə.M.Topçubaşovun başçılığı ilə Paris sülh konfransına xüsusi 

nümayəndə heyətinin göndərilməsi haqqında qərar qəbul etmişdi. Gənc Azərbaycan 

dövlətini Avropada təmsil etmək kimi ağır məsuliyyəti öz üzərinə götürən nümayəndə 

heyəti, və daha böyük təcrübəyə malik olan ictimai xadim Ə. M. Topçubaşov tezliklə 

özlərini siyasi proseslərdən yaxşı baş çıxaran, şəraitə uyğun addımlar atmağı və düzgün 

qərarlar qəbul etməyi bacaran diplomatlar kimi göstərə bildilər. Sülh konfransı 

Azərbaycan Nümayəndə heyəti hələ İstanbulda olarkən 1919-cu ilin yanvarın 18- də işə 
 
. 
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başlamışdı. Azərbaycan parlamentarları aprelin 22-də Fransa paytaxtına yola düşmüş və 

mayın 7-də Parisə çatmışdılar. Əslində heyət üzərinə qoyulan vəzifələrin icrasına hələ 

İstanbulda başlamışdı. Burada bir tərəfdən çar Rusiyasının süqutundan sonra yaranan 

yeni müstəqil dövlətlərin Gürcüstan, Ukrayna, Şimali Qafqaz Dağlılar Respublikası 

nümayəndələri, o biri tərəfdən isə ABŞ (prezident Vudro Vilson), Böyük Britaniya, 

Fransa, Almaniya təmsilçiləri ilə danışıqlar aparılmış, Azərbaycan Cümhuriyyətinin 

müstəqil dövlət kimi beynəlxalq miqyasda tanıdılması istiqamətində ilk addımlar 

atılmışdı. İstər sədr Ə.M. Topçubaşov, istərsə də missiyanın səlahiyyətli üzvləri fəal 

siyasi danışıqlar aparır, öz ölkələrinin tarixi, mədəniyyəti, iqtisadi resursları, qonşu 

dövlətlərlə münasibətləri barəsində təbliğatı xarakterli materiallar yayır, mürəkkəb 

beynəlxalq münasibətlər sistemində Azərbaycanın müstəqilliyinə müəyyən təminatlar 

almağa çalışırdılar. Azərbaycan istiqlalının birinci ildönümü günündə – 1919-cu ilin 

mayın 28-də Nümayəndə heyəti ABŞ prezidenti, I Dünya müharibəsindən sonra yeni 

dünya düzəninin əsasını təşkil edən məşhur prinsiplərin müəllifi Vudro Vilson tərəfindən 

qəbul olunmuşdu və nümayəndə heyəti V.Vilsona qısa siyasi memorandum təqdim 

etmişdir. Memorandumda Azərbaycanda, xüsusilə də Dağlıq Qarabağda baş verən qarışıq 

- siyasi hadisələr, ərazi bütövlüyü və təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər qısa şəkildə təsvir 

ediləndən sonra nümayəndə heyətimizin tələbləri verilmişdir. Bu tələblər altı maddədən 

ibarət idi. Vilsonun cavabı isə dörd bənddən ibarət olmuşdu. Azərbaycan hökuməti 14 

bölmədən ibarət olan ―Qafqaz Azərbaycan Respublikası nümayəndələrinin Versal Sülh 

Konfransına memorandumu‖ adlı sənəd təqdim etdi. Memorandumun ən əhəmiyyətli 

bölmələri AXC-nin ərazisi və əhalisi ilə bağlı bölmələr idi. Ermənilərin, gürcülərin və 

iranlıların konfransa təqdim etdikləri ərazi iddiaları bilavasitə Azərbaycana aid olduğu 

üçün Azərbaycanın hüdudları barədə konfransın rəhbərlərində aydın təsəvvür yaradılması 

zərurəti meydana çıxmışdı. Bu memorandumda Qafqaz Azərbaycanının ərazisi keçmiş 

inzibati bölgü sistemi üzrə yeddi maddədən ibarət göstərilmişdi. Ə.M.Topçubaşov bu 

münasibətlə yazırdı: 
 

―Mənim tərəfimdən ermənilər haqqında deyilənlər Qərb diplomatları üçün tamamilə 

yenilik idi‖. 
 

1919-cu ilin yayında Paris Sülh Konfransında Azərbaycan nümayəndələrinin qarşılaşdığı 

ciddi məsələlərdən biri də erməni nümayəndələri ilə münasibətlər idi. Ermənilər Paris 

Sülh Konfransının onların bütün problemlərini həll edəcəyinə ümid bəslədikləri üçün ona 

ciddi hazırlaşmışdılar. Onlar Aralıq dənizindən Qara dənizə, Qara dənizdən Xəzər 

dənizinə qədər ―Böyük Ermənistan‖ yaratmaq barədə tələblərini sülh konfransına təqdim 

etmişdilər. Belə böyük iddiaların nəticəsi idi ki, ermənilər Parisə iki nümayəndə heyəti 

göndərmişdilər. Ə.M.Topçubaşov Paris Sülh Konfransında görüşdüyü müxtəlif 

nümayəndə heyətlərinin üzvləri ilə söhbətlərində və böyük dövlətlərin başçılarına və 

xarici işlər nazirlərinə göndərdiyi notalarda ―erməni əzabkeşliyinin‖ iç üzünü açıb 

göstərmiş və erməni millətçilərinin əsl simasını üzə çıxara bilmişdi. Parisdəki erməni 

nümayəndələri isə Qarabağda özlərinin törətdiyi cinayətləri başqalarının ayağına yazır və 
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bununla da müttəfiq ölkələrin nümayəndələri qarşısında Azərbaycan Respublikasını və 

onun Versaldakı nümayəndələrini nüfuzdan salmağa çalışırdılar. Lakin buna nail ola 

bilmədilər. Çünki nümayəndə heyətimiz Sülh konfransından yalnız Azərbaycanın dövlət 

müstəqilliyinin rəsmi tanıdılması üçün yox, həm də ölkədə demokratik, sivil, Qərb 

standartlarına və demokratik dəyərlərə cavab verən bir dövlət qurmaq üçün istifadə 

edirdi.Belə ki, diplomatik heyətimizin gərgin səyləri nəticəsində Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya, İran, Osmanlı 

imperiyası və başqa dövlətlərlə qarşılıqlı münasibətlər qurması istiqamətində bir sıra ilkin 

təşəbbüslər göstərilə bilmişdi.Ə.M.Topçubaşov qısa müddət ərzində amerikanlarla 

işgüzar münasibətlər yaratmağa nail olmuşdu. Vəkil V. Çandler və Amerika yəhudi 

icmasının nümayəndəsi M. Robinovla müqavilə bağlanmış, onlara ABŞ və Kanadada 

Azərbaycanın maraqlarını təmsil etmək səlahiyyəti verilmişdi. Parisdə Azərbaycan 

haqqında ingilis və fransız dillərində çap olunan kitabların bir qismi hələ 1919-cu ildə bu 

ölkələrə göndərilmişdi. Uzaqgörən siyasətçi kimi Ə.M. Topçubaşov ABŞ və Avropada 

Azərbaycan lobbisinin yaradılmasını ölkəsinin dünya miqyasında geniş tanınmasının, 

habelə onun siyasi və iqtisadi maraqlarının daha etibarlı qorunmasının qarantı sayırdı. 

Nümayəndə heyətinin səyi nəticəsində hələ 1919-20-ci illərdə Azərbaycanın tarixi 

keçmişi, ölkənin zəngin təbii sərvətləri, bölgədə bir əsrdən çox davam edən rus işğalı və 

onun nəticəsi kimi meydana çıxan erməni zülmü, Qafqazdakı qonşularla münasibət, 

erməni-azərbaycanlı qarşıdurmasını şərtləndirən amillər, 1918-ci ildə Bakıda daşnak-

bolşeviklər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən dəhşətli soyqırım və s. 

barəsində Avropa ölkələrində müəyyən obyektiv məlumatlar yaymaq mümkün olmuşdu. 

Bütün bunlar isə öz növbəsində həm Azərbaycanın Qərbdə qismən obyektiv şəkildə 

tanınmasına imkan yaratmış, həm də ölkəmiz və xalqımız barəsində qərəzli rus-erməni 

qaynaqlarının təsiri ilə formalaşmış yanlış təsəvvürlərin az da olsa aradan qaldırılmasına 

kömək etmişdi. Sülh konfransında Azərbaycan diplomatları yalnız öz ölkələrinin deyil, 

bütün Qafqazın müstəqilliyi və siyasi-mənəvi birliyi uğrunda mübarizə aparırdılar. İstər 

İstanbulda, istərsə də Parisdə məhz azərbaycanlı siyasilər bu gün geniş yayılmış ifadə ilə 

desək, ―Qafqaz evi‖ ideyasının qızğın tərəfdarı kimi çıxış edirdilər. Odur ki, nümayəndə 

heyətinin Parisdəki səkkiz aylıq gərgin və səmərəli fəaliyyəti nəticəsində – 1920-ci ilin 

yanvarın 11-də Versal konfransının Ali Şurası İngiltərə xarici işlər naziri Lord Kezonun 

təklifi ilə Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi de-fakto tanınması barəsində qərar qəbul 

etdi. Bununla da AXC-nin Ə.M.Topçubaşov başçılığı ilə Paris sülh konfransına 

göndərmiş olduğu nümayəndə heyəti siyasi missiyalarını uğurla yerinə yetirdi və gənc 

Respublika olmasına baxmayaraq AXC-nin müstəqil və suveren dövlət kimi 

mövcudluğunun və orada baş verən xüsusilə də Dağlıq Qarabağ bölgəsində cərəyan edən 

ciddi ictimai-siyasi proseslərin ölkə hüdudlarından çox-çox uzaqlarda da bilinməsinə nail 

ola bildi. 
 

Bundan başqa AXC illərini təhlil edərkən bir məsələni də ayrıca vurğalamaq istərdim. 

Cümhuriyyət yarananda hələ ilk vaxtlar onun yalnızca 97,3 min kvadratkilometr ərazisi 

mübahisəsiz hesab edilirdi, Dağlıq Qarabağın 4.4 min kvadratkilometrlik ərazisi və 

Ermənistanla 7,9 min kvadratkilometrlik sərhəd ərazilər isə hələ də mübahisəli ərazilər 

olmaqda davam edirdi.AXC-nin yeni əlaqələr qurmaq, xüsusilə də qonşu dövlətlərlə  
münasibətləri nizama salmaq istiqamətində gördüyü çoxşaxəli işlərdən sonra Gürcüstanla 

münasibətlər nizama salınsa da təəssüf ki, Ermənistan hökumətinin 
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böyük ərazi iddiaları üzündən Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərini normal məcraya 

yönəltmək mümkün olmamışdır. Ona görə ki, bütöv Azərbaycan (zəngin sərvətlərindən 

dolayı) və Qarabağ bölgəsi cənnət məkan olduğu üçün tarixən Cənubi Qafqaz regionunda 

böyük strateji əhəmiyyət kəsb etmiş həm ölkəmizin yaxın qonşuları olan Rusiya, İran, 

Ermənistan, həm də XX əsrdə dünyanın aparıcı dövlətləri kimi İngiltərə, Fransa və ABŞ 

kimi iri dövlətlərin xüsusi maraq dairəsində idi. Tarixi gedişata uyğun olaraq yeni 

respublikalar yaranan kimi, İrəvanın təbliği, təhriki və təzyiqi ilə Qarabağın dağlıq 

hissəsindəki erməni əhalisinin müəyyən təbəqələri Azərbaycan Respublikasının 

hakimiyyətini tanımaqdan imtina etdilər. Dağlıq Qarabağ ermənilərinin 1918-ci ilin 

iyulunda Şuşada keçirilən I qurultayı Yuxarı (Dağlıq) Qarabağı müstəqil elan etdi və 

Ermənistan hökuməti Yuxarı (Dağlıq) Qarabağda işğalçılıq planlarını həyata keçirmək 

üçün oraya silahlı qüvvələr yeritdi. Bu cür tarixi faktlar da göstərir ki, Ermənistan Yuxarı 

(Dağlıq) Qarabağ problemini hərbi yolla həll etmək istəyirdi. Hələ XIX əsrin 80-ci 

illərindən etibarən erməni məsələsini dünya siyasət masalarına daşımağı bacaran 

ermənilər Çar Rusiyasının devrilməsindən və Birinci Dünya müharibəsinin acı 

nəticələrindən istifadə edərək Qafqazda yenicə qurulmuş Azərbaycan Respublikasının, 

eləcə də müharibədən sonra ağır duruma düşmüş Osmanlı Türkiyəsinin torpaqları 

hesabına ―Böyük Ermənistan‖ dövlətinin qurulması yolunda böyük səylə çıxış edirdilər. 

Getdikcə intensiv şəkildə baş qaldıran iddialar, indi kütləvi şəkildə müsəlman əhalinin 

qətlləri ilə müşayiət olunmaqda idi. Zəngəzur-Dərələyəzdə, Qarabağda, Naxçıvanda, 

İrəvanda və digər ətraf bölgələrdə müsəlman əhaliyə qarşı davamlı soyqırım aktları 

həyata keçirilirdi. Burada arxiv hesab oluna biləcək bir neçə gizli tarixi sənədlərdən sitat 

gətirərək məsələnin əslində hansı konteksdə olduğunu aydınlaşdıracam.1918-ci ildə 

Amerikalı hüquqşünas Ceyms Vatson Cerard Amerikanın 1-ci Dünya Müharibəsindən 

sonra ermənilərə həddindən artıq dəstək çıxıb maddi ehtiyaclarını hərtərəfli ödəməsi 

məsələsinə münasibət bildirərkən demişdir: 
 

‖Mən erməni xalqına verilən borc pulların təyinatı üzrə xərclənməsinə şübhə duyuram 

çünki məndə olan məlumata görə bu pulların əksəriyyəti Ermənistan ərazisində fəaliyyət 

göstərən terror təşkilatlarının saxlanılmasına sərf olunur‖ 
 

Həmçinin ermənilərin Amerikada fəaliyyətdə olan erməni lobbisinə ünvanladığı 28 

sentyabr 1918-ci il tarixli müaricətində əks olunurdu: 
 

―Erməniləri tamamilə məhv olmaq təhlükəsi hədələyir. Yazıb sizdən xahiş edirik ki, 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinə teleqramlar vurun, məktublar yazın, 

Ermənistanın xilas edilməsi üçün əsaslı və təcili tədbirlər görməyə onu tələsdirin. 

Ermənistan məhv olur. Amerika öz sözünü deməlidir‖. 
 

Eləcə də noyabr ayının 1-də ABŞ-da Azərbaycan tərəfi üçün vəkil olaraq tutulmuş Valter 

Çandler Azərbaycan hökumətinə yazmış olduğu məktubunda göstərirdi: 
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―ABŞ-da ermənilərə münasibətdə xristian həmrəyliyi xeyli qüvvətlənmişdir. 

Qarşılaşdığım hər hansı senator və deputat bu fikirdədir ki, azərbaycanlılara çox da 

diqqət yetirmək lazım deyil, ona görə ki, onlar türk, tatar və müsəlmandırlar..!‖ 
 

Bu və bunun kimi digər onlarla tarixi sənəd öz növbəsində sübut edir ki,ermənilər bir 

xalq kimi(!) əslində məhv olmamaq üçün digərlərini (türkləri-azərbaycanlıları) məhv 

etmək yolunu seçmişdilər. Bütün bu kimi amillərdən dolayı yerli hökumətimiz Qarabağın 

müdafiəsini gücləndirmək üçün oraya hərbi qüvvələr göndərməli oldu və nəhayət, 

X.P.Sultanovun rəhbərliyi ilə mərkəzi Şuşa şəhəri olan Zəngəzur, Şuşa, Cavanşir və 

Cəbrayıl qəzalarını əhatə edən Qarabağ general-qubernatorluğu yaradıldı. Qeyd edim ki, 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yeni yarandığından yetərincə hərbi-iqtisadi qüdrətə malik 

olmadığı üçün bu cür qiyamları və münaqişələri tək başına yatıra bilmirdi. 

Cümhuriyyətin ilk qurulduğu anlarda 4 iyun 1918-ci ildə qardaş Türkiyə ilə imzalanan 

―Dostluq və əməkdaşlıq haqında müqavilə‖nin IV maddəsinə əsasən, Azərbaycan 

hökumətinin müstəqilliyinə və suverenliyinə təhlükə yaradığı halda Türkiyə hərbi 

baxımdan öz dəstəyini göstərəcəkdi. Belə ki, Nuru paşanın rəhbərliyi ilə böyük türk 

ordusu qardaş Respublikanın dar günündə köməyinə gəlmiş və Türk-İslam Ordusu ilə 

birgə 1920-ci il iyun ayının əvvəllərində Şuşanı XI ordunun silahlı dəstələrindən 

təmizləmişdir. 
 

Buna baxmayaraq Dağlıq Qarabağa əsasən də Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz, Böyük Vedi 

və s. ərazilərə hələ də Andronikin başçılığı ilə daşnak hücumları həyata keçirilir, nəticədə 

yerli əhaliyə amansız divan tutulur və mal-mülkləri isə talan edilirdi. Bu səbəbdən də 

məhz həmin zonalar Azərbaycan hökumətinin 23 aylıq fəaliyyəti ərzində daim diqqət 

mərkəzində olmuşdur. Çünki mühüm geopolitik məkanda yerləşən və hər an erməni 

işğalı təhlükəsi ilə üzləşən Naxçıvanın Cümhuriyyət üçün böyük tarixi və strateji 

əhəmiyyəti var idi. Mənə görə bu dəyər iki mühüm tarixi amillə izah olunur: 
 
 Birincisi, Naxçıvanın itiriləcəyi təqdirdə AXC Türkiyənin timsalında ən real, 

hərbi, siyasi, iqtisadi və mənəvi dəstəkçisinin birbaşa yardımından məhrum 
olacaqdı.



 İkincisi isə, Naxçıvan Azərbaycanın bütövlüyünü təmin edən ən strateji bölgə hesab 
edilirdi.



 

Azərbaycan hökuməti bölgə üzərində yaranmış real təhlükəni dəf etmək üçün 

Transqafqazda fəaliyyət göstərən diplomatlarının səylərini bu istiqamətə yönəltməyi 

bölgənin qurtuluşu istiqamətində ən zəruri vasitə hesab edirdi. Əlbəttə, təhlükənin 

episentri olan erməni faktorunun ortasında olan böyük gücləri Müttəfiqlər, Rusiya və 

İranla diplomatik vasitələrlə ən azı neytrallaşdırmaq heç də asan məsələ deyildi. Ona görə 

ki, I Dünya müharibəsindən sonra bütün Transqafqaz millətlərinin azadlıq yönündəki 

dirənmiş cəhdlərini öz siyasi iradələrinə tabe etdirməyə çalışan müttəfiqlər türk-

müsəlmanlarının ən etibarlı tərəfdaşı olan Türkiyənin Cənubi Qafqaza, orta Asiya və 

ümumiyyətlə, türk dünyasına əlverişli keçidi olan Naxçıvan və çevrəsinin ermənilər 

tərəfindən zəbt edilməsinə çalışırdırlar.Yeri gəlmişkən, İran da öz növbəsində Naxçıvanı 

ələ keçirməyə meyilli idi. Belə kövrək bir zamanda İran agentləri çətin psixoloji durumda 

olan əhalini İrana meyilləndirməyə çalışırdılar. Bu durumda Naxçıvan böyük dövlətlərin 

Azərbaycan və Türkiyə ilə diplomatik münasibətləri müstəvisində düyün nöqtəsinə 
 

 

. 
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çevrilmişdi.Türklərin buranı tərk etməsindən sonra bütün Naxçıvan və İrəvan bölgəsinin 

türk-müsəlman əhalisi çox təhlükəli, hər an qırğın və soyqırımlarla müşayiət olunan 

durumda üz-üzə qalmışdılar. Bu cür bir ağır zamanda AXC-nin İrəvan və Tiflisdəki 

diplomatik nümayəndələri Məhəmməd Xan Təkinski, Məmməd Yusif Cəfərov, 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Fariz bəy Vəkilov və b. Naxçıvanın yerli mütəfəkkirləri 

ilə əlaqəli şəkildə bu regionun qurtuluşu uğrunda çalışırdılar. Bu diplomatlar, xüsusilə 

Məmməd Yusif Cəfərov və Xan Təkinski Azərbaycan xarici siyasət kursunu müəyyən 

etmiş şəxslər olmuşlar. Bu dövrdə Transqafqaz respublikaları arasında yaranmış ərazi 

problemləri qarşılıqlı olaraq diplomatik fəaliyyətin gücləndirilməsini tələb edirdi. Bunun 

üçün də cümhuriyyətlər arasında ərazi iddialarının olmasına baxmayaraq qarşılıqlı olaraq 

diplomatik nümayəndəliklər əvvəlcə Gürcüstanda, 1919-cu ilin yanvarından isə 

Ermənistanda fəaliyyətə başlamışdı. Bununla da mövcud siyasi vəziyyətin qismən 

neytrallaşdırılmasına bir müddət nail olunmuşdur. 
 

Lakin 1920-ci ilin sonlarına doğru bolşeviklər Azərbaycanın daxilində də öz təxribatçılıq 

fəaliyyətlərini gündən- günə daha da genişləndirirdilər. 1920-ci ilin fevralında təsis 

edilmiş Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyasının əsas məqsədi ölkədə vəziyyəti 

gərginləşdirmək, təxribat yolu ilə bolşevikləri hakimiyyətə gətirmək idi. Bu təxribatçı 

quruma qatı millətçi A.Mikoyan başçılıq edirdi Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə 

tanınmasına baxmayaraq, ölkənin şimal sərhədlərindəki vəziyyət hələ də gərgin olaraq 

qalırdı. Sovet Rusiyasının xarici işlər komissarı G.Çiçerin 1920-ci il yanvarın 

əvvəllərində Azərbaycan hökumətinə göndərdiyi notada Denikin əleyhinə hərbi ittifaq 

bağlamağı təklif edirdi. Azərbaycan rəhbərliyi başa düşürdü ki, Sovet hökumətinin əsas 

məqsədi bu gənc respublikanı Denikinlə qeyri-bərabər hərbi münaqişəyə cəlb edib 

zəiflətmək, sonra isə onun istiqlaliyyətinə son qoymaqdır. AXC-nin xarici işlər naziri 

F.X.Xoyski cavab notasında yazırdı ki, Denikinlə Sovet hökuməti arasındakı mübarizə 

rus xalqının daxili işidir və Azərbaycan hökuməti Rusiyanın daxili işinə qarışmaq 

niyyətində deyil. Çiçerin yanvarın 23-də ikinci notasında Azərbaycanın müstəqilliyinə 
 

münasibətini bildirməkdən yan keçir və Azərbaycan hökumətini Denikinə qarşı mübarizə 

aparmaqdan imtina etməkdə günahlandırırdı. F.X.Xoyski isə notasında Azərbaycanın 

istiqlaliyyətinin Sovet Rusiyası tərəfindən qeyd-şərtsiz tanınmasını təkid edirdi. Çiçerinin 

martın 7-də göndərdiyi növbəti nota baş aldatmaqdan və vaxt uzatmaqdan başqa bir şey 

deyildi. Getdikcə aydın olurdu ki, Rusiyanın bu hərəkətləri Azərbaycana qarşı hazırlanan 

hərbi müdaxiləni pərdələmək və Azərbaycan hökumətinin sayıqlığını azaltmaq məqsədi 

güdür. Sovet Rusiyasının Azərbaycana əsl münasibətini V.Leninin 1920-ci il martın 17-

də Qafqaz cəbhəsinin hərbi-inqilab şurasına göndərdiyi teleqramda aydın əks olunur: 
 

“Bakını zəbt etmək bizə olduqca və olduqca zəruridir, bütün səylərinizi buna verin”. 
 

Sovet Rusiyası Ermənistanın Azərbaycana qarşı düşmənçiliyindən çox taktiki istifadə 

etdi. 1920-ci ilin əvvəllərində erməni nümayəndələri Moskvada ərazi güzəştləri 

müqabilində Azərbaycan hökumətini devirmək planlarını Sovet Rusiyasına təklif etdilər. 
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Qarabağda və Gəncəbasarda erməni əhalinin qiyamı və Azərbaycana qarşı Ermənistanın 

müharibəsi bu planın tərkib hissəsi idi. Azərbaycan Ordusunun, demək olar ki, hamısı 

1920-ci ilin Novruz bayramı günlərində Qarabağ istiqamətində erməni qiyamçılarına 

qarşı vuruşurdu, ölkənin şimal sərhədləri isə müdafiəsiz qalmışdı. Digər tərəfdən, 

Azərbaycan hökumətinin Qərbdən gözlədiyi yardım gəlib çıxmırdı. Sovet Rusiyasına 

münasibət məsələsində də Azərbaycan hökumətində də birlik yox idi: xarici işlər naziri 

Fətəli Xan Xoyski Rusiyaya münasibətdə sərt xəttin, daxili işlər naziri Məmməd Həsən 

Hacınski isə Azərbaycan bolşevikləri ilə danışığa girib onlara güzəştə getməyin tərəfdarı 

idi. M.H.Hacınskiyə görə, Sovet Rusiyasına geniş güzəştlər verməklə Azərbaycanın 

istiqlalını qorumaq mümkün idi. 1920-ci ilin martında hökumətin keçirdiyi konfransda 

M.H.Hacınskinin tərəfdarları qalib gəldilər, N.Yusifbəyli baş nazir vəzifəsindən istefa 

verdi. Yeni hökumətin təşkili M.H.Hacınskiyə tapşırıldı. Lakin M.H.Hacınski bu 

hökumətin təşkilinə tələsmirdi, az sonra o özü bolşeviklər partiyasına daxil oldu. Yeni 

hökumətin təşkilinin yubadılması onsuz da gərgin olan vəziyyəti bir qədər də 

çətinləşdirdi. 
 

Beləliklə, 1920-ci ilin aprelində Denikinin qoşunlarını məğlub edən XI rus ordusu 

Azərbaycan sərhədlərinə yaxınlaşdı. Aprelin 15-də F.X.Xoyski Çiçerinə göndərdiyi 

notada rus ordusunun Azərbaycan sərhədində toplanmasının səbəbləri və məqsədi barədə 

məlumat verilməsini tələb etdi. Lakin Çiçerin bu notaya heç bir əhəmiyyət vermədi. 

Həmin günlərdə A.Mikoyan başda olmaqla Bakı bolşevikləri Azərbaycan xalqı adından 

XI rus ordusunu Azərbaycana dəvət etdi. Qabaqcadan razılaşdırılmış plana görə, rus 

ordusu Bakıda bolşevik qiyamının başlanmasından 1-2 gün sonra Azərbaycana soxulmalı 

idi. Bununla da dünya ictimaiyyətində belə bir rəy yaradılacaqdı ki, Azərbaycan 

hökuməti xarici hərbi müdaxilənin deyil, ―daxili‖ qiyamın qurbanı olmuşdur. Lakin 

Bakıda qiyam başlanmamış - aprelin 26-dan 27-nə keçən gecə XI ordu hissələri 

Azərbaycan ərazisinə daxil olub Bakıya doğru irəliləməyə başladı. Sərhəd qüvvələrindən 

ibarət azsaylı Azərbaycan ordu hissələri isə düşmənə lazımi müqaviməti göstərə bilmədi. 

XI ordunun Azərbaycana hücumu ilə eyni vaxtda aprelin 27-də gündüz saat 12-də 

AK(b)P MK və RK(b)P Qafqaz Diyar Komitəsinin Bakı bürosu adından hakimiyyəti 

təhvil vermək haqqında Azərbaycan parlamentinə ultimatum verildi. Azərbaycan 

parlamentinin fəaliyyəti həmin gün saat 20.45-də başa çatdı. 1920-ci il aprelin 28-də 

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası elan olundu. Parlament səs çoxluğu ilə 

aşağıdakı şərtlərlə hakimiyyətin kommunistlərə verilməsi barədə qərar qəbul etdi: 
 

 Sovet hökuməti tərəfindən idarə olunan Azərbaycanın tam istiqlaliyyəti mühafizə 
edilir;

 Azərbaycan Kommunist Firqəsinin yaratdığı hökumət müvəqqəti orqan 
olacaqdır;

 Azərbaycanın son idarə formasını hər hansı bir xarici təzyiqdən asılı olmayan 
fəhlə, kəndli və əsgər deputatları sovetləri şəxsində Azərbaycanın ali qanunverici 
orqanı müəyyənləşdirir;

 Hökumət idarələrinin bütün qulluqçuları öz yerlərində qalır, ancaq məsul vəzifə 
tutanlar dəyişdirilir;

 Yeni yaradılan müvəqqəti kommunist hökuməti Parlament və Hökumət üzvlərinin 
heyatının və əmlakının toxunulmazlığına təminat verir;

 
 
 
. 
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 Qırmızı Ordunun Bakı şəhərinə döyüşlə daxil olmasına yol verməmək üçün tədbir 
görüləcək;

 Yeni hökumət, haradan baş verməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın 
istiqlalını sarsıtmaq məqsədi güdən bütün xarici qüvvələrə qarşı öz 
sərəncamında olan vasitələrlə qəti tədbirlər görəcəkdir.

 

Beləliklə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti mühasirə şəraitində keçirdiyi 

həmin iclasında belə özünün demokratik ənənələrinə və istiqlalçılıq ideyalarına sadiq 

qaldı və mən burada AXC-nin süqutunda müxtəlif lider ölkələrin rollarını fərqli 

kontekslərdən analiz etmək istəyirəm: 

 Rus  bolşeviklərinin  mövqeyi:  Amerika  və  Avropa  dövlətlərinin  Qafqazda


yaranmış dövlətlərə və xalqların taleyinə laqeyd münasibəti bolşeviklərə  
yaranmış əlverişli vəziyyətdən sui-istifadə  etmələrinə və  AXC  kimi gənc,  
potensiallı bir respublikanın işğalına imkan yaratdı. 

 

 ABŞ-ın mövqeyi: ABŞ Prezidenti V. Vilsonun 1918-ci ilin yanvarında elan 
edilmiş ―On dörd sülh prinsipi‖ ndə kiçik xalqların müqəddəratının təyin 
edilməsi hüququ təsbit edilsə də, burada Rusiya imperiyasının dağılması nəzərdə 
tutulmamışdı. Vilsona görə, Polşa, Finlandiya, Çexoslovakiya, Yuqoslaviya və 
digərlərindən fərqli olaraq Qafqazda yaranmış üç respublika (Azərbaycan, 
Ermənistan və Gürcüstan) ―plandankənar‖ yaranmışdı, elə buna görə də şərhə 
ehtiyac qalmır...





 İngiltərənin mövqeyi: İngiltərənin Rusiyaya münasibətdə yeritdiyi siyasət ikili 
siyasət idi. Bir tərəfdən o, bolşevizmi silah gücünə yıxmağa çalışan, ―vahid və 
bölünməz Rusiya‖ uğrunda mübarizə aparan rus generallarını müdafiə edir, digər 
tərəfdən yeni yaranmış dövlətləri öz müstəqilliklərini qorumağa həvəsləndirirdi. 
Elə bu gün də belədir.





 Fransanın  mövqeyi:  Fransaya  Çar  Rusiyasının  borcu  elə  səviyyədə  idi  ki,


Rusiyanın bölünməsi az qala  hər  bir fransız ailəsinin mənafeyinə toxunurdu. 


Bunlar da öz pullarının hayında idi. Budur həqiqətin boz sifəti… 
 

 

Beləliklə, qısa müddət ərzində yaşamasına baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

sübut etdi ki, ən qəddar müstəmləkə və repressiya rejimləri belə Azərbaycan xalqının 

azadlıq ideallarını və müstəqil, dövlətçilik ənənələrini məhv etməyə qadir deyildir. 

Azərbaycan xalqının tarixində ilk Parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti, eyni zamanda, bütün Şərqdə, o cümlədən türk-islam dünyasında ilk 

demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət yaratmaqla regionda bir ilkə imza atmışdı. AXC 

həmçinin siyasi quruluşuna, həyata keçirdiyi demokratik dövlət quruculuğu tədbirlərinə, 

həmçinin qarşısına qoyduğu məqsəd və vəzifələrə görə də Avropanın ənənəvi demokratik 
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respublikalarından geri qalmamağı bacarmışdı. Aprel işğalından sonra Azərbaycanda 

qurulan və 70 ildən çox fəaliyyət göstərən bolşevik rejimi belə Azərbaycan xalqının 

qəlbində yaşayan azadlıq atəşini söndürməyə heç cür müvəffəq ola bilmədi. Möhkəm və 

iradəli xalq öz istiqlal arzularını və milli dəyərlərini nəsildən-nəslə ötürməyi bacardı. 

Nəhayət, 1991-ci ildə Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdi, indiki 

Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisi olduğunu 

ümumxalq iradəsi ilə təsdiqlədi. Necə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab 

İlham Əliyevin 16 may 2017-ci il tarixli ―Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik 

yubileyi haqqında‖ sərəncamı bir daha təsdiqlədi ki, müasir müstəqil Azərbaycan 

Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Sərəncamda Şərqin ilk 

demokratik müsəlman dövlətinin fəaliyyəti də öz əksini tapmışdır: 
 

―1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycanın müstəqilliyini bəyan edən İstiqlal 

bəyannaməsi qəbul edildi. Yeni qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz üzərinə 

götürdüyü çətin tarixi vəzifəni imkanlarının ən son həddində çalışaraq şərəflə yerinə 

yetirdi. Azərbaycanın ilk parlamenti və hökuməti, dövlət aparatı təşkil edildi, ölkənin 

sərhədləri müəyyənləşdirildi, bayrağı, himni və gerbi yaradıldı, ana dili dövlət dili elan 

edildi, dövlət quruculuğu sahəsində ciddi tədbirlər həyata keçirildi. Ölkənin ərazi 

bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi təmin edildi, qısa müddətdə yüksək döyüş qabiliyyətli 

hərbi hissələr yaradıldı, milli tələblərə və demokratik prinsiplərə uyğun dövlət orqanları 

quruldu, maarifin və mədəniyyətin inkişafına xüsusi diqqət yetirildi, Azərbaycanın ilk 

universiteti təsis olundu, təhsil milliləşdirildi, xalqın sonrakı illərdə mədəni yüksəlişi 

üçün zəmin hazırlayan, ictimai fikir tarixi baxımından müstəsna əhəmiyyətli işlər 

görüldü‖. 
 

Odur ki, Azərbaycan xalqının əsrlər boyu qəlbində yaşatdığı milli dövlətçilik arzularının 

gerçək ifadəsi olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz üzərinə düşən tarixi missiyasını 

şübhəsiz ki, şərəflə yerinə yetirmiş və Azərbaycan xalqının unudulmaz şəxsiyyəti olan 

M.Ə.Rəsulzadənin tarixi “Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz” sözlərini xalqın 

ruhuna qızıl hərflərlə qazıyaraq onun qəlbində 100 ildir sönmək bilməyən əbədi məşəl 

alovlandırmışdır. Və budur, hər cür çətinliklərə baxmayaraq biz Azərbaycan Xalqı öz 

milli iradəmizi qoruyaraq bu günki gün Cümhuriyyətimizin 100 illik yubileyini fəxrlə 

qeyd edirik..! 
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Xülasə 
 
Məqalədə 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan xalqının həyatında misilsiz hadisə baş verməsi, 

Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulması 

haqqında araşdırma aparılıb. Cəmi iki ilə yaxın yaşamış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti zəngin 

dövlət quruculuğu təcrübəsi ilə milli dövlətçilik tarixində silinməz izlər qoymuş, xalqın qəlbində 

azadlıq və istiqlal duyğularını gücləndirməklə respublikanın gələcək müstəqilliyi üçün etibarlı 

zəmin hazırlamışdır. 
 
Açar sözlər: Azərbaycan xalqı,Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, milli dövlətçilik,müstəqillik 
 
 
 

 

2018-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100-cü ildönümü tamam 

olur. Bu əlamətdar hadisənin dövlət səviyyəsində layiqincə qeyd edilməsi məqsədilə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ―Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik 

yubileyi haqqında‖ 2017-ci il 16 may tarixli 2867 nömrəli Sərəncamına əsasən, 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə müvafiq tədbirlər planının hazırlanıb 

həyata keçirilməsi tapşırılmışdır. Bu tədbirlərlə yanaşı, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaranmasının 100-cü ildönümü ilə əlaqədar ölkədə və ölkə xaricində 

silsilə tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq qərara alıram: 2018-ci il Azərbaycan Respublikasında ―Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti İli‖ elan edilsin‖. 
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Prezident İlham Əliyev 2018-ci ili ölkəmizdə ―Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli‖ elan 
edib.Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranması Zaqafqaziya Demokratik Federativ 

Respublikasının parçalanması şəraitində baş vermişdir. 1918-ci il may ayının 27-də artıq 
keçmiş Zaqafqaziya Seyminin müsəlman fraksiyası yaranmış siyasi vəziyyəti müzakirə 

etmək üçün fövqəladə iclas çağırdı. Uzun sürən müzakirələrdən sonra Müvəqqəti Milli 
 

Şura yaratmaq qərara alındı. Müvəqqəti Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Milli Şurasının 
sədri vəzifəsinə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə (Müsavat Partiyası partiyasının MK sədri), 
İcra Komitəsinin sədri vəzifəsinə isə Fətəli xan Xoyski (bitərəf) seçildi. 
 

1918-ci il may ayının 28-də Milli Şuranın birinci iclası keçirildi və iclasda Azərbaycanın 
müstəqil dövlət elan olunması haqqında tarixi qərar qəbul edildi. Beləliklə, 100 ildən 

artıq fasilədən sonra Azərbaycanın Şərqi və Cənubi Zaqafqaziya hüdudlarında milli 
dövlətçiliyi bərpa olundu. Elə həmin iclasda yeni demokratik dövlətin yaranması faktını 

hüquqi cəhətdən təsbit edən "Azərbaycanın istiqlaliyyəti haqqında Akt" qəbul edildi. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin ilk təsis iclası 1918-ci il dekabr ayının 7-

də Bakıda Tağıyev qız məktəbində oldu.Azərbaycan parlamentinin qanunvericilik və 

mərkəzi dövlət orqanlarını formalaşdırmaq, onların səlahiyyətini müəyyən etmək 

funksiyasından başqa bu və ya digər orqanın hesabatını dinləyib, onlar haqqında müvafiq 

qərar qəbul etmək, eləcə də ali dövlət nəzarətini həyata keçirmək funksiyaları var idi. 

Parlament iclaslarının gündəliyindən xeyli hissəsi bu məsələlərə həsr edilmiş və bu 

barədə xüsusi qərarlar qəbul olunmuşdu. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Birinci Dünya Müharibəsinin başa çatması ilə müşayiət 

edilən gərgin diplomatik mübarizə şəraitində yarandı və fəaliyyət göstərdi. Siyasi 

məzmunda Azərbaycan ideyasını dünyaya təqdim edənlər 1920-ci ildə diplomatik 
baxımdan bu ideyanın Versal Ali Şurası tərəfindən beynəlxalq təsdiqlənməsinə nail 

oldular. Məhz belə bir şəraitdə Azərbaycanın müstəqilliyinin 1920-ci ildə Versal Ali 

Şurası tərəfindən de-fakto tanınması 1919-cu ilin payızından etibarən dəyişən siyasi 

vəziyyətlə yanaşı, Azərbaycan diplomatiyasının mühüm uğuru, onun Paris Sülh 

Konfransındakı say etibari ilə kiçik olan heyətinin böyük qələbəsi idi. Lakin Birinci 

Dünya Müharibəsindən sonra formalaşan yeni geosiyasi proseslər Azərbaycan millətinin  
bu tarixi nailiyyətdən yetərincə faydalanmasına imkan vermədi. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti 1920-ci ilin aprelində ölkə daxilində gedən siyasi proseslərin, məhəlli 
ziddiyyətlərin nəticəsi kimi deyil, dünya siyasətində baş verən mürəkkəb diplomatik 
çəkişmələrin nəticəsi kimi süqut etdi. 
 

Hökumət həm əvvəlki dövrdən miras qalan, həm də respublikanın mövcudluğu dövründə 

baş verən inflyasiyaya qarşı mübarizə aparmalı olurdu. Bu məqsədlə müstəqil dövlətin 

maliyyə, vergi, bank-kredit sistemi yaradıldı. 1919-cu ilin sentyabrında Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin Dövlət Bankı açıldı. Maliyyə Nazirliyinin 1919-cu il 20 iyul tarixli 

qərarı ilə əmtəələrin sərbəst ixracına nail olunması nəzərdə tutulurdu; Parlament xəzinəyə 

müəyyən rüsum (ixrac olunan xammalın dəyərinin 25 faizi qədər) keçirmək şərti ilə 

xammal ixracına icazə verilməsinə dair qanun qəbul etdi. Xaricə gizli yolla gümüş, qızıl, 

platin aparılmasına görə məsuliyyət məsələsinə baxıldı. Qüvvədə olan 1914-ci il 15 

noyabr tarixli qanunun 1919-cu il 20 oktyabr tarixli qanunla əvəz edilməsi,  
bu sahədə məsuliyyəti artırdı. Ölkənin sərhədləri daxilində mal mübadiləsini 

tənzimləmək məqsədilə 1919-cu ilin avqust ayından Azərbaycana xaricdən gətirilən bir 
sıra zinət şeylərinə müvəqqəti olaraq xüsusi gömrük tarifləri tətbiq olundu. Eyni zamanda 

daxili bazarı tənzimləmək məqsədilə Azərbaycandan kənara göndərilən 
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əmtəələr üçün yeni müvəqqəti gömrük qaydalarının tətbiq edilməsi haqqında qanun qəbul 

edildi. Hökumət çevik vergi siyasəti yeridir, dövlət xərclərinin ixtisar edilməsi 
istiqamətində tədbirlər görürdü. Bu məqsədlə xaricdən ölkəyə gömrüksüz gətirilən 

malların siyahısı müəyyənləşdirilmiş (bu siyahıya 200-dən çox məhsulun adı daxil 
edilmişdi), xarici sərmayəçilərə və Azərbaycana sərmayə qoymaq arzusunda olanlara 

güzəştli şərtlərlə Bakı bonları təklif olunmuşdu. 
 

Mövcud olduğu 23 ay ərzində Cümhuriyyət Hökuməti bir sıra cari təsərrüfat 

məsələlərinin həllində mühüm uğurlar qazanmışdı. Azərbaycanda neft sənayesi ağır 
vəziyyətdən çıxarılmış, dağıdılmış Bakı - Batum neft kəməri bərpa olunmuş, Bakı - Culfa 

dəmiryolu inşası davam etdirilmiş, Kür çayı üzərində körpü salınmış, Azərbaycan Dövlət 
Bankı yaradılmış, milli pul nişanları buraxılmış, Xəzər dəniz gəmiçiliyi inkişaf 

etdirilmişdi. 
 

Müstəqil dövlətin atributu kimi, milli pul vahidinin buraxılması Cümhuriyyətin maliyyə 

siyasətinin mühüm uğuru idi. 1918-ci ilin əvvəlindən Bakıda yeni kağız pullar - "Bakı 
bonları" buraxıldı (bu zamanadək tədavüldə "Nikolay" pulları və "Kerenski" pul vahidləri 

işlənirdi). Milli pul vahidinin möhkəmləndirilməsi, onun alıcılıq qabiliyyətinin qorunub 
saxlanması ilk vaxtlardan Hökumətin iqtisadi siyasətinin əsas məsələsi oldu. Çünki milli 

valyuta inflyasiya şəraitində dövriyyəyə buraxılmışdı. 
 

Xalq təhsili və maarifləndirmə üzrə ilk nazirlik Azərbaycanda Xalq Maarifi Nazirliyi 

1918-ci ildə may ayının 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti tərəfindən 
təsis edilib. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan edildiyi gündən dövlət rəmzlərinin yaradılmasına 
xüsusi önəm verirdi. Ən mühüm dövlət atributlarından biri kimi Dövlət bayrağının qəbul 

edilməsi daha tez həyata keçirildi. Əli bəy Hüseynzadənin məşhur "türkləşmək, 
islamlaşmaq və müasirləşmək" şüarı bu işdə əsas götürülmüşdü. Cümhuriyyət Hökuməti 

1918-ci il noyabrın 9-da "yaşıl, qırmızı və mavi rənglərdən, ağ aypara və səkkizgüşəli 
ulduzdan ibarət" bayrağın milli bayraq kimi təsdiq olunması haqqında qərar qəbul etdi. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti 1919-cu il martın 23-də dövlət gerbinin və 

rəsmi sənədlərdə üzərində dövlətin adı və gerbi təsvir edilən dövlət möhürünün 

layihələrini hazırlamaq məqsədilə müsabiqə elan olunması barədə qərar qəbul etmişdi. 

Çox güman ki, müsabiqəyə göndərilən layihələrin heç biri bəyənilmədiyindən qəbul 

edilməmişdi. Buna görə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti hərbi ordenlər, 

milli himn, dövlət gerbi və möhürü üçün layihələrin hazırlanması üçün yeni müsabiqə 

elan olunması barədə qərar çıxardı. Dövlət gerbinin, orden və medalların hazırlanmasında 

ilk peşəkar heykəltəraş Zeynal Əlizadə iştirak edirdi. Onun layihəsinə əsasən buraxılmış 

döş və xatirə medallarında Parlament binası, bayraqlar, aypara, səkkizguşəli ulduz, 

günəşin doğması, gül çələngləri həkk olunmuşdu. 
 

Milli rəssamlıq sənətinin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verilirdi. 1919-cu ildə nəşr olunan 

"Zənbur" jurnalında Azərbaycan satirik qrafıkasının banisi Əzim Əzimzadənin zamanın 
ictimai-siyasi problemləri ilə səsləşən karikaturaları dərc olunurdu. Karikaturalardan 

birində silahlı Denikini, Kolçakı və Androniki ciblərində gəzdirən ingilis qəsbkarları 



135 Rəmziyyə Xəlilova  
 
 

təsvir olunmuşdu. Onun rəsmlərində cəhalət, nadanlıq, qaniçən erməni-daşnak 

quldurlarının vəhşi və iyrənc əməlləri ifşa edilirdi. Bu mövzu rəssam Bəhruz Kəngərlinin 

də yaradıcılığında əhəmiyyətli yer tuturdu. Onun erməni-müsəlman münaqişəsini əks 

etdirən məşhur "Qaçqınlar" silsiləsi realist Azərbaycan rəssamlıq sənətinin nailiyyəti idi. 

Əzim Əzimzadə "Otello", "Aşıq Qərib", "Dəmirçi Gavə" tamaşalarının bədii tərtibatı 

üçün dekor və geyim eskizləri hazırlamışdı. Bəhruz Kəngərli Naxçıvan teatrında "Hacı 

Qara", "Ölülər", "Dağılan tifaq", "Pəricadu" və s. tamaşalara tərtibat vermişdi. Milli 

mədəniyyətin tərəqqisi və inkişafı yolunda ilk ciddi addımlar atılmışdı. Əli bəy 

Hüseynzadənin "Şeyxülamın portreti" və "Bibiheybət məscidi" tablolarını xüsusilə qeyd 

etmək lazımdır. Bu dövrdə rəssamlar plakat sahəsində də diqqtəlayiq əsərlər yaratmışlar.. 
 
 

Memarlıq və heykəltəraşlıq sənəti sahəsində də müəyyən tədbirlər həyata keçirilmişdi. 

Bakı Politexnik Məktəbinin nəzdində heykəltəraşlıq sinfinin açılması nəzərdə 

tutulmuşdu. 1918-ci ildə Bakının erməni-daşnak quldurları tərəfindən yandırılmış 

möhtəşəm binaları - Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızlar məktəbi, İsmailiyyə Sarayı 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə şəhərin baş memarı vəzifəsində çalışan 

görkəmli memar Zivər bəy Əhmədbəyovun layihələri əsasında bərpa olunmuşdu. Erməni 

millətçilərinin basqını nəticəsində xarabalığa çevrilmiş Şamaxı şəhərini bərpa etmək üçün 

Zivər bəyin təşəbbüsü ilə "Yeni Şirvan cəmiyyəti təsis olunmuşdu. O, mühəndis Ömər 

bəy Avuyevlə birlikdə "İslam incəsənətini sevənlər və qoruyanlar cəmiyyəti"ni də 

yaratmışdı. Zivər bəy Əhmədbəyov, memar Nəbioğlu Qacar, mühəndis MəmmədHəsən 

Hacınski və Hacı bəy Axundov Şirvanşahlar Sarayı kompleksin tədqiqi sahəsində 

fəaliyyət göstərmişlər. Sənətşünaslardan Məhəmməd Ağaoğlu, Hüseyn bəy 

Mirzəcamalov, memar Nəbioğlu Qacar islam mədəniyyəti, muzeyşünaslıq qədim maddi 

mədəniyyət nümunələrini qorumaq sahəsində fəal çalışmışlar. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması milli teatrın fəaliyyətində də canlanmaya 

səbəb oldu. Dövlətin fəal köməyi və müdaxiləsi nəticəsində Azərbaycan teatrının 

inkişafında mühüm keyfiyyət dəyişiklikləri baş verdi. Teatrın repertuarına Azərbaycan 

tarixi və milli azadlıq mübarizəsi ilə bağlı yeni əsərlər gəldi. İctimai həyatda teatrın rolu 

artdı. Cümhuriyyət dövründə Bakıda fəaliyyətini bərpa etmiş ilk truppa "Hacıbəyli 

qardaşları" olmuşdur. Truppa tanınmış sənətkarlardan Hacağa Abbasov, Mirzağa Əliyev, 

Əhməd Ağdamski, Cəlil Bağdadbəyov, Hüseyn Ərəblinski, Hüseynqulu Sarabski, Muxtar 

Məhəmmədzadə, Rza Darablı, Sidqi Ruhulla, Ələkbər Hüseynzadə, Məmmədtağı 

Bağırzadə, Bağır Cabbarzadə, Əbülhəsən Anaplı, Əhməd Anatollu, Mirmahmud 

Kazımovski, Məğfurə xanım, Yeva (Yevgeniya) Olenskaya, Semnur xanım, Mina xanım 
və başqalarını bir yerə toplayaraq, həftədə üç gün növbə ilə dram, komediya, opera və 

operetta tamaşaları göstərir, repertuarını zənginləşdirmək qayğısına qalırdı. 
 

Azərbaycan Dövlət Teatrının açılışı və fəaliyyəti Xalq Cümhuriyyəti dövründə mədəni 

həyatın ən parlaq səhifələrindən biri idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
Dövlət Teatrının binasında opera, musiqili teatr tamaşaları, xalq musiqisindən ibarət 

konsertlərlə yanaşı, mühüm dövlət tədbirləri də keçirilirdi. Dövlət Teatrının pərdələri ilk 
dəfə 1918 il noyabrın 4-də Nəriman Nərimanovun "Nadir şah" faciəsinin tamaşası ilə 

açıldı. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mədəniyyətin inkişafına göstərdiyi qayğı nəticəsində 

milli teatrın inkişafında müəyyən nəzərəçarpan uğurlar qazanıldı. "Dəmirçi Gavə", 
"Nadir şah", "Ölülər", " Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük", "Bəxtsiz cavan", "Əlli 
yaşında cavan", "Şamdan bəy", "O olmasın, bu olsun", "Ağa Məhəmməd şah Qacar", 

 

. 
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"Şah İsmayıl", "Pəri-cadu", "Otello", "Qaçaqlar", "Dağılan tifaq", "Əlmənsur", "Hacı 

Qara", "Bədbəxt milyonçu", "Vətən, yaxud Silistrə", "Ev tərbiyəsinin bir şəkli", 
"Evliykən subay", "Arşın mal alan" əsərləri milli teatrın repertuarında ən yaxşı tamaşalar 

idi. 
 

Xeyriyyə tamaşalarının təşkili teatrın fəaliyyətində, bir növ, ənənəyə çevrilir, 

"Azərbaycan" qəzetində həlak olmuş döyüşçü ailələrinin xeyrinə təşkil olunan teatr 

tamaşaları barəsində tez-tez elanlar verilirdi. Bu işdə Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyov 

qardaşlarının truppası xüsusi fəallıq göstərirdi. Dövlət teatrının direktoru Zülfüqar 

Hacıbəyov tərəfindən təşkil edilmiş xeyriyyə tamaşasından Azərbaycan ordusunun 

bölməsinə 22292 manat 80 qəpik pul vəsaiti köçürülmüşdü. Ağdaşda yerli ziyalıların 

təşkil etdikləri xeyriyyə tamaşasından toplanmış vəsait Dağıstanın "Qızıl Aypara 

Cəmiyyəti"nə göndərilmişdi. 
 

Azərbaycan teatrının repertuarında müstəqillik uğrunda mübarizə tarixinə həsr olunmuş 

dram əsərləri mühüm yer tuturdu. Mirzəbala Məmmədzadənin "Bakı uğrunda müharibə", 
İsa bəy Aşurbəyovun "Azərbaycan", Cəfər Cabbarlının "Bakı müharibəsi", "Ədirnə fəthi" 

kimi vətənpərvərlik ruhlu əsərləri oynanılırdı. Teatrda tamaşaya qoyulan əsərlərin 

keyfiyyətinə, cəmiyyətin bədii zövqünün düzgün formalaş masına ciddi diqqət yetirilirdi. 

Səhnə əsərlərinin seçilməsi və onların ədəbi və bədii keyfiyyətlərinə lazımi diqqət 

yetirilməsi üçün xüsusi ədəbi komissiya yaradılmışdı. 
 

Cümhuriyyət dövründə Azərbaycanın digər mədəniyyət mərkəzlərində də teatr sənəti 

inkişaf etməkdə idi. Naxçıvan teatrı bunların içərisində xüsusilə fərqlənirdi. Naxçıvan 

teatrının təşəkkülündə dövrün ictimai-siyasi və fəlsəfi fikrinin inkişafı şəraitində yetişən 

maarifpərvər ziyalılardan Cəlil Məmmədquluzadə, Böyük xan Naxçıvani, Əliqulu 

Qəmküsar, Rza Təhmasib, Rza İsfəndiyarlı, Mir Həsən Mirişli və digərlərinin mühüm 

xidməti olmuşdur. "Ölülər", "Evliykən subay", "Arşın mal alan", "Dağılan tifaq", "Hacı 

Qara", "Bəxtsiz cavan" və digər əsərlər tamaşaya qoyuldu. Aktyorlar Mirzə Ələkbər 

Sabirin və onun ədəbi məktəbinin davamçıları olan şairlərin satiraları əsasında 

səhnəciklər hazırlanmasına da xüsusi diqqət yetirirdilər. 
 

Azərbaycan teatrı milli opera sənətinin yaranmasında xüsusi rol oynamış və ilk 

Azərbaycan operaları məhz bu teatrın səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdu. "Leyli və 

Məcnun" operasının tamaşaya qoyulduğu 1908 il yanvarın 12-si Azərbaycan musiqisi 

tarixində milli Azərbaycan operasının yarandığı gün oldu. Üzeyir Hacıbəyov ilk "Leyli 

və Məcnun" operasından sonra "Şeyx Sənan", "Əsli və Kərəm", "Rüstəm və Söhrab", 

"Şah Abbas və Xurşidbanu" kimi digər muğam operalarını da yaratdı. O, Azərbaycanda 

musiqili komediya janrının da banisidir. Onun "Ər və arvad", "O olmasın, bu olsun" 

("Məşədi İbad"), "Arşın mal alan" musiqili komediyalarında Azərbaycan xalqının adət-

ənənələri, həyat və məişəti öz əksini tapmışdır. 
 

Milli musiqi janrlarının yaranması yolunda Üzeyir Hacıbəyovla ilə çiyin-çiyinə çalışan 
böyük sənətkarlardan biri də Müslüm Maqomayev idi. Teatr fəaliyyətinə orkestrin 
skripkaçısı kimi başlayan Müslüm Maqomayev tezliklə orkestrin dirijoru olmuş və 
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Azərbaycan opera sənətinin daha bir klassik əsərini - "Şah İsmayıl" operasını yaratmışdır. 
1916-cı ildə yazılmış bu opera məhz 1919-cu ildə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
dövründə səhnəyə qoyulmuş və böyük uğur qazanmışdı. 
 

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında xalq xanəndələri və el aşıqları müstəsna 

rol oynamışlar. Xalq içərisindən çıxmış, öz gözəl səsi və sənəti ilə nəinki Azərbaycanda, 
həmçinin bütün Qafqazda və Yaxın Şərqdə də məşhur olan Cabbar Qaryağdıoğlu, 

Keçəçioğlu Məhəmməd, Seyid Şuşinski, Məcid Behbudov və başqaları ölkənin mədəni 
həyatında, bayramlarda, xeyriyyə konsertlərində və başqa el şənliklərində yaxından 

iştirak edirdilər. Bu illərdə, eyni zamanda, ustad aşıqlardan Abbasqulu, Nəcəfqulu və 
Aşıq Ələsgərin iştirakı ilə "Şərq konsertləri" verilirdi. Azərbaycanda xanəndəlik sənətinin 

yüksəlişi ilə əlaqədar olaraq çalğı musiqisi də inkişaf etmiş, Məşədi Cəmil Əmirov, 
Qurban Pirimov və başqa ustad tarzənlər yetişmişdir. 
 

Bu dövrdə Azərbaycanın musiqi həyatında "Beynəlmiləl", "Marselyoza" kimi inqilabi 

mahnıların, Koroğlu, Qaçaq Nəbi, Səttarxan haqqında tarixi mahnıların xalq arasında 

yayılması təsadüfi deyildi. Dövrün ümumi əhvali-ruhiyyəsi, xalqın inqilabi fəallığı, 

demokratik meyllər belə mahnıların özünəməxsus melodiyalarında öz ifadəsini tapırdı. 

Üzeyir Hacıbəyov "Azərbaycan marşı"nı məhz həmin mahnıların təsiri altında yazmışdı. 

Bu əsərdə bəstəkar Cümhuriyyət dövründə xalqının qəlbində baş qaldıran vətənpərvərlik 

hisslərini, mütərəqqi ideyaları, milli qüruru ifadə etmişdi. 
 

Azərbaycan mətbuatı tarixində 1918-20-cu illər, bütün əvvəlki dövrlərə nisbətən, ən 

yüksək inkişaf mərhələsi idi. 1918-20-cu illər mətbuatını ideya istiqaməti baxımından 
təxminən aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ideyalarını 

təbliğ edən milli mətbuat, Cümhuriyyət Hökumətinə müxalifətdə olan bolşevik mətbuatı, 

bolşevik mətbuatı ilə müxalifətdə olan eser-menşevik mətbuatı, ermənilərin Azərbaycana 

qarşı ərazi iddialarına haqq qazandırmaq üçün canfəşanlıq edən erməni-daşnak mətbuatı, 

özünü bitərəf adlandıran və heç bir siyasi partiyaya mənsub olmayan informatik qəzetlər, 

jurnallar. Lakin onların içərisində daha real həyat qüvvəsinə və geniş oxucu 

auditoriyasına malik olanı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ideyalarını təbliğ edən və 

dəstəkləyən mətbuat idi. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan xalqının tarixi, siyasi və mənəvi-psixoloji 
həyatında, o cümlədən o dövrün ədəbi-bədii fikir nümunələrində silinməz izlər 
buraxmışdır. Cümhuriyyət dövrünün öz böyük poeziyası, nəsri, dramaturgiyası və 
publisistikası olmuşdur. 
 

Cümhuriyyət dövrünün ədəbiyyatını ilk dəfə araşdıran və dəyərləndirənlər də elə 

Cümhuriyyəti və onun mədəniyyətini yaradanların özləri olmuşlar. Ədəbi prosesi tənzim 

edənlər və yaradanlar - Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Mirzəbala Məmmədzadə, 

Parlamentin sədri Əlimərdan bəy Topçubaşov, sədr müavini Həsən bəy Ağayev, 

Cümhuriyyət hökumətinin sədri Fətəli xan Xoyski, həmçinin Əli bəy Hüseynzadə, 

Əhməd bəy Ağaoğlu, Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyov qardaşları, Hüseyn Cavid, Cəlil 

Məmmədquluzadə, Məhəmməd Hadi, Əhməd Cavad, Abdulla Şaiq, Salman Mümtaz, 

Əliabbas Müznib və başqaları idilər. Xüsusən, "Cümhuriyyət şairi" Əhməd Cavadın, Əli 

Yusif, Ümmügülsüm, Əmin Abid Mütəllibzadə, Cəfər Cabbarlı, Bədri Seyidzadə, Davud 

Ağamirzadə, Əli Şövqi Şeyxzamanov kimi gənclərin şeirləri el arasında sürətlə yayılır, 

marşa, himnə, nəğməyə çevrilirdi. 
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Cümhuriyyətin verdiyi qələm azadhğından bəhrələnirdilər. Nəcəf bəy Vəzirov, Süleyman 

Sani Axundov, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Seyid Hüseyn, Abdulla bəy Divanbəyoğlu və 

başqaları pedaqoji işdə, publisistika sahəsinde, dövlət işlərində çalışır, siyasi həyata 

qoşulurdular. Firidun bəy Köçərlini, Yusif Vəzir Çəmənzəminlini, Seyid Hüseyni və 

Salman Mümtazı daha çox ədəbiyyat tarixi məsələləri düşündürürdü. Belə ki, Yusif Vəzir 

"Litva tatarlarının tarixi", "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə bir nəzər" kitablarını yazır, 

Salman Mümtaz Azerbaycanın klassik şairlərinin əsərlərini toplayırdı. Əbdürrəhim bəy 

Haqverdiyev, Əliqulu Qəmküsar, Ömər Faiq Nemanzadə, Eynəli bəy Sultanov, Hüseyn 

Minasazovvə başqaları Tiflisdə çalışırdılar. 
 

1918-1920 illərdə Azərbaycanda ideoloji mübarizənin bütün ağırlığı dövri mətbuatın 

kesərli silahı olan publisistikanın üzərinə düşürdü. Azərbaycan publisistikası ideya-

mövzu cehətdən çox rengarəng və zengin idi: çarizm əsarətindən yenicə qurtulmuş Şimali 

Azərbaycanın milli müs təqilliyinin qorunub saxlanması, milli ordunun yaranması, 

ölkədə demokratik parlament seçkiləri ve islahatlarm keçirilməsi, bolşevik və Denikin 

təhlükəsinin dəf edilməsi, Qarabağda erməni millətçilərinin törətdiyi müharibə yanğının 
söndürülməsi, ölkə daxilindəki təfriqəçilik, Bakı nefti uğrunda xarici imperialistlerin 

didişməsi və s. publisistikanın toxunduğu əsas məsələlər idi. Milli publisistikanın 

esasında xalqın gələcəyi ilə bağlı böyük siyasi-ictimai kon-sepsiya  
dayanırdı. Bu konsepsiya 20 əsrin əvvəllərində Azərbaycanda intişar tapmış "türkləşmək, 
islamlaşmaq, müasirləşmək" ideahında təcəssüm olunurdu. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə poeziya ilə yanaşı, nəsrdə də milli problemlər,  
o cümlədən, azərbaycançılıq ideyası təbliğ olunurdu. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasında göstərilmişdir ki, dünyanın ən 
zəngin ədəbiyyatlarından birini yaratmış, Azərbaycan xalqı tarix boyu haqq-ədalət, 

bərabərlik, azadlıq idealları ilə yaşamış. bu ideallar uğrunda daim mübarizə aparmışdır. 
Həmin ideallar və onlar uğrundakı mübarizə xalqın əsrlərcə yaratdığı ədəbiyyatda istər 

folklorda, istərsə də yazılı bədii əsərlərdə əksini tapmışdır. 
 

"Kitabi-Dədə Qorqud". "Koroğlu" eposlarında, digər qəhrəmanlıq dastanlarında, Nizami 

Gəncəvi, Xaqani Şirvani, İmadəddin Nəsimi, Şah İsmayıl Xətai, Məhəmməd Füzuli və b. 

ədəbiyyat korifeylərinin əsərlərində ümumbəşəri ideallar, humanizm, haqq-ədalət, o 

cümlədən, insan haqları, azadlıq və vətənpərvərlik ideyaları tərənnüm edilmişdir. Bütün 

bunlar IX əsrdən etibarən azərbaycançılıq ideyalarının meydana gəlməsinə zəmin 

yaratmışdır. Bu dövrdə milli birlik, müstəqil dövlətçilik idealları üzərində daha ardıcıl, 

daha dərindən düşünmə - milli özünüdərk Azərbaycan xalqının daxili ehtiyacı idi. IX 

əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində, hətta sonralar da, bütün milli azadlıq hərəkatlarının 

ideoloji əsasında Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundzadə, Cəmaləddin 

Əfqani, Həsən bəy Zərdabi və bu dövrün digər görkəmli yaradıcı ziyalıları dayanırdı. Bu 

ideyalar, nəhayət, XX əsrin əvvəlində azərbaycançılıq ideologiyasının təşəkkülünə daha 

güclü təkan verdi. Azərbaycançılıq ideologiyası, Azərbaycanda milli dövlətçilik 

təfəkkürü dövrün Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Nəriman Nərimanov, 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Əli bəy Hüseynzadə, Hüseyn Cavid, Məhəmməd Hadi, 

Abbas Səhhət, Abdulla Şaiq, Süleyman Sani Axundov, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, 
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Firidun bəy Köçərli və onlarca digər yazıçı-publisist və maarif xadimlərinin əsərlərində, 

konkret fəaliyyətlərində əksini tapdı. Bu dövrün ədəbiyyatında xalq kütlələrinin azadlıq 

istəyi, inqilabi hərəkatın güclənməsi, milli şüurun güclü oyanışı ilə əlaqədar olaraq 

tənqidi realizm aparıcı istiqamətə çevrildi. Həmin dövrdə Azərbaycanda geniş vüsət alan 

istiqlaliyyət uğrunda siyasi mübarizə ilə bağlı azərbaycançılıq ideologiyası məzmunca və 

keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoydu və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

qurulması ilə yüksək zirvəyə çatdı. Azərbaycanın şimalında müstəqil dövlətçilik 

ənənələrinin dirçəlişi və xalqın milli təfəkküründə baş verən oyanış, mədəniyyətin 
müxtəlif sahələrində olduğu kimi, ədəbi mühitdə də böyük canlanmaya səbəb oldu. 
 

Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyətinin qurulması ölkəmizdə ictimai həyatda olduğu kimi, 

mədəni, ədəbi həyatda böyük bir canlanmaya təkan verdi. 1918-1920-ci illərdə 
Məhəmməd Hadi, Hüseyn Cavid, Abdulla Şaiq, Cəfər Cabbarlı, Əhməd Cavad, 

Ümgülsüm Sadıqzadə, Əli Yusif poeziya sahəsində uğurlar qazandılar. Məhəmməd Hadi 
―Əsgərlərimizə, könüllülərimizə‖, ―Məfxureyi-aliyəmiz‖, ―Şühədayi- hürriyyətimizin 

əhvalinə-ithaf‖ kimi şeirlərində əldə edilən milli azadlığın qorunub saxlanması uğrunda 
millətini mübarizəyə səsləyir.―Şühədayi-hürriyyətimizin əhvalinə-ithaf‖ şeirlərində 1918-

ci ildə erməni daşnaklarının törətdikləri qanlı cinayətlərdən, erməni-müsəlman 
faciəsindən, tökülən günahsız qanlardan sarsılmış şair bu yolda şəhid olanlarımızı 

ağlayır: 
 

 

Sizin məzarınız iştə qülubi-millətdir,  
Bu sözlərim ürəyimdən gələn həqiqətdir.  

Sizi unutmayacaq şanlı millətim əsla, 
Əmin olun buna, ey ziynəti-cahani fəna.  
Sizinlə buldu bu millət həyati –püriqbal.  

Sizinlə buldu bu millət şərəfli istiqlal. 
 
 

―Əsgərlərimizə, könüllülərimizə‖ şeirində müstəqillik uğrunda mübarizədə igid vətən 

oğullarına üz tutur, onları vətənpərvər olmağa, torpağı, milləti, dövləti qorumağa çağırır. 
 
 

M.Hadinin bu sətirlərində M.Ə.Rəsulzadənin ―Ah, Azərbaycan! Biz sənin haqqını tələb 

etmək deyil, yalnız adını söyləmək üçün... nə qədər töhmətlərə məruz qaldıq...‖ 
kəlmələrində yaşayan bir ruh, amal, ideya var. M.Hadi bolşeviklərin hakimiyyətə 

gəlməsinə, Xalq Cümhuriyyətinin süqutuna dözməyərək Gəncə üsyanında yaxından 
iştirak etmiş, bu amal, məqsədə xidmət etmiş, bu yolda həlak olmuşdur. 
 

Türkçülük, turançı ideyaları ilə köklənmiş Abdulla Şaiqin yaradıcılığında Xalq 
Cümhuriyyətinə bəslənən hörmət və ehtiram əsasdır. ―Yeni Ay doğarkən‖, ―Marş‖, 
―Vətənin yanıq səsi‖, ―Arazdan Turana‖ şeirlərində vətəndaş şairin qəlbinin səsi duyulur. 
Bu şeirlərdə azad, müstəqil dövlətə, Xalq Cümhuriyyətinə sevgi yaşayır. 
 

Milli ədəbiyyat tarixində ―istiqlal şairi‖ kimi tanınan Əhməd Cavadın ―Türk ordusuna‖, 
―Şəhidlərə‖, ―Azərbaycan bayrağına‖, ―Elin bayrağı‖, ―İngilis‖, ―İstanbul‖, ―Bakı deyir 

ki‖ və s. şeirlərində ölkədə milli azadlıq uğrunda gedən mübarizələr tərənnüm olunur, bu 
yolda canını qurban verənlərə hörmət və ehtiram göstərilir. Bu şeirlərdə ―Bir kərə 

yüksələn‖ və bir daha enməyən, onu endirməyə çalışanlara qarşı xalqın apardığı 
mübarizə, bu mübarizədə ―müvəqqəti məğlubiyyət‖, beşiyində boğulmuş müstəqil 
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Azərbaycan dövlətinin bayrağının 70 ildən sonra yenə başımız üstündə dalğalanması 

həqiqəti yaşayır, xalqın mübarizə dolu həyatı, qanı- canı bahasına əldə etdiyi müstəqilliyə 
yenidən qovuşması, milli duyğular yaşayır, bu gün də şairin ―Azərbaycan bayrağına‖ şeri, 

buradakı milli qürur, milli dövlətçiliyimiz atributlarından biri kimi öyülən bayraq, 
şeirdəki hər vaxt, hər zaman özünü qoruyub saxlayan müasirlik hissi – qan bahasına əldə 

edilmiş dövlətə, onun bayrağına hörmət və ehtiramdan yoğrulmuş misralar yada düşür: 
 

 

Türküstan yelləri öpüb alnını,  
Söylüyor dərdini sana, bayrağım! 

Üç rəngin əksini Quzğun dənizdən,  
Ərmağan yollasın yara, bayrağım! 

 
 

Əhməd Cavad yaradıcılığında ölkəni yenidən işğal edən rus imperiyasına nifrət 
hissi var. ―Göygöl‖ şeirinin ideya məzmununda azadlıq göynərtisi, müstəqillik arzusu, 
milli-istiqlal yanğısı ilə yanaşı üsyankar bir qəlbin səsi duyulur. 
 

Türkçülük, turançılıq ideyalarına gənc yaşlarından böyük səmimi rəğbəti olan Cəfər 
Cabbarlı milli hərəkatın genişləndiyi ilk illərdə ―Trablis müharibəsi‖ və ―Ədirnə fəthi‖ 

pyeslərini yazdı və bu əsərlər Türkiyədə baş verən inqilabi-tarixi hadisələri, türk xalqının 
öz suverenliyi, ərazisini qoruyub saxlamaq uğrunda mübarizəsini əks etdirirdi. 
 

Milli hökumətin yarandığı illərdə parlamentdə stenoqraf işləyən C. Cabbarlı 

dramaturgiya, eləcə də lirik yaradıcılığını davam etdirir, milli dövlətçiliyi, vətənin, 

torpağın gözəlliyini tərənnüm edir. İlk şeirlərində-‖Azərbaycan bayrağına‖, ―Sevdiyim‖, 

―Sevimli ölkəm‖, ―Salam‖ və s. şeirlərində Xalq Cümhuriyyətinin şirin dadını duyan, bu 

dövlətin məhəbbətini qəlbində yaşadan vətənpərvər qəlbin səsi duyulur. Bayrağımız, 

türkçülük, turançılıq məfkurəsi ön planda verilir. Şairin ―Azərbaycan bayrağına‖ şeiri 

şairin ―azadlıq və istiqlal‖ sevgisini orijinal formada əks etdirən əsərlərdən‖ biri kimi 

yüksək qiymətləndirilir. 
 

―Azərbaycan bayrağına‖ o, şeirində üç rəngi – Azərbaycan bayrağının rəmzlərini bədii 
şəkildə verir: 
 

Bu göy boya Göy Moğoldan qalmış  
bir türk nişanı, 

Bir türk oğlu olmalı!  
Yaşıl boya İslamlığın sarsılmayan imanı,  

Ürəklərə dolmalı!  
Şu al boya azadlığın, təcəddüdün fərmanı, 

Mədəniyyət bulmalı!  
Səkkiz uclu şu yıldız da səkkiz hərfi od yurdu, Əsarətin gecəsindən fürsət bulmuş quş kibi 

Səhərlərə uçmuşdur. 
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―Sevdiyim‖ şeirində də şair üçrəngli bayrağa, vətənə müqəddəs hisslərlə yanaşır, 

bu bayraqda türkçülük, turançılıq ideyalarını ümumiləşdirir. Xalq Cümhuriyyətinin 

köməyini, dövlətin qayğısını üzərində hiss edən, onun dəstəyi ilə xaricdə təhsil alan, 

elmə, biliyə yiyələnən Əli Yusifin ―Azərbaycanlıya‖, ―Bayraq‖, ―İdeal‖, ―Bir türk yanqısı 

deyir ki‖, ―Qarabağ xainlərinə‖ və s. şeirlərində xalq, millət, vətən sevgisi əsasdır. ―Əli 

Yusifin şeirlərini səciyyələndirən başlıca keyfiyyət onların canlı hiss və təəssüratlardan 

qaynaqlanması, yüksək mübarizlik əhval-ruhiyyəsinin məhsulu olmasıdır. Bu cəhət bir 

tərəfdən şairin fitri poetik keyfiyyətlərinin göstəricisi kimi özünü büruzə verirsə, qarşı 
tərəfdən onun yazılarının Cümhuriyyət idealları ilə bağlılığından mayalanır‖. 
 

Repressiya qurbanı olmuş, həbsxanalara salınmış Umgülsüm Sadıqzadənin ―Əsgər 

anasına‖, ―Çəkil, dəf ol‖, ―Bir mayıs günündə‖, ―Yolunu bəklərdim‖ şeirlərində 

azadlığını, müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan xalqına, onun yenicə qurduğu azad, 

müstəqil, suveren dövlətinə məhəbbət, Vətənin sabahı üçün narahatlıq, xalqına çətin anda 

köməyə gələn, onu düşmən caynağından qurtarmağa çalışan Türk ordusunun arxa, dayaq 

olmasından ürəyində qürur hissi doğması, dili bir, qanı bir türk-Azərbaycan xalqının hiss 

və duyğuları, bu tarixi həqiqətlərin xalqın ruhunda, yaddaşında buraxdığı dərin izlər 

yaşayır. Onun şeirlərində eyni zamanda ölkədə Xalq Cümhuriyyətinin süquta uğraması, 

başımıza gətirilən müsibətlər, tarixi ədalətsizliklər öz əksini tapmışdır. 
 

Məmməd Səid Ordubadi, Əliqulu Qəmküsar, Hüseyn Cavid, Əli Şövqü, Davud 

Ağamirzadə və başqa sənətkarlarımız Xalq Cümhuriyyətinin yaşadığı dövrün ümumi 
mənzərəsini poeziyada verdiyi kimi, bu illərdə bədii nəsr yaradıcılığı ilə məşğul olan 

Cəlil Məmmədquluzadə, Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, 

Abdulla Şaiq, Seyid Hüseyn, Tağı Şahbazi kimi tanınmış ədiblər də öz yaradıcılıqlarında 
bunu əks etdirirdilər. 
 

Cəlil Məmmədquluzadə hekayələrində qadın azadlığı (―Konsulun arvadı‖ ―Xanın 
təsbehi‖, ―Qəssab‖) problemlərinə toxunur. ―Zırrama‖ hekayəsində mənfi əxlaqi 

keyfiyyətlər tənqid olunur. Ə.Haqverdiyevin ―Mirzə Səfər‖, Seyid Hüseynin ―Həzin bir 
xatirə‖, ―İsmailliyə‖ hekayələri diqqəti cəlb edir. ―İsmailliyə‖ hekayəsində 

ədəbiyyatşünaslar Seyid Hüseynin ―bu tarixçənin istiqlal və azadlıq hərəkatı ilə bağlı 
məqamlarına diqqət yetirildiyini, ―əslində İsmailliyənin simasında‖ yazıçının bütün ruhu 

və qəlbi ilə bağlı olduğu doğma Azərbaycanın obrazını yaratdığını bildirirlər. 
 

Abdulla Şaiqin ―Əsrimizin qəhrəmanları‖ romanının bir hissəsini Cümhuriyyət dövründə 
qələmə aldığı, bu əsrdə birinci dünya müharibəsi, çar Rusiyasının tənəzzülü, Oktyabr 

inqilabı dövründə yeni nəsli düşündürən və narahat edən problemlərin diqqət mərkəzinə 
çəkildiyi qeyd edilir. 
 

Ağababa Yusifzadənin ―Sınan qanad‖ romanında xalqın, millətin qayğılarını bir vətəndaş 
kimi irəli çəkmək məsələləri, vətənin azad və abad yaşaması, qurulması ideyaları verilir. 
 

Tədqiqatçılar Hüseyn Cavidin ―İblis‖ faciəsinin ―bu illərdə cərəyan edən hadisələrin 
ümumi ruhundan və mahiyyətindən qaynaqlan‖dığını bildirir: ―Dramaturq I Dünya 

savaşının ağır siyasi böhranının və erməni-daşnak birləşmələrinin fitvası ilə törədilmiş 

Mart faciəsinin onun şüurunda və dünyagörüşündə yaratdığı güclü təəssüratın təsiri ilə 
belə bir əsərin yaradılmasını vacib hesab etmişdir‖. 
 

Milli birlik, mənəvi bütövlük ideyaları üzərində qurulan dövlətin tərəfdarı olan Cəlil 
Məmmədquluzadənin ―Anamın kitabı‖ pyesinin ədəbi tənqiddə dərin təhlili verilmişdir: 
―Böyük mütəfəkkirin fikrincə, birliyi və bütövlüyü olmayan millətin iqtisadi, siyasi, 

 

. 
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mənəvi güc, qüdrət sahibi olması, tarix səhnəsində uzun müddət duruş gətirməsi mümkün 

deyildir. Dramaturq pyesdə bir ananın övladları olan Rüstəm bəy, Mirzə Məhəmmədəli, 
Səməd Vahid timsalında köləlik və əsarətin millətin xarakterində qoymuş olduğu acı 

nişanələrə diqqəti yönəldə bilmişdir. Eyni zamanda, müəllif millətin ruhuna hopdurulmuş 
yabançı xislətləri diqqət mərkəzinə çəkməklə kifayətlənməmiş, bu bəlalardan xilas 

olmağın yollarını göstərmişdir‖. 
 

Azərbaycan ədəbiyyatı tənqidi və ədəbiyyatşünaslığı Cümhuriyyət dövründə 

özünəməxsus inkişaf yolu keçib. ―Bu özünəməxsusluq, hər şeydən öncə, ədəbi irsin milli-
nəzəri fikir müstəvisində təhlil və tədqiqinin aktuallıq kəsb etməsi, həmçinin 

ədəbiyyatşünaslığı məşğul edən problemlərin daha operativ şəkildə diqqət mərkəzinə 
çəkilməsi ilə şərtlənməkdədir. Belə ki, Cümhuriyyət dövründə bir tərəfdən klassik ədəbi 

irsin tədqiqi istiqamətində mühüm addımlar atılmış, digər tərəfdən çağdaş ədəbi proses 

yetərincə dəyərləndirilmiş, həmçinin ədəbiyyatın nəzəri-estetik problemlərinin 
araşdırılması ilə bağlı müəyyən işlər görülmüşdür‖. 
 

Məmməd Əmin Rəsulzadə milli azadlıq yolunda əldə edilən müvəffəqiyyətlərin 
qazanılmasında bədii ədəbiyyatın rolunu belə dəyərləndirir: ―Azadlıq və istiqlaliyyət əsas 

süngüləri ilə yox, ədəbiyyat və incəsənət vasitəsi ilə əldə olunur‖ və ―Qurtuluş günü‖ 
məqaləsində yazır: ―Ey millətin lisanül-qeybi olan şairlər, ədiblər, millətin əməllərini, 

ülvi niyyət və məqsədlərini oxşayınız, kəndisinə millət sevgisi, vətən məhəbbəti, 
hürriyyət eşqi təlqin ediniz‖. 
 

Cümhuriyyət dövründə Seyid Hüseyn ―Yaşıl qələm‖ ədəbi-elmi cəmiyyət yaradır. Bu 
cəmiyyət Məmməd Əmin Rəsulzadə, Hüseyn Cavid, Seyid Hüseyn, Nəcəf bəy Vəzirov, 

Üzeyir Hacıbəyov, Abdulla Şaiq, Əhməd Cavad, Cəfər Cabbarlı, Salman Mümtaz, Əli 
Yusif və digər ziyalıları, sənətkarları özündə birləşdirirdi. Yusif Vəzir Çəmənzəminli bu 

dövr ədəbiyyatşünaslığına dəyərli əsərlər vermişdir. ―Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər‖ 
monoqrafik tədqiqat əsəri 1919-cu ildə İstanbulda nəşr edilmiş öz elmi-nəzəri əhəmiyyəti 

ilə seçilir. 
 

Firidun bəy Köçərli Tiflisdə ―Azərbaycan teatrının ədəbiyyatı‖ əsərini rus dilində nəşr 

etdirir. F. Köçərli elə bir dövrdə fəaliyyətə başlamışdır ki, o dövrdə Rusiyada ictimai-
siyasi ziddiyyətlər kəskinləşir. Azərbaycanda milli şüur getdikcə qüvvətlənirdi. 

Azərbaycanda dramaturgiya, nəsr, nəzm, realizm üslubu ilə inkişaf edir, ədəbiyyat 
ideyaca zənginləşir, qəzet və jurnallar dilimizdə nəşr edilir. Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixinin sistemli şəkildə öyrənilməyə meyl artırdı. Firidun bəy Köçərli silsilə 
məqalələrini, ―Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı‖ əsərini, ―Azərbaycan ədəbiyyatı‖ 

əsərlərini yazır. Onun ən böyük xidməti ―çox əsrlik Azərbaycan ədəbiyyatı irsini 
toplayıb, elmi prinsip və ardıcıllıqla öyrənərək öz tədqiqatının nəticələrini ―Azərbaycan 

ədəbiyyatı‖ əsərində xalqın istifadəsinə verməsi‖dir. 
 

Yusif Vəzir Çəmənzəminli əsərlərində Nəsimi, Abbasqulu Ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli 
Axundov, Qasım Bəy Zakir, Mirzə Ələkbər Sabir və başqa şairlər, sənətkarlar haqqında, 
onların yaradıcılığı haqqında nəzəri fikirlərini söyləmişdir, Mirzə Fətəli Axundov irsinə 
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xüsusilə yüksək qiymət verilmişdir: ―Milliyyət hissi birinci dəfə olaraq bu ədibdə 
oyanmışdır və intibahın dəlili olan kritisizm də Mirzə Fətəlinin əsərlərilə başlayır‖. 
 

Yusif Vəzir Firudin bəy Köçərlinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi ilə bağlı tədqiqatlarını 
yüksək dəyərləndirir: ―Ədəbiyyatımızı müntəzəm bir şəklə salmaq və ümumən tanıtmaq 

əhəmiyyətli, həm də çox əhəmiyyətli məsələlərdəndir. Firidun bəy ən müqtədir, ən 
sevimli ədiblərimizdən biridir. Bu şəxs ədəbiyyat tariximizi yazmaq ilə bütün 

keçmişimizi diriltdi...‖. 
 

Tədqiqatçılarımız Cümhuriyyət dövrünün araşdırıcılarından Adilxan Ziyadxanın 

―Azərbaycan haqqında tarixi, ədəbi və siyasi məlumat‖ (1919) əsərinin ―milli ədəbiyyat 
tarixinin öyrənilməsi baxımından‖ dəyərli bilirlər. A. Ziyadxan Çəmənzəminlidən fərqli 

olaraq azərbaycanlı müəlliflərin, ərəb və fars dillərində yazıb-yaradan ədiblərin irsini 
milli ədəbiyyatımızın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tədqiqata cəlb etdiyini bildirirlər: 

―tədqiqatda ayrı-ayrı klassiklərin yaradıcılığının bağlı olduqları ədəbi-kulturoloji və 
ictimai-siyasi mühit kontekstində təhlilə cəlb olunması bütövlükdə milli ədəbiyyatın 

regional çalarlarının üzə çıxarılmasına imkan vermişdir‖. 
 

Əlimərdan bəy Topçubaşov, Ceyhun bəy Hacıbəyli və b. Azərbaycan ədəbiyyatını, 
mədəniyyətini təbliğ etmək məqsədilə bir sıra məqalələr, kitablar Avropada çap 
etdirmişlər. Bu dövrdə Abdulla Şaiq, Cəfər Cabbarlı, Abbas Səhhət yaradıcılığı ilə bağlı 
müxtəlif məqalələr yazılmış, bu məqalələrdə ―ədəbi-estetik fikrin milli məfkurəyə 
üstünlük‖ verdiyi, ―bədii əsərləri bu yöndə dəyərləndirmək meyli‖ diqqəti çəkir. 
 

Demokratik Respublika dövründə yeni həyatın, yeni düşüncə və yaşayış tərzinin 

formalaşması hələ təzə başlamış, öz yolunu və istiqamətini kifayət qədər aydınlaşdıra 

bilməmişdi. Buna ictimai-siyasi, beynəlxalq vəziyyətin mürəkkəbliyi, habelə, ölkədaxili 

təsərrüfat həyatının və siyasi vəziyyətin tam qaydasına düşə bilməməsi də təsir göstərirdi. 

Odur ki, bədii söz hələ daha çox üzdə olub fəal cərəyan edən, dövlətin və xalqın istiqlal 
ideallarının müqəddəratında mühüm rol oynayan problemlərin mümkün qədər operativ 

işıqlandırılmasına fikir verməli olurdu. Təbii ki, bütün bunlar yaranan əsərlərin bədii 

sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə, mövzunun ideya-estetik həllinə öz təsirini göstərirdi. 

Təsadüfi deyil ki, nisbətən üzdə olub, qabarıqlığı ilə nəzərə çarpan milli özünüdərk və 

milli istiqlaliyyət arzusu və idealından irəli gələn vətənpərvərlik hissi dövrün poeziya və 

nəsrində özünün dolğun bədii əksinii tapmış, lakin sosial-siyasi problemlər bir növ 

diqqətdən kənarda qalmış, mənəvi-əxlaqi məsələlərin işıqlandırılmasına isə az diqqət 

yetirilmişdir. 
 

Müsəlman Şərqində ilk demokratik cümhuriyyətin məhz Azərbaycan torpağında 

yaranması xalqımızın o dövrdə və o illər ərəfəsində – XIX əsrin sonunda və XX əsrin 
əvvəllərində milli müstəqillik, azadlıq duyğuları ilə yaşaması ilə bağlıdır. O illərdə 

xalqımızın qabaqcıl şəxsiyyətləri, mütəfəkkir adamları, ziyalıları xalqımızda milli 
azadlıq, milli müstəqillik duyğularını gücləndirmiş, milli dirçəliş, milli oyanış əhval-

ruhiyyəsi yaymış və bunların hamısı məntiqi olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
yaranmasına gətirib çıxarmışdır. 
 

Heydər Əliyev  
Ümummilli lider 
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Xülasə 
 
M. Ə. Rəsulzadə bütün fəaliyyəti dövründə Azərbaycan milli istiqlal mübarizəsinin ilhamçısı və 
təkanverici qüvvəsinə çevrildi. Uzun illər Azərbaycan mühitində milləti istibdad rejimindən xilasa  
çalışan şəxsiyyətlərimiz olsa da, M. Ə. Rəsulzadə İstiqlal mübarizəmizin çoxillik tarixi olduğunu 

müəyyənləşdirmiş, milli hərəkatın xarakterini aydınlaşdırmışdır. M. Ə. Rəsulzadəyə görə 

Azərbaycanın İstiqlal mübarizəsinin məzmun və prinsipləri aşağıdakı qaydalar üzrə formalaşmış 

və bu istiqamətlərdə də araşdırılmalıdır:  
- birincisi, Azərbaycan milli istiqlal mübarizəsi çoxillik tarixə malikdir;  
- ikincisi, ideoloji mənşəyi etibarı ilə milli Azərbaycan hərəkatı, Şərqdəki milli qurtuluş 
ideyaları ilə Qərbdəki kültür və demokratiya cərəyanlarını özündə birləşdirmiş bir hərəkatdır;  
- üçüncüsü, Azərbaycan milli istiqlal Mübarizəsi üç-beş adamın həyatı və adı ilə ölçülə 
bilməz; bu mübarizənin böyük fikir qurucuları və bu ideyaya bütün fəaliyyətləri ilə bağlanmış 

şəxsiyyətləri vardır;  
- dördüncüsü, yaxın keçmişi, ideya və şəxsiyyətləri inkar etmək Azərbaycan milli istiqlal 
mübarizəsinin əhəmiyyətini kiçiltmək deməkdir;  
- beşincisi, Azərbaycan milli istiqlal mübarizəsində şəxslərin mövqe və şərəfi, əsas 
ideologiyaya göstərdikləri sədaqət, bağlılıq və xidmətləri ilə mütənasibdir.  
Azərbaycan milli istiqlal mübarizəsi tarixində M. Ə. Rəsulzadənin xüsusi yeri vardır. 

 

Açar sözlər: Azərbaycan, Şərq aləmi, istiqlal,şəxsiyyət, fikir qurucusu, M.Ə.Rəsulzadə 
 
 

 

Azərbaycanın milli istiqlal mübarizəsi tarixində mühüm rol oynamış Məhəmməd 

Əmin Rəsulzadənin həyat və fəaliyyətinin araşdırılması, həm də uzun illər sovet 

imperiyası dövründə düzgün istiqamətdə öyrənilməmiş bir dövrün ziddiyyətli 

məqamlarının açılmasına köməkdir. Azərbaycanda türkçülük fikrinin 

əsaslandırılmasında, milli dövlət quruculuğu yolunda ərazi muxtariyyatı tələbinin 

elmi-nəzəri cəhətdən irəli sürülməsində M. Ə. Rəsulzadənin böyük xidmətləri 

vardır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan Milli Şurasının 
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sədri və ölkənin parlamentinin «Müsavat» fraksiyasının başçısı olmuş görkəmli 
bir şəxsin fəaliyyətinin geniş tədqiqinə ehtiyac vardır.  
M. Ə. Rəsulzadənin Azərbaycan istiqlalı tarixindəki fəaliyyəti bir-birinin əksində 
dayanan iki zidd konsepsiya - (milli-demokratik və bolşevik-kommunist) -  
əsasında araşdırılmışdır. Birinci konsepsiyaya aid ilk tədqiqatlar 1920-ci ilin 27 

Aprel işğalından sonra - Türkiyə və Avropa ölkələrinə mühacirət etmiş 

Azərbaycanın ictimai-siyasi xadimləri, ziyalıları tərəfindən aparılmışdır. Bu 

baxımdan M. Ə. Rəsulzadənin özünün, M. B. Məmmədzadənin, M. Ə. 

Rəsuloğlunun, R. Vəkilovun, M. Kəngərlinin əsərləri, məqalələri, xatirələri və s. 

yazıları xüsusi qiymətləndirilməlidir. 

 

1988-ci ildən Azərbaycan mətbuatında Azərbaycanda milli-demokratik hərəkata, 
bu hərəkat fonunda M. Ə. Rəsulzadənin fəaliyyətinə aid elmi-tarixi məqalələr çap  
olunmağa başladı. Bununla əlaqədar tədqiqatçı alimlərdən professor Ş. 
Hüseynovun, C. Həsənlinin, N. Nəsibzadənin, A. Balayevin, M. Əliyevin, N. 

Yaqublunun, X. İbrahimlinin, X. Məmmədovun, V. Sultanlının, A. Rüstəmlinin, 
F. İbişovun tarixşünaslıq baxımından dəyərli əsərləri nəşr edildi. 

 

M. Ə. Rəsulzadənin müxtəlif illərdə nəşr etdirdiyi əsərlərinin öyrənilməsi də onun 
fəaliyyətinin мaraqlandırılmasında çox mühüm və əsaslı bazadır. 

 

Tədqiqat işinin yazılmasında istifadə olunan mənbələrdən biri də M. Ə. 

Rəsulzadənin 1923-cu ildə İstanbulda cap olunan «Azərbaycan Cumhuriyyəti: 

keyfiyyəti-təşəkkulu və şimdiki vəziyyəti»dir. Kitabda ilk müstəqil Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin qurulmasındakı çətinliklər, Bakı Sovetinin milli məsələyə və 

Azərbaycan İstiqlalına münasibəti faktlarla açıqlanır. Rusiyanın Azərbaycana 

təcavüzkar niyyətləri pislənməklə yanaşı, 27 Aprel işğalı ərəfəsində Bakıda gedən 

mürəkkəb proseslər izah olunur. 

 

M. Ə. Rəsulzadənin kiçik həcmli, lakin olduqca dəyərli «Azərbaycan 
təşəkkülündə Müsavat» əsəri mövzunun öyrənilməsində lazımlı mənbə kimi 
götürülmüşdür. Müəllif burada XX əsr Azərbaycan muhitində formalaşan siyasi 
cərəyanların təhlilinə geniş yer verir. 

 

Mövzunun öyrənilməsində İstanbuldakı Milli Azərbaycan nəşriyyatının çap etdiyi 

«Əsrimizin Səyavuşu» kitabından da istifadə olunmuşdur. Bədii üslubda, simvolik 

tərzdə yazılan bu əsərdə Azərbaycanın keçmişi və mövcud durumu müqayisəli 
şəkildə təhlil olunur, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə toxunulur, Rusiyanın 

Qafqazı təkrar istilasının mahiyyəti açıqlayır.  
M.Ə.Rəsulzadənin ―Stalinlə ixtilal xatirələri‖ əsəri onun yaradıcıllığının Moskva 
dövrünü araşdırmaq baxımından əhəmiyyətlidir. 

 

M.Ə.Rəsulzadənin 1923-cü ildə İstanbulda ―Azərbaycan Cümhuriyyəti‖, 
―Əsrimizin Siyavuşu‖ kitabları nəşr olunmuşdur. Xalqımızın ADR-dən əvvəlki və 
sonrakı taleyinin canlı şəkildə əks etdirdiyi ―Azərbaycan Cümhuriyyəti‖ əsəri elə 

 

. 
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həmin il Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilən ―Kitab bayramı‖nda Atatürk 
mükafatına layiq görülmüşdür.  
Xaləddin İbrahimlinin ―Azərbaycan siyasi mühacirəti‖ əsərində 1920-ci il aprel 

istilasından sonra ADR-in qurucuları, görkəmli ziyalılar, ictimai-siyasi xadimlərin 

mühacirətləri və 70 il Sovet imperiyasına qarşı mücadilələri özünə yer almışdır. 

Əsərdə Siyasi təşkilatların və dərnəklərin yaranması, mühacirətdə ixtilaflar, 

Azərbaycan siyasi mühacirətinin ―Prometey‖ Birliyi və ―Qafqaz Konfeserasiyası 

Şurası‖nda yeri, Azərbaycan legionlarının formalaşdırılması, mühacirətin 

ideoloji-siyasi və ədəbii tarixi irsi və başqa məsələlər haqqında fikirlər əks 

olunmuşdur.  
Sultanlı Vaqifin ―Ağır yolun yolçusu. Məmməd Əmin Rəsulzadənin həyatı və 
ədəbi fəaliyyəti‖, ―Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı‖ əsərləri də böyük liderin 
milli hərəkatımızdakı rolunu öyrənmək baxımından əhəmiyyətlidir. 

 

Ġlk mühacirətə qədər yaĢananlar 

 

Azərbaycan milli istiqlal hərəkatının və təkcə türk ellərində deyil, bütün islam 

aləmində ilk respublika üsul - idarəsi olan Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının təməl daşını quran, sonralar ömür yolu, həyatı zəngin və 

keçməkeçli hadisələrlə dolu bir dastana çevrilən, xalqımızın ölümsüz lideri 

Məmməd Əmin Axund hacı Molla Ələkbər oğlu Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 

31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olmuş, körpəyə islam müqəddəslərdən 

birinin – Məhəmməd peyğəmbərin əmisi Həzrəti-Abbasın nəslindən olan altıncı 

xəlifə Məhəmməd Əminin adı verilmişdir. Atası din xadimi olsa da, həyata açıq 

gözlə baxmış, məktəb yaşına çatmış oğlunu şəriət dərslərini yox, dünyəvi elmləri 

öyrənməyə yönəltmişdir. Məhəmməd Əmin əsil- nəcabətli bir ailədən olan anası 

Zal qızı Zinyəti isə erkən itirmişdir. Atası ikinci dəfə Maral xanım adlı başqa bir 

qadınla evlənməyə məcbur olmuş, Məhəmməd Əmin və yeganə bacısı Şəhrəbanu 

analıq himayəsini bu qadından görmüşlər. Onun, oğlunu məşhur pedadoq S. M. 

Qənizadənin (1866-1942) müdir olduğu ikinci ―Rus - müsəlman‖ məktəbinə 

qoyması gələcək mütəfəkkirin taleyində böyük rol oynamışdır. Buranı bitirdikdən 

sonra M. Ə. Rəsulzadə öz təhsilini Bakı texniki məktəbində, rus dilində davam 

etdirmişdir. Onun inqilabı fəaliyyətinin ilk illəri də məhz bu dövrə təsadüf edir. 

1902-ci ildə on yeddi yaşında olan M. Ə. Rəsulzadənin yaratdığı ―Müsəlman 

gənclik təşkilatı‖ müəyyən fəaliyyət dövründən sonra Rusiya hökumətindən milli 

mədəni hüquqlar almaq ümidində idi. Bu XX əsrdə Azərbaycanda rus 

müstəmləkə üsul - idarəsinə qarşı gizli mübarizə aparan ilk siyasi təşkilat idi. Bir 

az sonra ―Müsəlman demokratik ―Müsavat‖ cəmiyyəti‖ adı ilə gizli fəaliyyət 

göstərən bu təşkilatın bir qolu da İranda qurulmuş və burada başlanmış məşrutə 

inqilabına istiqamət verici rəhbər qüvvəyə çevrilmişdir. Onlar «çarizmə qarşı 
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mübarizədə inqilabçı sosializmi ən sadiq olmasa da, ən münasib bir müttəfiq 
olaraq gördüyündən» sosial - demokratlarla yaxın işbirliyinə keçmişdilər.  
M. Ə. Rəsulzadənin o zaman yaratdığı «Müsəlman Gənclik Təşkilatı»nın 
təşviqat-təbliğat işində  
«Hümmət» qəzeti mühüm rol oynamışdı. 1904-cü ilin axırlarından 1905-ci ilin 
fevralınadək bir neçə yüz nüsxə tirajla nəşr edilən qəzetin 5-6 nüsxəsi çıxmış, 

 

1917-ci ilin iyulun 3-dən isə N. Nərimanovun redaktorluğu ilə bu mətbu orqan 
yenidən nəşrə başlamışdı.  
Bu dövrdə mətbuat geniş vüsət alır, inkişaf edir, ictimai-siyasi fikrin təşəkkülünə 
təkan verirdi. Mətbuata maraq həm də milli mənliyin dərk edilməsində oynadığı 
mühüm rolla bağlı idi. 

 

M. Ə. Rəsulzadənin ilk mətbu yazısı 1903-cü ildə Tiflisdə M.Şaxtaxtinskinin 

redaktorluğu ilə nəşr edilən «Şərqi Rus» qəzetində çap olundu. «Bakıdan məktub» 

başlığı altında nəşr edilən bu məqalədə M. Ə. Rəsulzadə elmin, təhsilin, məktəbin 

vacibliyinə toxunaraq yazırdı: «Qafqaz Müsəlman əhalisindən ümumi və Bakı 

əhlindən xüsusi təvəqqe edirəm ki, öz uşaqlarından balaca olan vaxtda elm və 

tərbiyə kəsb etməkdən başqa bir şey mənzur (məqsəd, niyyət) tutmasınlar. 

Məsələn, hər kəsin ki, qüvvəsi çatır uşağını məktəbə qoymağa, məbada-məbada 

palçıxçı, dükan şagirdi və qeyrə və qeyrəyə razı olsun». M. Ə. Rəsulzadə çap 

olunan ikinci mətbu yazısında, «Müxəmməs» şerində isə elmin, savadlanmanın 

vacibliyi probleminə toxunurdu. M.Ə.Rəsulzadənin bu dövrdə mətbu fəaliyyətinə 

aid olan 1903- cü ildəki yazıları diqqətə layiqdir. Bu yazıları ilə o, gələcəkdə ciddi 

mübarizə edəcəyi rus istibdadı rejiminə qarşı barışmazlığının əsasını qoyurdu. 

 
M. Ə. Rəsulzadənin bu dövrdəki fəaliyyətində daha çox xalqın elmlənməsinə, 

maariflənməsinə böyük əhəmiyyət verilir. Cəhalət qaranlığında əzab çəkən xalqın 

nicat yolunun yalnız elmdə, tərəqqidə, hürriyyətin təntənəsində olduğu gostərilir. 

M.Ə.Rəsulzadənin fikrincə beş formada hurriyyət vardır: birincisi - söz azadlığı; 

ikincisi - mətbuat azadlığı; üçüncüsü - cəmiyyət və ittifaq azadlığı; dördüncüsü - 

vicdan azadlığı; beşincisi - malın və canın muhafizə olunması azadlığı. O, belə bir 

azadlığın Rusiya məmləkətində olmadığını gostərirdi. Söz azadlığı insanın öz 

fikrini, düşündüklərini qorxub çəkinmədən, kimsədən ehtiyat etmədən açıb 

danışması deməkdir. M. Ə. Rəsulzadə yazılarında Rusiya məmləkətində yalnız 

adı çəkilən, əslində olmayan söz azadlığının ümümi mənzərəsini böyük bacarıqla 

təsvir edirdi. M.Ə.Rəsulzadənin fikrincə hürriyyətin mövcudluğunu şərtləndirən 

ikinci amil mətbuat azadlığıdır. Mətbuat azadlığı o vaxt mümkündür ki, hər kəs 

yazdıqlarını kiminsə maneçiliyi olmadan çap edə bilsin. M.Ə.Rəsulzadə 

hürriyyətin üçüncü əlamətini cəmiyyətlərin və ittifaqların yaradılıb sərbəst 

fəaliyyət göstərməyində görürdü. Cəmiyyətlərin yaradılmağı nəyə görə vacib idi?  
Çünki adamların toplaşmaq yeri olardı və burada onlar siyasi fikir mubadiləsi 
edib, dərdlərini danışardılar. İttifaqlar da azad fəaliyyətə başlamalıydı. Müxtəlif 
sənət sahiblərinin öz ittifaqları olmalı idi. Lakin bu dövlətin mənafeyinə zidd 
olan, onun hökmranlığına maneçilik törədən qüvvələr idi. 

 

. 
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M. Ə. Rəsulzadə hürriyyətin dördüncü əlamətinin vicdan azadlığı olduğunu 

gostərərək, qeyd edirdi ki, zorakılığa əsaslanan qanunlar insan düşüncəsini, 

əqidəsini, məzhəbini də zəncirləmişdir. Kimsə öz əqidəsini başqasına zorla sirayət 

etdirməməlidir. Kiminsə məzhəbi o birindən üstün tutulmamalıdır. Kimisə 

məcburən hansısa təşkilata ya ittifaqa salmaq məcburi deyil. İnsan azad olmalıdır. 

M. Ə. Rəsulzadə haqlı olaraq Rusiyanın bununla bağlı qüsurlarını tənqid edərək 

göstərirdi ki, istək olmadığı halda, qırğızın adını dəyişib İvan, ya Pavel qoymaq, 

yaxud onun müsəlmanlığını inkar edib xaçpərəst dəftərinə yazmaq adamları və 

xalqı təhqirdir. Hər şəxs əqidəsinin və düşüncəsinin, məzhəbinin və fikrinin 

azadlığına sahib olmalıdır. Bu adicə sahiblik hüqüqü deyil, onun yaşamaq 

haqqıdır. Din fərqinə varmaq, saxta qanun gücünə inandığından üz döndərməyə 

məcbur etmək bu insanlıq haqqının tapdanmasıdır. M.Ə.Rəsulzadə hürriyyətin 

digər bir əlamətini şəxsiyyətin toxunulmazlığında görürdü. Hər kəsin hüququ 

qorunmalı, şəxsiyyətinə və heysiyyətinə toxunulmamalı, dövlətin buna ciddi 

təminatı olmalıdır. M.Ə.Rəsulzadə belə bir azadlığın Rusiya məmləkətində 

olmadığını gostərirdi. 

 

M.Ə.Rəsulzadənin ilk jurnalistik fəailyyəti Yaxın Şərqin üç başlıca mərkəzi Bakı, 

Tehran və İstanbulla bağlıdır. O, ―Şərqi-Rus‖ qəzetinin ardınca ―Həyat‖, 
―Füyuzat‖, ―İrşad‖, ―İqbal‖, ―Tərəqqi‖, ―Təkamül‖, ―Yoldaş‖ və b. qəzet və 

jurnallarda özünün ədəbi-bədii, siyasi-publisistik yazıları ilə çıxış etmişdir. 

 

Bundan əlavə o, 1905-ci ildə baş verən erməni-müsəlman qırğınının mahiyyətini 

də öz mətbu yazılarında açıb xalqa izah edirdi. «İrşad» qəzetində çap olunmuş 
«Kənddə müsibət» məqaləsində yazırdı: «On bir aydır ki, biz bir-birimizi 

öldürməkdən, malını qarət, əmlakını təhqirdən usanmayırız... Ey vətəndaşlar, 

bəsdir bu qədər həlakət! Bəsdir bu qədər qəflət!» 

 

M. Ə. Rəsulzadə car imperiyasının siyasətini aşağıdakı subutlarla da ifşa edirdi: 
«Məktəblərdə, hökümət divanxanalarında, məhkəmələrdə, qeyri-ictimai dairələrdə 
ancaq rus dili gərək işlənsin, tamam ibadətgahlar gərək rus ortodoks kilsəsinə 
mütih olsun...» 

 

1903-cü ildən başlayaraq Azəbaycanda fəaliyyət göstərən ―Səfa‖, ―Nicat‖, ―Ədəb 
yurdu‖, ―Cəmiyyəti-xeyriyyə‖ və b. cəmiyyətlərdə fəaliyyət göstərməsi 
M.Ə.Rəsulzadənin əqidəsinin möhkəmlənməsində az rol oynamamışdır.  
Məhəmməd Əmin bəy əmək fəaliyyətinə də erkən başlamış, ―Kaspi‖ qəzeti 
mətbəəsində mürəttiblik etməsi onun mətbuat işinə yaxından bağlanmasına səbəb 
olmuşdur. 
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Azərbaycanlı fəhlələri geniş dairədə inqilabi mübarizəyə cəlb etmək məqsədilə 

1904-cü ilin axırlarında ―Müsəlman demokratik ―Müsavat‖ cəmiyyəti‖nin 

əsasında RSDFP - nin Bakı komitəsinin nəzdində ―Müsəlman sosial - demokrat 

―Hümmət‖ təşkilatı‖ yaradılmışdır. Bu təşkilatın baniləri Mir Həsən Mövsümov 

(1882 - 1907), Məmməd Həsən Hacinski (1875 - 1931) və Məmməd Əmin 

Rəsulzadə olmuşlar. M. Əzizbəyov, N. Nərimanov, S. M. Əfəndiyev və başqa 

görkəmli inqilabçılar da 1905-ci ildən bu təşkilatın üzvü idilər. Lakin az 

keçməmiş 1905-ci ildə Rusiyada başlanan birinci inqilabi hadisələrdən sonra M. 

 

Ə. Rəsulzadə və silahdaşları bolşeviklərin məram və məqsədlərindən 

Azərbaycana heç bir fayda olmayacağını başa duşub onlardan uzaqlaşdılar. 1907-

ci ildə «Hummət»in bağlanmasına qərar verildi. Təşkilatın ―Hümmət‖ adlı qəzeti 

də nəşr edilmiş, (1904- 1905-ci illər, cəmi 6 nömrə), qəzetin əsas naşirlərindən 

biri də M.Ə. Rəsulzadə olmuşdur. Lakin hələlik onun bir nömrəsi də 

tapılmamışdır. Bundan sonra qəzet öz nəşrini dayandırır, 1906-cı ilin dekabrından 

―Təkamül‖ adı ilə çıxır. Həmin illərdə Bakı neft mədənlərində və Azərbaycanın 

qəzalarına ana dilində inqilabi qəzet və intibahnamələrin göndərilməsi bilavasitə 

M.Ə.Rəsulzadənin adı ilə bağlıdır. 1907-ci il sentyabrın 29-da inqilabçı fəhlə 

Xanlar Səfərəliyevin Bibi - Heybətdə dəfni günü, onun qəbri üstündə keçirilən 

böyük yığıncaqda P. Caparidze, S. M. Əfəndiyev, İ. V. Stalin ilə birlikdə M. Ə. 

Rəsulzadə də alovlu nitq söyləmişdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, M. Ə. 

Rəsulzadə əsrimizin əvvəllərindən başlayaraq 1907-ci ilin axırlarına qədər Bakıda 

inqilabi fəaliyyət göstərən İ.Stalinlə çox səmimi və yaxın dost olmuşdur. Hələ 

1905-ci ildə Balaxanı neft mədənlərində varlılar Stalini, fəhlələri tətilə dəvət 

etdiyi üçün, neft quyusuna atmaq istəmişlər. Özünü hadisə yerinə çatdıran M. Ə. 

Rəsulzadə Stalini ölümdən xilas etmişdir. O, Stalinin Bayıl həbsxanasından gizli 

surətdə qaçırılmasının da təşkilatçısı olmuşdur. 1954-cü ildə, İstanbulda çıxan 

―Dünya‖ qəzeti M. Ə. Rəsulzadənin ―Stalin ilə inqilab‖ adlı silsilə xatirə 

məqaləsini çap etmişdir. O, həmin yazıda da bu barədə söz açır. 

 

M. Ə. Rəsulzadənin həmin dövrdə Əlibəy Hüseynzadənin (1864 - 1941) redaktor 

olduğu ―Füyuzat‖, həmçinin Əhmədbəy Ağayevin (1869 - 1939) redaktorluğu ilə 

çıxan ―İrşad‖ və ―Tərəqqi‖ qəzetlərində müxtəlif mövzularda məqalələri və şerləri 

çap olunmuşdur. 

 

Müəyyən müddət o ―İrşad‖ qəzetinin müvəqqəti redaktoru da olmuşdur. 1907-ci 

ildə çapdan çıxmış gələcəyin böyük bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun (1885 - 1948) 

―Türk - rus və rus - türk lüğəti‖ kitabının naşiri M. Ə. Rəsulzadə olmuşdur. Yenə 

də həmin ildə o, A. Bluyumun ―Fəhlə sinfinə hansı azadlıq lazımdır (Xalq 

nümayəndəliyi haqqında)‖ kitabını Azərbaycan dilinə tərcümə edib və ―Təkamül‖ 

qəzeti redaksiyası adından Orucov qardaşlarının mətbəəsində çap etdirmişdir. 

Həmin dövrlərdə bolşeviklərin Rusiya imperiyasının sərhədlərini saxlamaqla və 

yalnız sinfi ziddiyyətləri aradan qaldırmaq uğrunda mübarizə apardıqlarını hiss 

eləyən M.Ə.Rəsulzadə RSDFP - nın sıralarından uzaqlaşdı. O, rus müstəmləkə 
 
 

 

. 
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üsul - idarəsinə qarşı Azərbaycan milli istiqlal hərəkatının təməldaşını qurmağa 
başladı. 

 

1908-ci il dekabrın 5-də Məmməd Əminin ―Qaranlıqda işıqlar‖ pyesi tamaşaya 

qoyuldu. Pyesin ana xətti milli oyanış və istiqlal hərəkatının təbliği təşkil edirdi. 

O, özünün bu əsəri ilə ―Azərbaycana muxtariyyət‖ şüarı fikrini yaymağa başlamış 

və rus çarizm üsul - idarəsi istibdadını yıxmağa çağırırdı. Onun bu pyesi 

Azərbaycanda milli - istiqlal hərəkatı ilə tam bağlı olan ilk dram əsəridir. Bu 

əsərdən başqa M. Ə. Rəsulzadənin həmin ildə yazdığı ―Nagəhan bəla‖ adlı pyesi 

də vardır. 

 

Bu illərdə M.Ə.Rəsulzadə əmisi qızı Ümmülbanu Əbdüləziz qızı ilə evlənərək 

ailə həyatı qurmuşdur. Onun beş uşağı dünyaya gəlmişdir. 1912-ci ildə ilki Lətifə, 

1916-cı ildə ikinci qızı Xalidə, 1918-ci ildə oğlu Rəsul, 1920-ci ildə isə son beşiyi 

Azər anadan olmuş, bir uşağı körpə ikən vəfat etmişdir. Bu ailənin sonrakı taleyi 

faciəli olcaq. Böyük oğlu Rəsul ―Müsavatçı övladı olduğu üçün‖ 1937-ci ildə 

həbs olunacaq və 1 mart 1938-ci ildə güllələnəcək. 1937-ci ilin 6 noyabrında 

M.Ə.Rəsulzadənin arvadı Ümmülbanu, qızı xalidə, oğlu Azər və analığı Maral 

xanımla birgə bütün ailəsi Qazaxıstana sürgün ediləcəklər. Bir aya yaxın çəkən 

yolun aclığına dözməyən Maral xanım sürgün yerinə çatan kimi ömrünü 

bağışlayacaq, Ümmülbanu isə 1939-cu ildə dünyaya gözlərini yumacaq. Anasının 

ölmündən sonra qızı Xalidə hamilə vəziyyətdə baş götürüb Bakıya gələcək və 

doğma vətənində sığınacaq axtara-axtara itkin düşəcək. Kiçik oğlu Azər sürgün 

həyatını Qazaxıstanın müxtəlif vilayətlərində keçirəcək, bəraət aldıqdan sonra da 

doğma yurduna dönəmməyəcək, qalan ömrünü şəhərində Karaqanda yaşayacaq. 

 

Mühacirətdə yaĢananlar 

 

1908-ci ilin axırında M. Ə. Rəsulzadə çar üsul - idarəsi tərəfindən onun həbs 

olunması təhlükəsi ilə əlaqədar olaraq Bakını tərk edərək və İrana yola düşür. O, 

İranda şahlıq üsul - idarəsinə qarşı başlanmış məşrutə inqilabının əsas 

rəhbərlərindən biri olur. M. Ə. Rəsulzadə Təbrizdə xalqımızın milli qəhrəmanı 

Səttərxanla və onun silahdaşları ilə görüşür. Cənubi Azərbaycanın şəhər və 

kəndlərini gəzir, öz doğma xalqının acınacaqlı vəziyyətini yaxından müşahidə 

edir. Bu müşahidələr sonralar M. Ə. Rəsulzadənin ədəbi yaradıcılığına da təsirsiz 

qalmır. 

 

Cənubi Azərbaycanın həyatı, xalqın güzəranı ilə yaxından tanış olmaq imkanı 
əldə edən ədib öz təəssüratlarını ―Tərəqqi‖ qəzetinin 1909-cu ilin mart-avqust 

nömrələrində dərc etdirişdir. Cəmi 43 publisistik məqalədən ibarət olan bu yazılar 

―İran məktubları‖ rubrikası ilə verilmişdir. Bu məktublar əsrin əvvəllərindəki İran 
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siyasi mühitini və böyük ədibin İrandakı fəaliyyətini öyrənmək üçün son dərəcə 

qiymətli məxəzlərdir. Bu illərdə M.Ə.Rəsulzadənin həyatında və siyasi 

ideallarının formalaşmasında Azərbaycanın qəhrəman oğlu Səttar xanla Təbrizdə 

və Tehranda olan görüşləri də mühüm rol oynamışdır. 

 

Məmməd Əmin Rəsulzadə Avropa təhsili görmüş bir qrup İran ziyalısı (Seyid 

Həsən Tağızadə, Hüseynqulu xan Nəvvab, Süleyman Mirzə, Seyid Məhəmməd 
Rza və b.) ilə birlikdə 1910-cu ilin sentyabr ayında İran demokrat partiyasının 

əsasını qoyur. O bu partiyanın əsas orqanı olan ―İrane nou‖ və ―İrane Ahat‖ 
qəzetlərinin baş redaktoru olur. Həmin qəzetlərdə M. Ə. Rəsulzadənin çoxlu 

 

məqalələri, şer və publisist yazıları çap olunmuşdur. O, öz qələmi ilə İranda 

Avropa tipli jurnalist sənətinin əsasını qoymuşdur. Sonralar Seyid Həsən 

Tağızadə (1878 - 1969) M. Ə. Rəsulzadənin xatirəsinə həsr etdiyi nekroloqda 

yazacaq: ―Modern Avropa qəzet formasını ilk dəfə İrana gətirən M.Ə.Rəsulzadə 

olmuşdur. Qəzetin qeyd etdiyi kim, inqilabi ruhlu yazılarına, azad fikirliliyinə 

görə İranın din xadimləri dövlətlə birləşərək qəzeti ―müzürr‖ elan edib 

dayandırmaq istəyirdilər. Onalr bir neçə dəfə müvəqqəti olaraq buna nail 

olmuşdular. ―İrani- nou‖ daha çox rus dovlətinin irticaçı siyasətini ifşa edən 

yazılar dərc edirdi. M.Ə.Rəsulzadə Bakıda üstüörtülü dediklərini burada açıq 

şəkildə yazırdı. Qəzet eyni zamanda İran istibdad rejimini də qamçılayırdı. İran 

məşrutə hərəkatı ilə bağlı bəzi tədqiqatlarda qeyd olunur ki, hətta firqənin 

məramnaməsi M.Ə.Rəsulzadə tərəfindən yazılmışdır. Bu fakt böyük siyasi 

xadimin İran Demokratik firqəsinin yaradılmasında necə mühüm rol oynadığını 

əks etdirən detaldır. F.Adəmiyyətin yazdığına görə isə, İran Demokrat 

partiyasının təşkilatçısı Heydər Əmioğlu olmuşdursa, onun əsas nəzəriyyəçisi 

M.Ə.Rəsulzadə idi. O da qeyd olunmalıdır ki, firqənin bir çox iclasları məhz 

M.Ə.Rəsulzadənin sədrliyi ilə keçirilmişdir. Sosial-demikrat prinsiplərinə 

söykənən bu firqənin İranın üç öncül partiyalarında birinə çevrilməsində şübhəsiz 

ki, M.Ə.Rəsulzadənin də böyük xidmətləri olmuşdur. 

 

İranda həmin il mürtəce ―Etidaliyyun‖ ( ―Mötədillər‖ ) partiyası təşkil edildi. 
Bununla əlaqədar M. Ə. Rəsulzadə Tehranda 1910-cu ildə fars dilində ―Tənqidi - 
firqey - etidaliyyun‖adlı kitabını çap etdirmişdir. 1911-ci ildə isə Ərdəbildə 
müəllifin farsca ―Səadəti – bəşər‖ adlı kitabı nəşr olunmuşdur.  
Çar höküməti İrandakı inqilabi hərəkatdan qorxuya düşərək, onun əsas 

rəhbərlərindən biri olan M. Ə. Rəsulzadənin ölkədən xaric olunması haqqında 

şahlıq üsuli - idarəsindən tələb edir. ―İrani-nou‖nun bir sayında belə bir məlumat 

dərc olunmuşdur: ―Bundan sonra ―İrani-nou‖ qəzeti yeni redaksiya heyəti ilə nəşr 

olunur. Redaktorumuz sərt təyzidlərə məruz qalıb ölkəni tərk etməyə məcbur 

oldu‖. Bu yazı M. Ə. Rəsulzadənin Tehranı tərk etdiyi tarixi – 1911-ci ilin mayın 

axırları olduğunu – öyənməyə imkan verir. Həmin yazının sonunda M. Ə. 

Rəsulzadənin İranı tərk etməyə məcbur edilməsi Peterburq diplomatiyası, İran 

istibdad rejimi və ingilis müdaxiləçilərinin bircə fəaliyyətinin yekunu kimi 
 
 

 

. 
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qiymətləndirilməsi onun necə çətin və mürəkkəb bir şəraitdə mübarizə apardığını 
göstərir. 

 

Bir çox İran tədqiqatçıları qeyd edirlər ki, M. Ə. Rəsulzadə Tehranı tərk etdikdən 
sonra əvvəlcə Bakıya qayıtmış, lakin burada təyziq və təqiblərlə qarşılaşdığından 
İstanbula keçmişdir. F.Adəmiyyət isə bu fikri təkzib edir. Onun mülahizəsinə görə 
M. Ə. Rəsulzadə Tehrandan birbaşa İstanbula keçmişdir.  
M. Ə. Rəsulzadə təqiblərdən yaxa qurtarmaq üçün İstanbula mühacirət edir. 
İstanbula keçdikdən sonra M. Ə. Rəsulzadə qəzetlə əlaqəsini üzmür, ara-sıra 

məqalələr göndərir. Lakin onun iranı tərk etməsi ―İrani-nou‖nun fəaliyyətinə 
təsirsiz qalmır. Belə ki, qəzet əvvəlki radikallığını qoruyub saxlaya bilmir və bir 

müddət nəşrini dayandırmalı olur. M. Ə. Rəsulzadənin Tehranı tərk etməsi İran  
Demokrat firqəsinin fəaliyyətinə də öz təsirini göstərir. Vram Pilosyan adlı firqə 
üzvlərindən birisi S.H.Təqizadəyə göndərdiyi 9 oktyabr 1911-ci il tarixli fransızca 
yazılmış məktubunda ona şikayət edirdi ki, M. Ə. Rəsulzadə Tehrandan gedəndən 
sonra İran demokrat firqəsinin fəaliyyəti büsbütün pozulmuş və nizam-intizama  
əməl olunmur. 

 

İranı tərk etdikdən sonra ictimai-siyasi və ədəbi fəaliyyətini Türkiyədə davam 

etdirən M. Ə. Rəsulzadə iki ilə yaxın bir müddətdə İstanbulda S.H.Təqizadənin 

evində qalır. S.H.Təqizadənin yazdığına görə, İstanbula gələndə onun ayaqqabısı 
belə yox imiş. Maddi vəziyyəti ağır olduğu üçün ayda bir lirə aylıqla fars dili 

dərsi deməklə ən zəruri ehtiyaclarını birtəhər ödəməyə çalışan Məhəmməd Əmin 
bəy Türkiyənin siyasi ab-havasına çox tez alışır. 

 

M. Ə.Rəsulzadə, Türkiyənin paytaxtında həmyerliləri Əlibəy Hüseynzadə və 

Əhməd bəy Ağayevlə görüşmüş, Yusif bəy Ağçura oğlu (1876 - 1935), Ziya Gök 

Alp (1876 - 1924) və başqa alimlərlə yaxınlıq etmişdir. M. Ə.Rəsulzadə ―İttihad 

və tərəqqi‖, ―Gənc türklər‖ təşkilatına rəğbət bəsləmiş, ―Türk ocağı‖ 

cəmiyyətində çalışmış və onun əsas orqanı olan, 1911-ci ilin noyabr ayından nəşrə 

başlayan ―Türk yurdu‖ jurnalının fəal yazanlarından biri olmuşdur. Onun bu 

jurnalın səhifələrində bir neçə məqaləsi çap olunmuşdur. Bunlardan ―İran 

türkləri‖ məqaləsi xüsusilə maraq doğurur. Həmin məqalədə müəllif türk 

oxucularına Cənubi Azərbaycanın ümumi coğrafiyası və əhalisi haqqında ətraflı 

məlumat verir və yazır: ―Azərbaycanın Qafqaziyada vaqe Rusiya tabeliyində olan 

bir qismi də İrəvan, Gəncə və Bakı vilayətlərini təşkil ediyor‖. O vaxt Türkiyədə 

çap olunmuş kitablarda və mətbuatda, həmçinin məşhur türk ensiklopedisti 

Şəmsəddin Saminin ―Qamusi - aləm‖inin birinci cildində ―Azərbaycan‖ məfhumu 

altında ancaq Araz çayından cənubda yerləşən ərazi nəzərdə tutulurdu. M. Ə. 

Rəsulzadə, xeyli sonra, 1918-ci il oktyabrın 13-də Bakıda çap olunan 
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―Azərbaycan‖ qəzetində də bu məsələyə toxunur: ―İslam mərkəzi İstambulda 
Qafqaziya, xüsusən Azərbaycan haqqında məlumatlar çox azdır‖. 

 

İstanbulda olarkən M. Ə. Rəsulzadə görkəmli islam mütəfəkkiri Şeyx Cəmaləddin 
Əfqaninin (1836 - 1897) ―Vəhdəti cinsiyə fəlsəfəsi‖ni (―Milli birlik fəlsəfəsi‖ni) 
farscadan türkcəyə tərcümə edir, öz doğma xalqının məişətindən alınmış ―Acı bir 
həyat‖ əsərini yazır (bu əsər 1912-ci ildə Bakıda nəşr edilir). 

 

QayıdıĢ və müstəqillik uğrunda mübarizə 

 

1913-cü ildə Romanovlar sülaləsinin 300 illiyi ilə əlaqədar əfv - ümumidən sonra 
M. Ə. Rəsulzadə vətənə qayıdır. O, hələ İstambuldan onun göstərişi ilə 1911-ci 

 

ilin oktyabrında keçmiş hümmətçilər Tağı Nağıyev, Məmməd Əli Rəsuloğlu və 

Abbasqulu Kazımzadə tərəfindən əsası qoyulan ―Müsəlman demokratik 

―Müsavat‖ partiyasına‖ daxil olmuş və tezliklə onun rəhbərinə çevrilmişdir. Çox 

keçmədən ―Müsavat‖ partiyasının nüfuzu Azərbyacanın sərədlərini aşaraq İranın 

bir çox əyalətlərinə və Rusiya imperiyasının türk-müsəlman xalqları yaşadığı 

regionlara – Dağıstana, Krıma, Volqaboyuna və bütün Tatarıstana yayılır, ayrı-

ayrı şəhərlərdə partiyanın özəkləri yaranır, onun sıralarına yeni-yeni qüvvələr 

gəlməyə başlayır. Qeyd edək ki, Müsəlman Demokratik Partiyası - Müsavat 

(Partiyanın ilk adı belə olmuşdur) gizli bir təşkilat olaraq qurulmuşdu. Çünki, o 

dövrdə kütlənin inqilabi fəaliyyəti amansızlıqla yatırılmış, fəallar isə ya həbs 

edilmiş, ya sürgünə göndərilmiş, yaxud da mühacirətdə idilər. M.Ə.Rəsulzadənin 

İrana, oradan İstanbula gedib Azərbaycana qayıda bilməməyinin başlıca səbəbi 

həmin şərait idi. Bunun nəticəsində Partiyanın ilk Proqramının «ciddi 

xəbərdarlıq» başlığında yazılmışdı: «Müsavat Partiyasının Bakı şöbəsi öz 

üzvlərini Rus hökumətinin və onun agentlərinin özünə hökumətin diqqətini 

çəkməmək üçün açıq tənqiddən çəkindirir, çünki, tənqid edənlər və onun 

həmfikirləri bundan ziyan çəkə bilərlər». Müsavatın ilk Proqramı islami xarakter 

daşımış, partiyanın sonrakı fəaliyyəti dövründə işlənilib hazırlanmış, 

dolğunlaşmış, Azərbaycanın istiqlalı və müstəqilliyinə xidmətə yönəldilmişdir.  
Müsavat Partiyasının 1911-1913-cü illərdəki fəaliyyətinin mühüm hissəsini 

Balkan müharibəsi ilə bağlı xalq arasında yaydığı bəyannamələr tuturdu. 

Bəyannamələr o zaman Orucov qardaşlarının mətbəəsində gizli qayda ilə çap 

edilmişdi. Balkan müharibəsində çar Rusiyası əleyhinə yazılan bu bəyannamələr 

hökumətdə ciddi narahatçılıq doğurmuş, polis axtarışlar aparmışdı. Əsas 

şübhələndikləri M. Ə. Rəsulzadə olduğundan onun yaxın qohumu Məhəmməd Əli 

Rəsuloğlunun evini nəzarətə götürmüşdülər. Çar hökumətini ciddi təşvişə salan, 

Qafqaz müsəlmanlarını silkələyən həmin tarixi bəyannamə 1912-ci ildə 

İstanbulda «Səbilür-Rəşad» məcmuəsində çap olundu. 

 

Bu illərdə M. Ə. Rəsulzadə ədəbi - publisistik fəaliyyətini də davam etdirir. ―Yeni 
lisançılar və türkçilər‖ məqaləsini, Təbriz həyatından bəhs edən ―Bir xan‖ adlı 
kiçik hekayəsini, ―Dil - ictimai bir əməldir‖ yazısını ―Şəlalə‖ jurnalında çap 

 

. 



Məmməd Əmin Rəsulzadənin milli hərəkatımızda yeri və rolu … 154  

 

etdirir. Sonuncu məqalədə o, Azərbaycan dilini göz bəbəyi kimi qorumağı 

xalqının qarşısında ən mühüm problem kimi qaldırır. Bundan başqa, o proletar 
ədibi M. Qorkinin ―Ana‖ əsərindən bir parçanı Azərbaycan dilinə çevirib çap 

etdirir. Bu tərcümənin o illərdə Azərbaycan ədəbiyyatına müəyyən təsirini də 

inkar etmək olmaz. 

 

M. Ə.Rəsulzadə 1913-cü ildə bir-birinin ardınca ―Şəlalə‖ jurnalında ―Asan dil – 

yeni lisan‖, ―Yeni lisançılar və türkçülər‖, ―Dil – ictimai mühüm bir amil‖ kimi 

maraqlı, siyasi baxımdan əhəmiyyətli məqalələrini dərc etdirmişdir. Bu 

məqalələrində müəllifi daha çox narahat edən məsələ ana dilinin təmizliyi, saflığı 

məsələsi idi ki, o bunu ziyalıdan tutmuş sıravi vətəndaşadək hər bir kəsin vicdani 

borcu kimi qiymətləndirirdi. 

 

1914-cü il sentyabrın 16-da şair, yazıçı və jurnalist Əlabbas Müznibin (1882 - 

1938) redaktorluğu ilə ayda iki dəfə nəşr edilən ədəbi - ictimai, iqtisadi, tarixi və 

siyasi jurnal olan ―Diriliyin‖in birinci nömrəsi çapdan çıxdı. M. Ə. Rəsulzadənin 

―Dirilik nədir?‖ adlı baş məqaləsi jurnalın ideya istiqamətini müəyyənləşdirirdi və 

xalqımızı milli oyanışa çağırırdı. O, bu jurnalın səhifələrində çap etdirdiyi ―Milli 

dirilik‖ başlığı altındakı baş məqalələrdə ―Azərbaycan qayəsini‖ yayırdı. M. Ə. 

Rəsulzadə öz yazılarında ―müsəlman‖, ―türk‖, ―tatar‖ kimi müxtəlif ifadələr 

altında tanınmış bu xalqı ―azərbaycanlı‖ kimi qeyd edirdi. Halbuki, bunu 1935-ci 

ildən tarixi ədəbiyyatda İ. Stalinin adına çıxırlar. Mirzə Davud Hüseynov 1927-ci 

ildə Tiflisdə, rus dilində çap olunmuş ―Müsavat‖ partiyası keçmişdə və bu gün‖ 

adlı kitabında yazır ki, guya 1917-ci ilə qədər ―Rəsulzadə üçün Qafqazın 

tərkibində Azərbaycanın mövcud olması ideyası yox idi. Azərbaycan adı altında o 

vaxt ancaq İran Azərbaycanı başa düşülürdü‖. Əlbəttə, bu yanlış fikirdir. 

Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, M. Ə. Rəsulzadə hələ 1911-ci ildə İstambulda 

―Türk yurdu‖ jurnalında çap etdirdiyi ―İran türkləri‖ məqaləsində Azərbaycanın 

Qafqazın tərkibində olmasını qeyd etmişdir. Bunu da göstərmək lazımdır ki, hələ 

M. Ə. Rəsulzadədən qabaq maarifçi ziyalılarımızda azərbaycançılıq qayəsi rişə 

halında olsa da, var idi. Ancaq bunu tam şəkildə siyasət meydanına M. Ə. 

Rəsulzadə gətirdi. 

 

1914-1915- cil illərdə ədəbi-publisistik fəaliyyətnin ən məhsuldar dövrlərindən 

birini yaşayan Məhəmməd Əmin bəy bir tərəfdən xalqı milli dirçəlişə, azadlıq 

hürriyət mübarizəsinə səsləmiş ( ―Bugünkü türklər‖, ―Musəlman unas cəmiyyəti-

xeyriyyəsi‖, ―Tutduğumuz yol‖, ―Milli dirilik‖ və s. məqalələrində), o biri 

tərəfdən ―Müsavat‖ partiyası sıralarında fəaliyyətini genişləndirmişdir. Bu illərdə 

onu Qars və Ərdahan qaçqınlarına kömək məqsədi ilə keçirilən tədbirlərin fəal 

iştirakçısı və təşkilatçılarından biri kimi görürük. Bu məqsədlə ədib ―Qardaş 
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günü‖ adı ilə 1915-ci ilin may ayının 7-də keçiriləcək xeyriyyə tədbirində xalqı 
iştirak etməyə səsləmişdir. 

 

M. Ə. Rəsulzadə sosial tərəqqini maddi və mənəvi olmaqla iki yerə bölürdü. 

Bununla da o, mənəvi tərəqqi anlayışını milli özünüdərkin zirvəsi olan milli 

istiqlal fikri ilə eyniləşdirirdi. Bu mənada o, mənəviyyatın zəngin olmasını 

göstərirdi, yəni milli şüur yetkinləşməlidir. Bununla bağlı o yazırdı: «Əcələ bir 

surətdə maddətən tərəqqi edib də mənəviyyatca məhrum qalmaqdansa, maddətən 

gec tərəqqi edib, mənəviyyatca müstəqil qalmağı tərcih edərəm, çünki milliyyətin 

də, bəşəriyyətin də, faidəsi bundadır» . M.Ə.Rəsulzadə yazdığı məqalələrində 

millətin irəli getmək, inkişafa nail olmaq problemlərini belə açıqlayırdı: 

«Millətlərin həyatı da ancaq bu milli vicdanın inkihafı sayəsində mümkün olub, 

ancaq bu vicdanın təsirləridir ki, milli ideal hasil olur. Milli idealın (imanın) 

hükumilədir ki, millətlər özlərinə şanlı və şərəfli bir dirilik təmin edə bilirlər» . 

 

Göründüyü kimi, M.Ə.Rəsulzadə milli tərəqqini önə çəkir, sosial tərəqqini isə 

milli tərəqqinin son nəticəsi hesab edirdi. O, belə düşünürdü ki, milli idealı 

yaradanlar böyük əməlpərvər insanlardır. O, yazırdı: «Fəqət bir fərd öz mühitinin 

faidəsini düşünərək şəxsi üçün deyil, novi və yaxud milləti üçün bir əməl bəslərsə, 

buna böyük əməl demək olar. Bu kibi adamlara da böyük əməlpərvərlər, yaxud 

məfkurəçi ismi verilir» . Göründüyü kimi, M. Ə. Rəsulzadənin milli inkişaf 

konsepsiyası məntiqli və əsaslı idi. O, Azərbaycan istiqlalının mərhələlərlə 

qazanılması tərəfində idi. Bu səbəbdən idi ki, o, əvvəlcə milli mədəni azadlığı, 

vicdan azadlığını, mətbuat azadlığını, təşkilat azadlığını, söz azadlığını 

dəstəkləyir, mübarizə aparırdı. 

 

Siyasi ruhlu yazılarına və ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə Məhəmməd Əmin bəy 

çar xəfiyyə orqanları tərəfindən izlənərək həbs edilir. Onun həbsi barədə ―Bəsirət‖ 

qəzetində belə bir məlumata təsadüf edilir: ―Təqribən bir ay yarım bundan əvvəl 

tovfiq edilmiş olan ―Yeni iqbal‖ qəzetinin sər mühərriri Məhəmməd Əmin 

Rəsulzadə cənabları tovfiq edilmişdi. Neçə gün əqdəm mumiəleyh həbsdən azad 

edilmişdir. Hələlik mühərrir əfəndi bağda vaxt keçirir. Təkrar Bakı mətbuatıbda 

işləyib işləməyəcəyi məlum deyildir‖. 

 

M. Ə.Rəsulzadə 1915-ci ilin oktyabr ayından ―Açıq söz‖ qəzetinin nəşrinə 
başlayır.  
«Açıq söz» qəzeti 1915-ci ilin oktyabr ayının 2-də həftənin beşinci günü Bakıda 
nəşrə başlamışdı. M. Ə. Rəsulzadənin başçılıq etdiyi qəzetin adının altında 
yazılmışdı: «Siyasi-ictimai və ədəbi Türk qəzetəsi». Çap olunduğu yer:  
Nikolayevski küçəsi, M. Ələkbərovun mətbəəsi, poçt N357. Bu qəzet haqqında 

M. Ə. Rəsulzadə yazırdı: « Açıq söz» ilk dəfə olaraq o vaxta qədər Qafqaziya 
müsəlmanı və yaxud tatar deyilən xəlqin türk olduğunu sərahət və israrla 

meydana atmış və bu xüsusda hərb senzoru ilə mübarizə etmək zərurətində 
qalmışdı». Qəzet bir növ gizli fəaliyyət göstərən ―Müsavat‖ partiyasının orqanı 

kimi gizli fəaliyyət göstərirdi. Qəzetin ilik nömrəsində proqram səciyyəli baş 

 

. 
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məqalədə M. Ə.Rəsulzadə yazırdı: ―Dəhşətlərinə şahid olduğumuz böyük 

müharibə, böyük bir həqiqəti-əsrimizin milliyət əsri olduğunu isbat etdi... Özlərini 

lüzumunca bilib və istiqbal üçün müəyyən bir ideal, məfkurə bəsləyən millət 

şübhəsiz ki, böyük bir qüvvət təşkil edir... Ayrı-ayrı millətlətlər bir millət olaraq 

yaşaya bilmək üçün hər şeydən əvvəl özlərini bilməli. Müəyyən fikir və əməllər 

ətrafında birləşərək böyük bir məfkurəyə, qayeyi-xəyalə hədəf olacaq o işıqlı 

yıldıza sahib olmalıdırlar. Çünki müttəhid bir ruh və müştərək bir qayəyə 

hesablaşmayacaq və böylə bir silahdan məhrum qalan camaatlar kimsəyə söz 

eşitməyəcəklər‖.  
«Açıq söz» qəzeti xalqın ehtiyaclarından yazır, maraqlı fikirlər yayırdı. 1915-ci 
ilin oktyabr sayında qəzetdə M. Ə. Rəsulzadənin «Bizim ehtiyaclarımız» məqaləsi 

çap olundu. Məqalədə xalqın bir çox tələblərinin hazırki şəraitdə vacibliyi 
göstərilirdi: 1. Aşağı sinifli məktəblərin açılıb milliləşdirilməsi. 2. Ruhani 

akademiyasının açılması. 3. Müsəlmanların hüquqlarının qaytarılması və  
s. M. Ə. Rəsulzadə «Açıq söz» qəzetindəki məqalələrində yalnız Azəri türkünün 
deyil, ümumən çar imperiyasının əsarətində əzab çəkən türklərin vəziyyətini 
açıqlayırdı. Türkləri cəsarət və əzmlə haqq işləri uğrunda mübarizəyə çağırırdı.  
Məqalələrinin birində Türküstanın əlli ilə yaxın müddətdə hüquqsuz hala 

düşməyini danışırdı. «Açıq söz» Rusiya Dumasındakı müsəlmanlardan ibarət 

millət vəkilləri qrupunun vəziyyətindən narahatlıq dolu yazılar verirdi. Məlumdur 

ki, müsəlman deputatlar o zaman kadetlərin, oktyabristlərin, Mərkəz qrupun 

yaratdığı «Blok»a daxil idilər. «Blok»un qarşıya qoyduğu məsələ bu idi; ölkənin 

mərkəzləşdirilməsi üçün əhalinin əhvalını yüksəldib hökumətlə birləşmək 

lazımdır. M. Ə. Rəsulzadə «Acıq söz»dəki məqalələrində çarizmin ikiüzlü 

siyasətini cəsarətlə qamçılayır, yalançı vədlərini tənqid edirdi. O, müstəmləkəçilik 

siyasətinin hakim millətə də böyük ziyan vurduğunu açıqlayıb göstərirdi ki, 

millətin dini və mədəni inkişafı hər şeydən əvvəl müstəmləkəçi ölkə ücün olduqca 

ziyanlıdır. Çünki məhkum millətlər də tərəqqi yolunda ona çətinlik törədir, mane 

olurlar. 

 

M. Ə. Rəsulzadə «Açıq söz»dəki məqalələrində din azadlığına da toxunmuş və 

göstərmişdir ki, bütün dinlər və məzhəblər azad olmalıdır, bir din digər dinə və 
yaxud məzhəbə təzyiq etməməlidir. Ciddi təbliğat mərkəzinə çevrilən «Açıq söz» 

qəzeti istismarda qalan Azəri türklərinin hüququnun müdafiəçisi kimi çıxış edirdi. 
M. Ə. Rəsulzadənin hürriyyət və müstəqillik, türklük ruhu ilə yazılan məqalələri  
«Açıq söz»də çap edilirdi. «Açıq söz» getdikcə sarsılan, yıxılmağına az qalan 
imperiya əsarəti ilə ciddi mübarizə aparırdı. 

 

1917- ci ildə fevral burjua inqilabı baş verdi. Silah və zor gücünə kiçik xalqların 
torpaqlarını işğal edib, dünyanın altıda bir hissəsinə çevrilmiş Böyük Rusiya 
imperiyası dağılmağa üz qoydu... Əsən azadlıq mehi müstəmləkə halında 
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inləməkdə olan xalqlarda öz müstəqil dövlətlərini yaratmaq arzusu baş 

qaldırmışdı. Həmin ilin martından açıq fəaliyyətə başlamış « Müsavat » 

partiyasının orqanı « Açıq söz » qəzeti yazırdı: « Şimdiyə qədər qayəmiz, 

amalımız məlum olmayan, hüriyyət nədir, təşkilat nədir bilməyən və ümumi 

millətimizə dəstur olacaq milli və siyasi proqramımız bulunmayan, bulunsa da, 

mindən birimizin belə xəbəri olmayan biz müsəlmanlar müdhiş inqilab tufanları 

içərisində kompassız ortada qaldığımızdan hara gedib çırpınmağa, hansı tərəfə 

vurnuxmağı bilməyib, cəmiyyətlərimiz də divanələr dəstəsi kimi boğaz - boğaza 

gəlmişlər ». Həmin ildə Gəncədə Nəsib bəy Yusifbəylinin (1881 - 1920) 

rəhbərliyi altında « Türk Ədəm Mərkəziyyət » partiyası fəaliyyətə başladı. Partiya 

öz proqramı ilə xalqı tanış etmək üçün Gəncənin Şah Abbas məscidinin həyətində 

böyük mitinq keçirdi. Bu mitinq « Yaşasasın demokratik respublika », « Yaşasın 

Azərbaycan muxtariyyəti », « Yaşasın Türk Ədəm Mərkəziyyət partiyası » 

şüarları altında keçirilmişdir. 

 

1917-ci ilin aprelində Bakıda Qafqaz müsəlmanlarının qurultayı çağırıldı. 

Qurultay M. Ə. Rəsulzadənin təklifi ilə Rusiyanı federativ şəkildə təşkil etmək 

haqqında qərar çıxardı. Bu qurultayda ―Azərbaycan qayəsi‖ məsələsi yenidən 

ortalığa atıldı. Həmin ilin mayında maarifpərvər Azərbaycan varlılarından Şəmsi 

Əsədullayevin (1840 - 1913) Moskva müsəlman xeyriyyə cəmiyyətinə bağışladığı 

əzəmətli binada Rusiya müsəlmanlarının qurultayı açıldı. M. Ə. Rəsulzadə 

Rusiyanı federativ şəkildə qurmaq haqqında məruzə ilə çıxış etdi. Qurultay səs 

çoxluğu ilə M. Ə. Rəsulzadənin ―Türk tatarlığı, Türküstan, Qazaxıstan, 

Başqırdıstan və Azərbaycan - Dağıstan kimi bir neçə muxtariyyətlərdən ibarət 

olacaq gələcək Rusiyanı federativ şəkildə qurmaq‖ barəsində təklifini qəbul etdi.  
M. Ə. Rəsulzadənin təşəbbüsü ilə qurultay qadın məsələsi ilə bağlı da qərar qəbul 
etdi. Qərarda göstərilirdi ki, Azərbaycanlı qadınlar da başqa xalqların qadınları 
kimi ölkənin ictimai-siyasi həyatında iştirak etməlidirlər. 

 

Qəbul edilən qərarlardan göründüyü kimi, milli Azərbaycan hərəkatının 

inkişafında və demokratik qüvvələrin ümummilli problemlərin həlli mövqeyindən 

birgə çıxış etməsində qurultayın böyük rolu oldu. Təsadüfi deyil ki, əksər 

məsələlərin həllində bir mövqedən hərəkət edən iki partiyanın - «Müsəlman 

Demokratik Partiyası - «Müsavat»la «Türk Ədəmi Mərkəziyyət» Partiyasının 

birləşməsi razılığını liderlər - M. Ə. Rəsulzadə və N. Yusifbəyli həmin qurultayda 

qərarlaşdırdılar. 

 

O, həmin dövrdə özünün ―Cəmaət idarəsi‖ və ―Bizə hansı hökumət faydalıdır?‖ 

kitablarını çap etdirmişdir. M. Ə. Rəsulzadənin Moskva müsəlman qurultayında 

etdiyi məruzə Əhməd Salikovun çıxışı ilə birlikdə ―Şəkli idarə haqqında iki 

baxış‖ adı altında həmin dövrdə çap olunmuşdur. Həmin ayda M. Ə. 

Rəsulzadənin redaktorluğu ilə ―Qardaş köməyi‖ jurnalı çap olundu. Jurnalın 

təəssüf ki, bircə nömrəsi çıxdı. Jurnal müharibədən zərər görmüş müsəlmanların 

ehtiyaclarını ödəmək, onlara yardım etmək məqsədilə təsis olunmuşdu. 
 
 

 

. 
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Qurultayda iştirak edən türkmən şairlərdən biri məzmunlu çıxışı ilə bağlı M. Ə. 

Rəsulzadəyə bir şer də həsr etmişdi. M. Ə. Rəsulzadənin böyük diqqət doğuran 

çıxışı qurultayın stenoqrafik hesabatlarından bir daha aydın olur. 1917-ci il mayın 

7-də Qurultayın altıncı iclası keçirilirdi. İclas saat 13.30-da başlanırdı. İclasa Əli 

Mərdan bəy Topçubaşov sədrlik edirdi. M.Ə.Rəsulzadə çıxışına türkcə başladıqda 

bəziləri yerdən rus dilində söyləməsini təkid etdilər. Buna cavab olaraq M.Ə. 

Rəsulzadə dedi: ―Mən müsəlmanların, türklərin səadətini milli hökumət və milli 

mədəniyyət əsaslarına görə qurulan təşkilatlarda gördüyümdən mümkün olduğu 

qədər hər yerdə türk dilindən başqa bir dillə əsla qonuşmayacağam!.. 

 

Qurultayda Gəncədə N. Yusifbəylinin başcılıq etdiyi «Türk Ədəmi-

Mərkəziyyət»lə «Müsəlman Demokratik Partiyası Müsavat«ın qiyabi olaraq 

birləşdirilməsi razılığına gəlindi. Çünki Qurultayda Müsavatla «Türk Ədəmi-

Mərkəziyyət» eyni mövqedən çıxış edirdilər. Hər iki təşkilat millətlərə ərazi 

muxtariyyəti tələbi ilə cıxış edir və Rusiyanın federal əsaslar uzərində qurulmasını 

tələb edirdi. Onun şöbələri nəinki Azərbaycanın bütün qəzalarında və hətta 

Rusiyanın Həştərxan, Stavropol şəhərlərində, Ukraynanın, Gürcüstanın və 

Ermənistanın paytaxtlarında, Türküstanın mərkəzi Daşkənddə, Cənubi 

Azərbaycanın mərkəzi Təbrizdə, İranın Gilan vilayətinin mərkəzi Rəştdə və 

Türkiyənin paytaxtı İstambulda təşkil olundu. O, burjua xadimi kimi onu 

damlamağa çalışanlara cavab olaraq yazırdı ki, mən kasıbçılığın üzündən ali təhsil 

də ala bilməmişəm, öz pulu ilə Rusiyada və Qərbi Avropada ali təhsil alıb və bu 

gün özünü bolşevik kimi qələmə verən sizləri nə adlandırmaq olar. 

 

Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, onun ―MAR‖, ―MAR-zadə‖, ―M.R-zadə‖, 
―Haman‖, ―Sosialist‖ və s. kimi gizli imzalarla xeyli məqalələri müxtəlif dövrü 
mətbuatın səhifələrində çap olunmuşdur. 1917-ci il oktyabrın 26-dan 31-nə qədər  
500 nümayəndənin iştirakı ilə Bakıda təntənəli surətdə keçirilən ―Türk Ədəmi 

Mərkəziyyət partiyası ―Müsavat‖ın birinci qurultayında Məmməd Əmin 

Rəsulzadə Mərkəzi Komitənin sədri seçilmişdir. Bu qurultaydan sonra Bakıda və 

Azərbaycanın bütün qəzalarında ―Azərbaycana muxtariyyət‖ şüarı altında 

xalqımızın milli hərəkatı başlanmışdır. Həmin dövr xalqımızın tarixinə Milli 

Azərbaycan hərəkatı kimi daxil olmuşdur.  
1917-ci ilin payızında M. Ə. Rəsulzadə Rusiya parlamentinə Azərbaycan və 
Türküstandan millət vəkili seçilmişdir. 

 

AXC dövrü fəaliyyəti 

 

1917-ci ilin sonlarına doğru Azərbaycanın siyasi həyatında böyük yüksəliş dövrü 
idi. Artıq milli hərəkatda üç cərəyan seçilirdi: milli demokratlar, sosialistlər və 
islamçılar. Xüsusi olaraq fərqlənən milli demokratlar Azərbaycanın inkişafını 



159 Fərid Əzizov  
 
 

milli dövlətçilikdə görürdülər. Belə vəziyyətdə Zaqafqaziyadakı siyasi təşkilatlar 

da fəaliyyəti gücləndirdilər. 1917-ci ilin noyabr ayında Tiflisdə Zaqafqaziyadakı 
siyasi təşkilatların yığıncağı keçirildi və Zaqafqaziya Komissarlığı yaradılması 

qərara alındı. Həmin ilin noyabr ayının 14-də yaradılmış yeni hökumətin tərkibi 
elan edildi.  
1918-ci ilin fevralından, Zaqafqaziya Seyminin ilk iclasından isə Azərbaycan 

siyasətçilərinin Zaqafqaziya istiqlalı uğrundakı mübarizəsinin yeni mərhələsi 
başlandı. Həmin ilin fevralın 23-də Tiflisdə Zaqafqaziyanın Seyminin qanunverici 

orqanı - Zaqafqaziya Seyminin açılışı oldu. Seymdəki Azərbaycan fraksiyası 44 
millət vəkilindən ibarət olub, ―Müsavat‖, ―İttihat‖, ―Hümmət‖ və ―Müsəlman 

Sosialist blokunu‖ təmsil edirdilər. Bu fraksiyanın rəhbəri  
M. Ə.  Rəsulzadə  idi.  1918-ci  ilin  martın  14-də  keçirilən  Trapezund  Sülh  
Konfransında da Türkiyə nümayəndələri artıq Zaqafqaziya nümayəndələrindən 
respublikaların siyasi quruluşları haqqında qətnamə tələb edirdilər. 

 

1918-ci ilin mart hadisələri də Zaqafqaziya Seymindəki münasibətləri 

gərginləşdirdi və Azərbaycanın milli müstəqilliyi uğrundakı mübarizədə həlledici 

mərhələ sayıldı. Qeyd edək ki, on minə yaxın günahsız adamın ölümünə səbəb 

olmuş 1918-ci ilin mart hadisələri Azərbaycan tarixinin ən faciəli səhifələrindən 

idi. Bakı və Tiflis dəmiryolu bağlandığından şəhərdə qalan bir neçə min erməni 

silahlıları martın 29-da «Evelina» gəmisində Müsəlman diviziyasının bir neçə yüz 

əsgərini tərk-silah etdikdən sonra vəziyyət gərgin həddə çatmış və Qızıl Ordu 

dəstəsinə atılan təxribati güllədən sonra silahlı ermənilər dinc əhaliyə hücum 

edərək onları amansızcasına qırmışdı. 

 

M. Ə. Rəsulzadə yazırdı: «Bu hadisə ilə bolşeviklər bir çox vilayətlərdə 

yapdıqları qanlı əməliyyatı Bakıda da tətbiq edirdilər. Əmələ və füqəra 

hakimiyyəti naminə «Müsavat firqəsi milli-müsəlman şura»sına elani-hərb edən 

«Bakı Soveti» erməni alayları ilə biliştirak 10000 qərib müsəlmanı qətl etdi» 

Minlərlə günahsız adamın ölümünə səbəb olan ermənilərin xəyanəti, törətdikləri 

qırğın haqda məlumat 1918-ci ilin aprelin 2-də Zaqafqaziya Seyminə çatdırıldı. 

Lakin Seymin bu qırğına laqeyd münasibəti azərbaycanlı nümayəndələrdə ciddi 

narazılıq doğurdu. Eyni zamanda Seymin gürcü-erməni çoxluğu Bakı Sovetinə 

ciddi təsir göstərmək istəmirdi. Bu münasibəti görən Seymin azərbaycanlı 

deputatları ayrı-ayrı partiyaları təmsil etsələr də, eyni mövqeyə gəlib birgə 

fəaliyyətə üstünlük verdilər. Mart hadisələri Milli İstiqlal Mübarizəsinin nəinki 

məqsədində, eləcə də forma və vasitələrində keyfiyyət dəyişikliyi yaratdı. Bu 

hadisələrdən sonra fikir müxtəlifliyində olan azərbaycanlılar, gürcülər və 

ermənilərin Seymdə birgə fəaliyyəti getdikcə mümkün olmur, münasibətlərdə 

inamsızlıq yaranırdı. 

 

Tezliklə, gürcülər və ermənilər türklərin əsas tələbinin yerinə yetirilməsinin - yəni 
Brest- Litovsk müqaviləsi şərtlərinin və Zaqafqaziyanın müstəqilliyinin elanının 
vacibliyini dərk edib müharibənin dayandırılması zərurəti qarşısında qaldılar. 
1918-ci ilin aprelin 22-də Zaqafqaziyanın müstəqilliyi elan edildi. Lakin 

 

. 
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Zaqafqaziya Seymi daxilində ziddiyyətlər azalmır, getdikcə gərginləşirdi. 

Xüsusən, Almaniyanın da Zaqafqaziyada təsirinin artması, gürcülərin onlara 

meylini artırırdı. Zaqafqaziya Seymi daxilindəki narazılıqlar, Gürcüstanın Qafqaz 

birliyindən çıxıb Almaniya himayəsinə keçmək istəyi artıq bu millətlərin 

birləşdirilib bir orqanda fəaliyyət göstərməyini sual altına qoymuşdu. Mayın 25-

də gürcülər Seymin buraxılmasını və Gürcüstanın Müstəqilliyini elan etmək 

qərarına gəldilər. 1918-ci ilin 26 mayında Seymin sonuncu iclası keçirildi və 

fəaliyyəti dayandırıldı. Seymin fəaliyyəti qapandıqdan sonra həmin ayın 27-də 

seymin müsəlman fraksiyasına daxil olan müxtəlif partiyaların üzvlərindən ibarət 

olan Azərbaycan Milli Şurası yarandı. «İttihad» partiyası istisna olmaqla, qalan 

təşkilatların səsverməsi nəticəsində M. Ə. Rəsulzadə Milli Şuranın sədri seçildi. 

1918-ci ilin mayın 28- də bütün ölkələrin radio stansiyaları və qəzetləri 

Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunmasını dünyaya yaydılar. Bu o demək idi ki, 

xalqımız öz varlığını, bir xalq kimi mövcudluğunu bütün bəşəriyyətə çatdırır, 

onun da dünyada müstəqil surətdə yaşayan xalqlar kimi öz etnoqrafik sərhədləri 

daxilində azad yaşamağa hüququ var. Azərbaycan Milli Qurtuluş hərəkatının 

böyük ideoloqu M. Ə. Rəsulzadə 28 may istiqlalını mühüm hadisə adlandıraraq 

bu münasibətlə yazırdı: 

 

«O tarixdən əvvəl bir millət olaraq varlığını isbat edən Azərbaycan xalqı bu 
tarixdən etibarən millət olaraq dövlət qurmuş və bu dövlətin istiqlalı uğrunda 
bütün mövcudiyyəti ilə meydana atılmışdır»  
Qeyd edək ki, Azərbaycan İstiqlalının elan olunması günündə Müsavat lideri M.  
Ə. Rəsulzadə iştirak etmirdi. Səbəbi həmin hadisə ərəfəsində onun Batuma 

göndərilərək, orada türklərlə danışıqlar aparması idi. Çünki Müstəqil Qafqazın 
Batum danışıqlarına sülh heyəti göndərərkən (M. Ə. Rəsulzadə məhz bu heyətdə 

idi) «Azərbaycan siyasi firqələrinin birləşmiş iclasında» Nəsib bəy Yusifbəyli  
«Osmanlı dövlətindən yardım istəmək zərurətini» bildirmişdi. 

 

Azərbaycan istiqlalı elan olunandan sonra Zaqafqaziya hökumətinin Batumdakı 

sülh danışıqları aparan heyəti parçalandı. Azərbaycan Milli Şurasının sədri M. Ə. 
Rəsulzadə müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti adından M. H. Hacınski (o Xarici 

işlər naziri idi) ilə birlikdə Türkiyə nümayəndəliyi ilə iyunun 4-də dostluq 
haqqında müqavilə imzaladı. 

 

Bitərəf Fətəlixan İskəndər oğlu Xoyskinin (1875 - 1920) başçılığı ilə Azərbaycan 

Demokratik Respublikası hökuməti təşkil olundu. Beləliklə, Azərbaycan xalqı 

nəinki türkdilli xalqlar arasında, həmçinin, bütün islam aləmində ilk dəfə olaraq 

respublika üsul – idarəsinə qədəm qoydu. İyunun 17-də Azərbaycan Milli 

Şurasının iclasında M. Ə. Rəsulzadə öz alovlu nitqində deyirdi: ―Dünya 

müharibəsi və Rusiya inqilabının təsiri ilə yeni doğmuş və həyat siyasətinə ilk 
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qədəm basmış olan Azərbaycan qayəsi əhatə olunmaz mühüm dəqiqələr keçirir. 

Bu yeni türk nuzad siyasəti rişə və buluğ bulub da millətlər zümrəsinə bəsail - 

həyat olaraq girə biləcək, yoxsa sısqa cocuq kimi südəmər halında tərki - həyat 

edəcəkdir? İştə bütün zehinləri işğal edən bir məsələ! İştə bir zaman ki, 

müqəddərat milliliyi əllərinə alanlar üçün Azərbaycan nuzadini tələf etditməmək 

kimi müşkül, fəqət müşkulliyi ilə bərabər şərəfli bir vəzifə və məsuliyyət tərtib 

ediyor‖.  
Gördüyünüz kimi, M. Ə. Rəsulzadə özünün bu alovlu nitqində hələ birinci dünya 

müharibəsi ərəfəsində ―Dirilik‖ jurnalı səhifələrində qaldırdığı və sonralar isə 

1917-ci ilin aprelində Bakıda keçirilən Qafqaz müsəlmanlarının qurultayında 

yenidən ortalığa atılan ―Azərbaycan qayəsi‖dən söhbət açır. Onu da qeyd edək ki, 

təəssüf ki, bir sıra görkəmli inqilabçıların əsərlərində 1918-ci il mayın 28-nə kimi, 

yəni Azərbaycan istiqlaliyyəti elan olunana qədər, bu torpağın Azərbaycan 

adlandırılması barədə, bu xalqın Azərbaycan xalqı olduğu barədə bir kəlmə də 

yoxdur. Onlar əsas bir məsələni unutmuşlar ki, rus xalqı müstəmləkə xalq deyildi. 

Onlar yalnız sinfi ziddiyyətləri aradan qaldırmaq uğrunda mübarizə aparırdılar. 

 

Amma Azərbaycan müstəmləkə idi və hətta ölkənin adı belə xəritələrdən 
silinmişdi. Müstəmləkə olan bir ölkədə isə ancaq milli azadlıq hərəkatından 

söhbət gedə bilərdi. Azərbaycan xalqı qarşısında ancaq müstəmləkədən azad olub, 
öz müstəqil milli dövlətini yaratmaq məsələsi dayanırdı. Bu çətin vəzifəni 

M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərliyi altında qabaqcıl Azərbaycan ziyalıları o dövrdə öz 
üzərlərinə götürdülər. 

 

1918-ci ilin iyununda M. Ə.Rəsulzadə həm Osmanlı dövlətinin başçıları ilə 

görüşmək, həmçinin Avropa dövlətlərinin iştirakı ilə Qafqaz məsələsi müzakirə 

olunacaq konfransada Azərbaycanı təmsil etmək məqsədi ilə İstanbula getmişdir. 

O, Avropa dövlət nümayəndələri ilə ünsiyyət yaradaraq Bakı şəhərinin 

işğalçılardan təmizlənməsinə çalışsa da, əməli bir nəricə əldə edə bilməmişdir. 

Belə olan təqdirdə bu tarixi vəzifəni Türkiyə dövləti öz üzərinə götürmüşdür. 

 

M. Ə. Rəsulzadənin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti iyunun 24-də İstanbula 

gəldi. İstanbulda nümayəndə heyəti çox gərgin vəziyyətdə işləməli oldu. Bu 

vəziyyət M. Ə. Rəsulzadənin göndərdiyi məlumatlarda daha dəqiq ifadə 

olunmuşdur. M. Ə. Rəsulzadənin 1918- ci ilin 6 avqustunda - 18 saylı 

məlumatında bildirilirdi: «Xarici İşlər naziri cənab Məmməd Həsən Hacınskiyə. 

Mən bir daha Tələt Paşa və Ənvər Paşa ilə görüşdüm. Sual çox qaranlıq idi, indi 

hər şey keçdi, onlar mənə ümid verdilər. Mən alman səfiri Bernsdorfolmla 

görüşdüm. Bakının neytral olması xəbərini qəzetə məlumat verən Tiflis 

nümayəndəliyindəki bir məmurdan öyrəndim... Hər ehtimala qarşı Bakı məsələsi 

əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəliyinin sədri - 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə» Azərbaycan Milli Şurası istiqlalımız uğrunda hətta 

özünü buraxmaq dərəcəsinədək lazım gələndə güzəştə getmişdi. Milli Şuranın 

istiqlal elanının ilk vaxtlarındakı mübarizəsi olduqca çətin idi. Azərbaycan 

daxilindəki bəzi qüvvələr Milli Şuranı ləğv etməyə çalışırdılar. Bu qüvvələr 

 

. 
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«İlhaqçılar» adı altında çıxış edərək hökumətin buraxılaraq Nuru Paşanın yeni 

hökumət təşkil etməsini tələb edirdilər. M. B. Məmmədzadə yazırdı: «O yalnız 

bitərəflik elan etməmiş, hökumətin və Milli Şuranın tamamilə dağılmasını və 

mövqeyini paşanın öz ordusu ilə təşkil edəcəyi hökumətə verməsini istəyirdi. 

Təşkil olunacaq bu «hökumət» isə rus çarizminin sabiq deputatları ilə 

şeyxülislamdan ibarət olacaqdı». Milli Şuranın son iclasında çıxış edən Müsavat 

lideri M. Ə. Rəsulzadə dedi: «Əfəndilər, hələ səhər iclasını açanda indiki şəraitin 

necə əhəmiyyətli olduğunu xatırlatmışdım...Əfəndilər, demək istəyirəm ki, 

Azərbaycan hətta Qafqazda ən azadlıqsevər və inqilabi respublika sayılan 

Gürcüstandan da xoşbəxt olacaq!..‖. 

 

Vəziyyətin gərginliyini nəzərə alıb, N. Yusifbəylinin təklifi ilə Milli Şuranın 17 

iyun tarixli iclasında Fətəli xan Xoyskinin ikinci kabinəsi təşkil edildi.Qeyd edək 

ki, Bakıdakı xəyanətkar qüvvələr mühüm mərkəzi əldən verməmək üçün ciddi 

müqavimət göstərirdilər. S. Şaumyanın Leninə göndərdiyi teleqramların 

məzmunundan aydın olurdu ki, Bakını əldən verməmək üçün hər xəyanətə əl 

atılırdı. Azərbaycanın müstəqilliyi elan olunduqdan sonra da Bakı Soveti və onun 

İcraiyyə orqanı olan Bakı Xalq Komissarları Soveti bütün vasitələrlə milli 

hökumətə qarşı mubarizə aparırdı. Bakı Xalq Komissarları Soveti tabeliyindəki 

ordunun köməyi ilə Azərbaycan hökumətinin yerləşdiyi Gəncəyə hücum etmiş, 

lakin Göyçay vuruşmasında kommuna qoşunlarının hücumu dəf edilmişdi. Sovet 

Rusiyasının köməyindən məhrum olan Azərbaycan Türkiyə qoşunlarının Bakıya 

yaxınlaşdığını görən Bakı Xalq Komissarları Soveti vəziyyətin gərginliyini başa 

düşürdü. Nəticədə ingilislərin Bakıya dəvət olunması haqqında qətnamə qəbul 

edildi və iyunun sonlarında eser-daşnak-menşevik ittifaqı əsasında «Sentrokaspi 

və Sovetin Muvəqqəti İcraiyyə Komitəsinin Rəyasət Heyəti diktaturası» adlı 

mürtəce hökumət təşkil olundu. Bakının taleyi olduqca təhlukəli idi. Bununla 

əlaqədar olaraq M. Ə. Rəsulzadə Şaumyanın mövqeyini kəskin ifşa edirdi. 1918-

ci ilin mart hadisələri zamanı «Bakının və ətraf rayonların İnqilabi Müdafiə 

Komitəsinə başçılıq edən Şaumyan 96 qırğında bilavasitə məsuliyyət daşıyırdı. 

S.Şaumyan «Bakinski raboçi» qəzetinin 1918-ci ilin 17 fevralında «Vətəndaş 

Rəsulzadəyə cavab» yazısında öz xəyanətkar mövqeyini açıqlayırdı. Hələ o 

zaman irəli sürülən Azərbaycan Muxtariyyəti ideyasına qarşı barışmazlıq göstərən 

Şaumyan 1917-ci ilin dekabrında Leninin imzaladığı Turkiyə ərazisində 

Ermənistana muxtariyyət verilməsi dekretinə nail olmuşdu. M. Ə. Rəsulzadənin 

təbirincə belə bir sənədi cibində gəzdirirdi. M. Ə.Rəsulzadəyə hücumunu davam 

etdirən Şaumyan bildirirdi: ―Tutaq ki, Rəsulzadənin özü inqilabi qayda- qanunun 

bərpası naminə milli polkların təşkilində şəxsən iştirak etsin, tutaq ki, onun 

obyektiv niyyətləri büllur kimi safdır, lakin obyektiv surətdə onun fəaliyyəti əks 

nəticə verəcəkdir, ona görə ki, sinfin siyasəti bu və ya digər şəxsiyyətin yaxşı 

niyyətlərindən deyil, sinfi niyyətlərindən irəli gəlir‖. Şaumyanın davam etdirdiyi 
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qorxulu siyasəti V. İ. Lenin 1918-ci ilin 14 fevralında göndərdiyi teleqramda belə 
ifadə edirdi: «Sizin mohkəm və qəti siyasətiniz bizi sevindirir» 

 

Bu ərəfədə, iyunun 17-də Azərbaycan Respublikası nümayəndələrinin İstanbul 

Beynəlxalq Konfransına (orada Mərkəz - Almaniya, Avstriya, Macarıstan, 

Türkiyə, Bolqarıstan və Qafqaz - Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan və Dağlılar 

İttifaqı) göndərilməsi müəyyənləşdi. Konfransda iştirak etmək üçün M. Ə. 

Rəsulzadə, X. Xasməmmədov və A. Səfikürdskidən ibarət nümayəndə heyəti 

təsdiq edildi. (Buraya əlavə dörd nəfər məsləhətçi və texniki heyət də daxil idi). 

Nümayəndə heyətinə konfrans iştirakçıları ilə siyasi, iqtisadi, maliyyə və hərbi 

məsələlərlə bağlı danışıqlar aparmaq və müqavilələr bağlamaq səlahiyyəti 

verilmişdi. 

 

M. Ə. Rəsulzadənin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti iyunun 24-də İstanbula 
gəldi. İstanbulda nümayəndə heyəti çox gərgin vəziyyətdə işləməli oldu. Bu 
vəziyyət M. Ə. Rəsulzadənin göndərdiyi məlumatlarda daha dəqiq ifadə 
olunmuşdur. M. Ə. Rəsulzadənin 1918- ci ilin 6 avqustunda - 18 saylı 

 

məlumatında bildirilirdi: «Xarici İşlər naziri cənab Məmməd Həsən Hacınskiyə. 

Mən bir daha Tələt Paşa və Ənvər Paşa ilə görüşdüm. Sual çox qaranlıq idi, indi 

hər şey keçdi, onlar mənə ümid verdilər. Mən alman səfiri Bernsdorfolmla 

görüşdüm. Bakının neytral olması xəbərini qəzetə məlumat verən Tiflis 

nümayəndəliyindəki bir məmurdan öyrəndim... Hər ehtimala qarşı Bakı məsələsi 

əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəliyinin sədri - 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə» . 

 

Nazirlər Şurasının sədri F. Xoyski 1918-ci ilin 31 avqustunda M. Ə. Rəsulzadəyə 

bu məzmunda məktub göndərmişdi: «Çox hörmətli Məhəmməd Əmin! Əli 

Mərdan bəy (Ə. Topçubaşov nəzərdə tutulur - N. Y.) vasitəsi ilə Sizə 5O min 

manat göndərirəm... Əllərinizi sıxıram. Sizin X. Xoyski» . M. Ə. Rəsulzadə 

İstanbuldan narahatlıqla bildirirdi: «Konfrans deyəsən sona yaxınlaşır, nəyin 

bahasına olursa-olsun Bakını tutmaq lazımdır» 

 

Göründüyü kimi, Bakının alınması həyati bir məsələyə çevrilmişdi. Müsavat 

yaradıcılarından M. Ə. Rəsuloğlunun xatirələri bu mənada çox maraqlıdır: «Türk 

ordusu qərargahına xəritə, plan yetişdirmək üçün Müsavat Partiyası bütün 

qüvvəsilə çalışırdı. Hər gün dəniz və quru yolla türk ordusu qərargahı nəzdində 

bulunan arkadaşımız, Abbas bəy vasitəsilə şəhərdəki əsgərlərin hərəkəti haqqında 

türk ordusu qərargahına lazımi məlumatlar verilirdi. Bolşeviklər bu məlumatın 

sürətlə öyrənilməsinə heyrət edirlərdi...»  
1918-ci il sentyabrın 15-də türk qoşunlarının kəskin hücumu ilə Bakı şəhəri 
alındı.Şəhərin alınması uğrundakı döyüşlərdə çoxlu qurbanlar verildi. 

 

Qeyd edək ki, M. Ə. Rəsulzadə hələ İstanbulda olarkən Almaniya ilə sovet 
Rusiyasının arasında Brest-Litovsk müqaviləsinə əlavə sazişə (27 avqust) cavab 

 

. 
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olaraq (həmin sazişə görə Almaniya Bakı neftinin bir hissəsini almaqla, 

Azərbaycanın bütün zəngin neft yataqlarının Kür sahilinə qədər Rusiyaya 

verilməsinə razı olurdu) Azərbaycan hökuməti adından Almaniyanın səlahiyyətli 

nümayəndəsi qraf Valdburqa bəyanat təqdim etmişdi. M. Ə. Rəsulzadənin təqdim 

etdiyi bəyanatda deyilirdi: «Axirən Almaniya ilə Rusiya arasında bağlanmış 

müqavilənin Bakıya aid maddələrindən son dərəcə təəccüb və heyrətə düçar olan 

hökumətindən aldığım təlimata əsasən aşağıdakı maddələri ali nəzərinizə 

çatdırmağa tələsirəm: Azərbaycan əhalisi rus inqilabında elan edilən və Brest-

Litovskda rus hökuməti tərəfindən təkid edilən «hər millətin öz müqəddəratını 

özünün təyin etməsi hüququndan» istifadə etməklə Dördlər İttifaqı dövlətlərinin 

dostluq duyğularına istinad edərək əsrlərdən bəri altında əyildiyi rus 

boyunduruğunu üstündən ataraq istiqlalını elan etsə də, adı çəkilən müqaviləyə 

əlavə olaraq bağlanmış müqavilələrlə Bakı şəhərinin rus hakimiyyəti altında 

qalmasına yardım etdiyini xəbər verməklə çox mütəəssir və kədərlidir» .  
M. Ə. Rəsulzadə bu problemlə bağlı qəti və kəskin mövqeyini «İqdam» 
qəzetindəki yazılarında da bildirirdi. Bundan əlavə ona müraciət edən qəzetlərin 
müxbirlərinə demişdi: 

«Bakısız Azərbaycan -Başsız bədəndir».  
Göstərilən cidd-cəhdlər nəticəsində 1918-ci il sentyabrın 23-də Tələt Paşa ilə 
Almaniya arasında gizli protokol imzalandı və həmin protokola əsasən Türkiyə 
qoşunları Azərbaycandan çıxır, Almaniya isə Azərbaycanın istiqlalının Rusiya 
tərəfindən tanınmasını təmin edirdi. 

 

Lakin sonrakı vəziyyət Almaniyanın bu prosesi təmin etməyinə imkan yaratmadı. 

Məlum oldu ki, Almaniya, Avstriya-Macarıstan və Osmanlı dovləti ilə 

Bolqarıstan məğlub olmuş, tarixin seyri dəyişmiş və Azərbaycan üçün yeni bir 

imtahan dövrü başlamışdı 109. Belə ki, Almaniya artıq məğlub dövlətə 

çevrilmişdi və 1918-ci il oktyabrın 30-da Lemons adasının Mudros limanında, 

ingilislərin «Aqamenon» gəmisində imzalanan sülhə əsasən Bakı, Batumi və digər 

yerlər muttəfiqlərin nəzarəti altına kecirdi . Türk qoşunlarının Bakıdan 

çıxarılmasından sonra şəhərə girən ingilislər Azərbaycanı müstəqil dövlət olaraq 

qəbul etmirdilər. Lakin general Tomsonla aparılan uğurlu danışıqlar getdikcə real 

nəticələr verirdi. 

 

Şübhəsiz ki, Müstəqil Azərbaycan dövləti quruculuğu prosesində ilk uğurlu 

addımlardan biri Azərbaycan Parlamentinin açılışı oldu. Qeyd edək ki, 

Parlamentin açılışına qədər Azərbaycan Milli Şurası fəaliyyət göstərirdi. Bakı 

azad olunduqdan sonra, 1918-ci ilin noyabrın 16-da Milli Şuranın növbəti 

toplantısı keçirildi. Milli Şura «Bütün Azərbaycan əhalisinə» müraciət qəbul 

etmişdi. Bəyanatda bildirilirdi ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları bir Vətənin 

övladları kimi bir-birinə yardım etməli, əl uzatmalı, kömək göstərməlidirlər. Milli 
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Şura noyabrın 19-da Azərbaycan Parlamentinin təmsis edilməsi haqqında qərar 

etmişdi. Qərarda göstərilirdi ki, Azərbaycanda azərbaycanlı türklərlə yanaşı, qeyri 

millətlərin nümayəndələri də yaşayır. Onlar da parlamentdə təmsil olunmalıdır . 

Dekabrın 3-də toplanan Azərbaycan Milli Şurasının iclasında Tomsonun da 

«qeyri millətlərin hökumətdə təmsilciliyi» müzakirə edildi və hökumətin 

tərkibində yerli millətin azərbaycanlıların çoxluğunun təşkil etməsi qərara alındı. 

Azərbaycan Parlamentinin açılışı 1918-ci ilin dekabrın 7-də oldu. Azərbaycan 

Parlamenti Nikolayevski (indiki İstiqlal) küçəsində yerləşirdi, iclaslar isə həftənin 

birinci və dördüncü günləri keçirilirdi. 

 

M. Ə.Rəsulzadə Milli Şuranın sədri olmaqla yanaşı, Azərbaycan parlamentinin 
hökumət komissiyasını təşkil edən partiyalar blokunun başçısı vəzifəsini də icra 
edirdi. 

 

Böyük siyasi xadim 1918-ci il dekabr ayının 7-də Azrəbaycan parlamentinin 

açılışı zamanı tarixi nitqində öz millətinə xitabən söylədiyi ―Bir kərə yüksələn 

bayraq bir daha enməz!‖ şüarı ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin danılmaz bir 

reallıq olduğunu bütün dünyaya elan etdi. Azərbaycan Cümhuriyyəti dövrünün 

 

istər onun dostları, istərsə də düşmanları tərəfindən ―Müsavat hökuməti‖ 

adlandırılması yeddi illik mücadilədən sonra hakimiyyətə gəlmiş bu partiyanın 

milli dövlət quruculuğunda necə mühüm rol oynadığını göstərir. Cümhuriyyət 

dövründə biləvasitə M.Ə.Rəsulzadənin siyasi liderliyi ilə milli dövlətçiliyimizin 

yaradılması sahəsində ciddi işlər görülmüşdür. Qısa müddət ərzində 40 minlik 

ordu yaradılmış, respublikanın ərazisi işğalçılardan təmizlənmiş, əmin-amanlıq 

bərpa edilmiş, dünya dövlətləri ilə diplomatik əlaqələr yaradılmış, milli pul 

tədavülə buraxılmış, ciddi sosial-iqtisadi islahatlara başlanılmış, Azərbaycan 

türkcəsi rəsmi dil elan edilmiş, milli kadrların yetişdirilməsində mühüm addımlar 

atılmışdır. 

 

Cümhuriyyət dövründə M.Ə.Rəsulzadənin gördüyü mühüm işlərdən biri Bakı 

Dövlət Universitetinin açılması ilə bağlıdır. Universitetin yaranması ilə əlaqədar o 

dəfələrlə Azərbaycan parlamentində məsələ qaldırmış, millətin formalaşmasıda 

universitetin əvəzsiz rolunu əsaslandırmışdır. Qeyd olunmalıdır ki, 

M.Ə.Rəsulzadə yalnız universiteti təsis etməklə işini bitmiş hesab etməmiş, oraya 

milli kadrların cəlb edilməsinə çalışmış, həmçinin Tarix-filologoya fakültəsində 

―Osmanlı ədəbiyyatı tarixi‖ndən mühazirə oxumuşdur. 

 

1919-cu ildə Bakıda nəşrə başlayan, lakin yalnız bircə nömrəsi çapdan çıxmış 
―İstiqlal‖ jurnalında böyük siyasi liderin ―Azırbaycan Respublikası‖ adlı siyasi-
publisistik yazısı dərc olunmuşdur. 

 

1920-ci ilin 27 aprelində hakimiyyətin bolşeviklərə təslim ediləməsində sonra elə 
həmin axşam M.Ə.Rəsulzadənin təşəbbüsü və göstərişi ilə C.Cabbarlının şəhər 
 
 

 

. 
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kənarındakı bağında gizli ―Müsavat‖ təşkilatı yaradılır və onun təqdimatı ilə 
M.B.Məmməzadə təşkilatın rəhbəri seçilir. 

 

1919-cu il iyunun 13-də isə Denikin təhlükəsi əleyhinə Bakıda büyük mitinq 
keçirildi. Mitinqi M. Ə. Rəsulzadə aparırdı. Saat 12-də başlanan mitinqdə Denikin 

əleyhinə «bəyannaməni» M. Ə. Rəsulzadə oxudu. Musavat Partiyası adından çıxış 
edən Piri Mursəlzadə bütün təşkilat üzvlərinin Azərbaycanın müstəqilliyini 

qorumağa hazır olduğunu bildirdi. Həsən bəy Ağayev həm Azəri türkcəsində, 

həm də rus dilində mitinq iştirakçılarına müraciət etdi. 

 

1919-cu ilin dekabrında Musavat Partiyasının II qurultayı (2-dən 12-dək) 

keçirildi. Qurultay Mustəqil Azərbaycan Respublikası şəraitində Partiyanın ilk 
rəsmi yığıncağı idi. Dekabrın 2-də axşam saat 4-də Haşımov binasında (fəhlə 

klubunun qarşısında) Müsavat Partiyasının 2-ci qurultayının açılış mərasimi oldu. 
Qurultay Musavat Partiyasının yeni proqramını qəbul etdi. 67 maddəlik Partiya 

Proqramı iki hissədən ibarət idi: Birinci hissə - Nəzəriyyə və məqsəd, İkinci hissə  
- Əməliyyat və yaxın məqsəd. Proqramın birinci hissəsində Azərbaycanın 

müstəqil bir dövlət haqqında yaşadığı qeyd olunurdu. Göstərilirdi ki, əsas 

amalımız Azərbaycan İstiqlalını bütün namus və vicdanımızla qorumalıyıq. 

Proqramın bu hissəsi milli məfkurəyə, milli əqidəyə, milli dövlətçilik 

prinsiplərinə söykənən dövlət quruluşuna əsaslanırdı. Proqramın ikinci hissəsi 

olan - «əməliyyat və yaxın məqsədləri» aşağıdakı bölmələrdən ibarət idi: 1. Şəkli 

idarə; 2. Həqqi-əhliyyət; 3. İqtisad və maliyyə işləri; 4. Torpaq məsələsi; 5. İşci 

məsələsi; 6. Ədliyyə məsələsi; 7. Ruhani idarəsi məsələsi; 8. Maarif məsələsi.  
M. Ə. Rəsulzadənin fəallığı ilə hazırlanan bu Milli Proqram o dövr üşün böyük 
hadisə idi. 

 

İkinci qurultay aşağıdakı qərarları qəbul etdi: 1. Qafqaz konfederasiyası; 2. 

Denikin təhlükəsi; 3. Dağıstan məsələsi . Sonra sədr qurultayın Rəyasət Heyətinin 

secilməsini təklif etdi. M. Ə. Rəsulzadə səs çoxluğu ilə sədr, Şəfi Rüstəmbəyov, 

Məşədi Əli Rəfiyev, Əbdül Qasım Rüstəmzadə və İbrahim Yüsif sədarətə, İslam 

bəy Kabulov, Mirzə Məmməd Axundov, Cavad Axundzadə və Mövsümzadə isə 

katibliyə seçildilər. 

 

Qurultayda Azərbaycanın ümumi inkişafını təmin edəcək mükəmməl və dolğun 

bir sənəd hazırlandı. Qurultayda Rusiya ilə də münasibətlərə diqqət edilərək 
bildirilirdi: «Biz Azərbaycan türkləri başqa qonşularımızla birgə Rusiya ilə 

dostluq və sülh şəraitində yaşamaq arzusundayıq». Lakin Rusiyanın Azərbaycana 
münasibəti bu fikrin həyata keçirilməsinə mane oldu. 1920-ci ilin 28 Aprelində 

Azərbaycan bolşeviklər tərəfindən işğal edildi. 28 Aprel işğalının səbəblərini 
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araşdırmadan qeyd etməliyik ki, M. Ə. Rəsulzadə milli, müstəqil dövlətimizin 
varlığı, qalıb yaşaması üçün bütün imkanlarını sərf etmişdi. 

 

Aprelin 27-də azərbaycanlı bolşeviklər gündüz saat 12-də Azərbaycan K(b)P MK, 

RK(b)P ölkə komitəsinin Bakı bürosu və Mərkəzi fəhlə konfransı adından 

Parlamentə 12 saatlıq ultimatum verdilər. Yaradılan Parlament komissiyası ilə 

kommunistlər arasında gedən danışıqlardan sonra qərara alındı ki, verilmiş 

ultimatum parlamentin fövqəladə iclasında müzakirə edilsin. Axşam saat 7.30 

dəqiqədə Parlamentin fövqəladə iclasında M. Hacınski komissiya adından bildirdi 

ki, kommunistlərin ultimatumunun bütün şərtləri müsavatcıların lideri M. Ə. 

Rəsulzadə istisna olmaqla komissiya tərəfindən qəbul edilir. Gecə saat 14.00-da 

hökumət təhvil verildi. Beləliklə M.Ə.Rəsulzadənin Azərbaycan istiqlalının elan 

olunmasında, milli demokratik dövlət quruculuğu prosesində rolu böyük idi və o, 

bolşeviklərin istila rejimi ilə barışmayacağını, mübarizə aparacağını bildirirdi. 

 

Stalinlə ixtilal xatirələri və II mühacirət 

 

Cümhuriyyətin devrilməsindən sonra M.Ə.Rəsulzadə may ayının sonlarına qədər 
Bakıda, daha sonra isə Lahıcda gizlənməli olmuş və həmin il avqustun 17-də 
Lahıc yaxınlığında – Qaraməryəmdə həbsə alınaraq Bakıya, Bayıl həbsxanasına 
gətirilmiş, ―Osobı otdel‖ bölməsində xüsusi nəzarət altında saxlanılmışdır. 

 

M.Ə.Rəsulzadənin həbsi Bakıda böyük həyəcan doğurmuş, xalqın qəzəbindən 
qorxan bolşeviklər mətbuat vasitəsilə izahat verməyə məcbur olmuşlar. Hətta İran 

inqilabçılarından Heydər Əmioğlu N.Nərimanov təhdid edərək ― 
M.Ə.Rəsulzadənin başından bir tük əskik olsa, görərsiniz‖, -demişdi.  
Həmin il noyabr ayının əvvələrində Vladiqafqazda olan İ.V.Stalin 

M.Ə.Rəsulzadənin həbs olunması xəbərini alaraq xüsusi qatarla heç kəsə 

bildirmədən Bakıya gəlmiş və XI Qızıl Ordunun xüsusi şöbəsinin rəisi 

V.Pankratova RSFSR Millətlər Komissarlığı adından dostunun həbsdən azad 

olunması barədə göstəriş vermişdir. Bunula 1905-ci idə onu ölümdən qurtaran 

M.Ə.Rəsulzadənin qarşısında vicdani borcunu yerinə yetirən İ.V.Stalin əski 

mücadilə yoldaşını özü ilə Moskvaya apararaq eyni zamanda onu gələcəkdə 

gözləyən təhlükədən xilas etmişdir. Moskvaya yola düşməzdən qabaq ona iki 

saatlığa ailəsi ilə görüşmək imkanı verilmişdir. M.Ə.Rəsulzadə ailəsi, uşaqları ilə 

görüşmüş və həmişəlik olaraq onlardan ayrılmışdır... 

 

M.Ə.Rəsulzadə Moskvada komissarlığa tabe olan Şərqşünaslıq institutunda eyni 
zamanda fars dilindən dərs demişdir. Bu illərdə İran dövlətinin nümayəndə heyəti 
tərkibində ticarət əlaqələri yaratmaq üçün Moskvada olan əski mücadilə yoldaşı 
S.H.Təqizadə ilə görüşləri onun gələcək taleyində mühüm rol oynamışdı. 

 

M.Ə.Rəsulzadənin ―Stalinlə ixtilal xatirələri‖ əsəri onun yaradıcıllığının Moskva 
dövrünü araşdırmaq baxımından əhəmiyyətlidir. Həmin əsərin ―Bir məqalənin 
macərası‖ bölməsində oxuyuruq: ―Dadaş Bünyadzadə Moskvaya gəlişində məni 

 

. 
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ziyarət etmiş, əlifba məsələsindəki görüşümü bir layihə halında yazmağı xahish 

etmiş və bu layihənin Azərbaycanda müdafiəsini şəxsən üzərinə götürəcəyinə vəd 

etmişdi. Mən məsələ haqqındakı görüşlərimi bir məqalə şəklində Moskvada 

Millətlər Komissarlığı tərəfindən nəşr olunan ―Jizn nasionalnostey‖ qəzetində 

nəşr etdirdim‖. Məqaləni yenidən nəşr edən bu qəzet sonunda öündən bir-iki 

cümlə əlavə etmiş və bu əlavə cümlələrdə ―əlifbanı‖ islah xüsusundakı 

fikirlərimizin kommunizmin müvəffəqiyyətlə yaymaq niyyətindən irəli ―gəldiyi‖ 

də göstərilmişdir. 

 

Ədəbi yaradıcıllığının Moskva dövrünü səciyyələndirən başqa bir fakt da vardır. 

Belə ki, Millətlər Komissarlığının orqanı olan ―Novıy Vostok‖ jurnalının 1922-ci 

il 1-ci nömrəsində növbəti sayında M.Ə.Rəsulzadənin ―Qədin İranın 

kommunistləri‖ adlı məqalənin dərc olunacağı bölmədə məlumat verilmişdir. Bu 

faktı ədib ―Stalinlə ixtilal xətirələri‖ əsərində də xatırlamağı vacib bilmişdi. Bu 

məqsədlə ―Vostok‖ adı ilə Pavloviçin idarəsində çıxan qalın bir məcmuədə nəşr 

edilmək üçün Sasanilər dövründəki məşhur Məzdək hərəkatı haqqında məqalə 

qələmə almışdı. Lakin təəssüf ki, məqalə jurnalın həmin sayında dərc 

edilməmişdir. Bu fakt M.Ə.Rəsulzadənin həmin dövrdə artıq mühacirətdə getməsi 

ilə bağlıdır.  
M.Ə.Rəsulzadənin mühacirətə getməsi səbəbləri də müxtəlif cür izah 

olunmaqdadır. Bəzilər qeyd edirlər ki, labüd repressiyalardan xilas etmək üçün 

İ.V.Stalin onun mühacirət etməsinə imkan yaratmışdı. Bəziləri isə bunu 

M.Ə.Rəsulzadənin şəxsi təşəbbüsü ilə bağlayırlar. Lakin mühacirətin düzgün 

təfsilatı görkəmli Azərbaycan ədəbiyyatşünası Əbdülvahab Yurdsevərin (1898-

1976) böyük siyasi liderin vəfatı münasibəti ilə yazdığı xatirə yazısında öz əksini 

tapmışdır. Ə.Yurdsevər qeyd edir: ―Müsavat‖ partiyasının gizli mərkəzi 

komitəsinin ən mühüm təşəbbüslərindən biri M.Ə.Rəsulzadəni Moskvadan 

qaçırmaq olmuşdur. Əvvəlcə bir yoldaş vasitəsilə, sonra isə sabiq parlament üzvü, 

mərhum Rəhimbəy Vəkilov (1897-1937) və bakı əsgəri təşkilatının rəisi, şəhid 

olmuş Dadaş Həsənzadəni (1898-1926) bir qədər pul ilə Moskvaya göndərmək 

sürətilə M.Ə.Rəsulzadə ilə təmasda olmuşlar. Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə 

təklif olunmuşdur ki, elmi-tədqiqat adı ilə Leninqrada getsin. Onun oardan tatar 

maarifçilərindən Musa Cərullah Bigiyevin (1875-1949) müyəssər yardımı ilə və 

qayıqla Fin körfəzi üzərindən keçərək Finlandiyaya qaçırılması təmin edilmişdir‖. 

Bir ay Finlandiyada qaldıqdan sonra Əlimərdan bəy Topçubaşovun təşkil etdiyi 

pasport və viza ilə Fransaya, oradan isə Türkiyəyə getmişdir. 

 

M. Ə. Rəsulzadənin Turkiyədəki fəaliyyətini iki dövrə bölmək olar. Birinci dövr 
1922- 1931-ci illəri əhatə edir; İkinci dövr isə 1948-ci ildən başlayır. Hər iki 

dövrdə o, böyük çətinliklərlə qarşılaşmışdır. Mühacirət həyatının ağır şərtləri 
daxilində mübarizə aparmaq, maddi imkansızlıq, yurdsuzluq kimi çətinliklər 
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içərisində yaşamaq və nəhayət kənar ölkə daxilində (Türkiyə olsun, yaxud Avropa 
olkələri) siyasi mücadiləyə uyğunlaşmaq çox çətin idi. 

 

1922-ci ilin sonlarından M. Ə. Rəsulzadə İstanbulda fəaliyyətə başladı. M. Ə. 

Rəsulzadənin milli mücadilə tariximizdə ən böyük xidmətlərindən biri 

azərbaycanlı mühacirləri (o zaman mühacirlər iki qrupa bolunmuşdu: siyasi və 

qeyri-siyasi) birləşdirib toplamağı oldu. Parisdə, Tehranda, Almaniya, İtaliya, 

Fransada, Xorasan, Mazandaran, Qars, Ərzrum kimi şəhərlərdə 

nümayəndələrimizin, əski mühacirlərimizin olmasına baxmayaraq İstanbulda bu 

işi M. Ə. Rəsulzadə öz üzərinə götürmüşdü. O, ilkin olaraq Müsavatın Xarici 

ölkələr Bürosunu yaratdı. 1924-cu ildə Milli Mərkəz təşkil edib, müsavatçı 

olmayan siyasətçiləri də bir təşkilat halında birləşdirdi. Tezliklə butun Sovetlər 

Birliyini həyacana gətirən «Yeni Qafqasiya» jurnalını nəşr etdi. Aydə iki dəfə 

çıxan bu jurnalın məlum siyasi səbəblər üzündən sahibi və məsul müdiri kimi 

əslən Dağıstandan olan Seyid Tahiri görürük. ―Yeni qafqasiya‖nın səhifələrində 

M.Ə.Rəsulzadənin ―Stalinə məktub‖u dərc olunmuşdur.Şəxsən İ.V.Stalinə 

göndərilmiş həmin məktunda ədib mühacirətinin səbbələrini açıqlamış və 

Rusiyada gedən yeni imperiya siyasətini kəskin tənqid etmişdir. 

 

Az müddət içərisində M. Ə. Rəsulzadə «Azərbaycan Cümhuriyyəti, keyfiyyəti-

təşəkkülü, şimdiki vəziyyəti» əsərini yazıb çap etdirdi. Əsər böyük maraqla 
qarşılandı. Vyanada çıxan «Doyce Ostrey - Xişe Taqes Saytunq» qəzetində, 

Türkiyədə çap edilən məşhur «Tan», «İqdam», «Axşam», «Əməl» mətbu 
orqanlarında əsərə yüksək qiymət verilirdi. 

 

1924-cü ildə İstanbulda ədibin ―İstiqlal məfkurəsi və gənclik‖, ―Rusiyada siyasi 

vəziyyət‖, 1928-ci ildə ―İnqilabçı sosializmin iflası və demokratiyanın gələcəyi‖, 
―Milliyət və bolşevizm‖, ―Qafqaziya türkləri‖ əsərləri çap olunmuşdur. Məqalələr 

toplusundan ibarət olan ―Milliyət və bolşevizm‖ əsəri iki il sonra – 1930-cu ildə 

fars dilində İstanbulda nəşr edilmidir. 

 

M.Ə.Rəsulzadə bu illərdə ―Yeni Qafqaziya‖ (1923-1928) jurnalı ilə yanaşı, 
―Azəri-Türk‖ (1928-1931), ―Odlu yurd‖ (1929-1930) jurnallarına və həftəlik 

―Bildiriş‖ (1929-1931) qəzetinə redaktorluq etmişdir. 1930-cu ilə onun Parisdə 
fransızca ―Azərbaycan və istiqlaliyyəti‖, rus dilində isə Varşavada ―Panturanizm 

haqqında‖ kitabları çap olunmuşdur. 

 

Bəzi tədqiqatçılar onu məşhur ―Qulaq Arxipelaqları‖ əsərinin müəllifi 
A.Soljenitsınla müqayisə edirlər. Lakin ədalət naminə deyilməlidir ki, 

A.Soljenitsının yalnız sovet həbs düşərgələri ilə məhdudlaşan əsəri 50-60-cı 

illərin yekunudursa, M.Ə.Rəsulzadənin tədqiqatları isə hələ 20-ci illərin 
başlanğıcından ciddi, sistemli müşahidə, təhlil və yaradıcılıq axtarışlarının 

məhsuludur. 
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1924-cü ildə M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərliyi altında Azərbaycan Milli Müsavat 

partiyası və Azərbaycan Milli Mərkəzi fəaliyyətə başladı. M.Ə.Rəsulzadənin 

fəaliyyəti başlıca olaraq iki istiqamətə yönəlmişdir: bir tərəfdən Azərbaycanın 

siyasi mücadiləsinin yürütmək, müstəqil dövlətin bərpası bərpası uğrunda 

mübarizə aparmaq, o biri tərəfdən onun elmi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı ilə türk və 

dünya xalqlarını tanış etmək. 

 

1931-ci ilin əvvəllərindən M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan mühacirətinin digər 
nümayəndələri ilə birlikdə Türkiyəni tərk edib Avropaya getməyə məcbur olur. 

İ.V.Stalin Sovet İttifaqının təhlükəsizliyini tam ―təmin etmək‖ üçün gənc Türkiyə 
dövlətini bu işə təhrik edir. Berlində nəşr edilən ―İstiqlal‖ qəzetinin ilk 

nömrəsində ―Qısılmayan bir səs‖ adlı baş məqalədə bu hadisə haqqında məlumat 
vermişdir. 

 

M.Ə.Rəsulzadə və Azərbaycan mühacirətinin digər nümayəndələrini o zamankı 
Polşa hökuməti qəbul edir. Polşada yaşadığı illərəd M.Ə.Rəsulzadənin 
redaktorluğu ilə Almaniyada ayda üç dəfə çıxan ―İstiqlal‖ qəzeti (1932-1934) və 
―Qurtuluş‖ jurnalı (1934-1938) nəşr olunur. 

 

Mühacirətdə M.Ə.Rəsulzadənin işlətmiş olduğu açıq və gizli imzalar əsasən 
aşağıdakılardır: ―Mehmet Emin Resulzadə‖, ―Mehmet Emin‖, ― M.Ə.Rəsulzadə‖, 
―M.Əlif Rəsulzadə‖, ―Yalvac oğlu‖ və s. 

 

M.Ə.Rəsulzadə Polşada yaşadığı illərdə Vanda (Leyla) adlı polyak qızı ilə 
evlənərək yenidən ailə həyatı qurmuşdur. O, ömrünün sonuna kimi bu qadınla 

yaşamışdır. M.Ə.Rəsulzadənin müxtəlif dillərdə olan dünya mətbutanı maneəsiz 

izləməsində, bir çox əsərlərinin Avropa dillərinə tərcümə olunmasında Vanda 
xanımın əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. 

 

M.Ə.Rəsulzadə 14 iyul 1934-cü ildə Brüsseldə sabiq Gürgüstan, Şimali Qafqaz 
respublikaları başçıları ilə birlikdə sovet imperiyasına qarşı birgə mübarizə 
məqsədini daşıyan ―Qafqaz Konfederasyonu‖ mizaqını imzalamışdır. 

 

M.Ə.Rəsulzadənin ömrünün mühacirət illəri Əbdülvahab Yurdsevər, Mirzəbala 

Məmmədzadə, Məmməd Sadiq bəy, Mustafa bəy Vəkilov, Məhəmməd Əli 

Rəsuloğlu, Əhməd Cəfəroğlu, Azər Təkin, Kərin Odər, Abbasqulu Kazımzadə və 

başqa mücahidlər və Vətən fədailəri ilə bircə mübarizə cəbhəsində keçmişdir. Bir 

tərəfdən maddi vəziyyətin çətinliyi, digər tərəfdən vətəndən uzaqda, qürbətin 

zalımlığında təncə gəlmiş mübarizə yoldaşları arasınsa ideya ixtilafları 

partiyadaxili çəkişmələrə səbəb olmuşdur. Mühacirətdə M.Ə.Rəsulzadə əleyhinə 

Nağı Şeyxzamanlı ( ―Biz və onlar‖), Şəfi bəy Rüstəmbəyli (― Yıxılan bütlər‖, 
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M.Ə.Rəsulzadənin ―Şəfibəyçilik‖ adlı kitabcasına cavab olaraq, ―Məhəmməd 

Əmin Rəsulzadənin fəci sükutu‖), Şərafəddin Erəl ( ―Azərbaycan politikaçılarının 

yanlışları‖) və başqaları mütəlif əsərlər yazıb çap etdirmişlər. Bu əsərlərdən aydın 

olur ki, pul məsələsinə görə dəfələrlə onu böhtanlamağa çalışmışlar. Hətta bir 

təsadüf nəticəsində Varşava küçələrində itirdiyi pullara görə ona şübhə ilə 

yanaşanlar olmuşdur. Mübahisələrin bir kökü də liderlik üstündə olmuşdur. 

Vaxtilə ADR-in yaranmasında M.Ə.Rəsulzadə ilə çiyin-çiyinə mübarizə aparan 

Şəfi bəy Rüstəmbəyli mühacirətdə liderlik üstündə onunla ixtilafda olmuşdur. 

Firqəni daxilən parçalamaq istədiyinə görə səs çoxluğu ilə onun sıralarından xaric 

edildikdən sonra o, Xəlil bəy Xasməmmədovu və partiyanın bir neçə savatsız 

üzvlərini öz tərəfinə çəkərək Məhəmməd Əmin bəyi məhkəməyə dəvət etmiş, 

böyük siyasi xadim etika xatirinə bu təklifi cavabsız buraxmışdır. 

 

Polşada yaşaığı illərdə M.Ə.Rəsulzadə müsavatçıların Milli Məclisini toplamış, 
1936-cı ilin avqustunda çağrılmış qurultayda firqənin ―Yeni proqram əsasları‖ 
qəbul olunmuşdur. Yeni proqramda sosial məsələlərə üstünlük verilir, ictimai 

baxış kimi ―milli təsanüd‖-birlik prinsipi əsas tutulurdu. 

 

Polşanın almanlar tərəfindən istila edilməsi ilə bağlı Rumınyaya keçən 
M.Ə.Rəsulzadə burada ədəbi və ictimai-siyasi fəaliyyətini davam etdirmişdir. 

 

1942-ci ildə Almaniya xarici işlər nazirliyinin Şərq müvəkkili Fon Şulenberqin 

dəvəti ilə (sonralar o, Hitler əleyhinə qəsddə təqsizləndirilərək edan edilmişdir) 

Berlinə gedən M.Ə.Rəsulzadə burada Almaniyanın səlahiyyətli dövlət adamları 

ilə Azərbaycan cümhuriyyətinin müqəddəratı ilə bağlı danışıqlar aparmışdır. 

Berlinin Adlon hotelində keçirildiyi üçün siyasi ədəbiyyata bu danışıqlar 

―Adloniada‖ kimi daxil olmuşdur. M.Ə.Rəsulzadə faşist Almaniyası ilə apardığı 

dialoqda Azərbaycan tərəfinin mövqeyini 12 maddəlik memorandumda ifadə 

etmişdir: Azərbaycanlıların alman həbs düşərgələrindən çıxarılması, onların 

yalnız sivil (mülki) işlərəd işlədilməsi, milli Azərbaycan ordusunun yaradılması, 

ordu başçısının azərbaycanlılardan seçilməsi, azərbaycanlıların Sovet 

imperiyasında yaşayan digər xalqlara qarşı deyil, yalnız ruslara qarşı vuruşması, 

qoşunlar Azərbaycana girən zaman milli ordunun daxil olmasının təmin olunması 

və.s. Almaniya tərəfinin bu şərtləri qəbul etmədiyi təqdirdə M.Ə.Rəsulzadə 

faşizmin iç üzünü anlayır və Berlini tərk etmək qərarına gəlir. Şərqşünas alim 

pofessor Hervard Fon Mendenin onu avqusta kimi saxlaya bilir. 

 

1643-cü ildə Buxarestə keçən M.Ə.Rəsulzadə bir il sonra sovet qoşunlarının 

hücumu ilə əlaqədar olaraq şəhəir tətk etmiş, İsveçrəyə keçmək üçün viz ala 

bilmədiyi təqdirdə Almaniyanın Frayburq şəhərinə sığınmışdır. Almaniyada 

olduğu müddətdə Azərbaycan əsirləri ilə əlaqə saxlamış, tez-tez onların 

yaşadıqları düşərgələrdə olmuşdur. O, mayor Əbdürrəhaman Fətəlibəyli 

Düdənginski (1908-1954) ilə birgə Azərbaycan legionun yaradılmasında mühüm 

rol oynamışdır. 
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Hərb illərini Avropanın müxtəlif ölkələrində keçirməyə məcbur olan 

M.Ə.Rəsulzadə 1947-ci ilin sentyabrında Türkiyəyə dönmüş (Atatürkdən sonra 

hakimiyyətə gəmiş İsmət İnönü ilə apardığı danışıqlar nəticəsində istəyinə nail 

olmuşdu) və ömrünün sonuna kimi Ankarada yaşamışdır. 

 

1952- ci ildə Avropaya qısa bir müddətdə səyahətə çıxan M.Ə.Rəsulzadə orada 

―Qafqaz istiqlal komitəsi‖ni qurmuş, Avropa radiostansiyaları ilə dünyaya 
müraciər etmişdir. 

 

M.Ə.Rəsulzadə 1955-ci il mart ayının 6-da gecə saat onbirə on dəqiqə qalmış 72 
yaşında Ankara universitetinin tibb fakültəsinin daxili xəstəliklər klinikasında 

şəkər xəstəliyindən vəfat etmişdir. Gözlərini dünyaya yumarkən o üç dəfə 
―Azərbaycan‖- demişdir. Məhəmməd Əmin bəyin qəbir daşına onun məşhur ― Bir 

kərə yüksələn bayraq bir daha enməz‖ və ―Millətlərə istiqlal, insanlara hüriyyət‖ 
kəlamaları həkk olunmuşdur. 

 

Bir də şair KərimYayçılının onun ölümünə həsr elədiyi ―Batan günəş‖ şerindən: 

 

Yaşatmazdı qəlblərdə ümidsizlik və məlal, 

Onun məfkurəsiydi Haqq, Müsavat, İstiqlal! – misraları. 
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Xülasə 
 
Cümhuriyyət Hökuməti ictimai-siyasi həyatın digər sahələrində olduğu kimi, müstəqil milli 

iqtisadiyyat quruculuğu və sosial sahədə də mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. Məqalədə 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti müstəqil Azərbaycan ideyasını müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatı 

yaratmaqla reallığa çevirmək üçün ciddi addımlar atması ilə bağlı məqamlar araşdırılmışdır. 

İstiqlalın görkəmli öndərləri olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Əlimərdan bəy 

Topçubaşov və başqalarının sosial-iqtisadi baxışlarında elə bir demokratik cəmiyyətin qurulması 

nəzərdə tutulurdu ki, orada vətəndaşlar arasında siyasi bərabərliyin bərqərar edilməsi ilə yanaşı, 

sosial ədalətsizlik də aradan götürülsün. 
 
Açar sözlər: AXC,öndərlər,sosial-iqtisadi,siyasi bərabərlik,ictimai-siyasi 
 
 
 

 

AXC-nin dövründə neft sənayesi ağır vəziyyətdən çıxarılmış, dağıdılmış Bakı-
Batum neft kəməri bərpa olunmuş, Bakı-Culfa dəmiryolu inşası davam etdirilmiş, 

Kür çayı üzərində körpü salınmış, Azərbaycan Dövlət Bankı yaradılmış, milli pul 
nişanları buraxılmış, Xəzər dəniz gəmiçiliyi inkişaf etdirilmişdi. 

 

Rəsulzadənin "Fikri, milli və siyasi istiqlalların kökü iqtisadi istiqlaldır" 
konsepsiyası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bütün fəaliyyəti dövründə daim 

diqqət mərkəzində saxlanılırdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iqtisadi 
platformasında mülkiyyət plüralizmi-dövlət mülkiyyəti, xüsusi, şəxsi, səhmdar, 
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bələdiyyə mülkiyyəti və digər mülkiyyət formalarının inkişafı üçün bərabər 

imkanlar yaradılması nəzərdə tutulurdu. Bolşevizmdən fərqli olaraq, Cümhuriyyət 

liderləri fabrik, zavod, torpaq və digər əsas istehsal vasitələri üzərində xüsusi 

mülkiyyəti rədd etmirdilər. Əksinə, hesab edirdilər ki, "bu cür mülkiyyəti 

tamamilə aradan qaldırmaq indiki vəziyyətdə insanların şəxsi təşəbbüs qüvvətini 

zorakı olaraq aradan götürür". Eyni zamanda, xüsusi mülkiyyətin miqyası 

müəyyənləşdirilir, bu işdə ifrata varmağın zərərli olduğu göstərilirdi. Qeyri-

məhdud mülkiyyət hüququ və mənimsəmədə ifratçılıq xüsusi mülkiyyətin 

yoxluğu qədər zərərli sayılırdı. "Hər bir əkinçi özünün əkib-biçə biləcəyi 

miqdarda torpağa sahiblik etməlidir!" prinsipini əsas götürən Azərbaycan 

islahatçıları geniş torpaqları ölü halında buraxan torpaq sahiblərinin mülkiyyət 

haqqını rədd edirdilər. Bu cür torpaq sahələri əvvəlki sahiblərindən alınıb, əkinçi 

vətəndaşlar arasında yenidən bölüşdürülməli idi. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin iqtisadi siyasətində nəzərdə tutulurdu ki, xüsusi mülkiyyətin 

mövcudluğu mülkiyyətin tamamilə xırdalanmasına aparmamalıdır. Xüsusən də, 

fabrik və zavodların xırdalanması yolverilməz hesab edilirdi. Respublikanın 

iqtisadi qanunvericiliyinə görə, dövlət mülkiyyətinə, qismən də bələdiyyə 

mülkiyyətinə "dövlətin sərvət və gəlir qaynağını təşkil edən yeraltı mədənlər", 

həmçinin "dəmir yolu, işıq, su, teleqraf və s. bu kimi ümumi işlərə xidmət edən 

quruluşlar" daxil edilirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin aqrar proqramının 

əsasını aqrar islahatı haqqında Parlamentə təqdim olunmuş "Müsavat" 

fraksiyasının və əkinçilik nazirliyinin mövqeyini əks etdirən qanun layihələri 

təşkil edirdi. Göstərilən qanun layihələrinin hər ikisinin məqsədi, müəyyən 

fərqlərinə baxmayaraq, torpaqsız və aztorpaqlı əhalini torpaqla təmin etmək idi. 

Həm də, xüsusi torpaq mülkiyyətini ləğv etmək deyil, torpağı xüsusi mülkiyyətə 

elə istehlak normaları üzrə vermək nəzərdə tutulurdu ki, bir tərəfdən kənd 

əhalisini gəlirlə təmin etmək mümkün olsun, digər tərəfdən istifadəsiz xüsusi 

sahibkar torpaqları qalmasın. "Müsavat" fraksiyasının qanun layihəsində 

torpaqların əvəzsiz paylanması, digər qanun layihəsində isə müəyyən əvəz 

müqabilində verilməsi nəzərdə tutulurdu. Birinci qanun layihəsində əvvəlki 

sahibkarların mülkiyyətində 75 desyatin, digər qanun layihəsində isə, yerli 

şəraitdən asılı olaraq, müxtəlif miqdarda torpaq sahəsinin saxlanması 

müəyyənləşdirilmişdi. 

 

Pul-maliyyə islahatları 

 

Mövcud olduğu 23 ay ərzində Cümhuriyyət Hökuməti bir sıra cari təsərrüfat 

məsələlərinin həllində mühüm uğurlar qazanmışdı. Müstəqil dövlətin atributu 

kimi, milli pul vahidinin buraxılması Cümhuriyyətin maliyyə siyasətinin mühüm 

uğuru idi. 1918-ci ilin əvvəlindən Bakıda yeni kağız pullar - "Bakı bonları" 

buraxıldı (bu zamanadək tədavüldə "Nikolay" pulları və "Kerenski" pul vahidləri 

işlənirdi). Milli pul vahidinin möhkəmləndirilməsi, onun alıcılıq qabiliyyətinin 

qorunub saxlanması ilk vaxtlardan Hökumətin iqtisadi siyasətinin əsas məsələsi 

oldu. Çünki milli valyuta inflyasiya şəraitində dövriyyəyə buraxılmışdı. Hökumət 
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həm əvvəlki dövrdən miras qalan, həm də respublikanın mövcudluğu dövründə 

baş verən inflyasiyaya qarşı mübarizə aparmalı olurdu. Bu məqsədlə müstəqil 

dövlətin maliyyə, vergi, bank-kredit sistemi yaradıldı. 1919-cu ilin sentyabrında 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Dövlət Bankı açıldı. Maliyyə Nazirliyinin 

1919-cu il 20 iyul tarixli qərarı ilə əmtəələrin sərbəst ixracına nail olunması 

nəzərdə tutulurdu. Ölkə iqtisadiyyatında inflyasiyanın qarşısını almaq üçün 

Hökumət bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tuturdu. Xarici iqtisadi-

ticarət fəaliyyətinin iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılması və pul tədavülünün 

tənzimlənməsində rolu Parlamentin 1919 il 24 noyabr tarixli iclasında geniş 

müzakirə olunmuşdu.  
Azərbaycan Dövlət Bankı (ADB) Dövlətin maliyyə-iqtisadi müstəqilliyinin təmin 

olunması məqsədilə yaradılmışdı. Belə ki, Rusiya Dövlət Bankının Bakıdakı 

şöbəsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin qarşısında duran mühüm 

dövlətçilik vəzifələrini yerinə yetirə bilməzdi. Buna görə də Hökumət 1919-cu il 

martın 7-də ADB-nin təşkili barədə layihəni bəyəndi və bankın nizamnaməsini 

hazırlamağı Maliyyə nazirinə tapşırdı. 1919-cu il mayın 20-də ADB-nin 

nizamnaməsi Nazirlər Şurasına təqdim olundu. Nizamnamə hazırlanarkən Rusiya 

Dövlət Bankının nizamnaməsi əsas götürülmüş, lakin bir sıra dəyişikliklər və 

ixtisarlar edilmişdi. Məsələn, banka qanunvericilik qaydasında müəyyən olunmuş 

əsaslarla pul nişanları buraxmaq hüququ verilmişdi; mərkəzi idarənin və onun 

ayrı-ayrı qurumlarının tərkibi ixtisar olunmuş, eyni zamanda, mərkəzi idarə Bakı 

şəhərindəki əməliyyat şöbəsi ilə birləşdirilmişdi; bankın yerli strukrurlarının şöbə 

və agentlik hesab edilməsi məqbul sayılmamış, yaradılması nəzərdə tutulan 

strukturların hamısı bölmə adlandırılmışdı. Onların ştat cədvəli, hüquq və 

vəzifələri də buna müvafiq olmalı idi. Nizamnaməyə görə, ADB-nin vəzifələri 

kommersiya banklarının vəzifələrindən geniş idi və o dövlət xarakterli bir sıra 

tapşırıqları, o cümlədən pul emissiyasının yerinə yetirməsi dövlətin maliyyə 

aparatı kimi müvafiq hallarda digər ölkələrin eyni orqanları ilə sazişlər 

bağlanması, valyuta məsələsinin tənzimlənməsi və s. funksiyaları yerinə yetirməli 

idi. ADB haqqında hazırlanmış qanun layihəsi 1919-cu il mayın 26-da Hökumət 

tərəfindən bəyənildi və Parlamentin təsdiqinə verildi. Layihə təsdiq olunana qədər 

isə, iyunun 2-də Hökumət Dövlət bankı haqqında məsələnin müzakirəsi üçün 

özünün və Bakıdakı Britaniya qoşunları komandanlığının nümayəndələrindən 

ibarət komissiyanın təşkili barədə qərar qəbul etdi. İyunun 9-da Hökumət Dövlət 

bankının bütün aktiv və passivləri ilə birlikdə Azərbaycan Hökumətinə verilməsi 

barədə Britaniya komandanlığı qarşısında məsələ qaldırdı. Avqustun 25-də qəbul 

olunmuş qərara əsasən, Maliyyə Nazirliyinin kredit şöbəsinin neft sənayeçilərinə 

ayırdığı borclar ADB-yə verildi. Bankın təsis edilməsi ölkənin iqtisadi-təsərrüfat 

həyatını möhkəmləndirmək zərurətindən irəli gəlmişdi. Kredit banklarına ümidini 

itirən əhali əmanətlərini oraya qoymurdu. Bu da əhalidə çox böyük məbləğdə 

dövriyyədən çıxmış pulun yığılıb qalmasına səbəb olmuşdu. Nəticədə, əlavə kağız 
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pul kəsilməsi zərurəti doğurur, manatın alıcılıq qabiliyyətinə mənfi təsir 
göstərirdi. ADB-nin məqsədi pul tədavülünü asanlaşdırmaq, milli ticarət, sənaye 
və kənd təsərrüfatına yardım etmək, habelə pul sistemini möhkəmləndirmək idi.  
İlk vaxtlar bankın əsas kapitalı 500 milyon, ehtiyat kapitalı isə 20 milyon manata 

bərabər idi. Əsas kapitalı yaratmaq üçün Hökumət ADB-yə, əlavə olaraq, 50 

milyonluq Azərbaycan və Zaqafqaziya əsginası verdi. Beləliklə, bank kağız pul 

kəsmək üçün müstəsna hüquqa malik oldu. ADB-yə Bankirlər Şurası rəhbərlik 

edirdi. 1919-cu il sentyabrın 18-də Dövlət bankının nizamnaməsi təsdiqləndi, 

sentyabrın 30-da onun təntənəli açılışı oldu. 1919-cu il sentyabrın 1-dən fəaliyyət 

göstərən Gəncə bankı isə oktyabrın 25-də qəbul olunmuş qanunla Dövlət bankının 

şöbəsi statusunu aldı. Hidayət bəy Niyazov Azərbaycan Dövlət Bankı Gəncə 

şöbəsinin müdiri, Mirmahmud Ağamirov nəzarətçi vəzifəsini icra edən, Qafar 

Ələkbərov böyük mühasib, Yəhya Nəbiyev isə kassir təyin olundu. Dövlət 

Bankının Gəncə şöbəsinin açılması ölkənin bu bölgəsində bank-maliyyə 

əməliyyatlarının canlanmasına müəyyən təsir göstərdi. 

 

Gömrük 

 

Parlament xəzinəyə müəyyən rüsum (ixrac olunan xammalın dəyərinin 25 faizi 

qədər) keçirmək şərti ilə xammal ixracına icazə verilməsinə dair qanun (1919-cu 

il, 11 dekabr) qəbul etdi. Xaricə gizli yolla gümüş, qızıl, platin aparılmasına görə 

məsuliyyət məsələsinə baxıldı. Qüvvədə olan 1914-cü il 15 noyabr tarixli 

qanunun 1919-cu il 20 oktyabr tarixli qanunla əvəz edilməsi, bu sahədə 

məsuliyyəti artırdı. Ölkənin sərhədləri daxilində mal mübadiləsini tənzimləmək 

məqsədilə 1919-cu ilin avqust ayından Azərbaycana xaricdən gətirilən bir sıra 

zinət şeylərinə müvəqqəti olaraq xüsusi gömrük tarifləri tətbiq olundu. Eyni 

zamanda daxili bazarı tənzimləmək məqsədilə Azərbaycandan kənara göndərilən 

əmtəələr üçün yeni müvəqqəti gömrük qaydalarının tətbiq edilməsi haqqında 

qanun qəbul edildi (1920-cu il, 9 fevral). Zəruri tədbirlər sırasında əmtəələrin 

sərbəst ixracına nail olunması da var idi. Xaricdən Azərbaycana gətirilən spirtli 

içkilərə, balıq məhsullarına gömrük rüsumlarının artırılması haqqında 1919-cu 

ilin avqust ayında Parlamentin maliyyə-büdcə komissiyasında bəyənilən qanun 

layihələri də daxili bazarın qorunması və inflyasiyanın qarşısının alınmasına 

xidmət edirdi.  
Hökumət çevik vergi siyasəti yeridir, dövlət xərclərinin ixtisar edilməsi 

istiqamətində tədbirlər görürdü. Bu məqsədlə xaricdən ölkəyə gömrüksüz 
gətirilən malların siyahısı müəyyənləşdirilmiş (bu siyahıya 200-dən çox məhsulun 

adı daxil edilmişdi), xarici sərmayəçilərə və Azərbaycana sərmayə qoymaq 
arzusunda olanlara güzəştli şərtlərlə Bakı bonları təklif olunmuşdu. 

 

Beynəlxalq əlaqələr 

 

Yeni əsaslarda beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin qurulması da Hökumətin qarşısında 
duran mühüm məsələlərdən idi. İstiqlal bəyannaməsində xarici ölkələrlə, xüsusilə 
yaxın qonşularla iqtisadi əlaqələr yaratmaq və bu əlaqələri genişləndirmək 
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nəzərdə tutulurdu. Təsadüfi deyil ki, Parlamentin fəaliyyətində mühüm rol 

oynayan "Müsavat" partiyası öz məramnaməsində Azərbaycanın müstəqilliyinə, 

onun xaricdən müdafiəsinə və hüquqi cəhətdən tanıdılmasına nail olmaq üçün 

iqtisadiyyata, iqtisadi əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verirdi. Cümhuriyyətin 

iqtisadi platformasında xarici ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlığı asanlaşdırmaq, bu 

sahədə maneələri aradan qaldırmaq, digər tərəfdən isə bu cür əməkdaşlığı dünya 

normaları əsasında həyata keçirmək nəzərdə tutulurdu. 

 

Hökumətin iqtisadi platformasında Cümhuriyyətin yaranmasından əvvəl 

formalaşmış iqtisadi əlaqələrə münasibət, əsasən, birmənalı idi. Bu əlaqələri 

kəsmək yox, müstəqil dövlətin iqtisadi əlaqələri kimi genişləndirmək 

məqsədəuyğun sayılırdı. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici kapital 

nümayəndələri ilə münasibətləri yeni əsaslarda inkişaf etdirmək üçün konkret 

addımlar atılırdı. Məsələn, Azərbaycan Hökumətinin 1919-cu il oktyabrın 18-də 

qəbul etdiyi qərarda Böyükşor gölünün bir hissəsinin Nobel qardaşları birliyinə 

icarəyə verilməsi haqqında vaxtı bitmiş müqavilənin bərpa olunması göstərilir, bu 

müqavilənin şərtlərində edilən yeni dəyişikliklər əsaslandırılırdı. Ümumiyyətlə, 

Azərbaycanda xarici kapital və konsessiya məsələsində həm Parlamentin və həm 

də xarici kapital nümayəndələrinin fikirləri uyğun gəlirdi. Fransız kapitalistlərinin 

nümayəndəsi Manronun fikrincə, xarici kapitalın, o cümlədən fransız kapitalının 

Azərbaycana gəlməsi gənc müstəqil dövlətin yaşamasını, onun məhsuldar 

qüvvələrinin inkişaf etməsini təmin edərdi. Hökumət başçısı Nəsib bəy 

Yusifbəylinin Parlamentin 1919-cu il 22 dekabr tarixli iclasında elan etdiyi 

bəyannamədə güclü iqtisadiyyatın yaradılması zərurəti Azərbaycanın azad və 

müstəqil yaşamasının şərti kimi göstərilirdi. 

 

Xarici ticarət 

 

Hökumətin xarici ticarət siyasətində köklü dəyişiklik etmək nəzərdə tutulurdu. 

İndiyədək ticarət siyasətində idxalı artırmaq və ixracı, imkan daxilində, azaltmaq 

üstünlük təşkil edirdisə və nəticədə pul qiymətdən düşürdüsə, artıq indi ixracı 

stimullaşdırmaq istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsinin mümkünlüyündən 

və zəruriliyindən bəhs olunurdu. Azərbaycan Hökumətinin xarici iqtisadi 

fəaliyyətində reallaşdırmağa çalışdığı başlıca vəzifələrdən biri əhalinin zəruri 

mallara olan ehtiyacını təmin etməkdən və xəzinənin gəlirlərini artırmaq üçün 

əlavə mənbələr axtarıb tapmaqdan ibarət idi. Belə əlavə mənbələrdən biri də 

gömrük gəlirləri idi. Bu və ya digər məhsulun xaricə satışına icazə verilməsi və ya 

onun qadağan edilməsi zamanı həmin məhsulun əhali üçün nə dərəcədə gərəkli 

olması, Hökumətə nə qədər gəlir gətirməsi halları diqqətlə nəzərə alınırdı. 

Hökumətin hazırladığı 1919-cu il 20 fevral tarixli qanun layihəsi ilə xaricə 
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konyak, üzüm və tut spirtinin ixracına icazə verilirdi (Cümhuriyyət dövründən 

qabaq xaricə spirtli içkilərin satışı qadağan olunmuşdu. Bu da təsərrüfatların və 

Hökumətin maliyyəsinə olduqca mənfi təsir göstərmişdi). Hökumət hesab edirdi 

ki, xaricə spirt satışında nəinki dövlət xəzinəsi və araq çəkməklə məşğul olan 

adamlar, həmçinin bütün əhali maraqlıdır. Öz təsərrüfat məhsulları olan üzümü və 

tutu şərab zavodlarına satmaq onlara əlverişli idi. Bu qanun layihəsini işləyib 

hazırlayarkən Hökumət onu da nəzərdə tuturdu ki, əhali üçün spirt ancaq texniki 

və tibbi məqsədlər üçün zəruridir. Xaricə satışına icazə verilən 85 dərəcəli konyak 

spirti və 40-45 dərəcəyə qədər olan üzüm və tut spirti isə bu məqsəd üçün yaranır. 

Buna görə də onun xaricə satışından əhaliyə heç bir ziyan dəyə bilməz. 

Parlamentin Azərbaycan Cümhuriyyətinin sərhədlərindən kənara xammal 

ixracının şərtləri haqqında qəbul etdiyi qanun da (1919-cu il, 11 dekabr) 

Cümhuriyyətin xarici iqtisadi fəaliyyəti üçün çox əhəmiyyətli idi. Bu qanuna 

görə, pambıq, yun, ipək, frizon (ipək istehsalında tullantı), barama kimi 

xammalların azad şəkildə ixracına xammalın dəyərinin 25 faizinin əvəzsiz olaraq 

xəzinənin hesabına keçirilməsi şərtilə icazə verilirdi. Bu, xarici valyuta əldə 

etməyə və ya əmtəə mübadiləsi qaydası ilə dövlətə lazım olan zəruri məhsulları 

almağa imkan verirdi. Bu qaydada xammal ixracının nisbətən səmərəli bir tədbir 

kimi ortaya çıxması çoxlu mübahisələrin, fikir ayrılıqlarının təsiri nəticəsində 

aşkar oldu. Ticarət və sənayə nazirliyi ilk vaxtlar valyuta əmtəələrinin xarici 

bazarlarda satışını özünün xüsusi agentləri vasitəsilə təşkil etməyə çalışırdı. Lakin 

bu agentlərin Qərb bazarlarının qayda-qanununu kifayət qədər bilməməsi və 

həmin qaydaların hələ Hökumət üçün də qaranlıq olması nazirliyin bu tədbirdən 

daşınmasına səbəb oldu. Göstərilən dövrdə xarici valyuta əldə etmək məqsədilə 

bu cür əmtəələrin azad satışına icazə verilməsi, azad ticarət prinsipinin tətbiqi 

kimi mülahizələr də mövcud idi. Lakin həmin mülahizələr onların tətbiqində ciddi 

çətinliklər ucbatından həyata keçirilmədi. Məsələn, bütün qonşu respublikalarda 

əmtəə mübadiləsi sistemi üstünlük təşkil etdiyindən azad ticarət prinsipinə keçid 

əlverişli ola bilməzdi. Belə şəraitdə azad ticarətin yalnız Azərbaycanda tətbiqi 

respublikadan hər şeyin ixracına səbəb olar, idxal isə minimum həddə enərdi. 

Qonşu respublikalar Azərbaycan əmtəələrindən özlərində əmtəə mübadilələri 

əməliyyatları üçün istifadə etmiş olardılar. Bütün bunların nəticəsində, 

Azərbaycan Hökuməti, xəzinəyə müəyyən rüsum keçirmək şərti ilə, xammal 

ixracına icazə vermək qaydasını üstün tutdu. Xammal ixracına dair bu cür 

qaydanın işlənib hazırlanması o dövrdə iqtisadi fikrin mühüm nailiyyəti idi. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xarici-iqtisadi siyasət sahəsində fəaliyyətini 
ancaq qanunların işlənib hazırlanması ilə məhdudlaşdırmır, onların həyata 

keçirilməsi istiqamətində də mühüm addımlar atırdı. Məsələn, xarici dövlətlərlə 
əmtəə mübadiləsini qaydaya salmaq üçün ağır maliyyə şəraitində 20 milyon 

manatlıq fond yaradılmış və Hökumətin 1919-cu il 12 fevral tarixli qərarı ilə bu 

 

fonddan ilkin ehtiyaclar üçün 10 milyon manat həcmində kredit buraxılması 
qərara alınmışdı. Eyni zamanda, Ticarət və Sənaye Nazirliyinin nəzdində "Xarici 

dövlətlər və bir-birinə yaxın sahələrlə əmtəə mübadiləsi komitəsi" fəaliyyət 

 

. 
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göstərirdi. Xüsusi əsasnamədə göstərilirdi ki, əmtəə mübadiləsi komitəsinin 

mühüm vəzifələrindən biri respublikanın iqtisadi və maliyyə vəziyyətinin əsasını 

təşkil edən neft ixracını və satışını təşkil etməkdir. Əmtəə mübadiləsi komitəsinin 

1919-cu il 15 mart tarixli plenar iclasındakı geniş diskussiya bütün əmtəələrin iki 

böyük qrupa ayrılması ilə nəticələndi: xaricə ixrac edilməsinə, ümumiyyətlə, 

icazə verilməyən əmtəələr və ya komitənin ixrac etmək səlahiyyəti olmayan 

əmtəələr; komitənin icazəsi ilə ixrac edilməsinə icazə verilən əmtəələr. Bundan 

dərhal sonra Ticarət, Sənaye və Ərzaq Nazirliyi ixraca dair Əsasnamə təsdiq etdi. 

Əsasnamədə ixracına icazə verilməyən əmtəələrə taxıl, un, çörək, yarma, yem, at, 

iri və xırda buynuzlu mal-qara, ət və onun bütün növləri, qənd, külçə və pul 

şəklində qızıl və gümüş, dəmir, soyuq silahlar və s. daxil edilirdi. Nazirliyin 

xaricə satışına icazə verdiyi əmtəələrə düyü, makaron, hər cür toxum və tərəvəz, 

çay, qəhvə, bitki yağı, şərab, duz, sabun, meşə materialları, neft və neft 

məhsulları, qızıl və gümüş məmulatı, maşın və alətlər və s. aid edilirdi. 

Əsasnamədə bu iki qrupa aid olmayan bütün əmtəələrin azad satışına icazə 

verildiyi göstərilirdi. Hökumət 1919-cu il iyunun 28-də xüsusi sərəncamla 

əmtəələrin ixracına dair qaydaları təsdiq etmişdi. Qonşu dövlətlərlə iqtisadi 

əlaqələrin genişləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verən Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti, hələ özünün mükəmməl iqtisadi bazasını yaradıb başa çatdırmadığı 

halda, humanizm prinsiplərindən çıxış edərək, Dağıstana 50 mln. manat 

məbləğində yardım göstərmişdi ki, bu da respublikanın büdcə məxaricinin 1/8 

hissəsini təşkil edirdi. Cümhuriyyətin xarici iqtisadi əlaqələrinin formalaşması 

baxımından Gürcüstanla bağlanan müqavilə mühüm əhəmiyyətə malik idi. 1918-

ci il dekabrın 26-da bir illik müddətə bağlanan bu müqaviləyə əsasən, böyük 

ehtiyac olan məhsulların, bu respublikaların tələbatları çərçivəsində gömrük 

vergiləri qoyulmadan alınıb-satılmasına, habelə Gürcüstan əhalisinin və dəmir 

yolunun ehtiyacları üçün müəyyən hədd həcmində neft, mazut, kerosin və 

yağların rüsumsuz ixracına icazə verilirdi. Müqavilədə göstərilirdi ki, gürcü 

əhalisi üçün kerosin buraxılması 1 milyon puddan, neft və neft məhsullarının 

ümumi satışı isə 20 milyon puddan çox olmamalıdır. Gürcüstanın bəzi 

məhsullarının (daş kömür, meşə materialları və s.) neftin dəyərinin 1/10 hissəsi 

həcmində Azərbaycana gömrüksüz satılması nəzərdə tutulurdu. Müqaviləyə görə, 

alman məhsulların başqa ölkələrə satışına icazə verilmirdi. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlığa da böyük əhəmiyyət verir, neft, 

pambıq və başqa ixrac məhsulları üçün Rusiya bazarının əhəmiyyətini nəzərə 

alırdı. 1920-ci il martın 30-da Sovet Rusiyası və Azərbaycan birgə komissiyasının 

iclasında ticarət müqaviləsi imzalanmışdı. Lakin Rusiya Azərbaycanı qane edə 

biləcək bir sıra şərtlər vəd etsə də, onlara əməl etmədi. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin iqtisadi proqramında xarici iqtisadi-ticarət strategiyası mühüm 

yer tuturdu. Bu baxımdan Paris sülh konfransının Ali Şurasına Azərbaycan 

nümayəndə heyəti tərəfindən təqdim olunan memorandum böyük əhəmiyyət kəsb 
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edirdi. Sənəddə iqtisadi əlaqələrin pozulması nəticəsində Azərbaycanda yaranmış 

iqtisadi-maliyyə böhranı faktlarla səciyyələndirilir, onun aradan qaldırılması üçün 

müəyyən məbləğ borc alınması, borcların isə Cümhuriyyətin real malik olduğu 

neft, pambıq, yun, ipək hesabına ödənilməsi öhdəyə götürülürdü. Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti dövründə də neft sənayesi iqtisadiyyatın öncül sahəsi 

sayılırdı, çünki bu zaman neft dünyanın ən önəmli hərəkətverici qüvvəsi idi. Odur 

ki, Parlament və Hökumət neft hasilatı və emalının vəziyyətini vaxtaşırı təhlil 

edir, dünya neft bazarını öyrənirdi. Təbii sərvət iqtisadi inkişaf üçün maddi baza 

olsa da, iqtisadi qüdrət və gücün təbii sərvətdən asılılığının həmişəlik olmadığı və 

gələcəkdə dəyişəcəyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin istinad etdiyi başlıca 

iqtisadi müddəalardan biri idi. 

 

Ġqtisadiyyatın tənzimlənməsi 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi 

sahəsində təcrübəsi də maraq doğurur. Cümhuriyyət dövründə dövlət sektoruna 

dövlətin iqtisadiyyata təsir amili kimi baxılır, mülkiyyətin çoxnövlüyü təmin 

edilərkən dövlət mülkiyyətinə xüsusi əhəmiyyət verilirdi. Belə hesab olunurdu ki, 

dövlətin gücü təkcə və hətta başlıca olaraq, onun qanunvericilik fəaliyyətində 

deyil, dövlət mülkiyyətinin güclü olmasındadır. Dövlət milliləşdirmə və 

əksmilliləşdirmə tədbirlərini həyata keçirməklə yanaşı, əmək münasibətlərinin 

qaydaya salınmasını da təmin edirdi. Daxili və xarici iqtisadi fəaliyyətin 

tənzimlənməsi üçün iqtisadi-hüquqi qanunların hazırlanmasına, onların yerinə 

yetirilməsinə də böyük əhəmiyyət verilirdi. Az vaxtda yalnız maliyyə, vergi, 

bank-kredit sahələri üzrə 82-dən çox qanun layihəsi işlənib hazırlanmış, bir çox 

qanunlar təsdiq olunmuşdu. İlk dəfə tərtib olunan müstəqil dövlət büdcəsi iqtisadi 

tənzimləmə və gəlirlərin bölgüsü işinin yoluna qoyulmasında və ümumiyyətlə, 

makroiqtisadi tarazlıq yaradılmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb etdi. Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti dövlət əhəmiyyətli mühüm məsələlərin həllində geniş 

konsensusa nail olmağa çalışırdı. Parlamentin qanunlar vasitəsilə həyata keçirdiyi 

ümumi tənzimləmə tədbirləri dövlətin timsalında qeyrimərkəzləşdirilmiş 

demokratik özünüidarə formalarına əsaslanan tədbirlərlə əlaqələndirilirdi. 

Hökumətin iqtisadi proqramı qarşılıqlı razılaşma əsasında ayrı-ayrı partiyaların 

məramnamələrində qoyulan iqtisadi məsələlərə uyğun işlənib hazırlanırdı. Bəzən 

alternativ variantların mövcudluğu daha səmərəli fəaliyyət istiqamətinin müəyyən 

olunmasını tələb edirdi. Bununla əlaqədar Parlamentdə iqtisadi təmayüllü bir neçə 

komissiya-maliyyə, büdcə, fəhlə, aqrar, ölkənin məhsuldar qüvvələrindən istifadə 

komissiyaları yaradılmışdı. Dövlət və Hökumət strukturunda olan Əkinçilik, 

Əmlak, Ərzaq, Dövlət nəzarəti, Maliyyə, Ticarət və Sənaye nazirlikləri, Milli 

Bank, Azərbaycan Xəzinə Palatası, Aksiz Palatası, Əınək müfəttişliyi kimi 

qurumlar dövlətin iqtisadi tənzimləmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsində mühüm 

rol oynayırdılar. Dövlətin mühüm iqtisadi tənzimləmə aləti mütərəqqi gəlir vergisi 

hesab olunurdu. Bu vergi müəssisə və təşkilatlarda qazanılan mənfəətin 30%-ni 

təşkil edirdi. Dolayı vergi kimi şərab, tütün və neft məhsullarına qoyulan 
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aksizlər aktiv iqtisadi tənzimləyici rolunu oynayırdı. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin fəaliyyətində sosial yönüm xüsusi diqqət mərkəzində idi. Bu, 
təsdiq olunan qanunlarda, həyata keçirilən konkret tədbirlərdə özünü göstərirdi. 

 

Sosial siyasət 

 

Dövlətin sosial siyasəti iki baxış üzərində qurulmuşdu. Birincisi, hər bir cəmiyyət 

üzvünün (Azərbaycan vətəndaşının) iqtisadi fəallıq göstərməsi və gəlir əldə 

etməsi üçün şərait yaratmaq, beləliklə, yoxsulluğu minimum həddə endirmək. 

İkincisi, cəmiyyət üzvlərinə elə bir gəlir əldə etməyə təminat verilsin ki, onlar bu 

gəlirlə özlərinin ictimai-zəruri ehtiyaclarını ödəyə bilsinlər. Qısa bir müddətdə 

ölkədə həm sosial müdafiə, həm də sosial təminat sistemləri formalaşdırılır və 

inkişaf edirdi. Dövlətin sosial siyasətini reallaşdırmaq üçün aşağıdakı əsas 

göstəricilərə nail olunması nəzərdə tutulmuşdu: ümumi daxili məhsulda istehlak 

fondunun payının artırılması, əhalinin hər nəfərinə görə istehlak fondunun, 

ümumi daxili məhsulda milli gəlirin və məşğulluq səviyyəsinin artırılması; əmək 

şəraitinin yaxşılaşdırılması; təhsil, səhiyyə, mənzil və kommunal təminatı 

səviyyəsinin yüksəldilməsi. Lakin mürəkkəb beynəlxalq və daxili vəziyyət, 

iqtisadi çətinliklər, yoluxucu xəstəliklər, keçmiş İrəvan quberniyası ərazisində 

ermənilər tərəfindən soyqırımına məruz qalan 150 mindən çox türk-müsəlman 

əhalinin öz tarixi vətənlərindən didərgin düşüb Cümhuriyyətə pənah gətirməsi, 

əhalinin çoxluğunu təşkil edən kəndlilərin həyat şəraitini yaxşılaşdırmağın əsas 

amili olan torpaq məsələsinin həll olunmaması və s. sosial vəziyyəti xeyli 

çətinləşdirirdi. Belə ağır şəraitdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamenti və 

Hökuməti sosial gərginliyi aradan qaldırmaq məqsədilə təxirəsalınmaz tədbirlər 

həyata keçirirdi. Qaçqınların maddi ehtiyaclarının ödənilməsi və yerləşdirilməsi, 

onlara tibbi xidmət göstərilməsinin təşkili və bununla bağlı başqa məsələlərə 

xüsusi qayğı göstərilirdi. Hökumətin 1918-ci il 13 iyulda "Qaçqınlara yardımın 

təşkil edilməsi haqqında", 1919-cu il 17 fevralda "Qaçqınların yerləşdirilməsi 

məsələsini nizama salmaq üçün Şamaxı qəzasına komissiya göndərilməsi 

haqqında", 1919-cu il 23 iyunda "Qaçqın və köçkünlərin vəziyyətinin, onların 

daimi yaşayış yerlərinə qayıtması məsələsinin aydınlaşdırılması üçün mərkəzi 

komissiyanın yaradılması haqqında", 1919-cu il 8 noyabrda "Qaçqınların 

yerləşdirilməsi üçün təcili tədbirlərin görülməsi haqqında" qərarları və s., 

Parlamentin "Qaçqınların ehtiyacları üçün 21 milyon manat pul ayrılması 

haqqında" (1920-cu il, 8 yanvar), "Epidemiya ilə mübarizə və qaçqınlara tibbi 

yardım göstərilməsi üçün epidemiyaya qarşı 12 mübarizə dəstəsinin yaradılması 

haqqında" (1920-ci il, 26 fevral) qanunları bu istiqamətdə atılan mühüm 

addımlardan idi. Ölkədəki ağır vəziyyətə baxmayaraq, Azərbaycan Hökuməti 

Gürcüstan və Ermənistan ərazilərində yaşayan azərbaycanlı əhaliyə də müntəzəm 

yardım edirdi. 1919-cu ilin əvvəllərindən 1920-ci ilin əvvəllərinə qədər təkcə 
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Ermənistanın azərbaycanlı əhalisinə yardım göstərilməsinə aid 6 qərar qəbul 

edilmişdi. Qeyd etmək lazımdır ki, öz tarixi ənənələrinə sadiq qalan Azərbaycan 

Hökuməti, milliyyətindən asılı olmayaraq, sosial vəziyyəti ağır olan bütün 

insanlara yardım göstərirdi. Məsələn, Hökumət 1919-cu ildə Müsəlman qadın 

xeyriyyə cəmiyyəti ilə yanaşı, Rus xeyriyyə cəmiyyətinə, Yəhudi xeyriyyə 

cəmiyyətinə, Erməni və Yəhudi Milli Şuralarına və digər cəmiyyətlərə uşaqların, 

qocaların və b. imkansız adamların saxlanılması üçün xeyli vəsait ayırmış, 1920-

ci ilin fevralında Gürcüstanda baş verən zəlzələ nəticəsində ziyan çəkmiş əhaliyə 

yardım etmişdi. Yoluxucu xəstəliklər, həkim və başqa tibb kadrlarının, 

dərmanların çatışmaması səhiyyə sistemində vəziyyəti son dərəcə ağırlaşdırmışdı. 

Bu sahədə vəziyyəti qaydaya salmaq məqsədilə bir sıra qanun və qərarlar qəbul 

edilmişdi. Hökumətin 1918-ci il 27 iyun tarixli qərarı ilə yoluxucu xəstəliklərlə 

mübarizə üçün Gəncə şəhər özünü-idarəsinə əvəzsiz suda verilmişdi. Parlamentin 

1919-cu il 25 yanvar, 17 mart və 2 iyun tarixli qanunları ilə Bakı, Gəncə, Şəki və 

Quba şəhər özünüidarələrinə faizsiz borclar verilməsi nəzərdə tutulurdu. 

Hökumətin 1919-cu il 1 noyabr tarixli qərarı ilə Gəncə əhalisinə tibbi yardım 

göstərmək üçün 500 min manat vəsait ayrılmışdı. Hökumət, həmçinin, müalicə 

müəssisələrini dərmanla təmin etmək üçün vəsait ayrılması haqqında qərarlar 

qəbul etmişdi (1919-cu, 5 noyabr, 3 dekabr və s.). Beşinci Hökumət kabinəsinin 

təsdiqindən sonra Parlament üzvləri qarşısında yeni Hökumətin gələcək vəzifələri 

haqqında çıxış edən baş nazir Nəsib bəy Yusifbəyli xalq səhiyyəsi sahəsində 

yaranmış ağır vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün bir sıra tədbirlərin həyata 

keçirilməsini - bataqlıq və göllərin qurudulmasını, içməli suyun keyfıyyətinin 

yaxşılaşdırılması üçün müəyyən işlərin görülməsini, tibbi kadrlar hazırlanmasını, 

onların sayca artırılmasını zəruru hesab etdi. Lakin bütün bu işlərin yerinə 

yetirilməsi üçün tələb olunan külli miqdarda maliyyə vəsaitini tapmaq isə çox 

çətin idi. İnflyasiya ilə əlaqədar olaraq əhalinin müxtəlif təbəqələrinin maaşlarının 

artırılması məsələsi Hökumətin sosial siyasətinin mühüm istiqamətini təşkil 

edirdi. Cümhuriyyət Hökumətinin 1918-ci il 3 iyul, 21 sentyabr, 13 oktyabr, 

1919-cu il 10 fevral, 21 aprel, 1920-ci il 5 yanvar tarixli qərarları ilə Hökumət 

qulluqçularının (hərbi və mülki idarələrin işçiləri) maaşlarının artırılması nəzərdə 

tutulurdu. Bu məqsədlə Parlament "Qulluqçulara müavinət verilməsi haqqında" 

(1919-cu il, 10 yanvar), "Dəmir yolu qulluqçularının vəziyyətini yaxşılaşdırmaq 

haqqında" (1919-cu il, 4 fevral), "Daxili İşlər Nazirliyi işçilərinin əmək haqqının 

müvəqqəti artırılması haqqında" (1919-cu il, 7 aprel), "Hökumət qulluqçularının 

maaşlarına müvəqqəti əlavələr haqqında" (1919-cu il, 12 may), "'Bahalıqla 

əlaqədar mülki və hərbi təyinatlı Hökumət idarələrində qulluqçuların maaşlarına 

əlavələr haqqında" (1920-ci il, 15 mart) və b. qanunlar qəbul etmişdi. Parlamentin 

1919-cu il 12 may tarixli müvəqqəti qanunu ilə ibtidai məktəb müəllimlərinin 

maaşları artırılmış, 1919-cu il 23 iyun tarixli qanunu ilə isə aşağı yaşayış 

minimumu qaldırılmışdı. Hökumətin "Kasıb ailələrdən olan uşaqlara yardım 

edilməsi haqqında" 1919-cu il 12 fevral tarixli qərarı və Parlamentin "Bakı 

şəhərində 1-ci qadın milli gimnaziyası nəzdində uşaq bağçasının açılması 

haqqında" 1920-ci il 1 mart tarixli qanunu bu sahədə həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulan diqqətəlayiq tədbirlərdən idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti 
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və Parlamenti fəhlələrin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində də 

bəzi işlər görmüşdü. 1919-cu ilin yanvarından bahalıqla əlaqədar olaraq, 

fəhlələrin maaşı artırılmış, Hökumət fəhlələrin maaşlarını ödəmək üçün neft 

sənayeçilərinə maliyyə yardımı verilməsi və onun qaydaları haqqında qərarlar 

(1919-cu il, 16-17 mart) qəbul etmişdi. Hökumətin sosial siyasətindəki əsas 

məsələlərdən biri fəhlə qanunvericiliyinin formalaşdırılmasından ibarət idi. Əmək 

Nazirliyinin tələbi ilə Parlament bu nazirliyin nəzdində fəhlə məsələsinə aid 

xüsusi məşvərət şurasının təsis olunması haqqında 1919-cu ilin martın 10-da 

qanun qəbul etmişdi. Məşvərət şurası əməyin mühafizəsi, fəhlə və sahibkarlar 

arasındakı münasibətlərin tənzimlənməsi məsələləri ilə məşğul olurdu. Məşvərət 

şurası beş nefər fəhlədən və beş nəfər də sahibkardan olmaqla, on nəfərdən ibarət 

idi. Onun əməyin mühafizəsi və zəhmətkeşlərin maddi vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılmasına yönəldilən bütün tədbirlər üzrə qüvvədə olan qanunların icra 

olunmasına nəzarət etmək hüququ var idi. Lakin Parlamentin açılışında 

"Müsavat" partiyasının bəyan etdiyi 8 saatlıq iş günü, fəhlələrə ildə bir aylıq 

məzuniyyət verilməsi, gecə xidmətinin qadağan olunması, 16 yaşınadək uşaqların 

işləməsinin qadağan olunması, 16-18 yaşlarında olanların 6 saatdan artıq 

işlədilməməsi, qadınların səhhətinə və fiziki imkanlarına uyğun olmayan işlərə 

qəbul edilməməsi, hamilə qadınlara güzəştlər edilməsi, müəssisələrdə işləyən 

qadınların südəmər uşaqları üçün xüsusi yerlərin ayrılması, fəhlələrin sığorta 

edilməsi, müəssisələrdə tibb təşkili kimi vəzifələri reallaşdırmaq mümkün olmadı. 

Hökumət fəhlə məsələsi üzrə qanun layihələri paketini hazırlayıb müzakirə üçün 

Parlamentə təqdim etmişdi. Lakin bu layihələr uzun müddət deputatların 

diqqətindən kənarda qalmış və parlamentin iclaslarına çıxarılmamışdı. Nəticədə, 

Parlamentin 1919-cu il 8 yanvar tarixli açılış iclasında Əmək nazirinə ünvanladığı 

sorğusunda fəhlələrin ağır vəziyyətindən bəhs edən Məhəmməd Əmin 

Rəsulzadənin dediyi "Bu zülmətdən istiqlalımıza, hürriyyətimizə düşmən olanlar 

istifadə edirlər" sözləri özünü doğrultdu. Digər tərəfdən, fəhlə və dövlət 

qulluqçularının məvacibinin həcminin dəfələrlə qaldırılması haqqında Hökumətin 

qəbul etdiyi qərarlar büdcədə böyük kəsir yaradırdı və bu kəsirin də ödənməsi 

tarif normalarının artırılması və əlavə kağız pulların kəsilməsi hesabına həyata 

keçirilirdi. Bütün bunlar həm də bahalığa və inflyasiyaya, zehmətkeşlərin sosial 

vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb olurdu. Sosial-iqtisadi sahədə xeyli işlər görülsə 

də, fəhlə məsələsinin, eləcə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varlığı üçün ən 

vacib məsələlərdən olan Aqrar məsələnin həll olunmaması əhalinin vəziyyətini 

pisləşdirirdi. Bundan istifadə edən sosialistlər fraksiyası və Azərbaycan 

Kommunist (bolşeviklər) Partiyası əhali içərisində narazılığı artırmaq üçün öz 

pozuculuq fəaliyyətlərini daha da genişləndirmiş və Aprel işğalı ərəfəsində 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin devrilməsi üçün əlverişli zəmin yarada 

bilmişdilər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qarşısına qoyduğu sosial-iqtisadi 

inkişaf proqramının tam həyata keçirilməsinə Aprel işğalı imkan vermədi. 
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“Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ölkənin daxilində 

və xaricində yaranmış gərgin və mürəkkəb 

ictimai-siyasi şəraitdə fəaliyyət göstərmişdir. Bu 

dövlət qısa bir müddətdə həyata keçirdiyi  
tədbirlər xalqımızın tarixində böyük iz buraxmışdır”. 

 

Heydər Əliyev  
Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri 

 
 

 

Xülasə 
 
Bu gün Azərbaycanda gedən inkişaf prosesləri, dövlətimizin dünyada artan nüfuzu 

müstəqilliyimizin bəhrəsidir. Heydər Əliyev siyasi kursunu layiqincə davam etdirən Prezident 

İlham Əliyev xalqımızın tarixi keçmişinin öyrənilməsi və dövlət müstəqilliyimizin təbliği kimi 

məsələləri daim diqqət mərkəzində saxlayır. ―Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası‖nın 

dövlət qayğısı ilə yüksək səviyyədə nəşri, İrəvan xanlığının tarixinin araşdırılması bunun parlaq 

təzahürüdür. 
 
Açar sözlər: AXC,öndərlər,sosial-iqtisadi,siyasi bərabərlik,ictimai-siyasi 
 

 

2018-ci ilin may ayının 28-də Azərbaycan Xalq Cumhiriyyətinin 100 illiyi 

tamam olur. 1991-ci il 18 oktyabr dövlət müstəqilliyinin elan olunması Azərbaycan yeni 
intibahının bünövrəsi demək idi. Xalqımız Cümhuriyyətin dövlətçilik ənənələrini davam 

etdirərək bu tarixi varislik üzərində öz dövlətini yaratdı. O dövrü şərh edən ulu öndər 
Heydər Əliyev demişdir: ―Əsrin sonunda öz müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan 

Respublikası Xalq Cümhuriyyətinin varisi olaraq Üzeyir Hacıbəyovun və Əhməd 
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Cavadın yaratdıqları dövlət himnini, Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağını və 

gerbini bərpa elədi. Bu dövlətçilik atributları bu gün də hər bir Azərbaycan vətəndaşı 

üçün olduqca əzizdir. Bu dövlət, bu quruluş 1918-ci ildə yaranmış ilk xalq 

cümhuriyyətinin varisidir‖. İstiqlal Bəyannaməsinin elan edildiyi 1918-ci ilin 28 may 

günü hazırda Respublika Günü kimi qeyd olunur. Ölkəmizin bütün vətandaşlarına 

bərabər hüquqlar verən Cumhuriyyətin yaranması çox mürəkkəb şəkildə olmuşdur. 

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti 23 ay yaşamış və yaşadığı hər bir ay azərbaycanlılar 

üçün çox əzizdir. Bu tarixdə qürürla yaşadığımız günlərlə yanaşı, ümumilli faciələrə açan 

səhifələrdə var. Azərbaycan Xalq Cumhiriyyətinin öz dövlətçilik atributlarının, dövlət 

hərbi quruculuq, iqtisadiyyat və mədəniyyət, təhsil və səhiyyə sahələrində atdığı addımlar 

xalqımız üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. 1918-ci il may ayının 27-də 

Azərbaycan Milli Şurası təsis edildi, iyunun 17-də isə fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb, 

bütün qanunverici və icraedici hakimiyyəti müvəqqəti hökümətə verdi. Azərbaycan 

höküməti sentyabrın 17-də Bakıya köçdükdən sonra Milli Şura noyabrın 16-da öz 

fəaliyyətini yenidən bərpa etdi. Azərbaycan Respublikasının sələfi olan Azərbaycan Xalq 

Cumhuriyyətinin qısa zaman kəsiyində dövlət quruculuğu və çoxsaylı sosial-iqtisadi 

məsələlərin həll edilməsi sahəsində topladığı təcrübənin öyrənilməsinin mühüm 
əhəmiyyəti vardır. Azərbaycan Respublikasının Ümummilli lideri Heydər Əliyev bu 

tarixi təcrübəni nəzərə alaraq Azərbaycan xalqına müraciətində demişdir: ―Azərbaycan 

Xalq Cumhiriyyəti az yaşasa da, xalqımızda azadlıq, müstəqillik fikirlərini daha da 

gücləndirmiş oldu‖ [3]. 

 

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasını xalqın 
milli oyanışının məntiqi yekunu kimi dəyərləndirmişdir: ―Müsəlman Şərqində ilk 

parlament respublikası – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın qədim dövlətçilik 

ənənələrini yaşadaraq, müasir dövrə xas dövlət təsisatlarının yaradılmasına nail olmuşdu. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması mürəkkəb siyasi dövrdə cərəyan edən 

hadisələrin və Azərbaycan xalqının milli oyanışının məntiqi yekunu idi‖. 

 

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti - Azərbaycan xalqının çar Rusiyasına qarşı milli 
azadlıq mübarizəsi nəticəsində, Birinci dünya müharibəsi dövründə Şimali Azərbaycanda 
(Rusiya Azərbaycanında) yaranmış müstəqil dövlət, dünya tarixinin ən demokratik dövlət 
qurumlarından biri, türk-müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika, paytaxtı əvvəlcə 
Gəncə (1918, 28 may-17 sentyabr), sonra Bakı şəhəri (1918-ci il 17 sentyabr- 1920-ci il  
28 aprel) idi. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması ərəfəsində Cənubi Qafqazda 

azərbaycanlıların yaşadıqları ərazilər təqribən 150 kv.km-ə bərabər idi. 1918-ci ildə 
Cənubi Qafqazda müstəqil dövlətlər meydana gəldikdə, əzəli Azərbaycan torpaqlarının 

bir hissəsində Ermənistan Respublikası yaradıldı. Azərbaycan Xalq Cumhiriyyəti 
Höküməti həmçinin, Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri və keçmiş 

İrəvan xanlığının paytaxtı olan İrəvanı da ermənilərə güzəştə getməyə və onu yeni 
yaradılan Ermənistan Respublikasının ―siyasi mərkəzi‖ kimi tanımağa məcbur oldu. 

Qafqaza XIX əsrdə kütləvi şəkildə köçürülərək, məskunlaşmış ermənilər XX əsrin  
əvvəllərində öz tarixi torpağında yaşayan bütün azərbaycanlıları planlı surətdə qovmağa, 
qırmağa və milli soyqırımı törətməyə başladılar. Tarixi Azərbaycan torpaqları olan 
İrəvan, Zəngəzur və Göyçə mahallarının Ermənistana verilməsi azmış kimi, Dağlıq 
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Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi siyasəti ermənilər tərəfindən daim diqqətdə 
saxlanmış və bu iddia ilə onların vaxtaşırı çıxışları olmuşdur. Qaloyan yazırdı: ―Batum 
müqaviləsindən sonra (1918-ci il 4 iyun) ermənilərə qalan torpaqlar cəmi 8 min kvadrat 
mil təşkil edirdi‖ [4]. 

 

Respublika yaranan kimi, İrəvanın təbliği, təhriki və təzyiqi ilə Qarabağın dağlıq 

hissəsindəki erməni əhalisinin müəyyən təbəqələri Azərbaycan Respublikasının 

hakimiyyətini tanımaqdan imtina etdi. Dağlıq Qarabağ ermənilərinin 1918-ci ilin 

iyulunda Şuşada keçirilən I qurultayı Yuxarı (Dağlıq) Qarabağı müstəqil elan etdi və 

Ermənistan hökuməti Yuxarı (Dağlıq) Qarabağda işğalçılıq planlarını həyata keçirmək 

üçün oraya silahlı qüvvələr yeritdi. Bu faktlar göstərir ki, Ermənistan Yuxarı (Dağlıq) 

Qarabağ problemini hərbi yolla həll etmək istəyirdi. Ona görə də 1918-ci ildə Andranikin 

silahlı quldur dəstələri Qarabağa yeridilmişdi. Qarabağ torpağını ələ keçirməyə can atan 

daşnaklar nə kütləvi qırğınlardan, nə də onlarca yaşayış məntəqəsini yer üzündən 

silməkdən çəkinirdi. Hələ 1919-cu ilin yanvarında daşnak hökuməti Qarabağ ərazisi ilə 

əlaqədar iddialar irəli sürmüşdü. Hökumət Qarabağın müdafiəsini gücləndirmək üçün 

oraya hərbi qüvvələr göndərməli oldu və nəhayət, X.P.Sultanovun rəhbərliyi ilə mərkəzi 

Şuşa şəhəri olan Zəngəzur, Şuşa, Cavanşir və Cəbrayıl qəzalarını əhatə edən Qarabağ 

general-qubernatorluğu yaradıldı. Həmin qubernatorluq Yuxarı Qarabağda və 

Zəngəzurda erməni separatçılığının aradan qaldırılmasında son dərəcə mühüm rol 

oynamışdır.Çoxsaylı arxiv sənədləri və bir sıra tədqiqatçıların araşdırmaları sübut edir ki, 

AXC hökuməti tərəfindən Zəngəzur qəzasını əhatə edən Qarabağ general-

qubernatorluğunun yaradılması və X.P.Sultanovun oraya başçı təyin olunması 

Ermənistanı xeyli təşvişə salmış və onun Yuxarı (Dağlıq) Qarabağla bağlı ərazi 

iddialarını puça çıxarmışdı. Azərbaycan hökuməti bütün münaqişələri sülh yolu ilə həll 

etməyə hazır olduğunu bildirmişdi və bu niyyətinə sadiq idi. Ermənilərin diplomatik və 

siyasi oyunları daşnak mətbuatının saxta, eyni zamanda, məqsədyönlü və sistemli 

təbliğatı ilə tamamlanırdı. Uzun sürən müzakirə və mübahisələrdən sonra ingilislər 

güzəştsiz mövqe tutaraq ermənilərdən Müttəfiqlərin komandanlığının qərarlarına tabe 

olmağı, Qarabağda və Zəngəzurda AXC hakimiyyətini tanımağı tələb etdi. Qarabağın 

general-qubernatoru X.P.Sultanovun gördüyü ciddi tədbirlər nəticəsində Şuşa rayonunda 

qayda-qanun bərpa olundu və həyat normal axara düşdü [4]. 

 

Ərazi və əhali. Ərazi-Azərbaycan Xalq Cumhiriyyətinin ərazisi haqqında ilk dəfə 

İstiqlal bəyannaməsində bəhs edilmişdi. Həmin sənəddə göstərilir ki, Cənub-Şərqi 

Zaqafqaziyanı əhatə edən Azərbaycan tamhüquqlu müstəqil dövlətdir. Lakin yenicə 

yaranmış Cənubi Qafqaz respublikalarının əraziləri və sərhədlərinin konkretləşdirilməsi 

ciddi problemlərlə qarşılaşdı. Azərbaycan və Erməni Milli Şuraları arasında sərhəd 

məsələləri üzrə danışıqların nəticəsi Azərbaycan Milli Şurasının 1918-ci 29 may tarixli 

icasında müzakirə edildi. Səs çoxluğu ilə İrəvan Ermənistan Respublikasına gözəşt edildi 

və onun paytaxtı kimi tanındı. Qərar qəbul olunarkən hər iki respublikanın gələcəkdə 

konfederasiya şəklində birləşəcəyi, Ermənistanın Qarabağın dağlıq hissəsinə olan əsassız 

iddiadan əl çəkəcəyi və başqa məsələlər nəzərə alınmışdı. Lakin tarix bu addımın yalnış 

olduğunu göstərdi. Ermənilər həmin güzəştlərdən istifadə edərək, yeni-yeni ərazi iddiaları 

irəli sürdülər [4]. 

 

Azərbaycan Gürcüstan arasında da sərhəd mübahisələri vardı. Gürcüstan 
höküməti keçmiş Tiflis quberniyasına daxil edilmiş Azərbaycan torpaqlarını-Borçalı. 
Qarayazı, Sığnax mahallarını Azərbaycana qaytarmaqdan boyun qaçırtdı. Gürcü silahlı 
 
 
. 
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qüvvələri alman hərbi qüvvələri ilə birləşərək, 1918-ci il iyunun əvvəllərində 

Borçalıya daxil oldular. Ayın 14-də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi azərbaycanlıların 

məskunlaşdığı Borçalıya və digər ərazilərə birləşmiş gürcü-alman hərbi qüvvələrinin 

yeridilməsinə qarşı nota verdi, sərhəd məsələsinin siyasi yolla həll olunmasını təklif etdi. 

Gürcüstan höküməti buna razılıq vermədi. Cənubi Qafqaz respublikalıları arasında ərazi 

mübahisələri daha kəskin şəkil almağa başladı. Bu səbəbdən problemin İstanbul 

beynəlxalq konferasında müzakirə edilməsi qərara alındı. 1918-ci ilin noyabrında 

Əlimərdan bəy Topçubaşovun Antanta dövlətlərinin İstanbuldakı nümayəndələrinə 

göndərdiyi memorandumda Azərbaycanın ərazisi müəyyən edildi. Həmin sənədə əsasən 

Azərbaycan Xalq Cumhiriyyəti aşağıdakı əraziləri əhatə edirdi: Bakı quberniyası (Bakı 

dairəsi ilə birlikdə Bakı qəzası, Cavad qəzası, Göyçay qəzası, Şamaxı qəzası, Quba 

qəzası, Lənkəran qəzası); Yelizavetpol (Gəncə) quberniyası (Yelizavetpol Gəncə qəzası, 

Cavanşir qəzası, Nuxa qəzası, Ərəş qəzası, Şuşa qəzası, Zəngəzur qəzası, Qazax qəzası, 

İrəvan quberniyası, Tiflis quberniyası, Zaqatala mahalı, Dağıstan vilayəti. Lakin ərazi 

məsələlərini dinc yolla həll etmək mümkün olmadı. Birinci dünya müharibəsində məğlub 

olan Osmanlı imperiyası hərbi qüvvələrini Cənubi Qafqazdan çıxaran kimi ermənilər 

daha da fəallaşdılar, ərazi iddiası ilə 1918-ci ilin sonunda Gürcüstanla apardıqları 
müharibə nəticəsində Borçalı mahalında Lorini və onun ətraflarını zəbt etdilər. 

Ermənistan Azərbaycanın tarixi torpaqlarına olan iddialarını həyata keçirmək üçün 

Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan və digər ərazilərdə soyqırımlarını daha da genişləndirdi. 

Naxçıvanda bu siyasətin qarşısını almaq üçün 1918-ci ilin noyabrında Araz Türk 

Cumhiriyyəti yaradıldı və Cumhiriyyət sonra Cənubi-Qafqaz Demokratik Cumhiriyyəti 

ilə birləşdirildi. Cənubi Qafqaz dövlətləri arasındakı ərazi mübahisələrini müzakirə etmək 

üçün, nəhayət 1919-cu il aprelin 25-də Tiflisdə konfrans çağrıldı və konkret nəticə 

verməyən Tiflis konfransıda işini dayandırdı. Son dərəcə beynəlxalq və daxili vəziyyətə 

baxmayaraq Azərbaycan Xalq Cumhiriyyəti ərazi və sərhəd məsələlərinə xüsusi 

əhəmiyyət verirdi və buna görə də Cumhiriyyət Höküməti Cənubi Qafqazdakı bütün 

tarixi Azərbaycan torpaqlarını öz nəzarəti altında saxlamağa çalışırdı. Azərbaycan Xalq 

Cumhiriyyətinin ərazisi 113,9 min kv. km-ə bərabər idi [4]. 

 

Əhali. Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələrindən Azərbaycan 

Xalq Cumhiriyyətinin yaranmasınadək olan dövrdə Rusiya İmperiyasının Cənubi 

Qafqazın türk-müsəlman əhalisinə qarşı yeritdiyi ayrıseçkilik siyasəti, deportasiyalar və 

soyqırımlar nəticəsində Şimali Azərbaycan əhalisinin etnik tərkibi, sayı və yerləşməsi 

məqsədyönlü şəkildə dəyişdirildi, burada yaşayan azərbaycanlıların sayı xeyli azaldı. 

Rusiya işğalından sonra ermənilərin müxtəlif ölkələrdən kütləvi şəkildə Azərbaycan 

torpaqlarına köçürülməsi etnik-siyasi vəziyyətə təsir göstərmiş, azərbaycanlıların ata-

baba torpaqlarından deportasiyası həyata keçirilmişdir. Çar hökümətinin himayəsi və hər 

tərəfli köməyi ilə ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə soyqırımlar 

törədilmişdi. Əlimərdan bəy Topçubaşovun Antanta dövlətlərinin İstanbuldakı 

nümayəndələrinə təqdim etdyi xüsusi memorandumda (noyabr, 1918) Cənubi Qafqazın 

237055 kv. km-lik ərazisində 7667370 nəfərin yaşadığı qeyd olunurdu. Etnik tərkib 
müsəlman, erməni, gürcü millətlərindən ibarət idi. Azərbaycan Xalq Cumhiriyyətinin 

əhalisi 1920-ci ilin aprel işğalı ərəfəsində azalaraq təqribən 2,6 milyon nəfərə enmişdi 

[4]. 
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Şimali Azərbaycan Çarizmə qarşı öz azadlığı uğrunda ayağa qalxan bütün 

məzlum Şərq xalqlarının mübarizə simvoluna çevrilmişdi. Heç də təsadüfi deyil ki, 

Rusiya imperatorluğunun bütün türk-müsəlman əhalisinin çarizmə qarşı birləşdirmək və 

bu məqsədlə vahid siyasi təşkilat yaratmaq ideyasıda məhz Azərbaycanda doğulmuşdu. 

Mürəkkəb və çətin şəraitdə aparılan gərgin mübarizə nəticəsində Azərbaycanın tanınmış 

ziyalıları Əlimərdan bəy Topçubaşov, İsmayıl xan Ziyadxanov, Əbdürrəhim bəy 

Haqverdiyev, Əsədulla bəy Muradxanov 1906-cı ildə Rusiyanın ilk parlamentinə 1-ci 

Dövlət dumasına deputat seçilmişdilər. Rusiya dövət dumasının əb böyük 

fraksiyalarından birinə-Müsəlman fraksiyasına sədr Əlimərdan bəy Topçubaşov 

seçilmişdir. 1905-ci ildə ümumrusiya müsəlmanlarının Nijni Novqorodda keçirilmiş 1- ci 

qurultayında ―Rusiya imperiyasında türklərin vəziyyəti və problemləri‖nə həsr olunmuş 

əsas məruzu ilə məhz Azərbaycanın nümayəndəsi Əlimərdan bəy Topçubaçov çıxış 

etmişdi. Yeni yaradılmış Ümumrusiya müsəlmanları İttifaqının Nizamnamə və 

Proqramının yazılmasında da azərbaycan nümayəndələr fəal iştirak etmişdilər.1919-cu 

ilin yayında Paris Sülh Konfransında Azərbaycan nümayəndələrinin qarşılaşdığı ciddi 
məsələlərdən biri də erməni nümayəndələri ilə münasibətlər idi. Ermənilər Paris Sülh 

Konfransının onların bütün problemlərini həll edəcəyinə ümid bəslədikləri üçün ona ciddi 

hazırlaşmışdılar. Onlar Aralıq dənizindən Qara dənizə, Qara dənizdən Xəzər dənizinə 

qədər ―Böyük Ermənistan‖ yaratmaq barədə tələblərini sülh konfransına təqdim 

etmişdilər. Belə böyük iddiaların nəticəsi idi ki, ermənilər Parisə iki nümayəndə heyəti 

göndərmişdilər.Ə.M.Topçubaşov Paris Sülh Konfransında görüşdüyü müxtəlif 

nümayəndə heyətlərinin üzvləri ilə söhbətlərində və böyük dövlətlərin başçılarına və 

xarici işlər nazirlərinə göndərdiyi notalarda ―erməni əzabkeşliyinin‖ iç üzünü açıb 

göstərmiş və erməni millətçilərinin əsl simasını üzə çıxara bilmişdi. Parisdəki erməni 

nümayəndələri isə Qarabağda özlərinin törətdiyi cinayətləri başqalarının ayağına yazır və 

bununla da müttəfiq ölkələrin nümayəndələri qarşısında Azərbaycan Respublikasını və 

onun Versaldakı nümayəndələrini nüfuzdan salmağa çalışırdılar. Azərbaycan hökuməti 

təklif etdi ki, erməni-azərbaycanlı münaqişəsini təhqiq etmək üçün beynəlxalq istintaq 

komissiyası yaradılsın. Bu məsələ Parisdə olan Azərbaycan nümayəndələri tərəfindən də 

qaldırılmışdı. Əvvəllər beynəlxalq istintaq komissiyasının yaradılmasına ermənilər razılıq 

versələr də, sonralar müxtəlif bəhanələrlə bu işi pozdular. Lakin 1919-cu ilin yayında 

Azərbaycan hökumətinin qəti mövqeyi və məqsədyönlü siyasəti nəticəsində 

respublikanın Qarabağda suverən hüquqları bərpa edildi. Azərbaycanın Parisdə olan 

nümayəndə heyətinə göndərilən məlumatda qeyd edilirdi: ―Qarabağ məsələsi adlandırılan 

məsələ qəti şəkildə həll edildi. VII erməni qurultayında Qarabağ ermənilərinin 

nümayəndələri Azərbaycan hökumətinin hakimiyyətini tanımaq barədə general-

qubernator X.P.Sultanovla saziş bağladılar‖. Bu sənəd Ə.M.Topçubaşov tərəfindən 

Versal Ali Şurasına təqdim edilmişdi. Azərbaycanlı deputatlar Duma tribunasından çıxış 

edərək, Rusiya imperatorluğunun Cənubi Qafqazda yeritdiyi milli qırğın siyasətini, 

xalqımıza qarşı ayrı seçkiliyi, köçürmə siyasətini, bütöv bir xalqın hüquqsuzluğunu, kölə 

halına salındığını bütün açıqlığı və kəskinliyi ilə tənqid edir, yalnız azərbaycanlıların 

deyil, bütün Rusiya müsəlmanlarını müdafiə edirdilər [4,6]. 

 

Deputat İsmayıl xan Ziyadxanovun Dövlət Dumasında çıxış edərkən öz xalqı 

adından çar mütləqiyyətinin ünvanına söylədiyi və o zaman üçün son dərəcə böyük 
cəsarət tələb edən aşağıdakı fikirləri Cumhiriyyətə doğru gələn yolda oddan, alovdan 

keçmiş istiqlal mücahidlərinin doğma xalqı üçün kim olduğunu çox aydın göstərir: ―Biz 
bir əsr əvvəl işğal edilmişik. Bizə heç bir hüquq verilməmişdir. Kölə halına salınmışıq. 

Milli varlığımıza təcavüz edilmişdir. Bir sıra ali məktəbə qəbul olunmağımıza qadağa 
 
 
. 
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qoyulmuşdur. Dövlət idarələrində türk məmurlarına rast gəlmək mümkün 

deyildir. Torpaq azlığından əziyyət çəkirik. Lakin buraya (Azərbaycana) Rusiyadan axın-
axın kəndlilər köçürülür. Bilavasitə dövlətin əli ilə törədilən milli qırğın zəminində qana 

boyanmış bu torpaqlarda rus kəndliləri üçün planlaşdırdığınız yaşayış məntəqələri 
quracaqsınız. Bu, hökümətin gizlin surətdə hazırlayıb həyata keçirdiyi ―parçala və 

hökmranlıq et!‖ idarə tərzindən başqa bir şey deyildir. İki ildən bəri qan dəryasında 
boğulan Vətənimdə insan cəsədlərinin üstündən keçirik. Artıq səbrimiz tükənmişdir‖ [4]. 

 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycandan Rusiyaya əsasən neft və 

neft məhsulları, həmçinin pambıq, balıq, düyü, şərab, meyvə, xam ipək, gön-dəri, xalça 

və s. göndərilir, oradan isə taxıl, kartof, çay, qənd, bitki yağları, manufaktura malları, 

dəmir, meşə tikinti materialları, sement, aptek, kimyəvi mallar gətirilirdi. Rusiya ilə 

əmtəə mübadiləsi başlıca olaraq Vladiqafqaz dəmir yolu vasitəsilə həyata keçirilirdi. Neft 
və neft məhsulları isə əsasən dənizlə Həştərxana daşınırdı. Məsələn, 1916-cı ildə Bakı 

rayonundan aparılan və ümumi həcmi 408,8 mln. pud olan neft məhsullarının 366,4 mln. 

pudu Xəzər dənizi vasitəsilə daşınmışdır ki, bu da Xəzər dənizi vasitəsilə daşınan bütün 

əmtəə mallarının 89,6%-nı təşkil etmişdir. Azərbaycandan Rusiyaya kənd təsərrüfatı 

məhsulları da əsasən dənizlə və dəmir yolu vasitəsilə daşınırdı. Azərbaycanı Rusiya və 

digər xarici ölkələrlə əlaqələndirən əsas yol-nəqliyyat xətləri-Qara və Xəzər dənizləri, 

Vladiqafqaz və Zaqafqaziya dəmiryolları, eləcə də Volqa çayının su-nəqliyyat xətti 

olmuşdur. Qışda Volqa çayında naviqasiya dayandırıldıqdan sonra isə Volqa çayının su-

nəqliyyat xəttini Vladiqafqaz dəmir yolu xətti əvəz edirdi. Azərbaycan Rusiya və Qərbi 

Avropa ölkələri ilə əlaqəni Qara dəniz vasitəsilə (əsasən Batum və Poti vasitəsilə) yarada 

bilirdi. Zaqafqaziya dəmiryolu xətti Qara və Xəzər dənizlərini əlaqələndirməklə yanaşı 

Vladiqafqaz dəmir yolu ilə də qovuşaraq fasiləsiz dəmir yolu xətti yaradırdı. Zaqafqaziya 

dəmiryolu xətti özünun yolayrıcıları (Culfa-Təbriz) vasitəsilə İranla, Gümrü-Sarıqamış 

vasitəsilə isə Türkiyə ilə əmtəə mübadiləsini mümkün edirdi. Beləliklə, Azərbaycan 

Şərqlə, eləcə də Şərqin Qərblə ticarət əlaqələrində böyük tranzit yolu rolunu oynayırdı. 

1917-ci il oktyabrın 25-də Rusiyada mərkəzi hakimiyyət bolşeviklər tərəfindən ələ 

keçirildikdən sonra bu ölkəni vətəndaş müharibəsinin dəhşətli alovu bürüdü. Bəşəriyyət 

tarixində misli görünməmiş həmin anarxiya keçmiş Rusiya imperiyasının bütün 

hissələrini əhatə etməyə başladı. Hadisələrin bu cür inkişafı nəticəsində Rusiya 

imperiyasının tərkibinə daxil edilmiş milli regionlar öz xalqlarını və ərazilərini hərc-

mərclikdən qorumaqdan ötrü bir-birinin ardınca öz müstəqilliyini elan etdilər. Bütün 

İmperiya ərazilərində cərəyan edən hadisələr mərkəzlə ucqar regionlar arasındakı 

əlaqələrin pozulmasına və nəticə etibarilə Rusiya imperiyasının dağılmasına gətirib 

çıxartdı. 1917-ci ilin oktyabrında baş vermiş siyasi dəyişikliklərdən sonra isə Rusiya ilə 

yeni əlaqələrin, o cümlədən iqtisadi-ticarət əlaqələrinin yaradılmasında bir çox 

problemlər yarandı ki, onlardan da ən başlıcası Rusiyanın heç bir guşəsində vahid Rusiya 

hökuməti sayıla biləcək dövlət qurumunun yoxluğu sayılırdı. Yaranmış son dərəcə 

mürəkkəb siyasi vəziyyət yeni iqtisadi əlaqələrin qurulmasını mümkünsüz edirdi. Lakin 

müstəqillik yolunda ilk addımlarını atmaqda olan Cümhuriyyət hökuməti dövrün 

mürəkkəb problemləri ilə əhatə olunmasına baxmayaraq ölkədə iqtisadi vəziyyətin 

yaxşılaşdırılması istiqamətində lazımi tədbirlərin həyata keçiriləcəyinə söz verərək 

müvafiq addımlar atmağa çalışırdı. Azərbaycan Respublikası Ərzaq Nazirliyinin 
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müvəkkili V.Smirnov 19 yanvar 1919-cu il tarixli ―Azərbaycan‖ qəzetində dərc olunmuş 

müsahibəsində qeyd edirdi: ‖Hazırki mürəkkəb vəziyyətdən yeganə çıxış yolu əmtəə 

mübadiləsi üçün normal şəraitin yaradılmasıdır. Ərzaq Nazirliyi digər ölkə və 

vilayətlərdən ərzağın alınması və tədarükü üçün öz nümayəndə və müvəkkillərini 

Ukraynaya və Kubana göndərməyi qərara almışdır. Ərzaq Nazirliyinin müvəkkilləri yerli 

ərzaq təşkilatları, kooperasiyalar ilə, həmçinin ayrı-ayrı şəxslərlə əmtəə mübadiləsinin 

yaradılması haqqında danışıqların aparılması üçün Şimali Qafqaza, Qara dəniz 

quberniyalarına və Kuban vilayətinə də ezam edilmişdilər. Öz növbəsində həmin 

vilayətlərin nümayəndələri də özlərinə lazım olan məhsulları əldə etmək üçün 

Azərbaycana gəlirdilər. Həmin ölkə və vilayətlərlə Azərbaycan arasında qənaətbəxş 

münasibətlərin yaradılması mümkün olmuşdur. Müstəqilliyin ilk aylarından etibarən 

Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyinin qorunması, onun qonşu ölkə və 

vilayətlərlə həyata keçirdiyi əmtəə mübadiləsini nizamlı surətdə təşkil etmək üçün 

Cümhuriyyət hökuməti tərəfindən bir sıra mühüm qərarlar qəbul edilmişdir. Belə ki, 

hökumətin 19 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Ərzaq Nazirliyinə tapşırılırdı ki, gündəlik 
tələbat mallarının və mal-qaranın ixracına qadağa qoyulması haqqında təcili olaraq qərar 

dərc etsin. Hökumətin 22 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə xarici ölkələrə şərab və digər 

ərzaq məhsullarının, 27 iyun 1918-ci il tarixli qərarla isə xaricə pambıq, ipək, yun, metal, 

malqara, çörək və digər məhsulların ixrac edilməsi qadağan olundu. Hökumətin 1918-ci 

il iyunun 22-də qəbul etdiyi digər qərarla xaricə ərzaq məhsullarının ixrac edilməsinin 

qarşısını almaq məqsədilə Poylu stansiyasında sərhəd postu təsis edildi. Xarici ölkə və 

vilayətlərlə əmtəə mübadiləsini nizamlı şəkildə həyata keçirməkdən ötrü müvafiq 

qurumun yaradılmasına böyük ehtiyac duyulurdu. Bu məqsədlə hökumətin 23 iyun 1918-

ci il tarixli qərarı ilə əmtəə mübadiləsi bürosunun təşkil edilməsi Ticarət və sənaye 

nazirinə tapşırıldı [1,4]. 

 

Beləliklə, digər ölkə və regionlarla əmtəə mübadiləsinin təşkili, əmtəə 

mübadiləsinin norma və qaydalarının müəyyən edilməsi üzrə müvafiq qərarların qəbul 

edilməsi üzrə Azərbaycan Respublikasının Ticarət və Sənaye Nazirliyi nəzdində ―Xarici 

dövlət və qonşu vilayətlərlə əmtəə mübadiləsi komitəsi‖ təsis edildi. ―Əmtəə mübadiləsi 

Komitəsi‖ haqqında əsasnamə Hökumətin 12 fevral 1919-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq 

edildi. Həmin Komitə İdarələrarası məşvərətçi, ayrı-ayrı hallarda isə sərəncamverici 

orqan kimi yaradılmışdır. Azərbaycana lazım olan malların xarici ölkələrdən və qonşu 

vilayətlərdən idxal edilməsi, neft və neft məhsullarının isə həmin ölkə və vilayətlərə 

ixracına dair məsələlərlə ‖Əmtəə mübadiləsi komitəsi‖ məşğul olurdu. Komitədə əmtəə 

mallarının Azərbaycandan ixracı və Azərbaycana idxalı ilə bağlı ərizələrə baxılır və 

müvafiq qərarlar qəbul edilirdi. ―Əmtəə mübadiləsi üzrə komitə‖nin tərkibinə bir sıra 
hökumət və ictimai təşkilatların nümayəndələri, o cümlədən Ticarət, sənaye və ərzaq 

nazirliyi, Maliyyə nazirliyi, Əkinçilik və dövlət əmlakı, Rabitə yolları, Dövlət nəzarəti 

nazirliklərinin, eləcə də neft sənayeçilərin qurultay şurasının və Bakı şəhər idarəsinin 

nümayəndələri də daxil edilmişdir. Əmtəə mallarının dəmiryolu vasitəsilə daşınması 

haqqında məsələlər müzakirə edilərkən bu Komitənin iclasına dəmiryolu daşınmaları 

bürosunun sədri də dəvət olunurdu. Arxiv sənədləri təsdiq edir ki, həmin dövrdə 

fəaliyyətdə olan bir çox təşkilatlar ―Əmtəə mübadiləsi Komitəsi‖nin yaradılmasını böyük 

rəğbətlə qarşılamışdır. Xarici ölkələrə əmtəə mallarının ixrac edilməsi üzrə qaydalar 

işlənib hazırlanaraq Azərbaycan Respublikasının Ticarət və sənaye nazirliyinin 16 mart 

1919-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Həmin qaydalara uyğun olaraq xaricə ixrac 

olunan əmtəə malların siyahısı tərtib edilmişdi. Siyahıda ixrac olunan əmtəə malları üç 

qrupa ayrılırdı. Birinci qrupa - ixracına icazə verilməyən mallar və yaxud ixracına 
 
 
. 
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icazənin verilməsi əmtəə mübadiləsi komitəsinin səlahiyyətinə aid olmayan 

mallar daxil edilmişdir (məsələn, çörək, taxıl, dənli bitkilər, müxtəlif növ yarmalar, iri və 
kiçik buynuzlu mal-qara, at, donuz, ev quşları, ət və ət məhsulları, etil spirti, dava-

dərman, kaustik soda, külçə və sikkə halında olan qızıl və gümüş, sortluq dəmir və dəmir 
məmulatları, soyuq silah, yivli odlu silah, güllə, müxtəlif barıt və mərmilər). İkinci qrupa  
- ixracına Komitə tərəfindən icazə verilən əmtəə malları daxil idi (məsələn, düyü, düyü 

kraxmalı, makaron, vermişel, müxtəlif toxumlar, bostan toxumları, müxtəlif tərəvəz 
məhsulları, kartof, noxud, paxla, tərəvəz konservləri, qoz, badam, püstə, şabalıd, quru 

meyvələr və meyvə konservləri; neft və neft məhsulları; dəri və xəzlər (aşılanmış və 

aşılanmamış); bitki və lifli materiallar, o cümlədən pambıq, kənaf; yun və yun məhsulları; 
barama toxumu, xam ipək, brezent və kisələr, odlu ov silahları). Yerdə qalan digər mallar 

üçüncü qrupa aid edilmişdir ki, onların da sərbəst surətdə xarici ölkə və vilayətlərə ixrac 
edilməsinə icazə verilirdi [1]. 

 

Əmtəə məhsulları daxil olduğu qrupundan asılı olmayaraq gömrük qaydalarına 

ciddi riayət olunmaqla ixrac edilirdi. Əmtəə mallarının xaricə ixrac edilməsinə icazənin 

verilmə şərtləri komitə tərəfindən qabaqcadan müəyyən edilirdi. Əmtəə mallarının xaricə 

ixrac edilməsinə dair icazələr komitə tərəfindən əmtəə mübadiləsi prinsipi əsasında 

verilirdi. Əmtəə mallarının xaricə ixracı ilə bağlı müraciət edənlərin Komitəyə təqdim 

etdiyi ərizədə ixrac olunan əmtəə mallarının siyahısı ilə yanaşı respublikaya idxal 

etməsini öz öhdəsinə götürdüyü malların siyahısını da əlavə etməli idi. Əmtəə mübadiləsi 

üzrə müqaviləyə ərizəçilər tərəfindən zəmanətin verilməsi vacib sayılırdı. ―Əmtəə 

mübadiləsi Komitəsi‖ tərəfindən verilmiş icazələrdə onun qüvvədə olma müddəti, eləcə 

də həmin icazənin başqa şəxsə ötürülməsinin yol verilməz olduğu barədə şərtlər mütləq 

qeyd olunurdu. Müqavilə şərtlərini pozmuş fiziki və hüquqi şəxslərə və verilmiş icazələr 

qüvvədən düşmüş hesab edilir və onlara bir daha əmtəə mallarının xaricə ixrac 

edilməsinə icazə almaq hüququ verilmirdi. Əmtəə malların xaricə ixrac edilməsinə dair 

icazə verilərkən, ixrac olunan əmtəə mallarının əvəzinə hal-hazırda Respublikada daha 

çox ehtiyac duyulan malların idxalı öz öhdəsinə götürmüş ərizəçilərə daha çox üstünlük 

verilirdi. Belə müraciətlərdən bəzilərini, qeyd edirik. məsələn, nuxalı xüsusi sahibkar 

Bəxtiyar və Yunus Hacıyevlərin Ərzaq Nazirinə ünvanladığı ərizədə qeyd edilirdi: 

Məlumdur ki, müharibədən əvvəl Qafqazda fabriklər olmadığından bizim şəhərin bütün 

ipəyi satılmaq üçün Moskvaya və yaxud digər xarici yerlərə göndərilirdi. Əldə edilən 

vəsait ilə zavod sahiblərinin və baramaaçan zavodlarında çalışan işçilərin ehtiyacları 

ödənilirdi. Lakin müharibə başlanan vaxtdan bu günədək xariclə əlaqələrimiz kəsilmiş və 

bizim şəhərdən bir girvənkə də olsun ipək kənara çıxarılmamışdır. Tezliklə baramanın 

satınalma dövrü yaxınlaşır. Lakin zavod sahibləri əllərində olan ipəyi sata bilməsələr 

çətin ki, özlərinin illik barama tədarüklərini görə və zavodlarını işə sala bilsinlər. Hazırkı 

şəraitdə 20 min pud ipəyi Azərbaycanda satıb, pula çevirmək mümkün deyildir. Yuxarıda 

qeyd olunanları sizin diqqətinizə çatdıraraq xahiş edirik ki, bizim tədarük etdiyimiz 

ipəyin üçdə birini təşkil edən 350 pud ipəyin xaricə ixrac edilməsinə icazə verəsiniz. 

Əgər ipəyin ixracına bizə icazə verilərsə, bu mövsümdə barama ehtiyatımızı əldə edə 

bilərik. Əmtəə mübadiləsi Komitəsi‖nə daxil olmuş həmin ərizəyə Komitənin 10 aprel 
1919-cu il tarixli iclasında baxılmış və qərara alınmışdır ki, Azərbaycanda ipək 

sənayesinin maraqlarının qorunması naminə toplanmış ipəyin ixrac edilməsinə icazə 
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verilsin. ―Əmtəə mübadiləsi Komitə‖sinə müxtəlif kommersiya təşkilatlarından, ticarət və 

səhmdar cəmiyyətlərindən, səxsi müəssisə sahiblərindən müraciətlər daxil olurdu. 

Müraciət edənlərin sırasında yerli müəssisələrlə yanaşı Rusiyaya məxsus şirkətlər də var 

idi. Həmin şirkətlərdən bəzilərini birgə müəssisələr də adlandırmaq mümkündür ki, 

onlardan da bir neçəsini qeyd edirik: məsələn, idarə heyəti Petroqradda olan 

―Həştərxandakı Vayner pivə zavodları birliyi‖, ―Volqa-Bakı ticarət səhmdar cəmiyyəti‖, 

―Cənubi Rusiyanın müəssisə sahibləri birliyi‖, ‖Qafqaz ticarət-sənaye komisyon şirkəti‖ 

və başqaları. Əlavə olaraq qeyd edirik ki, Rusiya sahibkarlarına məxsus xüsusi 

mülkiyyətdə olan bir sıra ticarət-sənaye və səhmdar cəmiyyətləri öz vətənlərində təqib 

olunduğuna görə fəaliyyətlərini Azərbaycanda davam etdirmək üçün Azərbaycan 

Hökumətinə müraciət edərək onlara icazə verilməsini xahiş edirdilər. Azərbaycanda 

fəaliyyətini davam etdirmək üçün Azərbaycan hökumətindən icazə əldə etmiş həmin 

şirkət və müəssisələrin sahibləri bütün vətəndaşlıq hüquqlarından istifadə etməklə yanaşı 

Azərbaycan Respublikasında Milli hökumətin himayəsi altında öz fəaliyyətlərini davam 

etdirmək hüququ əldə edirdilər. ―Əmtəə mübadiləsi Komitə‖si 1919-cu ilin iyun ayınadək 
fəaliyyətdə olmuşdur. Hökumətin 15 iyun 1919-cu il tarixli qərarı ilə əmtəə mübadiləsi 

komitəsi ləğv edilərək, onun funksiyası ticarət, sənaye və ərzaq nazirliyinin şurasına 

həvalə edilmişdir. 1919-cu ilin əvvəllərində Şimali Qafqaz hərbi əməliyyatlar meydanına 

çevrildi. Şimali Qafqazda gedən hərbi əməliyyatlar nəticəsində general Denikinin 

qoşunları tərəfindən Vladiqafqaz dəmir yolu dağıdıldı və öz fəaliyyətini demək olar ki, 

dayandırdı. Xəzər dənizi vasitəsilə daşınan, ixrac və idxal edilən yüklərin həcmi 

minimum həddə endi. Azərbaycan Respublikasının xarici aləmlə iqtisadi əlaqələrinin 

yaradılmasında Zaqafqaziya istiqaməti-Zaqafqaziya dəmiryolu xətti ölkəmiz üçün həyati 

əhəmiyyət kəsb etməyə başladı. 1919-cu il aprelin 6- da Azərbaycan Respublikası Ərzaq 

Nazirliyinin tədarük şöbəsi tərəfindən ―Əmtəə mübadiləsi Komitəsi‖nə göndərilmiş 

4190№li məktubda qeyd edilirdi: ―Ölkənin ümumi siyasi və iqtisadi vəziyyəti tələb edir 

ki, Ərzaq Nazirliyi Azərbaycanın hüdudlarından kənarda tədarük fəaliyyətini 

genişləndirsin. Hazırki vaxtda ticarət əməliyyatlarının aparılma məntəqəsi Batum 

şəhəridir. Buraya yaxın və uzaq ölkələrdən əmtəə malları gətirilir. Öz növbəsində bizim 

əmtəə malları da bu məntəqədən dünya bazarlarına daxil ola bilər. Dənizlə Batum 

şəhərinə daxil olan əmtəə mallarına böyük tələbat olduğundan dərhal realizə olunur. Odur 

ki, bizə tələb olunan əmtəə mallarını vaxtında əldə etməkdən ötrü yubanmadan Batumda 

güclü tədarük müəssisəmizi yaratmalıyıq‖ [2,4]. 

 

Yaranmış mürəkkəb hərbi-siyasi və iqtisadi vəziyyət Azərbaycan hökuməti 

qarşısında yeni vəzifələr qoyurdu. Zamanın tələbinə cavab olaraq Cümhuriyyət hökuməti 

əmtəə mübadiləsini Zaqafqaziya dəmiryolu istiqamətində təşkil etməli oldu. Maliyyə-

iqtisadi komitənin təklifi ilə hökumətin 27 sentyabr 1919-cu il tarixli qərarı əsasında 

Azərbaycan Respublikasının Batum şəhərindəki Baş konsulluğu nəzdində konsulun 

sədrliyi ilə ticarət şöbəsi yaradıldı. Tərkibinə Rabitə yolları nazirliyi və Ticarət, sənaye və 

ərzaq nazirliyinin nümayəndələri daxil olan Ticarət şöbəsi Azərbaycan dəmiryolu 

agentliyi vasitəsilə ticarət əlaqələrinin yaradılması, müqavilələrin bağlanması və 

Respublikanın çətin iqtisadi vəziyyətdən çıxarılması istiqamətində Azərbaycanın iş 

adamlarına və tacirlərinə yaxından köməklik göstərirdi. Xarici ölkə və vilayətlərlə əmtəə 

mübadiləsinin həyata keçirilməsində yerli sahibkar və tacirlər, ticarət-sənaye müəssisələri 

xüsusilə fəal iştirak edirdilər. Cümhuriyyət hökumətinin 1919-cu il mayın 4-də Qərbi 

Avropa dövlətləri ilə ticarət əlaqələrinin yaradılması haqqında və 1919-cu il iyunun 23-də 

Kubanla əmtəə mübadiləsi haqqında qəbul etdiyi qərarlarla əmtəə mübadiləsində iştirak 

etmək üçün təşəbbüs yerli şəxsi sənaye və ticarət cəmiyyətlərinə verilirdi. Milli 
 
 
. 
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hökumət ölkə iqtisadiyyatının sağlamlaşdırılması istiqamətində mümkün 
addımlar atmağa çalışaraq müvafiq tədbirlər həyata keçirmişdir. Cümhuriyyət 
hökumətinin 1918-ci il oktyabrın 1-də qəbul etdiyi qərarla neft sənayesinin və ticarət  
donanmasının ―milliləşdirilməsi‖ haqqında Bakı xalq komissarları sovetinin qəbul etdiyi 

bütün qərar və dekretlər qeyri-qanuni hesab edilərək ləğv edilmiş, mədənlər, 

―milliləşdirilmiş‖ bütün mülkiyyət əvvəlki sahiblərinə qaytarılmış və müəssisələr 

üzərində dövlət nəzarəti təşkil edilmişdir. 1919-cu il fevralın 5-də Hökumət tərəfindən 

Azərbaycan dəmir yolunun boşaldılması haqqında qərar qəbul edildi. Həmin qərarda 

qeyd edilirdi ki, aksiz vergisi ödənilmədiyinə görə Azərbaycan dəmir yollarında 

saxlanılmış neft məhsullarının sahibləri bu qərar dərc edildikdən sonra beş gün ərzində 

aksizi ödəyərək yolu boşaltsınlar. Qərarın tələblərinə əməl olunmadığı halda saxlanılmış 

həmin neft məhsulları müəyyən edilmiş qaydada satılsın. Əldə edilmiş mədaxildən təyin 

olunmuş aksizlər, həmçinin məhsulun satışına çəkilmiş xərclər, dəmir yolunu tutduğuna 

görə vurduqları ziyan ödənilərək xəzinənin gəlir hissəsinə daxil edilsin. Yerdə qalan 

məbləğ isə müəyyən edilmiş sənədlər təqdim edildikdən sonra sahiblərinə qaytarılsın. Bu 

qərarın icrası maliyyə nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla yol-nəqliyyat nazirinə həvalə edilirdi. 

1919-cu il avqustun 18-də Azərbaycan Parlamenti tərəfindən gömrüklə bağlı Sərhəd 

mühafizəsinin təsis edilməsi haqqında qanun qəbul edildi. Həmin qanunda qeyd edilirdi 

ki, Azərbaycan Respublikasının hüdudlarını gizli ticarət və kontrabandadan qorumaqdan 

ötrü Azərbaycanın sərhədləri boyu 992 nəfərdən ibarət heyət üzrə sərhəd postları 

yaradılsın. Cümhuriyyət hökuməti tərəfindən ölkədəki maliyyə məsələrinə də diqqət  
yetirilirdi. Hökumətin 3 mart 1919-cu il tarixli qərarı ilə Bakı bonunun Zaqafqaziya 
bonuna sərbəst dəyişdirilməsinin elan edilməsi Maliyyə nazirinə tapşırıldı. Daha sonra 
hökumətin 26 may 1919-cu il tarixli qərarı ilə Azərbaycan Dövlət bankı təsis edildi.  
Hökuməti 26 may 1919-cu il tarixli digər qərarı ilə maliyyə nazirliyinə 250 manatlıq pul 

nişanının buraxmasına icazə verildi. Ölkənin iqtisadi inkişafı ilə bağlı məsələlər 

Azərbaycan Parlamentində də müzakirə edilərək müvafiq qanunlar qəbul edilirdi. 1919-

cu il dekabrın 11-də Azərbaycan Respublikası ərazisindən xarici ölkələrə xammalın ixrac 

edilməsinin yeni şərtləri haqqında Azərbaycan Parlamenti tərəfindən qanun qəbul edildi. 

Həmin qanunda göstərilirdi ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisindən xammalı, yəni 

pambıq, ipək, barama, həmçinin tam emal edilməmiş gön, dəri və başqa xammalı sərbəst 

surətdə ixrac etmək istəyən şəxs və təşkilatlar ixrac etdikləri bütün xammalın 25 faizini 

pulsuz olaraq xəzinəyə təhvil verməlidir. Bu şərti yerinə yetirmiş eksportçu təşkilatlar və 

şəxslər müəyyən etdikləri xammalı şərbəst surətdə xaricə ixrac edə bilərlər. Neft və neft 

məhsullarının satışı ilə əlaqədar xarici şirkətlərlə, xüsusən ingilis, italiya, amerika 

şirkətləri ilə iqtisadi sazişlər, ticarət kontraktlarının bağlanması istiqamətində müəyyən 
addımlar atıldı. Azərbaycan Demokratik Respublikası aqrar siyasət sahəsində bütün 

torpaqların əvəzsiz olaraq kəndlilərə verəcəyini elan etdi. Lakin məlum səbəblər 

ucbatından ölkənin iqtisadi inkişafı üzrə müəyyən edilmiş digər tədbirləri həyata 

keçirmək mümkün olmadı [2]. 

 

1920-ci il aprel ayının ortalarında Azərbaycan parlamenti Böyük Britaniya, 
Fransa, İtaliya, ABŞ, İsveç, Polşa, Latviya, Litva, Estoniya, Finlandiya, Ukrayna, 
Rumıniya, Almaniya və Rusiyada diplomatik nümayəndəliklər təsis etmək haqqında 

qanun qəbul etdi. Bir sıra xarici dövlətlərin nümayəndəlikləri isə Azərbaycanda 
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fəaliyyətə başlamışdı. Artıq AXC hökuməti beynəlxalq əlaqələr sisteminə daxil olurdu. 
Bu da Şərqdə ilk demokratik müsəlman dövlətinin fəaliyyətini genişləndirilməsini 

istəməyən qüvvələri bərk təşvişə salmışdı. Aprelin 28-də XI ordunun Azərbaycanı işğalı 

ilə Şərqin ilk demokratik müsəlman dövləti – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqut 
etməsi respublikamızın beynəlxalq münasibətlər sistemində müstəqil dövlət kimi 

iştirakını dayandırdı [1,6]. 

 

Azərbaycan Xalq Cumhiriyyəti yarandığı ilk gündən xalq maarifinin və 

mədəniyyətinin inkişafına xüsusi diqqət yetirirdi. Çünki çar höküməti Rusiyanın 

müstəmləkə əsarəti altında olan xalqlarının milli-siyasi mənlik şüurunun oyanmasına hər 

vasitə ilə mane olmuşdu. Çar Rusiyasında xalq məktəbləri dövlət orqanzmində ―yaman 

şişi‖ xatırladırdı. Hökümət, bir tərəfdən, xalq təhsilinin inkişafı ilə razılaşmağa məcbur 

olurdu. Çünkü dünyada elm və texnikanın sürətlə inkişafı Rusiyada da maarifin və xalq 

təhsilinin təmamilə yenidən qurulmasını tələb edirdi. Digər tərəfdən, çarizm xalqın 

oyanmaqda olan şüurunun qarşısını almaq üçün xalq maarifi işini məhdud çərçivədə 

saxlamaq istəyirdi. Çar Rusiyasında xalq maarifi və onun əsas daşıyıcısı olan müəllimlər 

hökümət tərəfindən hər cürə həqarə və təqiblərə məruz qalırdı. Milli ucqarlara, o 

cümlədən Şimali Azərbaycanda vəziyyət daha dözülməz idi. Burada zorla ruslaşdırma 

siyasəti yeridilir, təhsil əsasən rus dilində aparılır, milli din və mədəniyyətin inkişafına 

hər cür əngəllər törədilirdi. 

 

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın müstəqilliyi elan edildiyi gün Fətəli Xan 

Xoyskinin sədrliyi ilə yaradılmış birinci Hökümət Kabinəsində Xalq Maarifi Nazirliyi də 

təsis olundu. Nəsib bəy Yusifbəylinin başçılıq etdiyi nazirlik öz fəaliyyətinə Azərbaycan 

xalq maarifinin vəziyyətinin və bu sahədə həyata keçiriləcək vəzifələrin 

müəyyənləşdirilməsi ilə başladı. Şimali Azərbaycanda fəaliyyət göstərən keçmiş maarif 
şəbəkəsi gənc respublikanın xalq maarifi sahəsində qarşıya qoyduğu tələblərə cavab verə 

bilmədiyindən, nazirlik bu sahədə islahatlar keçirmək üçün təkliflər hazırlayıb Hökümətə 

təqdim etdi. İslahatdan məqsəd gənc respublikanın məhdud iqtisadi imkanları daxilində 

xalq maarifini, qısa müddətdə sürətlə inkişaf etdirmək idi. Bunun üçün xalq məktəbləri və 

təhsil dairələrinin direktoru vəzifələri ləğv edildi. Bütün respublikada məktəb və maarif 

işinin idarə olunması Xalq Maarifi Nazirliyinin və xalq məktəbləri təlimatçılarının 

ixtiyarına verildi [4]. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti Tiflisdən Gəncəyə köçdükdən sonra 

iyunun 30-da Hökumətin qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinə nazirliyin ştat cədvəlini 

müəyyənləşdirmək və Əsasnaməsini hazırlayıb Hökümətə təqdim etmək tapşırıldı. 1918 

il avqustun 2-də xalq maarifi naziri tərəfindən hazırlanmış Əsasnamə baxılmaq və təsdiq 

üçün Hökumətə təqdim olundu. Əsasnaməyə görə, Xalq Maarifi Nazirliyinin ştatı 

nazirdən, nazir müavinindən, naziryanı şuradan, məktəbləri idarə etmək üçün ali və orta 

təhsil, ixtisas təhsili sahələri üzrə üç şöbədən ibarət təsdiq olundu. Müstəqil dövlətin 

mühüm atributlarından biri olan dövlət dili məsələsi yenicə yaranmış Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti Hökumətinin diqqət mərkəzində idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

hökumətinin xalq maarifinin inkişafına çox mühüm təkan verən ilk tədbirlərindən biri 

1918-ci il 27 iyun tarixli qərar oldu. Həmin qərara əsasən, Azərbaycan-türk dili dövlət 

dili elan edildi. Həmin qərar Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri ilə Azərbaycanın 

ikiyə bölünməsindən sonra ana dilinin dövlət dili kimi işlədilməsinə aid ilk sənəddir. 

Qeyd edilməlidir ki, dövlət dili haqqında qərar Hökumətin Gəncəyə köçdükdən sonra 

qəbul etdiyi ilk qərarlardan biridir. Azərbaycan dilinin sözün əsl mənasında dövlət dili 
 
 
. 
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kimi işlənməsi təcrübəsi geniş şəkildə ilk Azərbaycan Parlamentinin dilində 

əksini tapmışdır. Dövlət idarələrində müəyyən müddət ərzində rus dilinin işlənməsinə də 

icazə verilməsi Parlamentə aid deyildi.Ona görə də Parlamentdə dillərin işlənməsi 

məsələsi, təbii olaraq, qanunverici hakimiyyətin, Parlament üzvlərinin öhdəsinə 

buraxılmışdı. Parlamentin istifadə etdiyi dil dövlət dili statusuna malik Azərbaycan 

türkcəsi idi. Qeyri-yerli Parlament nümayəndələri çıxışların rus dilində olmasını təklif 

etdikdə, Parlamentin iclaslarından birində bu məsələ ayrıca müzakirə olunmuş və bu 

xüsusda qərar qəbul edilmişdi. Qərara əsasən, Parlamentin rəsmi dili Azərbaycan türkcəsi 

elan olunmuş, digər millətlərin nümayəndələrinin rus dilində çıxış etmələri məqbul hesab 

edilmişdi. Bununla belə, rəsmi sənədlərin hamısı dövlət dilində tərtib edilirdi. Lakin 

Azərbaycan dilini mükəmməl bilən ixtisaslı kadrların olmaması qərarın həyata 

keçirilməsini çətinləşdirirdi. Buna görə də inzibati idarə orqanları, məhkəmə işi və s. 

sahələrdə Azərbaycan dilini bilən ixtisaslı kadrlar hazırlanana qədər, müvəqqəti olaraq, 

rus dilindən istifadəyə də yol verilirdi. Cümhuriyyət hökuməti milli kadrların 

yetişdirilməsinə, bu sahədə təhsilin tamamilə yenidən qurulmasına xüsusi əhəmiyyət 

verirdi. Təhsil sahəsində həyata keçirilən ilk mühüm tədbir məktəblərin milliləşdirilməsi 

oldu. Azərbaycan hökumətinin 1918-ci il 28 avqust tarixli qərarında göstərilirdi ki, bütün 
ibtidai tədris müəssisələrində təhsil şagirdlərin öz ana dilində aparılmalı və dövlət dili 

olan Ana dilinin tədrisi icbari surətdə həyata keçirilməlidir. Ana dilini bilməyən şagirdlər 

üçün üçüncü və dördüncü siniflərdə rus şöbələri açılır və burada Azərbaycan dili intensiv 

surətdə tədris olunurdu ki, 2 ildən sonra həmin şagirdlər artıq Azərbaycanca təhsillərini 

davam etdirə bilsinlər. Şagirdlər 5-ci sinifdən sonra məktəbi bitirənə qədər tədris prosesi 

rus dilində aparılır, Azərbaycan dili isə həmin siniflərdə məcburi fənn kimi tədris 

olunurdu. Bu siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi həftədə 4 saatdan az olmamalı idi. 

 

Azərbaycan Hökümətinin həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində, artıq 1919-cu 
ilin əvvəllərində ölkədə dövlət hesabına 637 ibtidai məktəb və 23 orta ixtisas təhsili 

məktəbi fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycan Xalq Cumhiriyyəti Azərbaycan xalqının tarixi, 
siyasi və mənevi-psixoloji həyatında, o cümlədən o dövrün ədəbi-bədii fikir 

nümunələrində silinməz izlər buraxmışdır. Cumhiriyyət dövrünün ən böyük poeziyası, 
nəşri, dramaturgiyası və publisistikası olmuşdur. Araşdırmalar göstərir ki, hətta ay da, 

ulduz da rəmz və obraz kimi rəsmiləşən milli simvolikaya-üç rəngli bayrağa və gerbə 
poeziyadan, romantik nəşrdən və inqilabi publisistikadan keçərək gəlmişdir [4]. 

 

Azərbaycan Xalq Cumhiriyyətinin yaranması milli teatrın fəaliyyətində də 
canlanmaya səbəb oldu. Dövlətin fəal köməyi və müdaxilsi nəticəsində Azərbyacan 
teatrının inkişafında mühüm keyfiyyət dəyişiklikləri baş verdi. Teatrın repertuarına 
Azərbaycan tarixi və milli azadlıq mübarizəsi ilə bağlı yeni əsərlər gəldi. İctimai həyatda 
teatrın rolu artdı. Azərbaycan teatrı milli opera sənətinin yaranmasında xüsusi rol 

oynamış və ilk Azərbaycan operaları məhz bu teatrın səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdu.  
―Leyli və Məcnun‖ operasının tamaşaya qoyulduğu 1908-ci il yanvarın 12-si Azərbaycan 
musiqisi tarixində milli Azərbaycan operasının yarandığı gün oldu. Üzeyir bəy 
Hacıbəyov ilk ―Leyli və Məcnun‖ operasından sonra ―Şeyx Sənan‖, ―Əsli və Kərəm‖, 
―Rüstəm və Zöhrab‖, ―Şah Abbas və Xurşidbanu‖ kimi digər muğam operalarını da 
yaratdı. O, Azərbaycanda musiqili komediya janrının da banisidir. Onun 
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―Ər və arvad‖, ―O olmasın, bu olsun‖ (―Məşədi İbad‖), ―Arşın mal alan‖ musiqili 
komediyalarında Azərbaycan xalqının adət-ənənələri, həyat və məişəti öz əksini 

tapmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin sərəncamı ilə hər il 18 sentyabr Üzeyir 

musiqi günü kimi qeyd olunmağa başlandı. Bəzi hallarda mətbuat səhifələrində, ekran və 
efirdə bu tarixi "Milli musiqi günü" kimi qeyd edirlər. Amma sərəncama əsasən əsl adı 

belədir: "Üzeyir musiqi günü" [5]. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti yarandığı gündən əhalinin sağlamlığı 
qayğısına qalmış və səhiyyə sahəsində ciddi tədbirlər görmüşdür. Bu sahədə ən böyük 

uğurlardan biri ölkənin səhiyyə sisteminin yaradılması və təşkili işlərinə bilavasitə 
rəhbərlik edən dövlət icra orqanının-Səhiyyə Nazirliyinin yaradılması idi. 1918-ci il  
iyunun 7-də Fətəli xan Xoyski tərəfindən təşkil edilmiş 2-ci hökumət kabinəsi Gəncədə 

fəaliyyət göstərərkən―Müsəlman Milli Şurası‖ nəzdindəki qaçqın şöbəsi əsasında 

Azərbaycan Cümhuriyyəti Xalq Səhiyyəsi və Himayədarlıq Nazirliyi yaradıldı. 
Azərbaycanın ilk ali təhsilli cərrah həkimlərindən olan Xudat bəy Rəfibəyli Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin xalq səhiyyəsi və himayədarlıq naziri təyin edildi. Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti Höküməti Bakıda fəaliyyətə başlayarkən (1918 sentyabr) bu nazirlik 

əsasında 2 yeni nazirlik yaradıldı: ―Xalq Səhiyyə Nazirliyi və Himayədarlıq‖ və Dini 

Etiqat İşləri Nazirliyi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Parlament və Hökumət, 

xüsusən də Xalq Səhiyyə Nazirliyi əhalinin sağlamlığına mənfi təsir göstərən 

antisanitariya ilə ciddi mübarizə aparmağa, xarici mühit və məişət şəraiti ilə bağlı mənfi 

amilləri aradan qaldırmaqla yoluxucu xəstəliklərə, ağır epidemiyalara qarşı profilaktik 

tədbirlər həyata keçirməyə başladı. Az vaxt içərisində Gəncə yaxınlığındakı Zəyəm və 

Zurnabad kəndlərində taun əleyhinə məntəqə təşkil olundu. Səhiyyə şəbəkəsinin 

genişləndirilməsinə başlandı. Kənd yerlərində xəstəxanalar, ambulatriyalar, feldşer 

məntəqələri və s. müalicə müəssisələri açıldı, yeni tibb ocaqlarının bünövrəsi qoyuldu. 

Dövlət tibb müəssisələrini dava-dərmanla, avadanlıqlarla təmin etmək məqsədilə lazımi 

tədbirlər görüldü. Bunun üçün dövlət aptek anbarı, laboratoriyası və s. yaradıldı. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamenti və Hökuməti sağlamlığın mühafızəsinə dair 

vəzifələr və tədbirlər barədə bir sıra qanun və qərarlar qəbul etdi. Cümhuriyyət Hökuməti 

tibb xidməti heyətini genişləndirmək məqsədilə səhiyyə sistemində qısamüddətli tibb 

işçiləri kursları açdı.Bütün bunların nəticəsi idi ki, Xalq Cümhuriyyəti dövründə kənd 

yerlərində Səhiyyə Nazirliyinə tabe olan 33 kənd xəstəxanası fəaliyyət göstərirdi. Onların 

hərəsində 1 həkim, 2 feldşer və xidmətçi tibb bacıları işləyirdi. Bu tibbi personal 6 

çarpayılıq kənd xəstəxanalarında xəstələrə xidmət edir, ambulator müalicəyə ehtiyacı 

olanlara isə pulsuz tibbi yardım göstərirdi [4]. 

 

Bu dövrdə qeyri-hökumət tibbi cəmiyyət, birlik və təşkilatlarının da fəaliyyəti 

geniş vüsət almışdı.Bakı şəhəri həkimlər cəmiyyətinin əsas fəaliyyət istiqaməti sənayə 

gigiyenası, yatalaq epidemiyasının aradan qaldırılması olmuşdur. Cəmiyyət Bakı Dövlət 

Universiteti tibb fakültəsinin avadanlıqla təchiz edilməsinə yardım göstərmək 

üçünAvropanın aparıcı klinikaları ilə əlaqə yaratmışdı. Bakının tanınmış həkimləri 

təbabətin müxtəlif sahələrində elmi nailiyyətlərin mübadiləsi məqsədilə cəmiyyətdə 

məruzələr edirdilər.Onun nəzdində boş iş yerlərini qeydə almaq, işsizləri həmin yerlərə 

yerləşdirmək, onlara vaxtaşırı yardım göstərmək məqsədilə Həkimlərə yardım bürosu 

yaradılmışdı. 1919-cu ildə Bakıda təsis edilmiş qeyri-hökumət tibb cəmiyyətlərindən biri 

də Uşaq həkimləri dərnəyi idi. Dərnək uşaqlar və yeniyetmələr arasında yayılmış 

yoluxucu xəstəliklərin profilaktikası və müalicəsi sahəsində təcrübə mübadiləsi aparır, 

qabaqcıl müalicə üsullarının tətbiqinə səy göstərir, təbliğat və təşviqat işi ilə məşğul 
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olurdu. 1920-ci ilədək Azərbaycanda, artıq 353 həkim, 450 orta tibb işçisi, 1123 yerlik 

xəstəxana var idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Höküməti yaxın gələcəkdə, xüsusi ilə 
1920-ci il ərzində kənd yerlərində əhaliyə tibbi xidməti yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 

qəzalarda kən xəstəxanalarının sayını 2 dəfə artırmağı, ölkəyə lazım olan dərman 
preparatlarının təchizi işini yaxşılaşdırmağı, tibb müəssisələrini mərkəzləşdirilmiş şəkildə 

dəva-dərmanla təmin etməyi planlaşdırmışdı. Lakin 1920-ci il aprelin 28-də 
Azərbaycanın bolşevik Rusiyası tərəfindən işğalı nəticəsində Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin süqutu bütün bu planların həyata keçirilməsinə imkan vermədi [4]. 

 

1920-ci ilin aprelində müstəqilliyi beynəlxalq səviyyədə tanınmış Azərbaycan  
Xalq Cümhuriyyəti birbaşa hərbi təcavüz nəticəsində süqut etdi. Bu işğal aktına 70 ildən 
sonra dövlət səviyyəsində siyasi qiymət verildi: "1920-ci il aprelin 27-28-də RSFSR-in 

XI Qırmızı Ordusunun Azərbaycana təcavüzü, respublika ərazisini zəbt etməsi, 
beynəlxalq hüququn subyekti olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini devirməsi 

Rusiyanın müstəqil Azərbaycanı işğal etməsi hesab edilsin" (1991-ci il, 18 oktyabr). 
Azərbaycan xalqının tarixində "Sovet epoxasının" əsasını qoyan həmin tarixdən 100 il 

ötür. Dövlət müstəqilliyinin bərpası, milli dövlət quruculuğu istiqamətində aparılan 
siyasət nəticəsində bu gün Qafqaz regionunun liderinə çevrilmiş Azərbaycan 

Respublikası beynəlxalq arenada öz siması və mövqeyi ilə tanınan bir dövlətdir [5]. 
 

Nəticə 
 

Hər il 28 May- Respublika Günü münasibətilə Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin adından rəsmi qəbullar təşkil olunur, bu əlamətdar günlə bağlı dövlət başçısı 
xalqı təbrik edir. Bakıda Cümhuriyyətin şərəfinə ucaldılan abidənin açılması Azərbaycan 
hakimiyyətinin dövlətçilik tariximizə verdiyi qiymət kimi olduqca diqqətəlayiqdir. 
İstiqlaliyyət küçəsində qoyulan bu abidə adları Azərbaycan dövlətçiliyi ilə birgə tarixə 
düşən istiqlal mücadiləsi iştirakçılarının xatirəsinə ən böyük ehtiramdır. 
 

Məmməd Əmin Rəsulzadənin sözləri bugündə təqdirə layiqdi. O gələcəyə 

baxışını öz dərin fikirləriylə ifadə etdi: Ey Gənclər!―Sənin öhdəndə böyük bir vəzifə var. 

Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı, onu min 

müşkülatla ucaldaraq dedi ki: Bir Kərə Yüksələn Bayraq Bir Daha Enməz! Əlbəttə ki, sən 

onun ümidini qırmıyacaq, bu gün parlament binası üzərindən Azərbaycan Türklərinin 

yanıq ürəklərinə enmiş bu bayrağı təkrar o bina üzərinə dikəcək və bu yolda ya Qazi və 

ya Şəhid olacaqsan‖. 
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Xülasə 

 

Məqalədə 1918-1920-ci illərdə ―Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə müstəqil dövlət 

quruculuğu kontekstində ölkədə su təsərrüfatının fəaliyyəti ilə bağlı tarix faktlar araşdırılır. 

Aparılmış elmi təhlillər əsasında məlum olmuşdur ki, respublikada həyata keçirilən iqtisadi 

siyasətin mühüm istiqamətlərindən biri kimi, dünya və vətəndaş müharibəsinin ölkə iqtisadiyyatına 

vurduğu zərərlərin aradan qaldırılmasına yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi göstərilə 

bilər. Həmin illərdə ölkədə təsərrüfat məqsədləri üçün istifadə edilən su təchizatı qurğuları və 

şəbəkəsinə də xeyli ziyan dəymişdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə respublikanın 

təsərrüfat məqsədləri üçün istifadə edilən su təsərrüfatı şəbəkəsinin bərpa edilməsi ilə bağlı 

layihələr işlənilib hazırlandı və müəyyən qisminin icra olunması gündəmdə idi. 

 

Açar sözlər: Su idarəsi, su təsərrüfatı, su kanalı, meliorasiya qurğuları, icarə 
 
 

 

GiriĢ 

 

Cümhuriyyət irsinin Azərbaycan dövlətçiliyi və Azərbaycançılıq məfkurəsindəki 

rolu, həmçinin milli təsərrüfatçılıq ideyalarının formlaşamasındakı əhəmiyyəti olduqca 
böyükdür. Çox böyük tarixi inkişaf ənənələri olan Azərbaycan cəmiyyəti, o cümlədən 

milli iqtisadi təsərrüfat konsepsiyası təəssüf ki, yarımfeodal qayda qanunlarla idarə 

olunan çar Rusiyası dövründə ciddi maneələrlə qarşılaşdı. İmperiya əsarətində olan 
Azərbaycan xalqı təxmini olaraq yüz ildən sonra 1918-сi ildə özünün millət olmaq əzmini 

göstərərək dövlət müstəqilliyini elan etdi, qısa müddətdə iqtisadi idarəetmə orqanları da 
daxil olmaqla sivil, demokratik idarəetmə orqanlarının yaradılması və məqsədyönlü 

şəkildə fəaliyyət göstərməsi təmin olundu. 
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Göründüyü kimi, 23 ay müddətində mövcud olmasına baxmayaraq Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti azərbaycanlıların milli müqəddəratı məsələsində həlledici rol oynamışdır. 

Belə bir zəmində xüsusi olaraq nəzərə almaq lazımdır ki, Cümhuriyyət irsinin ən qaranlıq 
səhifələrinin araşdırılması, həmin dövrün reallıqlarının bütün incəliklərinə qədər tədqiq 

olunması olduqca mühüm və aktual məsələdir (Qeyd etmək lazımdır ki, ilk dəfədir ki, 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə su təsərrüfatının təşkili məsələləri xüsusi 

tədqiqat mövzusuna çevrilmişdir). Məhz bu səbəbdən də müasir dövrdə Cümhuriyyət  
irsinə respublikada bütün səviyyələrdə diqqət və maraq göstərilir. Deyilənləri Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2017-ci ildə mayın 16-da ―Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında Sərəncamı‖, həmçinin 2018-ci ilin 

―Xalq Cümhuriyyəti ili elan edilməsi haqqında‖ Sərəncamı bir daha təsdiq edir. 
 

 

Müstəqil dövlətin təĢəkkülü prosesi 

 

XX əsrin ikinci onilliyinin sonuncu iki ili ərzində Qədim Şərqin sivilizasiya ocaqlarından 

sayılan Azərbaycan ərazisində Müstəqil Demokratik Cümhuriyyət bərqərar oldu. Cümhuriyyətin 

mövcudluğu zaman tutumu etibarilə çox az bir müddəti əhatə etməsinə baxmayaraq, müstəqilliyin 

elan edilməsi hərbi-siyasi təcavüzün və mədəni-iqtisadi əsarətin altında olan Azərbaycanın mühüm 

nailiyyəti sayıla bilər. Azərbaycanın əsrləri əhatə edə biləcək dövlətçilik ənənələri olsa da, çar 

Rusiyası dövründə həmin ənənələr tamamilə ləğv edilmişdi.  
Rusiyada imperialist monarxiya süqut etdikdən sonra, Azərbaycan çox az bir müddət 

ərzində olsa da siyasi regenerasiya dövrünə qədəm qoydu və müstəqil dövlətin fəaliyyəti 
və mövcudluğu üçün bütün gerçəkliklər tarixi fakta çevrildi. Proses gərgin və dramatik 
tarixi hadisələr kontekstində baş verirdi.  

1917-ci ilin fevralında Rusiyada Romanovlar mütləqiyyəti devrildi. Monarxiya 

rejimi aradan qaldırıldıqdan sonra hakimiyyətə gələn Müvəqqəti hökumət Cənubi 
Qafqazın idarəçiliyi üzrə Xüsusi Komitə yaratdı. Lakin Müvəqqəti hökumət uzun müddət 

hakimiyyətdə qala bilmədi. 1917-ci ilin oktyabrındakı hakimiyyət çevrilişi nəticəsində 
Cənubi Qafqazdan Rusiyanın Müəssislər Məclisinə seçilən deputatlar Petroqrada və 

Moskvaya gedə bilmədilər. Onlar 1918-ci il fevralın 14-də Tiflisdə Zaqafqaziyanın ali 

hakimiyyət orqanı olan Zaqafqaziya Seymini, başqa sözlə Zaqafqaziya Parlamentini 
yaratdılar.  

Zaqafqaziya Seymində Müsəlman Fraksiyasını Müəssislər Məclisinə seçkilər zamanı 

Azərbaycanın, habelə bütün Cənubi Qafqazın bir milyondan çox türk-müsəlman 
seçicisinin səsini qazanmış 44 deputat təmsil edirdi.  

Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman Fraksiyası, faktiki olaraq Zaqafqaziya Müsəlman 
Şurası, daha doğrusu, Zaqafqaziya Müsəlman Parlamenti funksiyasını yerinə yetirirdi.  

Maraqlı və eyni zamanda qanunauyğun hal idi ki, Dövlət Dumalarında olduğu kimi, 
Zaqafqaziya Seyminin də ən fəal üzvləri Azərbaycanlı nümayəndələr idi. Məhz onların 
tələbi ilə 1918-ci il aprelin 9-da Zaqafqaziya Seymi Zaqafqaziyanın müstəqilliyini elan 

etdi və Birləşmiş Zaqafqaziya Cümhuriyyəti yaradıldı.  
Lakin istər daxili, istərsə də xarici siyasət sahəsində kəskin milli mənafe 

ziddiyyətlərinin olması Zaqafqaziya Seymi və Birləşmiş Zaqafqaziya Cümhuriyyəti 
hökumətinin konkret addımlar atmasına imkan vermədi. Nəticədə 1918-ci il mayın 25-də 
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gürcü nümayəndələr Seymdən çıxdılar və ertəsi gün - mayın 26-da Gürcüstanın 
müstəqilliyini elan etdilər.  

Azərbaycan mayın 27-də Seymin Müsəlman Fraksiyasının, yəni Zaqafqaziya 
Müsəlman Şurasının (faktiki olaraq Zaqafqaziya Müsəlman Parlamentinin) üzvləri iclas 

keçirərək Azərbaycanın müstəqilliyini elan etmək qərarına gəldilər. Bu məqsədlə 

Zaqafqaziya Müsəlman Şurası özünü Azərbaycan Milli Şurası, daha doğrusu, Azərbaycan 
Parlamenti elan etdi. Bununla, əslində ilk Azərbaycan parlamenti yarandı və 

Azərbaycanda ilk parlamentli respublikanın bünövrəsi qoyuldu. 1918-ci il mayın 27-də 
keçirilən həmin iclasda Azərbaycan Milli Şurasının Rəyasət Heyəti və sədri seçildi. 

M.Ə.Rəsulzadə Milli Şuranın sədri oldu.  
Mayın 28-də Həsən bəy Ağayevin sədrliyi ilə Azərbaycan Milli Şurasının tarixi 

iclası keçirildi.  
Həmin iclasda iştirak edən Həsən bəy Ağayev (sədr), Mustafa Mahmudov (katib), 

Fətəli xan Xoyski, Xəlil bəy Xasməmmədov, Nəsib bəy Yusifbəyli, Mir Hidayət Seyidov, 
Nəriman bəy Nərimanbəyov, Heybət Qulu Məmmədbəyov, Mehdi bəy Hacınski, Əli 

Əskər bəy Mahmudbəyov, Aslan bəy Qardaşov, Sultan Məcid Qənizadə, Əkbər Ağa 
Şeyxülislamov, Mehdi bəy Hacıbababəyov, Məmməd Yusif Cəfərov, Xudat bəy Məlik-

Aslanov, Rəhim bəy Vəkilov, Həmid bəy Şahtaxtinski, Firidun bəy Köçərlinski, Camo 
bəy Hacınski, Şəfi bəy Rüstəmbəyov, Xosrov Paşa bəy Sultanov, Cəfər Axundov, 

Məhəmməd Məhərrəmov, Cavad Məlik-Yeqanov və Hacı Molla Səlim Axundzadə 

Azərbaycanın İstiqlal Bəyannaməsini qəbul etdilər.  
İstiqlal Bəyannaməsində deyilirdi:  
1. Bu gündən etibarən Azərbaycan xalqı hakimiyyətə malik olduğu kimi, Cənub-

Şərqi Zaqafqaziyanı əhatə edən Azərbaycan da tam hüquqlu müstəqil bir dövlətdir.  
2. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin idarə forması Xalq Cümhuriyyətidir.  
3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün millətlərlə, xüsusilə qonşu olduğu millətlər 

və dövlətlərlə mehriban münasibətlər yaratmaq əzmindədir.  
4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milliyyətindən, məzhəbindən, sinfindən, 

silkindən və cinsindən asılı olmayaraq öz sərhədləri daxilində yaşayan bütün 
vətəndaşlarına siyasi hüquqlar və vətəndaşlıq hüququ təmin edir.  

5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz ərazisi daxilində yaşayan bütün millətlərin 
sərbəst inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır.  

6. Müəssislər Məclisi keçirilənə qədər Azərbaycanın başında xalqın seçdiyi Milli 
Şura və Milli Şura qarşısında məsuliyyət daşıyan Müvəqqəti hökumət durur.  

Azərbaycan Milli Şurası həmin iclasında, eyni zamanda, bitərəf Fətəli xan Xoyskinin 
başçılığı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk Müvəqqəti Hökumətinin tərkibini də 
təsdiq etdi [1].  

Beləliklə, Birinci Dünya müharibəsinin gedişində və Romanovlar mütləqiyyətinin 
devrilməsi nəticəsində yaranmış çox mürəkkəb bir tarixi şəraitdə şimalı Azərbaycanda 
milli dövlətçilik ənənələri yenidən, parlamentli respublika formasında inkişaf etməyə 
başladı. 

 

Əsas iqtisadi tədbirlər 

 

Məlumdur ki, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti 23 müddətində müstəqil dövlət 

kimi bərqərar olmuş və bu müddət ərzində 5 dəfə hökumət kabinəsi formalaşdırıldı. 
Birinci, ikinci və üçüncü hökumət kabinələrinə F.Xoyski, dördüncü və beşinçi hökumət 

kabinələrinə N.Yusifbəyli rəhbərlik etmişdir. Bu zaman dövlətin iqtisadi siyasətini həyata 
keçirəcək nazirlik və müvafiq orqanlar təşkil edilmişdi. Qısa müddətdə Maliyyə Nazirliyi, 
 
 
. 
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Ticarət və Sənaye Nazirliyi, Yollar, Poçt, Teleqraf Nazirliyi, Əkinçilik və Əmək 
Nazirliyi, Sosial Təminat Nazirliyi formalaşdırıldı və hər nazirlik öz profilləri üzrə 
dövlətin iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində işini qurmağa başladı. 

 

Xalq Cümhuriyyəti dövründə həyata keçirilən əsas tədbirləri xronoloji ardıcılıqla 
aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:  

-1918-ci ildə iyulun 15-də Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası yaradıldı  
(yaradılmasında məqsəd erməni təcavüzü nəticəsində insan itkiləri, Azərbaycan əhalisinə 
dəymiş maddi və mənəvi itkilərin qeydiyyatının aparılması idi).  

- 1918-ci ilin avqustunda hökumət 1806-ci ildə ləğv edilmiş Gəncə şəhərinin adını 
bərpa etdi, 1935-ci ilə kimi şəhərin tarixi adı saxlanmışdı;  

- 1918-ci ildə sentyabrın 17-də Bakı şəhərində əmin-amanlıq bərpa olundu, şəhərin 
bütün əhalisinin etnik, dini, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq mal və can 
güvənliyinə təminat verilirdi, şəhərin bütün infrastruktur obyektlərinin normal fəaliyyəti 
bərpa olundu;  

- Sentyabrın 18-də respublikanın mərkəzi Bakıya köçürüldü, Bakı Xalq Komissarları 
Sovetinin bütün dekretləri ləğv edildi, 1918-ci ildə sentyabrın 22-də Bakı bonlarının 
dövriyyəyə daxil olması haqqında hökumət qərar qəbul etdi;  

- 1918-ci ilin sonlarına doğru Parlament quruculuğu prosesi başlandı və Azərbaycan 
Demokratik Cümhuriyyətinin parlamenti 1918-ci il dekabrın 7-dən 1920-ci il aprelin 27-ə 
kimi fəaliyyət göstərmişdir. Bu müddətdə Parlamentdə 145 iclasda 270 qanun layihəsi 
müzakirə edilmişdi (qanun layihələrinin əsas hissəsi iqtisadi məsələlərin həlli məqsədini 

daşıyırdı);  
-1919-cu ilin mart ayının 19-da Parlamentdə qəbul edilən qanunda Əmək 

Nazirliyində Fəhlə məsələsi ilə bağlı Komissiya yaradıldı. Komissiyanın məqsədi əməklə 
kapital arasında problemlərin həlli məsələsi idi;  

-1919-cu ildən parlament-kredit, vergi, bank və gömrük, fəhlə, aqrar məsələləri ilə 
bağlı qanun layihələrinin müzakirəsini təşkil etməyə başladı.  

-Respublika xəzinəsinin əsas maliyyə qaynaqları (qeyri müstəqim vergilər-inhisar  
vergiləri, gömrük rüsumları, aksizlərdən daxil olan vəsaitlər) təsbit olunaraq, büdcə 
resurslarının formalaşdırılmasına başlanıldı. Ümumiyyətlə Parlamentdə nəzərdə keçirilən 

qanun layihələrinin üçdə bir hissəsi maliyyə, kredit, vergi, bank və gömrük, məsələləri ilə 
bağlı idi;  

Bütünlükdə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti dövründə həyata keçirilən bütün 
tədbirlərin islahat xarakteri daşıdığını qeyd etmək olar və həmin tədbirlərin əhatə dairəsi 
olduqca geniş idi, cəmiyyətin sosial-siyasi və sosial-iqtisadi, mədəni-ictimai sahələrinin 
bütün sferalarını əhatə edirdi. Bunlar aşağıdakılardır:  

- Gənc respublikada iqtisadi proses və fəaliyyətlərin tənzimlənməsinə xidmət edən 
normativ hüquqi bazanın yaradılması və burada Azərbaycan Parlamentinin məhsuldar 
fəaliyyəti xüsusi olaraq diqqəti cəlb edir;  

- Xarici iqtisadi münasibət və əlaqələrin, o cümlədən idxal-ixrac əməliyyatlarının 
tənzimlənməsi;  

- iqtisadi və sosial islahatların həyata keçirilməsi istiqamətində istiqamətverici və 
təşəbbüskar addımların atılması (aqrar, fəhlə və s. kimi məsələlərin müzakirə 
obyektlərinə çevrilməsi, daha münasib yolların axtarılması). 
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- Ölkədə sağlam maliyyə sisteminin qurulmasına xidmət edən bank, pul-kredit 
siyasətinin həyata keçirilməsi;  

- Gömrük və vergi siyasətinin respublikada istehsalçı və istehlakçıların maraq və 
tələbatlarına uyğunlaşdrılması;  

- Respublika daxilində və xarici ölkələrdə  milli dövlət quruculuğu,  
- milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafına xidmət edən kadrların 
- hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirilməsi və s.  qeyd oluna bilər.  
-  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ölkənin su təsərrüfatının 
fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün həyata keçirilən tədbirlər 

 

Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan hökuməti digər sahələrdə olduğu kimi, 
ölkənin su təsərrüfatında da ciddi problemlərlə üzləşməli oldu. Suvarma şəbəkələri ya 

dağıdılmış, ya da tam gücü ilə fəaliyyət göstərmirdi. Muğanın suvarma kanalları əvvəllər 
saniyədə 13,5 sajen (köhnə rus məsafə ölçüsü, 2,16 metrə bərabərdir, 1924-cü ilə qədər 

istifadə olunmuşdur, 1924-cü ildə SSRİ_də yeni ölçü sistemi metrik ölçü tətbiq olundu.) 
su ötürmək qabiliyyətində idisə, həmin dövrdə bu rəqəm 2,3 sajen olmuşdu, yəni 6 dəfə 

azalmışdı. 30-40 min desyatin ərazinin suvarılmasını təmin edən 830 kəhriz ancaq 12-14 
min desyatinlik (1 desyatin= 1,09 hektar) ərazini suvarmaq qabiliyyətində idi. Mövcud  
150 su ötürücüsündən 24-nü təmir etmək mümkün olmuşdu. Belə bir vəziyyət isə hər  
şeydən öncə kənd təsərrüfatına öz təsirini göstərirdi. Əkin sahələri 1917-ci ildən 

başlayaraq, sonrakı illərdə də azalmağa davam edirdi. 1917-1918-ci əkin ili üçün 710 min 

desyatin taxıl sahəsi becərilmişdisə, 1918-1919-cu əkin ili üçün bu rəqəm 642 min 
desyatin olmuşdu. 1914-cü ildə Azərbaycanda 50.500 min pud arpa və buğda 

yığılmışdısa, 1919-cu ildə həmin göstərici 2,5 dəfə azalaraq 20.291 min pud olmuşdu. 
1921-ci ildə 1913-cü illə müqayisədə Azərbaycanda ev heyvanlarından iribuynuzlu mal-

qaranın sayı 37,5%, qoyunların sayı 60%, atların sayı 36,3% azalmışdı. Eyni zamanda  
1914-cü ildə Azərbaycanda 103 min desyatinlik sahədə pambıq becərilirdisə, 1920-ci ildə 
ancaq 2 min desyatinlik sahədə pambıq becərilirdi. Azərbaycanda meyvə bağlarının 
15%-i məhv olmuşdu [6, s.21-23].  

Təbiidir ki, belə bir vəziyyət Hökuməti narahat etməyə bilməzdi. Qeyd etmək 
lazımdır ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ölkənin su təsərrüfatının 

fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə Əkinçilik Nazirliyinin müvafiq strukturları məşğul idi.  
Azərbaycan Hökumətinin qəbul etdiyi 15 oktyabr Əsasnaməsində Dövlət 

Əkinçilik Nazirliyinin strukturu təsbit olundu və tərkibinə yeni yaradılan 1) kənd 
təsərrüfatı və kənd təsərrüfatı sənayesi, 2) meşə. 3) torpaq, 4) meliorasiya (su nəzarəti), 5) 
hüquq məsləhətxanası və arxiv şöbələri daxil edildi [3].  

Azərbaycan Respublikası ərazisində su və meliorasiya işlərinin təşkili işi Nazirlik 
tərkibində əsasnaməyə uyğun yaradılan su şöbəsinə tapşırılmışdı. Su idarəsinə rəhbərlik 
müfəttiş V.L.Sokolova və su texniki bölməsinin rəhbəri mühəndis N.B. Mastiçkiyə 
həvalə edilmişdi [3 ] Qısa müddətdə Nazirlikdə və o cümlədən sözügedən strukturlarda  
çalışanların tərkibi müəyyən edildi, smeta və ştat cədvəlləri hazırlandı. Qeyd etmək 
lazımdır ki, Əkinçilik Nazirliyinin tərkibinə daxil olan Su idarəsi şöbəsinin mərkəzi və 
yerli idarəetmə strukturları yaradılmışdı.  

1918-ci il dekabrın 31 –də tərtib edilən siyahının materiallarından məlum olur ki, 
Əkinçilik Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən su şöbəsinin mərkəzi idarəetmə 
strukturlarında 9 nəfər, yerli orqanlarında 12 nəfər, 1919-cu ilin fevralında müvafiq 
olaraq 10 və 12 nəfər , oktyabr ayında isə 8 və 7 nəfər əməkdaş çalışırdı [3]. 
 
 

 

. 
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Əkinçilik Nazirliyinin su idarəsinin əməkdaşları respublikanın bölgələrinə ezam  
olunaraq, yerli strukturlarda çalışan əməkdaşlarla birlikdə su təsərrüfatındakı mövcud 

vəziyyəti araşdıraraq yuxarı instansiyalara müraciətnamə və layihələr təqdim edirdilər.  
Nümunə üçün qeyd etmək olar ki, 1919-cu ildə fevral ayının 15-də Əkinçilik Naziri və  
su müfəttişinin adından Nazirlər Şurasının sədrinə müraciət edilmişdi. Müraciətdə 
göstərilirdi  ki,  Muğan  düzündə  dövlət  vəsaiti  hesabına  saxlanılan  dörd  iri  suvarma  
şəbəkəsi xeyli zərər çəkmişdir. 25.000-30.000 desyatinlik bir ərazinin suvarılması üçün  
heç olmasa əsas su magistralının kanalları təmir olunmalıdır. Suvarılan ərazilərin böyük  
hissəsi icarə üçün nəzərdə tutulmuşdu. Lazımi tədbirlər yeni əkin mövsümünün 
başlanmasından su ehtiyatının çoxalmasına qədər olan dövrə qədər yerinə yetirilməlidir. 

 

Suvarma şəbəkəsinin təmiri üçün 35.000 manat tələb olunur və çəkilən xərclər 

sonradan icarədarlardan alınacaq xüsusi ödənişlər vasitəsi ilə qaytarılmalıdır (Qeyd etmək 

lazımdır ki, mövcud qaydalara əsasən icarədarlar xəzinəyə məxsus suvarma qurğularından 

istifadə müqabilində hər desyatin üçün 25 manat pul ödənilməli idi. Ödənişlərin iki müddətdə 

aparılması nəzərdə tutulurdu. Birinci ödəniş sahələr icarəyə verildiyi vaxt, ikinci ödəniş 

1919-cu il iyulun 1-dən gec olmayaraq yerinə yetirilməli idi). Lakin əvvəlcə ən zəruri 

tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün hökumətin sərəncamında olan 20 milyonluq fonddan 200 

min manatın ayrılmasına ehtiyac vardır və bu xərclər kreditlər vasitəsi ilə ödənilməlidir. 1919- 

cu ildə fevral ayının 24- də Nazirlər Şurasının iclasında müraciətlə əlaqədar müzakirələrdən 

sonra Əkinçilik Nazirliyinin sərəncamına 200000 manatın verilməsi qərara alındı. Ayrılmış 

vəsait Muğanda və Araz çayının sağ sahili boyunca Petropavlovka, Saatli və Mürsəlli yaşayış 

məntəqələrində və digər ərazilərdə suvarma şəbəkəsi və bəndlərinin təmiri üçün nəzərdə 

tutulmuşdu [ 2]. Qərardan sonra mart ayının 4-də nazir əvəzi M.Aslanov və su müfəttişi 

V.Sokolov maliyyə nazirinə müraciət edərək kreditlərin ayrılması işinin tez həll edilməsini 

xahiş etdilər [3]. Kreditləşmənin təşkili ilə bağlı müraciətlər martın 27-də Ticarət və Sənaye 

Nazirliyinə edilmişdi [2 ]. 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, su idarəsinin mütəxəssislərinin hazırladıqları ekspert 
rəylərində xüsusi olaraq qeyd olunurdu ki, suvarma şəbəkəsinin təmiri işləri ilə əlaqədar 
hər gün 600-700 işçinin çalışmasına ehtiyac vardır və əmək mükəlləfiyyətləri ilə bu işləri 
yerinə yetirmək mümkün deyil. Yerli inzibati orqanların köməkliyi ilə yaxın yaşayış 
məskənlərindən əmək haqlarının ödənilməsi ilə işçilərin cəlb edilməsi olduqca vacibdir.  

Araşdırmalar zamanı məlum oldu ki, suvarma şəbəkəsinin bərpası ilə əlaqədar 
1918-ci ilin noyabrında 90 nəfər, dekabrında 152 nəfər , 1919 cu ilin yanvarında 170 

nəfər, fevral –aprel aylarında 121-131 nəfər işçi çalışırdı [2]. 

 

Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün Muğanın suvarma sisteminin bərpasına və 
inkişafına böyük əhəmiyyət verən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti müvafiq 

qərarlar qəbul etdi və əvvəlcə 1918 il 24 iyul tarixli qərarı ilə Aşağı Muğan kanalının 
təmiri və digər işlər üçün 26,5 min manat ayrıldı. Daha sonra 1919 il 24 fevral tarixli 

qərarla isə Muğanın su qurğularının və suvarma kanallarının təmirinə ayrılan vəsaitin 
miqdarı 200 min manat müəyyən edilmişdi [4; 5]. 
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Nəticə 

 

Bütünlükdə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti dövründə həyata keçirilən 

bütün tədbirlərin islahat xarakteri daşıdığını qeyd etmək olar və həmin tədbirlərin əhatə 

dairəsi olduqca geniş idi, cəmiyyətin sosial-siyasi və sosial-iqtisadi, mədəni-ictimai 

sahələrinin bütün sferalarını əhatə edirdi. Burada bizim diqqətimiz cəlb edən 

istiqamətlərdən biri kimi, xalq təsərrüfatının infrastruktur təminatı məsələlərinə də xüsusi 

diqqət yetirilməsidir. Ölkədə su təsərrüfatının fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə əlaqədar 

yerinə yetirilən tədbirlər məhz bu qəbildəndir. 
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“Müsəlman ġərqində ilk demokratik cümhuriyyətin 

məhz Azərbaycan torpağında yaranması xalqımızın о 

dövrdə və о illər ərəfəsində - XIX əsrin sonunda və XX 

əsrin əvvəllərində milli müstəqillik, azadlıq duyğuları ilə 

yaĢaması ilə bağlıdır. О illərdə xalqımızın qabaqcıl 

Ģəxsiyyətləri, mütəfəkkir adamları, ziyalıları xalqımızda 

milli azadlıq, milli müstəqillik duyğularını gücləndirmiĢ, 

milli dirçəliĢ, milli oyanıĢ əhval-ruhiyyəsi yaymıĢ və 

bunların hamısı məntiqi olaraq Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yaranmasına gətirib çıxarmıĢdır”. 

 

Ümummilli lider, Heydər Əliyev 
 
 

 

Xülasə 

 
Bu məqalədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1918-ci il mayın 28-də elan edilməsi ilə 

Azərbaycan xalqının həyatında böyük və əhəmiyyətli bir hadisə olması ilə bağlı geniş araşdırma 

aparılmışdır. Azərbaycan Demokratik Respublikası yalnız 23 ay davam etsə də, ən qəddar 

müstəmləkə rejimi , repressiyalar da Azərbaycan xalqının dövlət müstəqillik ənənələrini məhv edə 

bilmədi.Azərbaycan xalqının tarixində ilk parlament respublikası olan Azərbaycan Demokratik 

Respublikası eyni zamanda bütün Şərqdə, o cümlədən türk-islam dünyasında demokratik, hüquqi və 

dünyəvi dövlətin ilk nümunəsidir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, siyasi quruluşunda demokratik 

dövlət sisteminin həyata keçirilməsi üçün alınan tədbirlər, özü üçün qoyulmuş məqsəd və vəzifələr 

Avropanın ənənəvi demokratik respublikalarından heç də geri qalmırdı.  
1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının ideyalarına riayət edərək, bu tarixi mirasın əsasında yeni müstəqil Azərbaycan 

dövlətini yaratmışdır. 

 
Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, 28 may, Milli Şura, hökumət, parlament, Bakı. 
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Azərbaycanın qədim dövrlərdən bəri çoxəsrlik tarixinə idrakın məntiqi zirvəsindən 

nəzər salsaq, ümdə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bu günkü suveren Azərbaycan dövləti 

ikinci minilliyin XIX-XX əsrlərində Azərbaycan millətinin bərqərarlaşmasının 

qanunauyğun labüd nəticəsidir. Azərbaycan coğrafi məfhum, təbii məkan kimi, həm də 

Azərbaycan xalqı ictimai-sosial, siyasi varlıq kimi çox əzablı, çətin və mürəkkəb yol 

keçmiş, ancaq dünya cəmiyyəti tərəfindən tam tanınmış müstəqil ölkə kimi, əsl azad 

Azərbaycan xalqının bəşəriyyətin tam hüquqlu üzvü kimi əbədiyyəti bu iki yüzilliyin 

bəhrəsi, tarixi şansıdır. Azərbaycan xalqının salnaməsində bu əlamətdar hadisənin 

dominantı, birinci növbodə, XX əsrdə yaranmış üç Respublikadır: Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti (1918-28 may - 1920-28 aprel), Azərbaycan SSR (1920-28 aprel - 1991-18 

oktyabr) və əsl Prezidenti, lideri H.Ə.Əliyev və onun davamçısı İ.Ə.Əliyev olan 

Azərbaycan Respublikası. Ulu öndər H.Əliyev qeyd edir: ―Əgər XX əsrin əvvəlində 

xalqımız milli azadlıq, dövlət müstəqilliyi yolunda ilk dəfə böyük addım atıbsa, XX əsrin 

sonunda milli azadlığa, dövlət müstəqilliyinə tam nail olubdur‖. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin görkəmli ictimai-siyasi xadimi M.Ə.Rəsulzadə 
göstərirdi ki: ―28 mayda ilk dəfə olaraq, Türk və İslam dünyasında Cümhuriyyət elan 

edilmişdir. 28 mayda ilk dəfə olaraq Azərbaycan xalqının siyasi vəhdətini təsbitlə Türk 
Narsi (Harsi) və millət məfkurosi üzərinə müəssəs demokratik bir Cümhuriyyətin əsası 

qoyulmuşdur. 28 mayda Azərbaycan gəncliyinin hərarət və həyacanla müqəddəs idealı 

sevgidən şanlı istiqlal bayrağı yüksəlmişdir. Nəhayət, 28 mayda Azərbaycan tarixində 
tamamilə yeni bir nəsil yetişdirən bir dövr açılmışdır‖ (8, səh. 111). 23 ay ömür sürmüş 

Cümhuriyyətin Azərbaycanın həyatında yeni dövr açdığı definisyasını əsaslandırmaq, onun 
tarixi əhəmiyyətini elmi cəhətdən təsbit etmək üçün bu ayların ümdə hadisələrini qısaca 

nəzərdən keçirmək kifayət edərdi. Azərbaycan Cümhuriyyətinin çoxəsrlik tariximizdə 
taleyüklü əhəmiyyətini bunlar elmi və hüquqi nöqteyi-nəzərdon təkzib edilməz amil və 

həqiqət kimi təsdiqləyir. 

 

Taleyin Azərbaycan Cümhuriyyətinə bəxş etdiyi zamanın kiçik bir xronoloji 

çərçivəsində, Azərbaycan tarixinin, milli-dövlətçilik oyanışı, milli ərazi bütövlüyünün 

müdafiəsi, bəşəriyyətin Azərbaycanı tanıması, Azərbaycan cəmiyyətində başlanan yenilik 
social-iqtisadi, mədəni dəyişikliklərlə zənginləşən bir dövrü olmuşdur. Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin tarixi əhəmiyyəti də öncə bundadır. 

 

100 il bundan əvvəl, Rusiya imperatorunun Qafqazı idarə edən vəkilinin sarayında, 

Zaqafqaziya Seyminin müsəlman qrupuna ayrılan Mavi Salonunda Azərbaycan Milli 

Şurasının üzvləri doktor Həsən bəy Ağaoğlunun sədrliyi ilə iclasa toplaşdılar. Həsən bəy 

Ağaoğlu Zaqafqaziya Seyminin dağılması, diyarda yaranmış daxili və xarici vəziyyət 

haqqında məlumat verdikdən sonra Azərbaycanın azad və müstəqil bir dövlət olması 

haqqında məsələni rəyə qoyur. Uzun və hərtərəfli müzakirədən sonra katib Mustafa 

Mahmudi adları oxuyur: 24 səslə, 2 nəfərin bitərəf qalması ilə, Azərbaycanın müstəqil 
dövlət elan edilməsi haqqında Bəyannamə qəbul olunur. İstiqlal Bəyannaməsinin 

qəbulunda Seymdə və sonra Milli Şurada təmsil olunan ―Müsavat‖ və ona qoşulan bitərəf 

demokratik qrupu fraksiya sayınca hamısından çox idi (30 nəfər). Digər yerləri isə 

―Müsəlman sosialistlər bloku‖ (7 nəfər), ―İttihad‖ partiyası (3 nəfər) və sosial-demokrat 

(menşevik) ―Hümmət‖ partiyasının (4 nəfər) üzvləri tuturdu. 

 

Azərbaycan millətinin bu şərəfli pleyadası Şimali Azərbaycanın Rusiya imperiyası 
tərkibinə XIX və XX əsrlərdə keçdiyi ictimai - siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni inkişaf 
 
 

. 
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yolunda qazandığı yüksək intellektual sərvətidir. Bu şəxslərin əksəriyyəti Moskva, 
Sankt-Peterburq, Kiyev və başqa ölkələrin universitetlərində təhsil almış əsl zadəgan 

zümrəsini təmsil edirdilər. Demək olar zəmini yetişməkdə olan demokratik Cümhuriyyətin 
dan ulduzları idi. Onlardan doqquzuna müstəqil demokratik Azərbaycan hökumətini təşkil 

etmək şərəfi mənsub olmuşdur. 

 

28 mayda Milli Şuranın iclasında F.X.Xoyskinin elan etdiyi Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin ilk hökuməti demokratik timsalı olan koalisyon hökumət idi: yeddisi 
―Müsavat‖ və bitərəf qrupu, biri ―Hümmət‖i və biri də sosialistlər blokunu təmsil edirdi.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti mövcud olduğu dövrdə 5 kabinə dəyişilmiş, onun 

əvvəlki üçünə ali hüquq təhsilli F.X.Xoyski, sonrakı iki kabinəyə isə yenə ali hüquq təhsilli 

N. Yusifbəyov başçılıq etmişdir. Bütün kabinələr koalision olmuş, hətta parlament 

fəaliyyətə başlanandan sonra 3-cü kabinədə ―Slavyan-rus‖ cəmiyyətinin üç nümayəndəsi 

(Pratasov - mailiyyə naziri; Qindes – Xalq Səhiyyə naziri; Lizqar - Ərzaq nazirı). 4-cü 

kabinədə isə ―Slavyan-rus‖ cəmiyyətinin 2 nümayəndəsi; portfelsiz nazir kimi 

―Daşnaksütyun‖ nümayəndəsi X.Amaspur var idi. 

 

İngilislər Azərbaycanı tərk edəndən sonra beşinci kabinə ancaq azərbaycanlılardan 

ibarət idi. Azərbaycan Cümhuriyyəti, onun hökuməti, başqa dövlət idarələri və təşkilatları 
çox mürəkkəb, olduqca çətin daxili və xarici şəraitdə bərqərar olmağa başlamış və fəaliyyət 

göstərmişdir.Demək olar ki, Azərbaycan Cümhuriyyəti elan olandan ilyarımdan çox 

Türkiyə və Antanta hökumətləri himayəsi (mandatı) altında olmuş, yeddi aya kimi ölkədə 
iki hakimiyyətlilik mövcud olub, Bakıda sovet hökuməti, Gəncədə isə milli hökumət 

fəaliyyət göstərib, Qərb dövlətləri tərəfindən də de-yure tanınmamışdır, de-fakto isə 1920-
ci il 11 yanvarda etiraf edilmişdir. 

 

Beləliklə, Cümhuriyyət qarşısında ümdə vəzifə daxildə bütün Azərbaycan ərazisində 
tam hakimiyyətə nail olmalı və xarici siyasətdə isə onun dünya dövlətləri tərəfindən 
tanınması idi. Ölkə əsl mənada birinci dünya müharibəsi aparan qüvvələrin və daxildə 
vətəndaş müharibəsi törədənlərin məngənəsində dözülməz vəziyyətdə olmuşdur. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə, onun həyata keçirdiyi tədbirlərə 
yüksək qiymət verən Heydər Əliyev Cümhuriyyətin dərslərindən də nəticə çıxarmağı 
tövsiyə edərək qeyd edir: ―1918-1920-ci illərdə Xalq Cümhuriyyətinin həyatında olmuş 
çəkişmələr, didişmələr, hakimiyyət mübarizəsi və şəxsi mənafeyinə görə ümummilli 
mənafeyə zərbələr vurulması acı həqiqətdir. Biz keçmişimizdən ibrət götürməliyik, 
keçmişimizin zərərli tərəflərinin yenidən cücərməsinə yol verməməliyik‖ (5). 

 

Azərbaycan Milli Şurası və ilk hökumət iyunda Tiflisdən Gəncəyə köçdü. Gəncədə 
soyuq qarşılanan Azərbaycan Milli Şurası və ilk hökumət onlara qarşı əks qüvvələrin və bu 
vaxtı Gəncəyə öz dəstəsi ilə gəlmiş Ənvər Paşanın qardaşı Nuru Paşanın təzyiqinə məruz 
qaldılar. Milli Şura buraxıldı, birinci hökumət kabinəsi dəyişildi, F.X.Xoyski sədr qalmaqia 
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ancaq ―Müsavat‖ və bitərəflərdən ibarət yeni ikinci kabinə yaradıldı. Birinci 
kabinədə olan ―Hümmət‖ və sosialistlər blokunun nümayəndələri kənarda qaldılar. Yeni 
hökumət iyunun 19-da Azərbaycanda hərbi vəziyyət elan etdi. 

 

Azərbaycanın şərqində hakimiyyətdə olan Bakı Komissarları sovetinin vəziyyəti də 
ağırlaşmışdı. İyulun 31-də Bakı xalq komissariarı soveti istefaya çıxdı və Bakıda 
hakimiyyəti ələ alan eserlər, menşeviklər, daşnaklar ―Əksinqilabi Sentrokaspi Diktaturası‖ 
deyilən hökumət təşkil etdilər və ingilis müdaxiləçilərini Bakıya dəvət etdilər. 

 

Azərbaycan hökuməti respublikanın bütün ərazisində hakimiyyətini təsbit etmək 

üçün milli qoşun hissələrinin yaradılmasına başladı. Azərbaycan milli qoşun dəstələri və 

könüllüləri Qafqaz İslam Ordusunun köməyi ilə sentyabrın 15-də Bakıya daxil oldular. İki 
gündən sonra Azərbaycan hökuməti paytaxtı Bakıya köçürdü. 

 

Osmanlı Türkiyəsinin qoşunlarının Azərbaycan Cümhuriyyəti ərazisində hakimliyi, 

Osman ordu komandanlığının, ələlxüsus Nuru paşanın, Azərbaycan hökumətinin daxili 

işlərinə bəzən müdaxilə etməsi Azərbaycan Cümhuriyyətinin suverenliyinə toxunurdu. 

Osmanlı ordu komandanlığı ilə Azərbaycan hökuməti arasında ixtilaflar yaranırdı. Belə 
vəziyyətin kəskinləşməsinə həmçinin qara qüvvələr tərəfindən ortaya atılan ―ilhaqçılıq‖ 

məsələsi səbəb olurdu. Guya Azərbaycan Osmanlı dövlətinə ilhaq olunacaq, bu dövlətin bir 

vilayəti şəklində idarə ediləcək. Bununla əlaqədar olaraq N.Yusifbəylinin bir Türkiyə hərbi 

xadimi ilə danışmasından gətirilən bir parça diqqəti cəlb edir: - Nəsib bəy demişdir: 

―Osmanlı ordusunun Azərbaycana gəlməsi lazımdır, amma bizi qorxudan odur ki, türklər 

bizi İstambuldan idarə etməyə qalxmasınlar... bizim ədəmi mərkəziyyət üzərində qurulmuş 

proqramımız var... Azərbaycanın ab u quruluşu başqadır – Sultan rejimi buradakı əhvala 

uymaz. Milli və demokratik bir idarə istəyirik‖ (2, səh. 306). 

 

Çox maraqlıdır ki, M.Rəsulzadə 1920-ci illərin axırlarında erməni jurnalisti 

A.Xondkaryanın Kerenskinin orqanı ―Dni‖ qəzetində ―Na slujbe u Turtsii‖ məqaləsinə 
İstambulda çıxartdığı ―Odlu Yurd‖ qəzetində, azərbaycanlılara (indiki kimi) erməni 

ziyalılarının ―pantürkizm‖lə əlaqədar iftirasına cavab olaraq yazmışdır: ―Türk xalqları, 
onların irqi mənşəyinin, birliyinin nəticəsi olaraq bir neçə mədəni sərvətləri saxlamaq 

arzularına baxmayaraq, mübahisəsiz ayrı milli müstəqil dövlətlər yaratmağa can atırlar‖. 

 

Məlumdur  ki,  I dünya  müharibəsində Sultan Türkiyənin məğlubiyyətindən sonra  
Mudros barışığının şərtlərinə görə Türk qoşunları 1918-ci il noyabrın əvvəllərində 

Azərbaycanı tərk etdilər. 

 

Bununla belə onu da qeyd etmək lazımdır ki, o dövrdə Azərbaycan xalqının ən ağır 

günlərində, Türkiyənın müvəqqəti qüvvələri, Türk xalqı, Azərbaycan xalqına böyük 
qardaşlıq köməyi göstərmişdilər. Türkiyənin çox nümayəndələri Azərbaycanda qalıb, onun 
ictimai-siyasi və mədəni quruculuğu həyatında yaxından iştirak etmişlər. 

 

Beynəlxalq müqavilə osasında Azərbaycan Antantanın nüfuz dairəsinə daxil edildi. 
Antanta adından ingilis qoşunları Bakıya daxil oldular. Bakının neft sərvətinə sahib olmaq 
Qərb imperialistlərinin çoxdankı arzusu idi. Noyabrın 17-də general Tomsonun 
komandanlığı altında Ənzəlidən gələn ingilis-fransız-amerikan hərbi dəstəsinin Bakı 
portunda Xarici İşlər Nazirinin müavini Azərbaycan hökuməti adından təbriklə qarşıladı. 
 
 

 

. 
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Azərbaycan Cümhuriyyətinin həyatında yeni çox ziddiyyətli vəziyyət yaranmışdı. 
İngilislərin işğal rejimi şəraitində, Cümhuriyyət öz müstəqilliyi, istiqlaliyyəti uğrunda çətin 
mübarizə aparırdı. 

 

Antanta və başqa ölkələr hələ Azərbaycanı rəsmən tanımamışdılar. Hərçənd ki, 
Bakıda, İngiltərə, ABŞ, Fransa, İtaliya, Avropanın ondan çox başqa ölkələrin müxtəlif 

sahədə və səlahiyyətdə nümayəndələri, konsulları var idilər. Amma Antanta hakimləri 

Azərbaycana müttəfiqləri Rusiyanın ―vahidliyi və bölünməzliyi‖ mövqeyindən onun bir 
ucqar hissəsi kimi baxırdılar. 

 

Müttəfiqlərin Azərbaycan Cümhuriyyətini tanımamaq siyasəti, Bakıda Azərbaycan 

Cümhuriyyətinə düşən qüvvələrin fəallığını artırdı. Hətta Azərbaycan hökumət dairələrinin 
bəzi üzvlərində təslimçilik əhval-ruhiyyəsi yaranmışdı. Bu mürəkkəb və ağır vəziyyətdə 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin mübariz vətənpərvərləri inadkarlıq və müdriklik göstərərək, 
Azərbaycan milli şurasını bərpa edib, ingilis dairələri ilə kontakt yaradaraq diplomatik 

vasitələrlə Tomson tərəfindən Azərbaycan ərazisində Azərbaycan hökumətinin de-fakto 
tanımağa nail oldular. Bu Azərbaycan Cümhuriyyətinin liderlərinin mühüm uğurlarından 

biri idi. 

 

Həmçinin 1918-ci il dekabrın 7-də açılan parlamentidə (diplomatik nümayəndələr 
lojasında general Tomsonun nümayəndəsinin Kokkerel və başqa qonaqlar oturmuşdular) 

müsəlman Şərqinin ilk parlamentin yaradılmasını Azərbaycan milli-demokratik qüvvələrin 
böyük qələbəsi hesab etmək olar. Parlamenti təbrik nitqi ilə açan M.Rəsulzadə parlamentdə 

təmsil olunan partiyalara, 11 fraksiya və qruplara xitabən demişdir: ―firqə ehtirasları, şəxsi 
qərəzləri və bütün bu kimi vətən və millət qayəsi qarşısında sofla qalan qərəzləri atıb, vətən 

qayğısı və millət duyğusunu hər şeydən yüksək tutmağa‖ çağırmışdı (7, səh. 98). 

 

Hüquqşünas Əlimərdan bəy Topçubaşov parlamentin sədri, ―Musavat‖ partiyasının 
üzvü Həsən bəy Ağayev isə onun müavini seçildi. 1918-ci il 26 dekabrda F.X.Xoyskinin 

sədrliyi ilə yeni koalisyon hökumət təsdiq olundu. Bu əslində Azərbaycan Cümhuriyyətinin 
üçüncü hökumət kabinəsi idi, general Tomson bu münasibətlə verdiyi bəyanatda qeyd 

etmişdir: ―Azərbaycanın cənab F.X.Xoyskinin sədrliyi ilə koalisyon hökumətinin 
yaranmasını nəzərə alaraq mən elan edirəm ki, Müttəfiq Komandanlıq, Azərbaycan 

hüdudlarında yeganə yerli hakimiyyət kimi bu hökumətə tam kömək edəcəkdir‖ (1, səh. 
122).  

Azərbaycan parlamenti burjua demokratik prinsipinə əsason uyğun parlament idi. 
Vaxtı ilə əsas tərkibi məclisi-müəssana seçilmiş müsəlman nümayəndəliyi yaranmış, 
Azərbaycan Milli Şurasının təməlində və kooptasiya yolu ilə meydana gəlmiş parlament 
Azərbaycan xalqının siyasi şüurunun, onun milli demokratik qüvvələrinin dövrünün 
mütərəqqi ictimai-siyasi səviyyəsində olduğunu təsdiq edən mühüm amildir. 
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1918-ci il dekabr parlamenti adi parlament deyildi, o, əsl mənada xarakterik 

Azərbaycan parlamenti idi. O, tarixi xariqələr yaratmış bəşəriyyətə böyük dəyərlər vermiş 
müsəlman Şərqində, çoxəsrlik Azərbaycan salnaməsində fövqəladə bir hadisə idi. Onun 

elmi prinsipləri əsasında obyektiv öyrənilməsi tarixi təcrübə baxımmdan bu günümüz üçün 

də aktualdır. 

 

Azərbaycan parlamentinin bir əhəmiyyəti də onda idi ki, Qərbi Avropa hakim 
dairələrinə Azərbaycan Cümhuriyyətinin respublika üsuli-idarəsi yaratmaq, başqa 

dövlətlərlə sülh, dostluq siyasəti yeridən humanist, milli demokratik əhval-ruhiyyə 
olduğunu gördülər. Heç də təsadüfi deyildir ki, Qərbi Avropa hakim dairələrini təmsil edən 

general Tomson Azərbaycan Cümhuriyyətinin suverenliyini məhdudlaşdıran bir neçə 
tədbirləri ləğv etmiş və ya da zəiflətmişdir. 

 

M.Rəsulzadə ―Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında‖ başlığı ilə görkəmli ictimai-

siyasi, dövlət və partiya xadimlərinə paylanmış anketaya belə bir qeyd etmişdir: 

―Azərbaycan – müsəlman aləmində birinci respublika və türk aləmində birinci dövlətdir‖. 

Bu bəyanatı M.Rəsulzadə belə aydınlaşdırır: ―Bütün başqa əsl türk mənşəli dövlətlər 

meydana gələndə başlıca olaraq dinə əsaslanmışlar. Azərbaycan Cümhuriyyəti halbuki 
milli-mədəni təyin müqəddəratın müasir təməli türk milii dernoktarik dövlətçiliyi 

zəminində təsis edilir və bu baxımdan bizim Cümhuriyyət ilk türk dövlətidir‖. 

M.Rəsulzadə göstərdi ki, Azərbaycan xalqı ―mənim dərin əqidəmə görə, dünyaya ab u is 

mədəniyyət nümunəsi verir‖ (9, səh. 118). 

 

M.Rəsulzadənin bu kəlamları, fikirləri diqqəti cəlb edir, onların dərin mənalı 
qatlarına var gəlmək həvəsi oyadır. Bu cəhətdən ―Müsavat‖ partiyasınm ikinci qurultayının 
(1919-cu il dekabr) üç rəngli bayraqlarla bəzədilmiş iclas salonunda ―Yaşasın Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin demokratiyası!‖ sözləri ilə asılmış şüar da fövqəladə məna kəsb edir. 

 

Azərbaycan parlamentinin mühüm tədbirləıindən biri Versal sülh konfransına, Parisə 
Ə.Topçubaşovun başçılığı ilə səlahiyyətli nümayəndələr heyətinin göndərilməsi idi. 

Tərkibə görkəmli ziyalı xadimlər M.H.Hacınski, Ə.Ağaoğlu, Ə.Şeyxülislamov, 

C.Hacıbəyli və başqaları daxil idi. Nümayəndə heyətinin əsas məqsədi Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin de-yure tanınmasına hər vəchlə nail olmaq idi. 

 

Lakin bu məsələnin həlli ümumdünya miqyasında hakim dairələrinin, ələlxüsus 

Antantanın daxilində və onun keçmiş müttəfiqi çar Rusiyasının, ―vahid və bölünməz 
Rusiyanın‖ bərpası siyasətinin gedişatından, həmçinin Qafqazda mövcud dövlətlərin 

qarşılıqlı münasibətindən və sovet Rusiyanın vətəndaş və xarici müdaxiləçilərə qarşı 
apardığı müharibənin nəticələrindən çox asılı idi. İranın hakim dairələrində, hətta dövlətin 

―Azərbaycan‖ adlandırılmasına etiraz səsləri, hətta ―Qafqaz Azərbaycanı‖ öz ―tarixi 
ərazisi‖ kimi iddialar eşidilirdi. 

 

Çox maraqlıdır ki, Fevral inqilabını Kerzon və Qərb ölkələrinin başçıları Rusiyanın 
daxili məsələsi kimi qarşılamışdılar. Oktyabr inqilabını isə Rusiyanın daxili yox, 
beynəlxalq cəmiyyəti narahat edən məsələ elan etmişdilər. 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Zaqafqaziya respublikaları arasında da həqiqi səmimi münasibətiər yox idi, 
ziddiyyətlər, ələlxüsus sərhəd, torpaq mübahisələri mövcud idi. Bu nöqteyi-nəzərdən 
Azərbaycan Cümhuriyyətinin bərqərarlaşdığı dövrünün zamanımız üçün çox ab u mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən ibrət dərəsləri vardır. 

 

Azərbaycan Cümhuriyyəti xaricdə nümayəndəliyinin bilavasitə fəaliyyəti 

nəticəsində, ələlxüsus, Azərbaycanın istiqlal gününün ildönümü münasibəti ilə 

Azərbaycanın tarixinə aid, Azərbaycan adı haqqında, onun iqtisadiyyatı, təbiəti və ictimai-

siyasi qüvvələri, dövlət siyasəti və məqsədləri barəsində çoxlu məqalələr, broşuralar, 

xəritələr və məlumat kitabçası, mühazirələr, milli gecələr keçirilirdi. Parlament nəzdində 

isə ―İstiqlaliyyət muzeyi‖ açılmışdır. Cenevrədə və başqa şəhərlərdə, nümayəndə heyəti 

görüşlər təyin edir, müxtəlif Avropa dillərində bülleten və broşuralar buraxır, Azərbaycanı 

təbliğ edirdilər. İldönümü münasibətilə 1919-cu ildə fransız dilində ―Azərbaycan 

Respublikası‖ kitabçası buraxılmışdır. 

 

Məlum olduğu kimi, 1919-cu ilin axırları və 1920-ci ilin əvvəlində Sovet 

Rusiyasında əks-inqilabi qüvvələrin məğlubiyyəti Antanta dairələrinin Sovet Rusiyasına, 

həmçinin onun ətrafında elan olmuş kiçik dövlətlərlə münasibətini dəyişdi. Versal 
konfransımn Ali Şurası 1920-ci il yanvarın 11-də Azərbaycanın və Gürcüstanın 

istiqlaliyyətinin de-fakto tanınması haqqında qərar qəbul etdi. De-fakto tanınması, de-yure 

olmasa da, əlbəttə, dövr baxımından, Azərbaycanın o zamankı real vəziyyəti baxımından 

çox m ühüm ictimai-siyasi hadisə idi. Birinci növbədə tarixin yeni dövründə dünya 

miqyasında Azərbaycan dövlətinin mövcud olduğu rəsmən elan olunmuş oldu. Şübhəsiz, 

konkret yaranmış situasiyada Antanta hakim dairələrinin Sovet Rusiyası ətrafında onun 

təsiri, nüfuzu dairəsində olan hərbcə qüvvətli dövlətlərin olması niyyəti də nəzərə 

alınmalıdır. Bu amillə əlaqədar olaraq elmi və siyasi cəhətdən Sovet Rusiyasınm 

Azərbaycan müstəqilliyini tanımaq məsələsinə o dövrdəki Azərbaycanda mövcud olan 

siyasi partiyaların müxtəlif və hətta, bir-birinə zidd münasibətini konkret – tarixi baxımdan 

düzgün təhlil və şərh etmək prinsipial əhəmiyyət kəsb edir. Bununla əlaqədar, 1919-cu il 22 

dekabrda Parlamentdə Baş Nazir N.Yusifbəylinin elan etdiyi yeni kabinetin 

bəyannaməsindən aşağıda gətirilən sitat diqqətəlayiqdir: ―Təəssüf ki, Rusiyada mübarizə 

aparan qüvvələrdən heç biri inana bilmir və ya inanmaq istəmir ki, o, Rusiyamn əvvəlki 

sərhədlərinə nail ola bilməz və öz müqəddəratım təyin etmiş xalqlar üzərində yenidən 

böyük dövlətçilik hökmranlığı – bu boş xülyadır. Bizimlə Rusiya arasında olan ixtilafın 

səbəbi bundan ibarətdir‖. (3, səh. 315). 

 

Azərbaycan xalqının tarixin yeni dövründə 3 respublikası olub, Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti – AXC, Azərbaycan SSR və Müstəqil Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti, 70 yaşlı Azərbaycan SSR tariximizin təkzib olunmaz əbədi keçmiş və 

salnaməsinin silinməz səhifələridir. Vətəndaşı olduğumuz Azərbaycan Respublikası isə 
zəmanəmizin bu günkü həqiqətidir. 

 

Bu üç respublika xalqımızın ictimai-siyasi yaradıcılığının, onun tarixi magistralı ilə 
keçdiyi yolun müxtəlif dövrlərinin məhsuludur. Bu baxımdan üç respublika millətin inkişaf 
rəmzi olan dərin siyasi qütbləşmənin, sinfi təbəqələşmənin təzahürüdür. 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycan SSR və suveren Azərbaycan 

Rcspublikasının tarixi mövcudluğu xalqımızı ―bütöv‖ xalq, bir kütlə-köçəri məxluq kımi 
qələmə verən düşmənlərimizə əsaslı cavabdır. Həqiqətdir ki, tarixin mürəkkəb, ziddiyyətli, 

təlatümlü gedişində hər bir millətin gələcəyə doğru inkişaf yolunu ayırd etmək, ona 

istiqamət verməkdə millətin siyasi, ictimai qüvvələrinin bir-birinə qarşı duran cəbhələrə 
bölür, alternativ qaışısında qoyur. Bu mübahisəsiz həqiqətdir. 

 

AXC-nin mühüm əhəmiyyəti ondadır ki, iri dövlətlərin, çəkişmələrin qurbanı olub 
iki hissəyə parçalanmış yüz ildən artıq Çar imperiyası köləsində, ucqar vilayətdə yaşamış 
bir millətin siyasi, milli şüurunun ifadəsi, millətin öz mənliyi, müqəddəratı uğrunda 
ictimai-siyasi həyata oyanması, əməli mübarizəyə başlanması rəhni idi. 

 

AXC-ni eyni zamanda zəhmətkeşlərin, sinfi, siyasi, şüurunun inkişafında da mühüm 
rol oynadı. Xalqın əksəriyyətinin milli mənafeyini hansı siyasi qüvvələr ardıcıl qoruyub 
həyata keçirə bilər məsələsini müəyyən dərəcədə aydınlaşdırdı. 

 

Bu baxımdan, AXC, həmçinin Azərbaycan SSR-nin meydana gəlməsi üçün obyektiv 
və subyektiv amillərdən ibarət zəminin yaranmasında mühüm rol oynadı və həmçinin bu 
iki Respublikanın özləri də yeni üçüncü respublikanın, əsl müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının, suveren Azərbaycan dövlətinin bərqərar olması tarixi şansının özəli oldu.  

Azərbaycan xalqının əsrlər boyu qəlbində yaşatdığı milli dövlətçilik arzularının 
gerçək ifadəsi olan və ömrü cəmi 23 ay çəkən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ürəklərdə 
elə bir məşəl alovlandırdı ki, təqribən 70 il ərzində hökmranlıq etmiş totalitar ab u ist 
rejiminin amansız cəza-repressiya maşını ab u məşəli söndürə bilmədi (6). 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyində Heydər Əliyev 1918-1920-ci 

illərdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini və 2 illik fəaliyyəti ilə dünya dövlətlərinin 
sırasına qoşulmuş milli hökumətin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək demişdir: ―Xalq 

Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinə respublikamızda hazırlıq aparılarkən elmi konfranslar, 
müxtəlif müşavirələr, təntənəli mərasimlər keçirilmişdir. Tarixçilər, ədəbiyyatçılar, 

mədəniyyət xadimlərimiz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması və fəaliyyəti ilə 
bağlı geniş tədqiqat işləri aparmış, çox maraqlı faktlar meydana çıxmışdır. Bir çox tədqiqat 

əsərləri nəşr olunmuşdur‖. Ulu öndər Heydər Əliyev Cümhuriyyət dövrünün təhlilini 
verməklə yanaşı, çağdaş Azərbaycan tarixçiləri qarşısında bir çox məsul vəzifələr də 

qoyaraq demişdir: ―Ümidvaram ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı bu işlər uğurla 
davam etdiriləcəkdir. Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, onun yaranmasına qədərki dövr və 

2 illik fəaliyyəti tarixi əsərlərdə öz əksini olduğu kimi tapacaqdır‖ (5). 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın azadlıq hərəkatı tarixində dərin iz qoydu. 

―Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə cəmi 23 ay 

fəaliyyət göstərsə də, sonrakı nəsillərin yaddaşında xalqımızın tarixinin ən parlaq 

səhifələrindən biri kimi həmişə qalacaqdır. O, demokratik dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat, 

mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, hərbi quruculuq sahələrində atdığı mühüm addımları başa 

çatdıra bilməsə də, onun qısa müddətdə həyata keçirdiyi tədbirlər xalqımızın tarixində 

silinməz iz buraxmış, milli dövlətçilik ənənələrimizin bərpası işində böyük rol oynamışdır. 
Ən əsası odur ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti az yaşasa da, xalqımızda azadlıq, 

müstəqillik fikirlərini daha da gücləndirmiş oldu. Bu cümhuriyyətin yaradılmasında 

müstəsna xidmətləri olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli 

xan Xoyski, Həsən bəy Ağayev, Nəsib bəy Usubbəyov, Mehdi bəy Hacınski, Məmməd 
 
 

. 
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Yusif Cəfərov, Xudadat bəy Rəfibəyov, Əkbər ağa Şeyxülislamov, Teymur bəy 
Makinski, Səməd bəy Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski, Sultanməcid Qənizadə, Xəlil bəy 

Xasməmmədov, Əhməd bəy Pepinov, Şəfi bəy Rüstəmbəyov kimi görkəmli ictimai 
xadimlərin xatirəsini qədirbilən Azərbaycan xalqı bu gün də böyük ehtiram hissi ilə yad 

edir‖ (4). 

 

Kəlam var ki, ―tarixi təcrübə həyatın daimi müəllimidir‖. Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin təqribən ikiillik varlığı dövründə Azərbaycan xalqının iqtisadi, siyasi və 
mədəni həyatında dövrünə görə çox mühüm mütərəqqi milli demokratik dəyişikliklər baş 

vermişdir. Həmçinin də onu da qeyd etmək lazımdır ki, Cümhuriyyətdə hakimiyyət burjua-
mülkədar hakimiyyəti idi. Eyni zamanda AXC-nin yaranması Azərbaycan millətinin 

inkişafı timsalı idi, onun tarixin yeni dövrünün türk, müsəlman aləmində ilk respublika 
dövlət qurumu və qabaqcıl millətlərdən biri olduğunu təsdiq edirdi. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq, sübut etdi ki, 
ən qəddar müstəmləkə və repressiya rejimləri belə Azərbaycan xalqının azadlıq ideallarını 
və müstəqil dövlətçilik ənənələrini məhv etməyə qadir deyildir. 
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Müsəlman Şərqində ilk demokratik cümhuriyyətin 

məhz Azərbaycan torpağında yaranması xalqımızın o 

dövrdə və o illər ərəfəsində – XIX əsrin sonunda və XX 

əsrin əvvəllərində milli müstəqillik, azadlıq duyğuları ilə 

yaşaması ilə bağlıdır. O illərdə xalqımızın qabaqcıl 

şəxsiyyətləri, mütəfəkkir adamları, ziyalıları xalqımızda 

milli azadlıq, milli müstəqillik duyğularını gücləndirmiş, 

milli dirçəliş, milli oyanış əhval-ruhiyyəsi yaymış və 

bunların hamısı məntiqi olaraq Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. 

 

Heydər Əliyev 
 

 

Xülasə 
 
Tarix XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan xalqı üçün misilsiz bir hədiyyə bəxş etdi. 1918-ci il mayın 

28-də Tiflis şəhərində Azərbaycan müstəqil dövlətinin - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

yaradıldığı elan olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci il mayın 28-dən 1920-ci il aprelin 

28-dək olan müddətdə - cəmi 23 ay mövcud olmuşdur. Lakin bu qısa müddətdə çox işlər həyata 

keçirildi. Hər şeydən əvvəl, öz milli dövlətçiliyinə qovuşmuş xalqımız istiqlalın nə demək olduğunu 

bir daha gördü, onun şirinliyini daddı. Bu dövlətin yaradıcıları olan M.Ə.Rəsulzadə, F.X.Xoyski, 

N. Yusifbəyli, Ə.Topçubaşov, H.Ağayev və başqa vətənpərvər istiqlalçılar gecəni gündüzə qataraq, 

milli dövlətçiliyimizin əsaslarını möhkəmləndirdilər. Azərbaycan Milli Şurasının qəbul etdiyi 

"İstiqlal Bəyannaməsi" yeni yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin daxili və xarici 

siyasətinin başlıca prinsiplərini bütün dünyaya bildirdi. 
 
Açar sözlər: AXC, müstəqil dövlət, istiqlal, daxili və xarici siyasət 
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2018-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100-cü 

ildönümü tamam olur və bu əlamətdar hadisənin dövlət səviyyəsində layiqincə 

qeyd edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham 

Əliyev sərəncam imzalayaraq 2018-ci il ―Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti‖ ili elan 

edilib. 
 

"Bəyannamə"də elan edilmiş prinsiplər - Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını 

təyin etmək, insanların hüquq bərabərliyinə hörmət, bütün xarici dövlətlərlə, 

habelə qonşu xalqlarla dinclik və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq, bir-birinin 

suverenliyinə hörmətlə yanaşmaq prinsipləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

beynəlxalq nüfuzunu artırdı. 
 

Bəşəriyyət tarixinin ən dəhşətli və ən qanlı hərbi-feodal müstəmləkə rejimi olan 

Çar Rusiyası da Azərbaycan xalqının dövlətçilik ənənələrini məhv edə bilmədi. 

Əsarət altına salınmış türk-müsəlman xalqlarının milli mənlik şüurunu və qədim 

dövlətçilik ənənələrini məhv etmək siyasəti yeridən Rusiya imperiyası Cənubi 

Qafqazı bu siyasətin ən dəhşətli qanlı qırğın meydanına çevirmişdi. Bu qəddar 

siyasətin son məqsədi Cənubi Qafqazı Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisindən 

"təmizləmək", bundan sonra İran və Türkiyəni aradan qaldırıb rahatca isti 

dənizlərə çıxmaq, bununla da Rusiyanın tarixi arzusuna - Hindistana yetişmək 

niyyətinə nail olmaq idi. Məhz bu məqsədlə də bir tərəfdən imperiyanın ayrı-ayrı 

yerlərindən Azərbaycan ərazisinə müxtəlif mənşəli xristian əhali köçürülüb 

gətirilir, digər tərəfdən də yerli əhalinin xristianlaşdırılması və ruslaşdırılması 

siyasəti yeridilirdi. Daha dəhşətlisi isə bu idi ki, həmin qanlı siyasəti daha uğurla 

həyata keçirmək üçün erməni-müsəlman qırğınları törədilirdi. Ölkənin şimal-qərb 

hüdudlarında isə Azərbaycan və gürcü xalqları arasına nifaq salmaq siyasəti 

yeridilirdi. Bir sözlə, Azərbaycan Çar Rusiyasının milli-müstəmləkəçilik 

siyasətinin ən dəhşətli sınaq meydanına çevrilmişdi. 
 

1917-ci ilin fevralında Rusiyada Romanovlar mütləqiyyəti devrildi. Monarxiya 

rejimi aradan qaldırıldıqdan sonra hakimiyyətə gələn Müvəqqəti hökumət Cənubi 

Qafqazın idarəçiliyi üzrə Xüsusi Komitə yaratdı. Lakin Müvəqqəti hökumət uzun 

müddət hakimiyyətdə qala bilmədi. 1917-ci ilin oktyabrındakı hakimiyyət 

çevrilişi nəticəsində Cənubi Qafqazdan Rusiyanın Müəssislər Məclisinə seçilən 

deputatlar Petroqrada və Moskvaya gedə bilmədilər. Onlar 1918-ci il fevralın 14-

də Tiflisdə Zaqafqaziyanın ali hakimiyyət orqanı olan Zaqafqaziya Seymini, 

başqa sözlə Zaqafqaziya Parlamentini yaratdılar. 
 

Zaqafqaziya Seymində Müsəlman Fraksiyasını Müəssislər Məclisinə seçkilər 
zamanı Azərbaycanın, habelə bütün Cənubi Qafqazın bir milyondan çox türk-

müsəlman seçicisinin səsini qazanmış 44 deputat təmsil edirdi. 
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Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman Fraksiyası, faktiki olaraq, Zaqafqaziya 

Müsəlman Şurası, daha doğrusu, Zaqafqaziya Müsəlman Parlamenti funksiyasını 
yerinə yetirirdi. 
 

Maraqlı və eyni zamanda qanunauyğun hal idi ki, Dövlət Dumalarında olduğu 

kimi, Zaqafqaziya Seyminin də ən ardıcıl üzvləri Azərbaycan nümayəndələri 

idilər. Məhz onların tələbi ilə 1918-ci il aprelin 9-da Zaqafqaziya Seymi 

Zaqafqaziyanın müstəqilliyini elan etdi və Birləşmiş Zaqafqaziya Cümhuriyyəti 

yaradıldı. 
 

Lakin istər daxili, istərsə də xarici siyasət sahəsində kəskin milli mənafe 

ziddiyyətlərinin olması Zaqafqaziya Seymi və Birləşmiş Zaqafqaziya 

Cümhuriyyəti hökumətinin konkret addımlar atmasına imkan vermədi. Nəticədə 

1918-ci il mayın 25-də gürcü nümayəndələr Seymdən çıxdılar və ertəsi gün - 

mayın 26-da Gürcüstanın müstəqilliyini elan etdilər. 
 

Mayın 27-də Seymin Müsəlman Fraksiyasının, yəni Zaqafqaziya Müsəlman 

Şurasının (faktiki olaraq Zaqafqaziya Müsəlman Parlamentinin) üzvləri ayrıca 

iclaslarını keçirdilər və Azərbaycanın müstəqilliyini elan etmək qərarına gəldilər. 

Bu məqsədlə Zaqafqaziya Müsəlman Şurası özünü Azərbaycan Milli Şurası, daha 

doğrusu, Azərbaycan Parlamenti elan etdi. Bununla, əslində ilk Azərbaycan 

parlamenti yarandı və Azərbaycanda ilk parlamentli respublikanın bünövrəsi 

qoyuldu. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk Parlamenti - Azərbaycan Milli Şurası 

özünün ilk addımlarını atmağa başladı. Azərbaycan Milli Şurasının 1918-ci il 

mayın 27-dən iyunun 17-dək davam edən və cəmi 20 gün sürən ilk fəaliyyəti 

dövründə cəmi 7 iclası keçirildi və bu iclaslarda başlıca olaraq iki mühüm qərar 

qəbul edildi: birincisi - Azərbaycanın istiqlalı elan olundu və İstiqlal bəyannaməsi 

qəbul edildi; ikincisi - Gəncədə Fətəli xan Xoyski başda olmaqla ilk Azərbaycan 

hökumətini formalaşdırdı və 1813-cü ildən sonra ilk dəfə olaraq Azərbaycanın 

müstəqil idarə olunmasına başlandı. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranması 

Zaqafqaziya Demokratik Federativ Respublikasının parçalanması şəraitində baş 

vermişdir. 1918-ci il may ayının 27-də artıq keçmiş Zaqafqaziya Seyminin 

müsəlman fraksiyası yaranmış siyasi vəziyyəti müzakirə etmək üçün fövqəladə 

iclas çağırdı. Uzun sürən müzakirələrdən sonra Müvəqqəti Milli Şura yaratmaq 

qərara alındı. Müvəqqəti Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Milli Şurasının sədri 

vəzifəsinə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə , İcra Komitəsinin sədri vəzifəsinə isə 

Fətəli xan Xoyski seçildi. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və ya Azərbaycan Respublikası Azərbaycan 

xalqının Çar Rusiyasına qarşı mili azadlıq mübarizəsi nəticəisndə Birinci Dünya 

müharibəsi dövründə Şimali Azərbaycanda yaranmış müstəqil dövlət və 

Müsəlman Şərqində ilk parlament respublikasıdı. Paytaxti əvvəlcə Gəncə , sonra 

Bakı şəhəri idi. 
 

Dövlət hakimiyyəti üç qoldan ibarət idi: Azərbaycan parlamenti, Hökumət, 
Məhkəmə hakimiyyəti. Dövlət Parlamentin qəbul etdiyi qanun və qərarlar 
 

. 
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əsasında idarə olunurdu. Parlamentdə Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün 

xalqlar, o cümlədən sayları çox az olan xalqlar da öz deputatları ilə təmsil 

olunmuşdular. İcra hakimiyyəti Hökumətə məxsus idi. Hökumət Parlament 

qarşısında cavabdeh idi. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti 1918-ci il mayın 28-dən iyunun 16-dək 

Tiflisdə, iyunun 16-dan sentyabrın 17-dək Gəncədə, sentyabrın 17-dən 1920-ci il 

aprelin 28-dək Bakıda fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

Paris Sülh Konfransının qərarına əsasən müstəqil dövlət kimi tanınmışdı. 

Dünyanın bir çox ölkələri ilə səfirlik və nümayəndəlliklər səviyyəsində 

diplomatik münasibətlər yaratmış, ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr, sazişlər 

bağlamışdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti müstəqil məhkəmə sisteminin 

yaradılması sahəsində də mühüm tədbirlər həyata keçirmişdi. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1920-ci il aprelin 28-də beynəlxalq hüquq 
normalarını kobudcasına pozan RSFSR-ın hərbi müdaxiləsi nəticəsində aradan 

qaldırıldı. Şimali Azərbaycan rus-bolşevik qoşunları tərəfindən işğal edildi və 
yenidən Rusiyaya tabe olundu. 
 

1918-ci il may ayının 28-də Milli Şuranın birinci iclası keçirildi və iclasda 

Azərbaycanın müstəqil dövlət elan olunması haqqında tarixi qərar qəbul edildi. 

Beləliklə, 100 ildən artıq fasilədən sonra Azərbaycanın Şərqi və Cənubi 

Zaqafqaziya hüdudlarında milli dövlətçiliyi bərpa olundu. Elə həmin iclasda yeni 

demokratik dövlətin yaranması faktını hüquqi cəhətdən təsbit edən "Azərbaycanın 

istiqlaliyyəti haqqında Akt" qəbul edildi. 
 

1918-ci ilin yayında Azərbaycanda siyasi vəziyyət ikihakimiyyətliliklə 

səciyyələnirdi və istiqlaliyyət uğrunda mübarizə bu şəraitdə gedirdi. 

Azərbaycanın şərq hissəsində - Bakı və Bakı quberniyasında Bakı Xalq 

Komissarları Soveti fəaliyyət göstərirdi. Bölgənin qərb hissəsi isə (Gəncə və 

Gəncə quberniyası) Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milli hökümətinin 

hakimiyyəti altında idi. 4 iyunda Azərbaycan və Osmanlı İmperiyası arasında 

Sülh və Dostluq müqaviləsini imzaladı və bir gün sonra, Türk ordusu Gəncəyə 

daxil oldu. 1918-ci il iyun ayının 16-da Milli Şuranın üzvləri və Azərbaycan 

Cümhuriyyəti hökuməti Tiflisdən siyasi vəziyyətin çox ziddiyyətli olduğu 

Gəncəyə köçdü. 
 

1918-ci il iyunun 17-də Milli Şura özünü buraxması haqqında qətnamə qəbul etdi 

və altı ay müddətində Azərbaycanın ali qanunverici orqanının - ümumi, gizli və 
birbaşa səsvermə əsasında seçilmiş Müəssislər Məclisinin çağırılması vəzifəsi 

irəli sürülmüşdü. Milli Şuranın müəyyən etdiyi müddət 1918-ci il dekabrın 16-da 
başa çatırdı. İyunun 23-də Fətəli xan Xoyski Azərbaycan əhalisinə çağırışla 

müraciət etdi və milli hökumətin təsbit olunması üçün dost Türkiyənin dəstəyinin 
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əhəmiyyətini vurğuladı. Elə həmin gün hökumət respublikanın bütün ərazisində 

hərbi vəziyyət elan etdi. 
 

Hökumətin 24 iyun 1918-ci il tarixli qərarına əsasən, Azərbaycanın dövlət bayrağı 

kimi qırmızı fonda ağ aypara və səkkizguşəli ulduzun təsvir edildiyi qırmızı 

parçadan hazırlanmış bayraq qəbul olundu. Noyabrın 9-da bu bayraq, ağ aypara 

və səkkizguşəli ulduzun təsvir olunduğu mavi, qırmızı və yaşıl rəngli bayraqla 

əvəz edildi. Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət bayrağının üç rəngi "türk milli 

mədəniyyətini, müasir Avropa demokratiyasını və islam sivilizasiyasını təmsil 

edirdi". 
 

27 iyunda Qafqaz İslam Ordusunun Göyçay yaxınlığında Bakı Soveti qoşunları 

üzərində qələbə qazandı. Həmin gün Azərbaycan türk dilinin Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin dövlət dili elan olundu. İyulun 10-da Kürdəmir və Şamaxı 

Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən azad edildi. 25 iyulda Bakı Soveti tərəfindən 

ingilislərin Bakıya dəvət edilməsi haqqında qərar qəbul edildi. 31 iyulda isə Bakı 

xalq Komissarları Şurasının süqutu baş verdi. 
 

Avqustun 1-də Sentrokaspi Diktaturası və Bakı fəhlə və əsgər deputatları Soveti 

Müvəqqəti Komitəsi Rəyasət Heyəti Hökumətini yaratdılar. 1918-ci il avqust 

ayının 4-də Ənzəlidən golmiş polkovnik S. Stoksun komandanlıq etdiyi ilk 

Britaniya dəstəsi Bakıya girdi. Avqustun 11-də Azərbaycan hökuməti ümumi 

səfərbərlik haqqında qərar qəbul etdi. 
 

Avqustun 26-da Nuru paşanın rəhbərlik etdiyi Osmanlı və Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti qüvvələrindən ibarət Qafqaz İslam Ordusu ilə Bolşevik-Daşnak-

Bakı Soveti qüvvələri arasında Bakı döyüşü baş verdi. Sonradan döyüşə Böyük 

Britaniya, Ermənistan və Rusiya qüvvələri də qoşulmuş və bu döyüş Qafqaz 

kampaniyasının son döyüşü olmuşdur. Lakin Bakı döyüşü ilə gərginlik bitməmiş 

və hadisələr Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi ilə davam etmişdir. 
 

Noyabrda Azərbaycan Milli Şurası bərpa olundu və Qori seminariyasının 

Azərbaycan bölməsi Qazaxa köçdü. Noyabrın 17-si Azərbaycana müttəfiq 

qoşunlar daxil oldu. 7 dekabrda Azərbaycan parlamentinin açılışı oldu. Həmin ay 

Bakı Fəhlə Konfransı təşkilatı bərpa olundu və ümumi tətil keçirdi. Britaniya 

generalı Uilliam Montqomeri Tomsonun F. Xoyskinin yaratdığı və 1918-ci il 

dekabrın 26-da parlamentin təsdiq etdiyi hökuməti müttəfiqlər komandanlığın 

hərtərəfli yardım edəcəyi haqqında bəyanat verdi. 
 

1919-ci il yanvarın 15-də Qarabağ general qubernatorluğu yaradıldı və 

Azərbaycan Cümhuriyyəti Silahlı qüvvələri Baş Qərargahının təşkili oldu. 

Fevralın 4-də verilən sorğularda əlaqədar hökumət üzvlərindən daxili işlər naziri 

Xəlil bəy Xasməmmədov, ərzaq naziri Konstantin Lizqar, ticarət və sənayə 

nazirinin müavini T.Səfərəliyev çıxış etdilər. Hətta müxalifətin tələbi ilə hökumət 

başçısı F.Xoyskinin özü do parlament qarşısında çıxış etdi. Buna baxmayaraq 

Qara bəy Qarabəyov öz fraksiyası adından hökumətin izahatını qeyri-qənaətbəxş 

hesab etdi və təklif etdi ki, bir daha ona etimadsızlıq göstərilsin. "Müsavat" 

fraksiyası, bitərəflər və milli azlıqlar hökuməti müdafiə etdilər. Müsavatçılar 
 

. 
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müxalifəti bütün məsuliyyəti hökumətin üzərinə yıxmaqda günahlandırdılar. 

Partiyanın iclasında çıxış edən M.Ə.Rəsulzadə qeyd etdi ki, bez və 

qorodovoylarla bağlı etimadsızlıq məsələsi qoymaq olmaz. Nəyin bahasına 

olursa-olsun hökuməti yıxmaq daha çox, Azərbaycan müstəqilliyinin 

düşmənlərinə sərfəlidir. 
 

Fevralın 25-də hökumətin başçısı F.Xoyski səhhətini əsas gətirərək, 

səlahiyyətlərini təhvil verməsi haqqında bəyanatla çıxış etdi. M.Ə.Rəsulzadənin 

təklifi ilə parlament bu istefanı müzakirəsiz qəbul etdi. F.Xoyski yeni hökumət 

yaradılanadək icra hökumətinə rəhbərlik etdi. Yeni hökumətin təşkil olunması, 

namizədliyi İttihad Partiyasından başqa bütün fraksiyalar tərəfindən müdafiə 

edilən "Müsavat" fraksiyasının üzvü Nəsib bəy Yusifbəyliyə tapşırıldı. 
 

Avqustda Azərbaycan Parlamenti tərəfindən Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında 

qanunun qəbulu oldu. 19 avqustda İngiltərə-İran müqaviləsinə görə İran 

Azərbaycana olan ərazi iddialarından əl çəkdiyini bəyan etdi və ingilislər Bakını 

tərk etməyə başladılar. Noyabrın 23-də Tiflisdə Azərbaycan və Ermənistanın 

tərəflər arasında baş verən bütün münaqişələrə son qoyulmasını və sərhəd 

məsələlərinin sülh yolu ilə həll edilməsini nəzərdə tutan müqavilənin imzalanması 

oldu. Dekabrda "Müsavat" partiyasının II qurultayından sonra, Parlament 

tərəfindən hökumətin yeni tərkibi təsdiq edildi. Sovet Rusiyası tərəfindən təhlükə 

getdikcə artırdı. Buna görə də 1920-ci il yanvarın 2-də RSFSR xalq xarici işlər 

komissarı Georgi Çiçerin ağqvardiyaçı Anton Denikin ordusuna qarşı hərbi ittifaq 

bağlamaq təklifilə xarici işlər naziri F.Xoyskiyə göndərdiyi nota, Azərbaycanı 

Rusiyanın daxili münaqişələrə cəlb etmək və bununla da gələcəkdə Azərbaycanı 

işğal etmək üçün nəzərdə tutulan siyasi manevrədən başqa bir şey deyildi. Çiçerin 

notasının əsas məqsədini düzgün başa düşən Azərbaycan xarici işlər naziri 

F.Xoyski, bu təklifi Azərbaycanın Rusiyanın daxili işlərinə müdaxiləsi kimi 

qiymətiləndirərək rədd etdi. F.Xoyski özünün 1920-ci il 14 yanvar tarixli cavab 

məktubunda məhz bu faktı vurğulayırdı ki, Denikin məsələsi Rusiya dövlətinin 

daxili işidir və Azərbaycan suveren dövlət kimi başqa suveren dövlətin daxili 

işlərinə müdaxiləyə yol verə bilməz. Bununla da nazir, müstəqil Azərbaycanın 

daxili işlərinə qarışmamağı tələb etdi. 
 

Yanvarın 11-də Paris Sülh Konfransında Lord Corc Kerzonun təklifilə 

müttəfiqlərin Ali Şurası aşağıdakı məzmunda qərar qəbul Etdi: "Müttəfiq və 

birləşmiş dövlətlər Azərbaycan və Gürcüstan hökumətlərini de-fakto səviyyəsində 

birgə tanıyırlar".Az sonra Yaponiya Ali Şuranın 11 yanvar tarixli qərarına 

qoşuldu. Yanvarın 13-də ABŞ-ın Parisdə səfiri Valles Britaniya və Fransanın 

Azərbaycan və Gürcüstanın müstəqilliyini de-fakto tanıması və onlara yardım 

göstərməyə hazırlaşmaları barədə Vaşinqtona məlumat verdi. 
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Hökumətin siyasətinə qarşı onun bəzi üzvləri də müxalifətçi mövqe tutdular. Əsas 

mübarizə liberal xəttin tərəfdarı daxili işlər naziri Məmmədhəsən Hacınski ilə 

radikal tədbirlər tərəfdarı xarici işlər naziri F.Xoyski arasında haş verdi. 

Radikallar qalib gəldilər və 1920-ci il fevralın 18-də Məmmədhəsən Hacınski 

daxili işlər naziri vəzifəsindən getdi və "Müsavat" partiyasını üzvü Mustafa bəy 

Vəkilov daxili işlər naziri təyin edildi. 1920-ci il martın 23-də Əhməd bəy 

Pepinov nazir səlahiyyətlərindən əl çəkdi. Bu hadisə, vəziyyəti mürəkkəbləşdirdi. 

Pepinovun ardınca aprelin 9-da digər sosialist nazir Camo bəy Hacınski də istefa 

verdi. Sosialistlər fraksiyasının üzvlərinin və İttihad nümayəndələrinin getməsi 

hökumət böhranını kəskinləşdirdi. Hökumətdə qalan müsavatçılar artıq Nazirlər 

Kabinetinin süqutunun qarşısını almaq iqtidarında deyildilər. Beləliklə, 

müstəqillik mövqeyində duran bütün siyasi qüvvələrin səmərəli işbirliyinə 

bəslənilən ümidlər özünü doğrultmadı. Sovet təhlükəsinə qarşı mübarizə üçün 

ümumi platlforma hazırlamaq mümkün olmadı, nəticədə Sovet qoşunlarının 

Azərbaycan sərhədlərinə yaxınlaşması haqqında alınan ilk xəbərlər hökümətin 

dağılmasına gətirib çıxartdı. 
 

XI Ordunun ön dəstələri artıq aprelin 27-ə keçən gecə, Bakıdakı kommunistlərin 

çıxışlarının başlanmasına qədər, planı əvvəlcədən Serqo Orconikidzenin fəal 

iştirakı ilə Mixail Tuxaçevski və qərargahın rəisi S.A.Puqaçovun rəhbərliyi 

altında Qafqaz cəbhəsi qərargahı tərəfindən hazırlanmış Bakı əməliyyatına həyata 

keçirilməsinə başladı. 
 

Aprelin 27-də saat 1-ə 5 dəqiqə işləmiş, Azərbaycan parlamentinə ultimatum 

verilməsindən 12 saat əvvəl Q.Cəbiyev və Qəzənfər Musabəyovun da olduğu "III 

Beynəlmiləl" zirehli qatarı Samur körpüsündən keçdi və yol boyu qəflətən 

yaxalanmış azsaylı və pərakəndə Azərbaycan Ordusu hissələrinın müqavimətini 

qırmaqla Bakıya hərəkət etdi. İki saatlıq qanlı döyüşlərdən sonra zirehli qatarlar 

Yalama stansiyasını ələ keçirdilər. Stansiyanı 4top və 10 pulemyotla Quba 

polkunun 2 alayı, süvari divizionu (300-ə qədər qılınc), jandarm dəstəsi (200 

nəfərə yaxın) qoruyurdular. Bu döyüşdə Sovet əsgərlərinin 6 nəfəri öldürüldü və 8 

nəfəri yaralandı. 
 

Süvari - dağ divizionu (3 top), kürd batalyonunun 2 rotasının (2 top), gücü ilə 

mühafizə olunan Xudat stansiyası yaxınlığında 1 N-li Azərbaycan zirehli 

qatarının qırmızı zirehli qatarların irəliləməsini dayandırmaq üçün yeni cəhdi də 

uğursuzluqla qurtardı. Sovet zirehli qatarlarının hərəkətini gecikdirmək məqsədilə 

geri çəkilən əsgərlər Xaçmaz stansiyası yaxınlığında körpünü yandırdılar və yol 

dəyişdiricisini sıradan çıxardılar. Lakin yanğın tezliklə söndürüldü, dəyişdirici 

düzəldildi və bundan sonra zirehli qatarlar əslində heç bir müqavimətə rast 

gəlmədən Bakıya hərəkət etdilər. Sonuncu qısamüddətli döyüş Xırdalan və 

Biləcəri stansiyaları arasında baş verdi və bundan sonra Azərbaycan zirehli qatarı 

Keşlə, sonra isə Bakı stansiyasından uzaqlaşdı. Aprelin 27-də axşam saat 11-də 

Biləcəri stansiyası sovet zirehli qatarları tərəfindən tutuldu, səhər saat 4-də isə "III 

Beynəlmiləl" zirehli qatarı Bakı stansiyasına gəldi. Aprelin 30-da XI Ordunun 

əsas hissələri şəhərə daxil oldular. Onların irəliləməsi zamanı başda Xəlil Paşa 
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olmaqla yerli əhali içərisində təbliğat aparan və əhalini Qızıl Orduya müqavimət 

göstərməməyə çağıran türk zabitləri qrupu Sovet qoşunlarına fəal kömək edirdi. 

Həmin gün 7-ci süvari diviziyasının hissələri Şamaxı və Ağsuya daxil oldular, 

mayın 1-də isə Azərbaycan hissələrinin müqavimətini aradan qaldıran sovet 

zirehli qatarları Gəncə stansiyasını ələ keçirdilər. Sovet Respublikası elan 

edilməmiş, mövcud beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoyulmadan rus ordusu 

nəinki sərhədi keçmiş, gəlib Bakıda hökumət üzvlərini, xarici missiyaları həbs 

edərək qazamata göndərmişdir və İnqilabi Hərbi Şuraya təntənə ilə bildirmişdir: 

"25 aprel tarixli 52 nömrəli əmrdə qoyduğunuz vəzifə yerinə yetirilmişdir". 

Qələbədən ruhlanan orduya "bir qədər məhdudiyyətlə" yeni əmr verilir: "XI ordu 

qoşunları Azərbaycanın, keçmiş rus imperiyası hüdudlarında bütün ərazisinə 

yiyələnsin. Əsla İranın sərhədlərini keçməmək". "Xüsusi dünya siyasəti" icad 

edənlər üçün rəva görülən hər hərəkətin xüsusi də əsası olurdu. Azərbaycanın 

müstəqil siyasi vahid kimi Rusiya tərəfindən tanınacağı təqdirdə belə Bakı (neft) 

iddiasından əl çəkməyən bolşevik rəhbərlər "medalı" digər üzünə çevirməklə 

əcaib vasitələr seçirdilər: "Bakını xətərsizliklə tutmaq məqsədilə fəhlələrin 

daxildən çıxışını yüngülləşdirmək üçün Azərbaycana rəsmi müharibə elan etməyə 

bizim xüsusi dünya siyasətimiz yol verirmi?" Belə cəfəngiyyata vaxt sərf etmədən 

məsələ daha cəld, asan həll edildi: nə Azərbaycanın müstəqilliyi tanındı, nə də 

ona qarşı müharibə elan edildi. 
 

Birbaşa və qəti həmlə aylarla uzanan intizara son qoydu: Bakı nefti Rusiyanın 

ixtiyarına keçdi. Azərbaycanda aprel çevrilişinin rus ordusu tərəfindən həyata 

keçirildiyini və baş tutduğunu bütün tarixi sənədlər açıq, birbaşa əks etdirir və 

təsdiqləyir: "Əgər inqilab qansız keçibsə, Müsavat hökuməti devrilib, bu o demək 

deyildir ki, bizim partiyamız güclü idi. Bu ona görə belə oldu ki, XI Qızıl ordu 

güclü idi". 
 

Mayın 1-də Volqa-Xəzər hərbi donanmasının gəmiləri Bakı limanına daxil 

oldular. Mayın 3-də və 4-də Lənkəran və Astaraya hərbi dəniz desantlar çıxarıldı. 

Mayın 5-də XI Ordunun süvari dəstələri Qazaxa, mayın 7-də Yevlax rayonlarına 

daxil oldular. 1920-ci il mayın ortalarında XI Ordu Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin, demək olar ki, bütün ərazisini nəzarət altına aldı. Beləliklə, 

Rusiya müdaxiləsi nəticəsində milli Azərbaycan hökumətinin hakimiyyəti 

devrildi. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iqtisadi platformasında mülkiyyət plüralizmi-
dövlət mülkiyyəti, xüsusi, şəxsi, səhmdar, bələdiyyə mülkiyyəti və digər 

mülkiyyət formalarının inkişafı üçün bərabər imkanlar yaradılması nəzərdə 

tutulurdu. Bolşevizmdən fərqli olaraq, Cümhuriyyət liderləri fabrik, zavod, torpaq 
və digər əsas istehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyəti rədd etmirdilər. 
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Əksinə, hesab edirdilər ki, "bu cür mülkiyyəti tamamilə aradan qaldırmaq indiki 

vəziyyətdə insanların şəxsi təşəbbüs qüvvətini zorakı olaraq aradan götürür". 
 

Mövcud olduğu 23 ay ərzində Cümhuriyyət Hökuməti bir sıra cari təsərrüfat 

məsələlərinin həllində mühüm uğurlar qazanmışdı. Azərbaycanda neft sənayesi 

ağır vəziyyətdən çıxarılmış, dağıdılmış Bakı - Batum neft kəməri bərpa olunmuş, 

Bakı - Culfa dəmiryolu inşası davam etdirilmiş, Kür çayı üzərində körpü salınmış, 

Azərbaycan Dövlət Bankı yaradılmış, milli pul nişanları buraxılmış, Xəzər dəniz 

gəmiçiliyi inkişaf etdirilmişdi. 
 

Müstəqil dövlətin atributu kimi, milli pul vahidinin buraxılması Cümhuriyyətin 

maliyyə siyasətinin mühüm uğuru idi. 1918-ci ilin əvvəlindən Bakıda yeni kağız 

pullar - "Bakı bonları" buraxıldı (bu zamanadək tədavüldə "Nikolay" pulları və 

"Kerenski" pul vahidləri işlənirdi). Milli pul vahidinin möhkəmləndirilməsi, onun 

alıcılıq qabiliyyətinin qorunub saxlanması ilk vaxtlardan Hökumətin iqtisadi 

siyasətinin əsas məsələsi oldu. Çünki milli valyuta inflyasiya şəraitində 

dövriyyəyə buraxılmışdı. 
 

Hökumət həm əvvəlki dövrdən miras qalan, həm də respublikanın mövcudluğu 

dövründə baş verən inflyasiyaya qarşı mübarizə aparmalı olurdu. Bu məqsədlə 

müstəqil dövlətin maliyyə, vergi, bank-kredit sistemi yaradıldı. 1919-cu ilin 

sentyabrında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Dövlət Bankı açıldı. Maliyyə 

Nazirliyinin 1919-cu il 20 iyul tarixli qərarı ilə əmtəələrin sərbəst ixracına nail 

olunması nəzərdə tutulurdu; Parlament xəzinəyə müəyyən rüsum (ixrac olunan 

xammalın dəyərinin 25 faizi qədər) keçirmək şərti ilə xammal ixracına icazə 

verilməsinə dair qanun qəbul etdi. 
 

Xaricə gizli yolla gümüş, qızıl, platin aparılmasına görə məsuliyyət məsələsinə 

baxıldı. Qüvvədə olan 1914-cü il 15 noyabr tarixli qanunun 1919-cu il 20 oktyabr 

tarixli qanunla əvəz edilməsi, bu sahədə məsuliyyəti artırdı. Ölkənin sərhədləri 

daxilində mal mübadiləsini tənzimləmək məqsədilə 1919-cu ilin avqust ayından 

Azərbaycana xaricdən gətirilən bir sıra zinət əşyalarına müvəqqəti o laraq xüsusi 

gömrük tarifləri tətbiq olundu. Eyni zamanda daxili bazarı tənzimləmək 

məqsədilə Azərbaycandan kənara göndərilən əmtəələr üçün yeni müvəqqəti 

gömrük qaydalarının tətbiq edilməsi haqqında qanun qəbul edildi. Hökumət çevik 

vergi siyasəti yeridir, dövlət xərclərinin ixtisar edilməsi istiqamətində tədbirlər 

görürdü. Bu məqsədlə xaricdən ölkəyə gömrüksüz gətirilən malların siyahısı 

müəyyənləşdirilmiş xarici sərmayəçilərə və Azərbaycana sərmayə qoymaq 

arzusunda olanlara güzəştli şərtlərlə Bakı bonları təklif olunmuşdu. 
 

Azərbaycan Hökumətinin xarici iqtisadi fəaliyyətində reallaşdırmağa çalışdığı 

başlıca vəzifələrdən biri əhalinin zəruri mallara olan ehtiyacını təmin etməkdən və 

xəzinənin gəlirlərini artırmaq üçün əlavə mənbələr axtarıb tapmaqdan ibarət idi. 

Belə əlavə mənbələrdən biri də gömrük gəlirləri idi. Bu və ya digər məhsulun 

xaricə satışına icazə verilməsi və ya onun qadağan edilməsi zamanı həmin 

məhsulun əhali üçün nə dərəcədə gərəkli olması, Hökumətə nə qədər gəlir 

gətirməsi halları diqqətlə nəzərə alınırdı. Hökumətin hazırladığı 1919-cu il 20 
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fevral tarixli qanun layihəsi ilə xaricə konyak, üzüm və tut spirtinin ixracına icazə 

verilirdi (Cümhuriyyət dövründən qabaq xaricə spirtli içkilərin satışı qadağan 

olunmuşdu. Bu da təsərrüfatların və Hökumətin maliyyəsinə olduqca mənfi təsir 

göstərmişdi). 
 

Hökumət hesab edirdi ki, xaricə spirt satışında nəinki dövlət xəzinəsi və araq 

çəkməklə məşğul olan adamlar, həmçinin bütün əhali maraqlıdır. Öz təsərrüfat 

məhsulları olan üzümü və tutu şərab zavodlarına satmaq onlara əlverişli idi. Bu 

qanun layihəsini işləyib hazırlayarkən Hökumət onu da nəzərdə tuturdu ki, əhali 

üçün spirt ancaq texniki və tibbi məqsədlər üçün zəruridir. Xaricə satışına icazə 

verilən 85 dərəcəli konyak spirti və 40-45 dərəcəyə qədər olan üzüm və tut spirti 

isə bu məqsəd üçün yaranır. 
 

Cümhuriyyətin xarici iqtisadi əlaqələrinin formalaşması baxımından Gürcüstanla 

bağlanan müqavilə mühüm əhəmiyyətə malik idi. 1918-ci il dekabrın 26-da bir 

illik müddətə bağlanan bu müqaviləyə əsasən, böyük ehtiyac olan məhsulların, bu 

respublikaların tələbatları çərçivəsində gömrük vergiləri qoyulmadan alınıb-

satılmasına, habelə Gürcüstan əhalisinin və dəmir yolunun ehtiyacları üçün 

müəyyən hədd həcmində neft, mazut, kerosin və yağların rüsumsuz ixracına icazə 

verilirdi. Müqavilədə göstərilirdi ki, gürcü əhalisi üçün kerosin buraxılması 1 

milyon puddan, neft və neft məhsullarının ümumi satışı isə 20 milyon puddan çox 

olmamalıdır. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlığa da böyük 

əhəmiyyət verir, neft, pambıq və başqa ixrac məhsulları üçün Rusiya bazarının 

əhəmiyyətini nəzərə alırdı. 1920-ci il martın 30-da Sovet Rusiyası və Azərbaycan 

birgə komissiyasının iclasında ticarət müqaviləsi imzalanmışdı. Lakin Rusiya 

Azərbaycanı qane edə biləcək bir sıra şərtlər vəd etsə də, onlara əməl etmədi. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə də neft sənayesi iqtisadiyyatın əsas 

sahəsi sayılırdı, çünki bu zaman neft dünyanın ən önəmli hərəkətverici qüvvəsi 

idi. Odur ki, Parlament və Hökumət neft hasilatı və emalının vəziyyətini vaxtaşırı 

təhlil edir, dünya neft bazarını öyrənirdi. Təbii sərvət iqtisadi inkişaf üçün maddi 

baza olsa da, iqtisadi qüdrət və gücün təbii sərvətdən asılılığının həmişəlik 

olmadığı və gələcəkdə dəyişəcəyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin istinad 

etdiyi başlıca iqtisadi müddəalardan biri idi. 
 

Digər tərəfdən, fəhlə və dövlət qulluqçularının məvacibinin həcminin dəfələrlə 

qaldırılması haqqında Hökumətin qəbul etdiyi qərarlar büdcədə böyük kəsir 
yaradırdı və bu kəsirin də ödənməsi tarif normalarının artırılması və əlavə kağız 

pulların kəsilməsi hesabına həyata keçirilirdi. Bütün bunlar həm də bahalığa və 

inflyasiyaya, zehmətkeşlərin sosial vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb olurdu. 
Sosial-iqtisadi sahədə xeyli işlər görülsə də, fəhlə məsələsinin, eləcə də 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varlığı üçün ən vacib məsələlərdən olan Aqrar 

məsələnin həll olunmaması əhalinin vəziyyətini pisləşdirirdi. Bundan istifadə 

edən sosialistlər fraksiyası və Azərbaycan Kommunist Partiyası əhali içərisində 

narazılığı artırmaq üçün öz pozuculuq fəaliyyətlərini daha da genişləndirmiş və 

Bakı əməliyyatı ərəfəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin devrilməsi üçün 

əlverişli zəmin yarada bilmişdilər. 1918-ci il oktyabrın 30-da Bakı Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət Limanı idarəsinin fəaliyyəti bərpa edildi. 
 

Yollar Nazirliyi dəmir yolu nəqliyyatını sahmana salmaq üçün parovoz və vaqon 

parkının təmiri, yeni nəqliyyat vasitələrinin alınması, dəmir yolu qulluqçularının 

məvaciblərinin artırılması, onlara güzəştli şərtlərlə ərzaq verilməsi, parovoz 

maşinistlərinə və onların köməkçilərinə həqiqi hərbi xidmətdən möhlət verilməsi, 

dəmir yolu stansiyalarının qaydaya salınması, mühafizəsinin təmin edilməsi və s. 

kimi mühüm tədbirlər gördü. Bütün bu tədbirlər tezliklə öz bəhrəsini verdi. Artıq 

1919-cu il iyulun 15-dən Bakı - Batum istiqamətində gündə 4 cüt qatarın, həmin 

ilin sonundan isə Bakı - Port-Petrovsk (Maxaçqala) istiqamətində də ciddi qrafik 

üzrə gündə 4 cüt qatarın hərəkəti təmin edildi. 
 

Hökumətin ciddi səyləri nəticəsində 1919-cu ildə Bakı-Batum neft kəməri də 

bərpa edilib istifadəyə verildi. 1919-cu ilin avqust ayında ingilis qoşunları 

Azərbaycandan çıxdıqdan sonra Bakı limanı və ticarət donanması da 

Cümhuriyyət Hökumətinin sərəncamına keçdi, ölkənin ticarət gəmiləri 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı altında üzməyə başladılar. 
 

Azərbaycan Hökuməti şose yollarının bərpası üçün 1919-cu il fevralın 17-də 

Yollar Nazirliyinin sərəncamına 1 milyon manat kredit ayırdı. Həmin il aprelin 

24-də isə bilavasitə Yevlax-Şəki şose yolunun təmiri və seldən 70 qorunması 

üçün bənd tikilməsinə 210 min manat vəsait verildi. Hökumət nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri və normal istismarı məsələlərini daim diqqət mərkəzində 

saxlayırdı. 1919-cu il aprelin 28-də Bakıda avtomobillərin ilkin təmiri və 

avtomobil zavodunun saxlanması üçün 175 min manat vəsait ayrıldı. Həmçinin, 

Yollar Nazirliyinə tapşırıldı ki, avtomobil zavodunun gəliri və xərcləri haqqında 

əsaslı məruzə hazırlasın. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti olduqca çətin və 

mürəkkəb şəraitdə həyata keçirdiyi tədbirlərlə ölkədə nəqliyyatın işini, əsasən, 

qaydaya sala bildi. Dəmir yolu və su nəqliyyatı, neft kəmərinin istismarı dövlət 

xəzinəsinə gəlir gətirməyə başladı. 
 

Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrindən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

yaranmasınadək olan dövrdə Rusiya imperiyasının Cənubi Qafqazın türk-

müsəlman əhalisinə qarşı yeritdiyi ayrıseçkilik siyasəti, deportasiyalar və 

soyqırımları nəticəsində Şimali Azərbaycan əhalisinin etnik tərkibi, sayı və 

yerləşməsi məqsədyönlü şəkildə dəyişdirildi, burada yaşayan azərbaycanlıların 

sayı xeyli azaldı. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin Paris sülh konfransına təqdim etdiyi 
sənədlərə görə isə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin həqiqi hakimiyyəti 
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altında olan ərazi Cənubi Qafqaz ərazisinin 38%-ni, Azərbaycan hakimiyyətinin 

yayıldığı ərazilərlə birlikdə isə 60,7%-ni əhatə etdiyi bildirilirdi. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti ölkə əhalisinin sayı və etnik tərkibinin 

müəyyənləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirirdi. Əhali haqqında daha bir məlumat 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ünvan-təqvimində xüsusi cədvəl halında dərc 

edilmişdi. Müstəqil dövlətin mühüm atributlarından biri olan dövlət dili məsələsi 

yenicə yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin diqqət mərkəzində 

idi. Cümhuriyyət Hökuməti 1918-ci il 27 iyun tarixli qərarı ilə o zaman türk dili 

adlanan Azərbaycan dilini dövlət dili elan etdi. Həmin qərar Gülüstan və 

Türkmənçay müqavilələri ilə Azərbaycanın ikiyə bölünməsindən sonra ana dilinin 

dövlət dili kimi işlədilməsinə aid ilk sənəddir. Qeyd edilməlidir ki, dövlət dili 

haqqında qərar Hökumətin Gəncəyə köçdükdən sonra qəbul etdiyi ilk qərarlardan 

biridir. 
 

Azərbaycan dilinin sözün əsl mənasında dövlət dili kimi işlənməsi təcrübəsi geniş 

şəkildə ilk Azərbaycan Parlamentinin dilində əksini tapmışdır. Dövlət idarələrində 

müəyyən müddət ərzində rus dilinin işlənməsinə də icazə verilməsi Parlamentə 

aid deyildi. Ona görə də Parlamentdə dillərin işlənməsi məsələsi, təbii olaraq, 

qanunverici hakimiyyətin, Parlament üzvlərinin öhdəsinə buraxılmışdı. 

Parlamentin istifadə etdiyi dil dövlət dili statusuna malik Azərbaycan türkcəsi idi. 

Qeyri-yerli Parlament nümayəndələri çıxışların rus dilində olmasını təklif etdikdə, 

Parlamentin iclaslarından birində bu məsələ ayrıca müzakirə olunmuş və bu 

xüsusda qərar qəbul edilmişdi. Qərara əsasən, Parlamentin rəsmi dili Azərbaycan 

türkcəsi elan olunmuş, digər millətlərin nümayəndələrinin rus dilində çıxış 

etmələri məqbul hesab edilmişdi. Bununla belə, rəsmi sənədlərin hamısı dövlət 

dilində tərtib edilirdi. 
 

Xalq təhsili və maarifləndirmə üzrə ilk nazirlik Azərbaycanda Xalq Maarifi 

Nazirliyi 1918-ci ildə may ayının 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

hökuməti tərəfindən təsis edilib. Nazirlər Şurasının qərarı ilə 30 iyun 1918-ci ildə 

üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta-ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət 

strukturu təsdiq edilib. Maarif naziri isə sonradan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

hökumət başçısı olan Nəsib bəy Usubbəyov olub. Xalq təhsili sahəsində ilk 

önəmli tədbir məktəblərin milliləşdirilməsi oldu, bu, təhsilin doğma Azərbaycan 

türk dilinə keçirilməsi idi. Bununla da ilk dəfə olaraq azərbaycanlı uşaqların 

doğma dildə təhsil alma hüququ qanuniləşdirildi. 
 

Xalq maarif naziri yəhudi məktəblərinin rəhbəri Y.Baysband və F.Şapiroyanın 
təşkil etdikləri yəhudi dili, yəhudi xalqının tarixi və yəhudi ədəbiyyatının tarixi 
kurslarına dinləyiciləri yazdırmağa icazə verdi. Dərslər 20 oktyabr 1918-ci ildə 
başlayıb. 1918-ci ilin oktyabr ayında Yəhudi Milli Şuranın nəzdində fəaliyyət 
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göstərən məktəblərdə 700 nəfər təhsil alır, 24 müəllim çalışırdı. Bu məktəblər hər 

ay 10 min rubl məbləğində dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılırdı. Azərbaycan 

dövləti tərəfindən alman koloniyalarında fəaliyyət göstərən məktəblər də 

dəstəklənirdi. Alman koloniyalarında tədris keçən müəllimlərin hər birinə 1918 və 

1919-cu ildə inspeksiya tərəfindən hər ay 90 rubl ödənilirdi. 
 

1918-ci ildə Səhiyyə Nazirliyi təsis edilir, bu nazirliyə rəhbərlik isə Musa bəy 

Rəfiyevə həvalə edilir. Bu illərdə Bakı və Gəncə kimi şəhərlərdə onlarla yeni 

aptek və xəstəxana açılır. 1919-cu ildə tibb fakültəsi də olan Bakı Dövlət 

Universitetinin əsası qoyulub, kafedranın ilk rəhbəri görkəmli cərrah, professor 

Vasili Razumovski (1920-ci ilə qədər) olur. Burada, həmçinin tibbin tarixi də 

tədris edilirdi. Qısa bir müddət ərzində Razumovskinin rəhbərliyi altında Xüsusi 

Hazırlıq Komissiyası yaradılır. Bu ilin avqust ayında qəbul imtahanları təşkil 

edilir və beləliklə də ilk tələbələr – gələcək həkimlərin qrupu yığılır. 1922-ci il 

avqust ayının 2-də tibb fakültəsinin ilk 29 məzunu arasında yalnız üç azərbaycanlı  
– A.Ələkbərov, C. Sultanova və sonradan elmlər doktoru və professor olan 
A.Şahtaxtinskaya olub. 
 

Bakıda məktəb binaları ilə dəhşətli bir vəziyyət alınmışdı. Onların çoxu ya 

tamamən dağıdılmış, ya da əsaslı təmir tələb olunacaq qədər bərbad idi. Hökumət 

Bakı şəhər ibditadi məktəblərində məktəb-sanitar nəzarətinin təşkil edilməsi üçün 

827,600 rubl vəsait ayırmışdı. Məktəblilərə müxtəlif ictimai təşkilatlar da yardım 

göstərirdilər. Bakı şəhər məktəblərinə yardım ictimai idarəsi məktəblərdə isti 

səhər yeməkləri təşkil edirdi. Vəsaitin yığılması üçün idarə lotoreya və əvvəlki 

illərdən qalmış əşyaların satış yarmarkasını keçirirdi. 
 

Məktəblilərə vətəndaşlar, xeyriyyəçilər və Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Ağa Musa 
Nağıyev, Həmidə Məmmədquluzadə, Murtuza Muxtarov, Şəmsi Əsədullayev 

kimi mesenatlar da yardım edirdi. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti yarandığı gündən əhalinin sağlamlığı 

qayğısına qalmış və səhiyyə sahəsində ciddi tədbirlər görmüşdür. Bu sahədə ən 

böyük uğurlardan biri ölkənin səhiyyə sisteminin yaradılması və təşkili işlərinə 

bilavasitə rəhbərlik edən dövlət icra orqanının - Səhiyyə Nazirliyinin yaradılması 

idi. 1918-ci il iyunun 7-də Fətəli xan Xoyski tərəfindən təşkil edilmiş 2-ci 

hökumət kabinəsi Gəncədə fəaliyyət göstərərkən Müsəlman Milli Şurası 

nəzdindəki qaçqın şöbəsi əsasında Azərbaycan Cümhuriyyəti Xalq Səhiyyəsi və 

Himayədarlıq Nazirliyi yaradıldı. Azərbaycanın ilk ali təhsilli cərrah 

həkimlərindən olan Xudadat bəy Rəfibəyli Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

xalq səhiyyəsi və himayədarlıq naziri təyin edildi. 
 

Dövlət tibb müəssisələrini dava-dərmanla, avadanlıqlarla təmin etmək məqsədilə 

lazımı tədbirlər görüldü. Bunun üçün dövlət aptek anbarı, laboratoriyası və s. 

yaradıldı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamenti və Hökuməti sağlamlığın 

mühafızəsinə dair vəzifələr və tədbirlər barədə bir sıra qanun və qərarlar qəbul 

etdi. Cümhuriyyət Hökuməti tibb xidməti heyətini genişləndirmək məqsədilə 

səhiyyə sistemində qısamüddətli tibb işçiləri kursları açdı. Bütün bunların nəticəsi 
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idi ki, Xalq Cümhuriyyəti dövründə kənd yerlərində Səhiyyə Nazirliyinə tabe olan 

33 kənd xəstəxanası fəaliyyət göstərirdi. Onların hərəsində 1 həkim, 2 feldşer və 

xidmətçi tibb bacıları işləyirdi. Bu tibbi personal 6 çarpayılıq kənd 

xəstəxanalarında xəstələrə xidmət edir, ambulator müalicəyə ehtiyacı olanlara isə 

pulsuz tibbi yardım göstərirdi. 
 

Bakı şəhəri həkimlər cəmiyyətinin əsas fəaliyyət istiqaməti sənayə gigiyenası, 

yatalaq epidemiyasının aradan qaldırılması olmuşdur. Cəmiyyət Bakı Dövlət 

Universiteti tibb fakültəsinin avadanlıqla təchiz edilməsinə yardım göstərmək 

üçün Avropanın aparıcı klinikaları ilə əlaqə yaratmışdı. Bakının tanınmış 

həkimləri təbabətin müxtəlif sahələrində elmi nailiyyətlərin mübadiləsi məqsədilə 

cəmiyyətdə məruzələr edirdilər. Onun nəzdində boş iş yerlərini qeydə almaq, 

işsizləri həmin yerlərə yerləşdirmək, onlara vaxtaşırı yardım göstərmək məqsədilə 

Həkimlərə yardım bürosu yaradılmışdı. 1919-cu ildə Bakıda təsis edilmiş qeyri-

hökumət tibb cəmiyyətlərindən biri də Uşaq həkimləri dərnəyi idi. Dərnək uşaqlar 

və yeniyetmələr arasında yayılmış yoluxucu xəstəliklərin profilaktikası və 

müalicəsi sahəsində təcrübə mübadiləsi aparır, qabaqcıl müalicə üsullarının 

tətbiqinə səy göstərir, təbliğat və təşviqat işi ilə məşğul olurdu. 1920-ci ilədək 

Azərbaycanda, artıq 353 həkim, 450 orta tibb işçisi, 1123 yerlik xəstəxana var idi. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti 1919-cu il martın 23-də dövlət 

gerbinin və rəsmi sənədlərdə üzərində dövlətin adı və gerbi təsvir edilən dövlət 

möhürünün layihələrini hazırlamaq məqsədilə müsabiqə elan olunması barədə 

qərar qəbul etmişdi. Çox güman ki, müsabiqəyə göndərilən layihələrin heç biri 

bəyənilmədiyindən qəbul edilməmişdi. Buna görə də Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti Hökuməti hərbi ordenlər, milli himn, dövlət gerbi və möhürü üçün 

layihələrin hazırlanması üçün yeni müsabiqə elan olunması barədə qərar çıxardı. 
 

Dövlət gerbinin, orden və medalların hazırlanmasında ilk peşəkar heykəltəraş 
Zeynal Əlizadə iştirak edirdi. Onun layihəsinə əsasən buraxılmış döş və xatirə 

medallarında Parlament binası, bayraqlar, aypara, səkkizguşəli ulduz, günəşin 
doğması, gül çələngləri həkk olunmuşdu. 
 

Milli rəssamlıq sənətinin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verilirdi. 1919-cu ildə nəşr 

olunan "Zənbur" jurnalında Azərbaycan satirik qrafıkasının banisi Əzim 

Əzimzadənin zamanın ictimai-siyasi problemləri ilə səsləşən karikaturaları dərc 

olunurdu. Karikaturalardan birində silahlı Denikini, Kolçakı və Androniki 

ciblərində gəzdirən ingilis qəsbkarları təsvir olunmuşdu. Onun rəsmlərində 

cəhalət, nadanlıq, qaniçən erməni-daşnak quldurlarının vəhşi və iyrənc əməlləri  
ifşa edilirdi. Bu mövzu rəssam Bəhruz Kəngərlinin də yaradıcılığında əhəmiyyətli 
yer tuturdu. Onun erməni-müsəlman münaqişəsini əks etdirən məşhur "Qaçqınlar" 
silsiləsi realist Azərbaycan rəssamlıq sənətinin nailiyyəti idi. 
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Memarlıq və heykəltəraşlıq sənəti sahəsində də müəyyən tədbirlər həyata 

keçirilmişdi. Bakı Politexnik Məktəbinin nəzdində heykəltəraşlıq sinfinin açılması 

nəzərdə tutulmuşdu. 1918-ci ildə Bakının erməni-daşnak quldurları tərəfindən 

yandırılmış möhtəşəm binaları - Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızlar məktəbi, 

İsmailiyyə Sarayı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə şəhərin baş memarı 

vəzifəsində çalışan görkəmli memar Zivər bəy Əhmədbəyovun layihələri əsasında 

bərpa olunmuşdu. Erməni millətçilərinin basqını nəticəsində xarabalığa çevrilmiş 

Şamaxı şəhərini bərpa etmək üçün Zivər bəyin təşəbbüsü ilə "Yeni Şirvan 

cəmiyyəti təsis olunmuşdu. O, mühəndis Ömər bəy Avuyevlə birlikdə "İslam 

incəsənətini sevənlər və qoruyanlar cəmiyyəti"ni də yaratmışdı. Zivər bəy 

Əhmədbəyov, memar Nəbioğlu Qacar, mühəndis MəmmədHəsən Hacınski və 

Hacı bəy Axundov Şirvanşahlar Sarayı kompleksin tədqiqi sahəsində fəaliyyət 

göstərmişlər. Sənətşünaslardan Məhəmməd Ağaoğlu, Hüseyn bəy Mirzəcamalov, 

memar Nəbioğlu Qacar islam mədəniyyəti, muzeyşünaslıq qədim maddi 

mədəniyyət nümunələrini qorumaq sahəsində fəal çalışmışlar. 
 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması milli teatrın fəaliyyətində də 

canlanmaya səbəb oldu. Dövlətin fəal köməyi və müdaxiləsi nəticəsində 

Azərbaycan teatrının inkişafında mühüm keyfiyyət dəyişiklikləri baş verdi. 

Teatrın repertuarına Azərbaycan tarixi və milli azadlıq mübarizəsi ilə bağlı yeni 

əsərlər gəldi. İctimai həyatda teatrın rolu artdı. Cümhuriyyət dövründə Bakıda 

fəaliyyətini bərpa etmiş ilk truppa "Hacıbəyli qardaşları" olmuşdur. Truppa 

tanınmış sənətkarlardan Hacağa Abbasov, Mirzağa Əliyev, Əhməd Ağdamski, 

Cəlil Bağdadbəyov, Hüseyn Ərəblinski, Hüseynqulu Sarabski, Muxtar  
Məhəmmədzadə, Rza Darablı, Sidqi Ruhulla, Ələkbər Hüseynzadə, Məmmədtağı 

Bağırzadə, Bağır Cabbarzadə, Əbülhəsən Anaplı, Əhməd Anatollu, Mirmahmud 

Kazımovski, Məğfurə xanım, Yeva (Yevgeniya) Olenskaya, Semnur xanım, Mina 

xanım və başqalarını bir yerə toplayaraq, həftədə üç gün növbə ilə dram, 

komediya, opera və operetta tamaşaları göstərir, repertuarını zənginləşdirmək 

qayğısına qalırdı. 
 

Azərbaycan Dövlət Teatrının açılışı və fəaliyyəti Xalq Cümhuriyyəti dövründə 

mədəni həyatın ən parlaq səhifələrindən biri idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

dövründə Dövlət Teatrının binasında opera, musiqili teatr tamaşaları, xalq 

musiqisindən ibarət konsertlərlə yanaşı, mühüm dövlət tədbirləri də keçirilirdi. 

Dövlət Teatrının pərdələri ilk dəfə 1918 il noyabrın 4-də Nəriman Nərimanovun 

"Nadir şah" faciəsinin tamaşası ilə açıldı. 
 

Xeyriyyə tamaşalarının təşkili teatrın fəaliyyətində, bir növ, ənənəyə çevrilir, 

"Azərbaycan" qəzetində həlak olmuş döyüşçü ailələrinin xeyrinə təşkil olunan 

teatr tamaşaları barəsində tez-tez elanlar verilirdi. Bu işdə Üzeyir və Zülfüqar 

Hacıbəyov qardaşlarının truppası xüsusi fəallıq göstərirdi. Dövlət teatrının 

direktoru Zülfüqar Hacıbəyov tərəfindən təşkil edilmiş xeyriyyə tamaşasından 

Azərbaycan ordusunun bölməsinə 22292 manat 80 qəpik pul vəsaiti 
 
 

 

. 
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köçürülmüşdü. Ağdaşda yerli ziyalıların təşkil etdikləri xeyriyyə tamaşasından 

toplanmış vəsait Dağıstanın "Qızıl Aypara Cəmiyyəti"nə göndərilmişdi. 
 

Türkçülük, turançı ideyaları ilə köklənmiş Abdulla Şaiqin yaradıcılığında Xalq 

Cümhuriyyətinə bəslənən hörmət və ehtiram əsasdır. ―Yeni Ay doğarkən‖, 

―Marş‖, ―Vətənin yanıq səsi‖, ―Arazdan Turana‖ şeirlərində vətəndaş şairin 

qəlbinin səsi duyulur. Bu şeirlərdə azad, müstəqil dövlətə, Xalq Cümhuriyyətinə 

sevgi yaşayır. Milli ədəbiyyat tarixində ―istiqlal şairi‖ kimi tanınan Əhməd 

Cavadın ―Türk ordusuna‖, ―Şəhidlərə‖, ―Azərbaycan bayrağına‖, ―Elin bayrağı‖, 

―İngilis‖, ―İstanbul‖, ―Bakı deyir ki‖ və s. şeirlərində ölkədə milli azadlıq uğrunda 

gedən mübarizələr tərənnüm olunur, bu yolda canını qurban verənlərə hörmət və 

ehtiram göstərilir. Bu şeirlərdə ―Bir kərə yüksələn‖ və bir daha enməyən, onu 

endirməyə çalışanlara qarşı xalqın apardığı mübarizə, bu mübarizədə ―müvəqqəti 

məğlubiyyət‖, beşiyində boğulmuş müstəqil Azərbaycan dövlətinin bayrağının 70 

ildən sonra yenə başımız üstündə dalğalanması həqiqəti yaşayır, xalqın mübarizə 

dolu həyatı, qanı- canı bahasına əldə etdiyi müstəqilliyə yenidən qovuşması, milli 

duyğular yaşayır, bu gün də şairin ―Azərbaycan bayrağına‖ şeri, buradakı milli 

qürur, milli dövlətçiliyimiz atributlarından biri kimi öyülən bayraq, şeirdəki hər 

vaxt, hər zaman özünü qoruyub saxlayan müasirlik hissi – qan bahasına əldə 

edilmiş dövlətə, onun bayrağına hörmət və ehtiramdan yoğrulmuş misralar yada 

düşür: 
 

 

Türküstan yelləri öpüb alnını,  
Söylüyor dərdini sana, bayrağım! 

Üç rəngin əksini Quzğun dənizdən,  
Ərmağan yollasın yara, bayrağım! 

 

Əhməd Cavad yaradıcılığında ölkəni yenidən işğal edən rus imperiyasına 

nifrət hissi var. ―Göygöl‖ şeirinin ideya məzmununda azadlıq göynərtisi, 

müstəqillik arzusu, milli-istiqlal yanğısı ilə yanaşı üsyankar birqəlbin səsi 

duyulur. Türkçülük, turançılıq ideyalarına gənc yaşlarından böyük səmimi rəğbəti 

olan Cəfər Cabbarlı milli hərəkatın genişləndiyi ilk illərdə ―Trablis müharibəsi‖ 

və ―Ədirnə fəthi‖ pyeslərini yazdı və bu əsərlər Türkiyədə baş verən inqilabi-

tarixi hadisələri, türk xalqının öz suverenliyi, ərazisini qoruyub saxlamaq uğrunda 

mübarizəsini əks etdirirdi. 
 

Milli hökumətin yarandığı illərdə parlamentdə stenoqraf işləyən C. Cabbarlı 

dramaturgiya, eləcə də lirik yaradıcılığını davam etdirir, milli dövlətçiliyi, 
vətənin, torpağın gözəlliyini tərənnüm edir. İlk şeirlərində-‖Azərbaycan 

bayrağına‖, ―Sevdiyim‖, ―Sevimli ölkəm‖, ―Salam‖ və s. şeirlərində Xalq 
Cümhuriyyətinin şirin dadını duyan, bu dövlətin məhəbbətini qəlbində yaşadan 
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vətənpərvər qəlbin səsi duyulur. Bayrağımız, türkçülük, turançılıq məfkurəsi ön 

planda verilir. Şairin ―Azərbaycan bayrağına‖ şeiri şairin ―azadlıq və istiqlal‖ 

sevgisini orijinal formada əks etdirən əsərlərdən‖ biri kimi yüksək 

qiymətləndirilir. 
 

―Azərbaycan bayrağına‖ o, şeirində üç rəngi – Azərbaycan bayrağının rəmzlərini 
bədii şəkildə verir: 
 

Bu göy boya Göy Moğoldan qalmış  
bir türk nişanı, 

Bir türk oğlu olmalı! 

Yaşıl boya İslamlığın sarsılmayan imanı,  
Ürəklərə dolmalı! 

Şu al boya azadlığın, təcəddüdün fərmanı,  
Mədəniyyət bulmalı!  

Səkkiz uclu şu yıldız da səkkiz hərfi od yurdu, Əsarətin gecəsindən fürsət bulmuş 

quş kibi Səhərlərə uçmuşdur. 

 

―Sevdiyim‖ şeirində də şair üçrəngli bayrağa, vətənə müqəddəs hisslərlə yanaşır,  
bu bayraqda türkçülük, turançılıq ideyalarını ümumiləşdirir. Xalq 

Cümhuriyyətinin köməyini, dövlətin qayğısını üzərində hiss edən, onun dəstəyi 

ilə xaricdə təhsil alan, elmə, biliyə yiyələnən Əli Yusifin ―Azərbaycanlıya‖, 

―Bayraq‖, ―İdeal‖, ―Bir türk yanqısı deyir ki‖, ―Qarabağ xainlərinə‖ və s. 

şeirlərində xalq, millət, vətən sevgisi əsasdır. ―Əli Yusifin şeirlərini 

səciyyələndirən başlıca keyfiyyət onların canlı hiss və təəssüratlardan 

qaynaqlanması, yüksək mübarizlik əhval-ruhiyyəsinin məhsulu olmasıdır. Bu 

cəhət bir tərəfdən şairin fitri poetik keyfiyyətlərinin göstəricisi kimi özünü büruzə 

verirsə, qarşı tərəfdən onun yazılarının Cümhuriyyət idealları ilə bağlılığından 

mayalanır‖. 
 

Repressiya qurbanı olmuş, həbsxanalara salınmış Umgülsüm Sadıqzadənin 

―Əsgər anasına‖, ―Çəkil, dəf ol‖, ―Bir mayıs günündə‖, ―Yolunu bəklərdim‖ 

şeirlərində azadlığını, müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan xalqına, onun yenicə 

qurduğu azad, müstəqil, suveren dövlətinə məhəbbət, Vətənin sabahı üçün 

narahatlıq, xalqına çətin anda köməyə gələn, onu düşmən caynağından 

qurtarmağa çalışan Türk ordusunun arxa, dayaq olmasından ürəyində qürur hissi 

doğması, dili bir, qanı bir türk-Azərbaycan xalqının hiss və duyğuları, bu tarixi 

həqiqətlərin xalqın ruhunda, yaddaşında buraxdığı dərin izlər yaşayır. Onun 

şeirlərində eyni zamanda ölkədə Xalq Cümhuriyyətinin süquta uğraması, 

başımıza gətirilən müsibətlər, tarixi ədalətsizliklər öz əksini tapmışdır. 
 

Cəlil Məmmədquluzadə hekayələrində qadın azadlığı (―Konsulun arvadı‖ ―Xanın 

təsbehi‖, ―Qəssab‖) problemlərinə toxunur. ―Zırrama‖ hekayəsində mənfi əxlaqi 

keyfiyyətlər tənqid olunur. Ə.Haqverdiyevin ―Mirzə Səfər‖, Seyid Hüseynin 

―Həzin bir xatirə‖, ―İsmailliyə‖ hekayələri diqqəti cəlb edir. ―İsmailliyə‖ 

hekayəsində ədəbiyyatşünaslar Seyid Hüseynin ―bu tarixçənin istiqlal və azadlıq 

 

. 
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hərəkatı ilə bağlı məqamlarına diqqət yetirildiyini, ―əslində İsmailliyənin 

simasında‖ yazıçının bütün ruhu və qəlbi ilə bağlı olduğu doğma Azərbaycanın 

obrazını yaratdığını bildirirlər. 
 

Abdulla Şaiqin ―Əsrimizin qəhrəmanları‖ romanının bir hissəsini Cümhuriyyət 

dövründə qələmə aldığı, bu əsrdə birinci dünya müharibəsi, çar Rusiyasının 

tənəzzülü, Oktyabr inqilabı dövründə yeni nəsli düşündürən və narahat edən 

problemlərin diqqət mərkəzinə çəkildiyi qeyd edilir. 
 

Ağababa Yusifzadənin ―Sınan qanad‖ romanında xalqın, millətin qayğılarını bir 

vətəndaş kimi irəli çəkmək məsələləri, vətənin azad və abad yaşaması, qurulması 
ideyaları verilir. 
 

Tədqiqatçılar Hüseyn Cavidin ―İblis‖ faciəsinin ―bu illərdə cərəyan edən 
hadisələrin ümumi ruhundan və mahiyyətindən qaynaqlan‖dığını bildirir: 

―Dramaturq  I  Dünya  savaşının ağır siyasi  böhranının  və erməni-daşnak 
birləşmələrinin  fitvası  ilə  törədilmiş  Mart faciəsinin onun şüurunda  və 

dünyagörüşündə  yaratdığı   güclü təəssüratın təsiri ilə belə  bir  əsərin 

yaradılmasını vacib hesab etmişdir‖.     
 

Azərbaycan teatrının repertuarında müstəqillik uğrunda mübarizə tarixinə həsr 

olunmuş dram əsərləri mühüm yer tuturdu. Mirzəbala Məmmədzadənin "Bakı 

uğrunda müharibə", İsa bəy Aşurbəyovun "Azərbaycan", Cəfər Cabbarlının "Bakı 

müharibəsi", "Ədirnə fəthi" kimi vətənpərvərlik ruhlu əsərləri oynanılırdı. Teatrda 

tamaşaya qoyulan əsərlərin keyfiyyətinə, cəmiyyətin bədii zövqünün düzgün 

formalaşmasına ciddi diqqət yetirilirdi. Səhnə əsərlərinin seçilməsi və onların 

ədəbi və bədii keyfiyyətlərinə lazımi diqqət yetirilməsi üçün xüsusi ədəbi 

komissiya yaradılmışdı. 
 

Cümhuriyyət dövründə Azərbaycanın digər mədəniyyət mərkəzlərində də teatr 

sənəti inkişaf etməkdə idi. Naxçıvan teatrı bunların içərisində xüsusilə fərqlənirdi. 

Naxçıvan teatrının təşəkkülündə dövrün ictimai-siyasi və fəlsəfi fikrinin inkişafı 

şəraitində yetişən maarifpərvər ziyalılardan Cəlil Məmmədquluzadə, Böyük xan 

Naxçıvani, Əliqulu Qəmküsar, Rza Təhmasib, Rza İsfəndiyarlı, Mir Həsən Mirişli 

və digərlərinin mühüm xidməti olmuşdur. 
 

Azərbaycan teatrı milli opera sənətinin yaranmasında xüsusi rol oynamış və ilk 

Azərbaycan operaları məhz bu teatrın səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdu. "Leyli 

və Məcnun" operasının tamaşaya qoyulduğu 1908 il yanvarın 12-si Azərbaycan 

musiqisi tarixində milli Azərbaycan operasının yarandığı gün oldu. Üzeyir 

Hacıbəyov ilk "Leyli və Məcnun" operasından sonra "Şeyx Sənan", "Əsli və 

Kərəm", "Rüstəm və Söhrab", "Şah Abbas və Xurşidbanu" kimi digər muğam 

operalarını da yaratdı. O, Azərbaycanda musiqili komediya janrının da banisidir. 
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Onun "Ər və arvad", "O olmasın, bu olsun" ("Məşədi İbad"), "Arşın mal alan" 

musiqili komediyalarında Azərbaycan xalqının adət-ənənələri, həyat və məişəti öz 
əksini tapmışdır. 
 

Milli musiqi janrlarının yaranması yolunda Üzeyir Hacıbəyovla ilə çiyin-çiyinə 

çalışan böyük sənətkarlardan biri də Müslüm Maqomayev idi. Teatr fəaliyyətinə 

orkestrin skripkaçısı kimi başlayan Müslüm Maqomayev tezliklə orkestrin 

dirijoru olmuş və Azərbaycan opera sənətinin daha bir klassik əsərini - "Şah 

İsmayıl" operasını yaratmışdır. 1916-cı ildə yazılmış bu opera məhz 1919-cu ildə, 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə səhnəyə qoyulmuş və böyük uğur 

qazanmışdı. 
 

Bu dövrdə Azərbaycanın musiqi həyatında "Beynəlmiləl", "Marselyoza" kimi 

inqilabi mahnıların, Koroğlu, Qaçaq Nəbi, Səttarxan haqqında tarixi mahnıların 

xalq arasında yayılması təsadüfi deyildi. Dövrün ümumi əhvali-ruhiyyəsi, xalqın 

inqilabi fəallığı, demokratik meyllər belə mahnıların özünəməxsus 

melodiyalarında öz ifadəsini tapırdı. Üzeyir Hacıbəyov "Azərbaycan marşı"nı 

məhz həmin mahnıların təsiri altında yazmışdı. Bu əsərdə bəstəkar Cümhuriyyət 

dövründə xalqının qəlbində baş qaldıran vətənpərvərlik hisslərini, mütərəqqi 

ideyaları, milli qüruru ifadə etmişdi. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan xalqının tarixi, siyasi və mənəvi-

psixoloji həyatında, o cümlədən o dövrün ədəbi-bədii fikir nümunələrində 

silinməz izlər buraxmışdır. Cümhuriyyət dövrünün öz böyük poeziyası, nəsri, 

dramaturgiyası və publisistikası olmuşdur. 
 

Cümhuriyyət dövrünün ədəbiyyatını ilk dəfə araşdıran və dəyərləndirənlər də elə 

Cümhuriyyəti və onun mədəniyyətini yaradanların özləri olmuşlar. Ədəbi prosesi 

tənzim edənlər və yaradanlar - Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Mirzəbala 

Məmmədzadə, Parlamentin sədri Əlimərdan bəy Topçubaşov, sədr müavini Həsən 

bəy Ağayev, Cümhuriyyət hökumətinin sədri Fətəli xan Xoyski, həmçinin Əli bəy 

Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyov qardaşları, 

Hüseyn Cavid, Cəlil Məmmədquluzadə, Məhəmməd Hadi, Əhməd Cavad, 

Abdulla Şaiq, Salman Mümtaz, Əliabbas Müznib və başqaları idilər. Xüsusən, 

"Cümhuriyyət şairi" Əhməd Cavadın, Əli Yusif, Ümmügülsüm, Əmin Abid 

Mütəllibzadə, Cəfər Cabbarlı, Bədri Seyidzadə, Davud Ağamirzadə, Əli Şövqi 

Şeyxzamanov kimi gənclərin şeirləri el arasında sürətlə yayılır, marşa, himnə, 

nəğməyə çevrilirdi. 
 

Cümhuriyyətin verdiyi qələm azadhğından bəhrələnirdilər. Nəcəf bəy Vəzirov, 

Süleyman Sani Axundov, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Seyid Hüseyn, Abdulla bəy 

Divanbəyoğlu və başqaları pedaqoji işdə, publisistika sahəsinde, dövlət işlərində 

çalışır, siyasi həyata qoşulurdular. Firidun bəy Köçərlini, Yusif Vəzir 

Çəmənzəminlini, Seyid Hüseyni və Salman Mümtazı daha çox ədəbiyyat tarixi 

məsələləri düşündürürdü. Belə ki, Yusif Vəzir "Litva tatarlarının tarixi", 

"Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə bir nəzər" kitablarını yazır, Salman Mümtaz 

Azerbaycanın klassik şairlərinin əsərlərini toplayırdı. Əbdürrəhim bəy 
 
 
. 
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Haqverdiyev, Əliqulu Qəmküsar, Ömər Faiq Nemanzadə, Eynəli bəy Sultanov, 

Hüseyn Minasazovvə başqaları Tiflisdə çalışırdılar. 
 

1918-20 illərdə Azərbaycanda ideoloji mübarizənin bütün ağırlığı dövri mətbuatın 

kesərli silahı olan publisistikanın üzərinə düşürdü. Azərbaycan publisistikası 

ideya-mövzu cəhətdən çox rengarəng və zengin idi: çarizm əsarətindən yenicə 

qurtulmuş Şimali Azərbaycanın milli müstəqilliyinin qorunub saxlanması, milli 

ordunun yaranması, ölkədə demokratik parlament seçkiləri ve islahatlarm 

keçirilməsi, bolşevik və Denikin təhlükəsinin dəf edilməsi, Qarabağda erməni 

millətçilərinin törətdiyi müharibə yanğının söndürülməsi, ölkə daxilindəki 

təfriqəçilik, Bakı nefti uğrunda xarici imperialistlerin didişməsi və s. 

publisistikanın toxunduğu əsas məsələlər idi. Milli publisistikanın esasında xalqın 

gələcəyi ilə bağlı böyük siyasi-ictimai konsepsiya dayanırdı. Bu konsepsiya 20 

əsrin əvvəllərində Azərbaycanda intişar tapmış "türkləşmək, islamlaşmaq, 

müasirləşmək" ideahında təcəssüm olunurdu. 
 

Azərbaycan mətbuatı tarixində 1918-20-cu illər, bütün əvvəlki dövrlərə nisbətən, 

ən yüksək inkişaf mərhələsi idi. 1918-20-cu illər mətbuatını ideya istiqaməti 

baxımından təxminən aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti ideyalarını təbliğ edən milli mətbuat, Cümhuriyyət Hökumətinə 

müxalifətdə olan bolşevik mətbuatı, bolşevik mətbuatı ilə müxalifətdə olan eser-

menşevik mətbuatı, ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına haqq 

qazandırmaq üçün canfəşanlıq edən erməni-daşnak mətbuatı, özünü bitərəf 

adlandıran və heç bir siyasi partiyaya mənsub olmayan informatik qəzetlər, 

jurnallar. Lakin onların içərisində daha real həyat qüvvəsinə və geniş oxucu 

auditoriyasına malik olanı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ideyalarını təbliğ 

edən və dəstəkləyən mətbuat idi. 
 

Azərbaycanın 1918-20 illərdəki dövri mətbuatı əhalinin müxtəlif zümrələrinin 

maraqlarını əks etdirirdi. Belə ki, gənclərə məxsus "Gənclər yurdu", tələbə və 

müəllimlərə aid "Əfkari-mütəəllimin", elm və incəsənət xadimlərinin 

"Mədəniyyət" kimi qəzet və jurnalları nəşr olunurdu. Onların səhifələrində milli 

dirçəliş naminə təhsil, elm, maarif və mədəniyyətin inkişafına, milli ruhlu yeni 

nəslin yetişdirilməsinə, eyni zamanda, ölkədə baş verən ictimai-iqtisadi, siyasi 

hadisələrə dair məqalələr dərc olunurdu. 
 

Sovet tarixşünaslığında 28 aprel hadisəsi, ideoloji çərçivədə ilkin mərhələdə 

çevriliş, sonradan inqilab kimi qələmə verilmişdir. Coğrafi-strateji mövqeyi, 

zəngin təbii ehtiyatı ilə fərqlənən Bakı geniş inqilabi məkanın 4-5 iri mərkəzindən 
biri sayılırdı. Neft sənayesində kapital axını Bakını "proletar şəhəri" etmişdisə də, 

milli inqilabçılıq yox dərəcəsində idi. Sovet rejiminin qurulmasında mühüm rol 
oynamış partiya liderlərinin (əsasən qeyri-azərbaycanlı) əksəriyyəti Bakı 
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mühitindən qaynaqlanmışdı. Moskva siyasətində Bakı Qafqazın inqilabi, Yaxın 

Şərq üçün siyasi mərkəz statusunda idi. Lenin deyirdi: "Bakını almaq bizə 
olduqca və olduqca zəruridir. Bütün səyinizi buna verin". 
 

1919-cu ilin fevralında "bakılıların əhval-ruhiyyəsindən sürətli və həlledici 

hərəkət üçün istifadə" göstərişini alan Xəzər-Qafqaz cəbhəsinin hərbi inqilab 

şurası məqsədyönlü tədbirlər görürdü. Azərbaycan Cümhuriyyətinin dirçəliş 

mərhələsində milli dövlətçiliyin təməlini sarsıdan əks-kəşfiyyat maşını fasiləsiz 

işləyirdi. Respublika mayın 28-də varlığının ikinci ildönümünü qeyd etməyə 

hazırlaşdığı ərəfədə bolşeviklərin "Müstəqil Sovet Azərbaycanı" şüarı faktiki 

baxımdan çox əhəmiyyətli manevr oldu. Həmin ideya siyasi idealların, baxışların 

həyata keçirilməsi yolunda siyasi vasitədən qeyri məqsəd güdmürdü. Bu mənada 

Stalin fikrini açıq ifadə etmişdi: "Gələcək müstəqillik (Bakı tutulandan sonra) 

haqqındakı söhbətlər yoldaş Orconikidzenin konstruksiyasında yəqin ki, Bakını 

tutmaq faktını Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında notalarla əlaqələndirmək 

cəhdidir. Lakin beynəlxalq vəziyyəti nəzərə alan xarici işlər komissarı G.Çiçerin 

1920-ci ilin martında Bakının fəthini zəruri sayan Leninə yazmışdı: "Azərbaycana 

qarşı zorakılıq aktı beynəlxalq münasibətlərdə dostlarımızı bizə qarşı qoyar... Bizi 

imperialist hesab etmələrinə yol verməməliyik". Beləliklə, xarici müdaxilə daxili 

üsyan xəttilə pərdələndirildi. Milli hökuməti devirmək uğrunda silahlı üsyana 

hazırlıq başlandı. Lakin üsyanın uğurla nəticələnəcəyinə bolşevik liderləri şübhə 

ilə yanaşırdılar. Stalin yazırdı: "Bu üsyanın heç bir şansı yoxdur. Buna görə də 

Azərbaycanın hüdudlarını keçmək lazım gələcəkdir". Bakı bolşevikləri 1919-cü 

ilin yazından partiya təşkilati işini genişləndirib, hətta ingilis əsgərləri arasında 

təbliğat aparıb, onların vətənə dönməyi tələb etmələrinə nail olsalar da, 

Azərbaycan ordu və donanmasını "inqilabiləşdirmək" yönündə səy göstərsələr də, 

1920-ci ildə daha intensiv hərbi sursatla təchiz edilib fəhlələrdən hərbi drujinalar 

yaratsalar da, "kütləvi fəhlə təşkilatlarını ümumi məqsədə səfərbər" etsələr də, 

ideoloji təbliğat, ölkədaxili qiyamın Qarabağda təşkili (hələ 1919-cu ildə 

N.Yusifbəyliyə məktubunda Nərimanov yazırdı ki, Ermənistan öz agentlərini 

Moskvaya göndərərək, sovet oriyentasiyasından bəhs edirlər. 1920-ci ilin 

əvvəllərində erməni sosial-demokratlar Pirumov və Zaxaryan Moskvada "ərazi 

güzəştləri müqabilində Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətini devirmək işində öz 

hökumətlərinin təklifini bildirdilər"), hökumət böhranına zəmin yaratmaq və hətta 

Türkiyənin "mənafeyi" naminə "canıyananlıq" silahlı üsyana ümid üçün əminlik 

vermirdi. 
 

Azərbaycan xalqının tarixində ilk Parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti, eyni zamanda, bütün Şərqdə, o cümlədən türk-islam dünyasında ilk 

demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət nümunəsi idi. 
 

1918-ci ilin mart qırğını Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə baş verən və hər dəfə də 

torpaqlarımızın müəyyən hissəsinin zəbt edilməsi ilə müşayiət olunan bütün 

faciələri cərgəsində, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşünülmüş, planlı surətdə 

həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətində miqyasına və amansızlıq dərəcəsinə görə 

ayrıca bir mərhələ, müstəsna vandalizm hadisəsidir, deməli, bütün incə 
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məqamlarına qədər tədqiq olunmalı, öyrənilməli, ən başlıcası isə dərs alınmalı 

tarixi fakt, tarixi həqiqətdir. 
 

Bu baxımdan Parlamentin 1919-cu il sentyabrın 1-də Bakı Dövlət Universitetinin 

təsis olunması haqqında qəbul etdiyi qanunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. Milli 

universitetin açılması Cümhuriyyət xadimlərinin doğma xalq qarşısında çox 

mühüm tarixi xidməti idi. Sonralar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etsə də 

Cümhuriyyət ideyalarının yaşamasında və xalqımızın yenidən müstəqilliyə 

qovuşmasında Bakı Dövlət Universitetimisilsiz rol oynadı. 
 

Ölkədə elm və təhsilin inkişafına xüsusi diqqət yetirən Cümhuriyyət hökuməti və 

Parlamenti, vaxt itirmədən, bu sahədə milli kadrlar hazırlanmasının 

sürətləndirilməsinə xüsusi səy göstərirdi. Bu zaman Azərbaycan Parlamenti 

hökumətin təklifinə əsasən 100 nəfər azərbaycanlı gəncin dövlət hesabına təhsil 

almaq üçün xarici ölkələrə göndərilməsi barədə qanun qəbul etmişdi. Bu işə nə 

qədər böyük əhəmiyyət verildiyi ondan görünür ki, Parlament xaricə göndəriləcək 

gəncləri müəyyən etmək üçün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin başçılığı ilə beş 

nəfərdən (Mehdi bəy Hacınski, Əhməd bəy Pepinov, Qara bəy Qarabəyov, 

Abdulla bəy Əfəndizadə) ibarət xüsusi müsabiqə komissiyası yaratmışdı. 

Komissiyanın qərarına əsasən ali təhsil almaq üçün 45 nəfər Fransa, 23 nəfər 

İtaliya, 10 nəfər İngiltərə, 9 nəfər Türkiyə ali məktəblərinə göndərilmişdi. 

Rusiyada oxumaq üçün seçilmiş 13 nəfər gənc orada Vətəndaş müharibəsi 

başlandığı üçün təhsil almağa gedə bilməmişdi. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti və hökuməti ölkənin başının 

üstünü alan xarici müdaxilə təhlükəsini sovuşdurmaq üçün gənc respublikanın 

beynəlxalq aləmdə tanınması üçün də böyük iş aparırdı. Bununla bağlı olaraq 

Cümhuriyyət Parlamenti 1918-ci il dekabrın 28-də parlamentin sədri 

Ə.M.Topçubaşovun başçılığı ilə Paris sülh konfransına xüsusi nümayəndə 

heyətinin göndərilməsi haqqında qərar qəbul etmişdi. Cümhuriyyət dövrünün 

görkəmli dövlət xadimi Ə.M.Topçubaşov ağır çətinlikləri dəf edərək Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin bir sıra böyük dövlətlər tərəfindən de-fakto tanınmasına 

nail olsa da XI Qırmızı Ordunun Şimali Azərbaycanı işğal etməsilə onun bu 

sahədəki fəaliyyəti yarımçıq qaldı. 
 

Azərbaycan Parlamentinin və Cümhuriyyət hökumətinin fəaliyyətinin çox mühüm 

hissəsini daim özünə cəlb edən məsələlərdən biri də yaxın qonşularla 
münasibətlər və sərhəd məsələləri olmuşdur. 
 

Aparılan çox gərgin işdən sonra Gürcüstanla münasibtlər nizama salınsa da, 
Ermənistan hökumətinin böyük ərazi iddiaları üzündən Azərbaycan-Ermənistan 

münasibətlərini normal məcraya yönəltmək mümkün olmamışdı. 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qonşu Qacarlar İranı ilə də bir sıra saziş 

və müqavilələr imzalanmış və həmin sənədlər Parlamentdə təsdiq olunmuşdur. 
 

 

Cümhuriyyət dövründə Azərbaycanda parlamentçilik ənənələri getdikcə 

möhkəmlənir və inkişaf edir, ən müasir parlament mədəniyyəti formalaşırdı. 
 

Parlamentin müzakirəsinə 270-dən çox qanun layihəsi çıxarılmış, onlardan 230-a 

yaxını qəbul olunmuşdu. Qanunlar qızğın və işgüzar fikir mübadiləsi şəraitində 
müzakirə edilir, özü də yalnız üçüncü oxunuşdan sonra qəbul olunurdu. 
 

Parlament qanunlarının hazırlanması, müzakirəsi və təsdiq olunmasında 11 
fraksiya və qrupa mənsub olan millət vəkilləri iştirak edirdilər. 
 

Parlamentdə 11 komissiya fəaliyyət göstərirdi: Maliyyə-büdcə, qanunvericilik 

təklifləri, Müəssislər Məclisinə seçkilər keçirmək üzrə mərkəzi komissiya, 

mandat, hərbi, aqrar məsələlər: sorğular üzrə, təsərrüfat-sərəncamverici, ölkənin 

istehsal qüvvələrindən istifadə üzərində nəzarət, redaksiya və fəhlə məsələləri 

üzrə komissiyalar. 
 

Parlamentin fəaliyyəti xüsusi olaraq bu məqsəd üçün hazırlanmış nizamnamə – 
"Azərbaycan Parlamentinin nakazı (təlimatı)" əsasında idarə olunurdu. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sərhədləri, hüdudları barədə danışarkən iki 

cəhəti nəzərə almaq lazımdır: mübahisəli ərazilər nəzərə alınarsa, Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin sərhədləri daha geniş olmuş, cənub-qərbdə Qazax çayının 

Araza qovuşduğu yerə, şimal-qərbdə isə təqribən Tiflisə kimi uzanmışdır. Yalnız 

mübahisəsiz ərazilər, yəni 97,3 min kv. km-lik ərazi nəzərdə tutularsa, dövlətin 

sərhədləri aşağıdakı istiqamətlərdən keçmişdir: şərqdə Xəzər dənizi ilə 

hüdudlanan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sərhədləri Astara ərazisinin 

cənubundan Talış dağları istiqaməti ilə qərbə tərəf uzanırdı. Daha sonra şimala 

tərəf uzanaraq Araz çayına çatan sərhədlər çayın axarının əks istiqamətində 

irəliləyərək, Naxçıvanın cənub-qərbində Sədərək yaşayış məntəqəsinə çatır və 

buradan şimal-şərq istiqamətində, Soğanlı məntəqəsindən isə birbaşa şimala 

gedərək Göyçə gölünə qovuşurdu. Göyçə gölü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə 

Ermənistan arasında sərhəddə idi. Göyçə mahalının şərq hissəsi Azərbaycanın, 

gölün qərb hissəsi isə Ermənistanın tərkibində idi. Göyçədən şimalda Azərbaycan 

Gümhuriyyətinin sərhədləri yenə də şimala doğru istiqamətlənmiş, Qazax 

mahalının şimalından təqribən Qabırlı çayı ilə şərqə, daha sonra şimal-qərbə, 

nəhayət, Zaqatala dairəsinin şimalından cənub-şərqə və yenə də şimal-şərqə 

uzanmışdır. Daha sonra isə Samur çayı boyunca uzanan sərhədlər Xəzərə 

qovuşurdu. 
 

1918-ci ilin 28 mayında Milli Şura tərəfindən dövlət müstəqilliyinin elan 

edilməsindən sonra həmin il iyun ayının 17-də Gəncədə fəaliyyətə başlayan 

Azərbaycan hökumətinin qarşısında duran ən mühüm məsələlərdən biri gənc 

respublikanın hərbi qurumlarını yaratmaq, dövlət sərhədlərini möhkəmləndirmək, 

xarici və daxili təhdidlərdən ölkənin müdafiəsini təmin etmək istiqamətində təcili 
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tədbirlər görməkdən ibarət idi. Bakını əlində saxlayan erməni, daşnak-bolşevik 

qaragüruhunun Gəncə üzərinə hücum hazırlaması, ölkənin hər an müdaxilə 

təhlükəsi qarşısında olması və digər təhlükələri nəzərə alan hökumət iyunun 19-da 

Azərbaycanda hərbi vəziyyət elan etdi. Azərbaycanın qonşu dövlətlərlə 

sərhədlərinin müəyyənləşdirilməməsi, sərhədlərin mühafizəsi işini tamamilə öz 

üzərinə götürəcək bir qurumun olmaması vəziyyəti daha da çətinləşdirirdi. 
 

Sərhədlərin mühafizəsinin dövlətin təhlükəsizliyi üçün mühüm amil olduğunu 

nəzərə alan Azərbaycan hökumətinin 1918-ci il iyun ayının 22-də qəbul etdiyi 

qərarla Poylu stansiyasında respublikadan kənara ərzaq daşınmasının qarşısının 

alınması üçün sərhəd postu yaradılması barədə Daxili İşlər Nazirliyinə müvafiq 

tapşırıq verildi. Bu postun ardınca Azərbaycan Respublikasının əksər sərhəd 

ərazilərində Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan sərhəd mühafizə qüvvələri 

yaradıldı. İlk dövrlərdə bu postların başlıca vəzifəsi gənc respublikanın milli 

sərvətlərinin, strateji əhəmiyyətə malik maddi ehtiyatlarının sərhəddən qanunsuz 

keçirilməsinə qarşı mübarizə aparmaq idi. Strateji məhsulların xaricə 

daşınmasının qarşısının alınması ilə bağlı növbəti belə qərarlar iyunun 24-də və 

27-də qəbul olundu. 
 

Ancaq gündəlik məlumatların təhlili açıq-aydın göstərirdi ki, yeganə sərhəd 

postunda ərazidən qanuni yolla keçirilən yüklərin yoxlanılmasını təşkil etməklə 

qaçaqmalçılığın qarşısına sədd çəkmək mümkün deyil. Buna görə də yeni 

postların yaradılması, sərhədin heç olmasa bir qəza hüdudunda nəzarətə 

götürülməsi problemi getdikcə daha zəruri şəkildə meydana çıxırdı. Gürcüstan və 

Ermənistanla sərhəd ərazidə yerləşən Qazax qəzasında vəziyyəti nizama salmağın 

çox çətin olacağını nəzərə alan hökumət iyul ayının 12-də növbəti qərarı ilə Daxili 

İşlər Nazirliyinə bu qəzanın daha iki məntəqəsində– Salahlı və Şıxlı kəndlərində 

sərhəd postları təşkil etmək barədə göstəriş verdi. 1918-ci ilin iyul ayında Kür 

çayı üzərində (Sınıq Körpüdə) 5 nəfər, Salahlı kəndində 6 nəfər, Şıxlı kəndində 6 

nəfər, Qıraqkəsəmən kəndində 6 nəfər və Poylu stansiyasında 15 nəfərdən ibarət 

sərhəd postları təşkil edildi. 
 

Qaçaqmalçılığın qarşısının alınması sahəsində vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə 

məşğul olan ilk sərhəd postları hələ bugünkü mənada dövlət sərhədinin hərtərəfli 

mühafizəsi vəzifələrini yerinə yetirmirdi. Bu postlar sərhədi qanunsuz keçən 

quldur dəstələri ilə mübarizənin təşkilində və sərhədlərin tam nəzarətə 

götürülməsində çox zəif idi. Azərbaycanın qərb sərhədlərində vəziyyət bir çox 

baxımdan gərgin idi. Əvvəla, qonşu respublikalarla münasibətlər heç də birmənalı 

deyildi və hər an istər ərazi, istərsə də milli-etnik və digər səbəblər ucbatından 

qarşıdurmalar baş verə bilərdi. Hətta bunlar nəzərə alınmasa belə, sərhəddə sakit 

xidmət şəraitindən danışmaq mümkün deyildi. Çünki məhz bu ərazilərdə 

qaçaqmalçılıq görünməmiş miqyas almışdı. Ermənistanla vəziyyətin hər an 
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müharibə həddinə çatmasının labüd olduğu bir vaxtda ilk dövrlərdə Gürcüstanla 

sərhəddə postların qoyulması ilə bağlı da bəzi ərazi mübahisələri baş verirdi. 

1918-1920-ci illərdə Gürcüstanla sərhəddə yaranmış mübahisəli, hətta münaqişə 

həddinə gəlib çatan vəziyyətlər haqqında da kifayət qədər arxiv materialları var. 

Bu materialların əksəriyyəti ərazi məsələləri ilə bağlı qarşılıqlı iddialarla əlaqədar 

idi və çoxu Zaqatala quberniyasının payına düşürdü. Bu ərazilərdə sərhəd postları 

yaradılmasına nisbətən əvvəl başlamış gürcülər arasında bəziləri (bəlkə də 

Gürcüstan sərhədində qulluq edən ermənilər) hər vasitə ilə öz postlarını 

Azərbaycan ərazisində yerləşdirməyə çalışır, tarixən mövcud olmuş sərhədləri 

bilərəkdən pozurdular. Belə mövqe hər iki gənc müstəqil respublikanın ümumi 

mənafelərinə zidd olsa da, bəziləri onun hansı nəticələrə aparıb çıxaracağına 

lazımi məsuliyyətlə yanaşmır, ənənəvi gürcü-azərbaycan dostluğuna xələl 

gətirirdilər. 
 

1919-cu ilin aprel ayının 28-də hökumətin başqa bir qərarı ilə Daxili İşlər 

Nazirliyinə Cavad qəzasında xüsusi sərhəd dəstəsinin yaradılması məqsədilə 

vəsait ayrılmışdı. Sonrakı dövrdə əsasən yerli şəxslərdən ibarət mühafizəçilər 

dəstəsi təşkil edilir və bu adamların hər biri öz şəxsi silahı, atı, hətta, geyimi ilə 

xidmətə başlayırdı. 
 

Qaçaqmalçılıqla mübarizə məsələləri, əsasən, respublikanın quru 

sərhədlərində aktual olsa da, dəniz nəqliyyatı vasitəsilə də bu işlərlə məşğul 

olanlar tapılırdı. Ancaq yeni müstəqillik əldə etmiş respublika üçün dəniz 

sərhədlərinin mühafizəsi ilə məşğul olmaq texniki, maliyyə imkanları, həm də 

mütəxəssis çatışmazlığı ucbatından çox çətin idi. Bu problemin həlli üçün 

müəyyən zaman keçməsinə, müəyyən imkanların reallaşmasına ehtiyac vardı. 

Belə bir mürəkkəb şəraitdə sərhəd mühafizə məsələlərinə birbaşa aidiyyəti 

olmayan nazirlik və idarələr də öz səlahiyyət və imkanları dairəsində köməklik 

göstərməyə çalışırdılar. O dövrdə respublikanın su sərhədlərinin mühafizəsi 

sahəsində vəzifələri əsasən Hərbi Nazirliyə tabe qurumlar yerinə yetirirdi. 1919-

cu ildə ingilislər Bakını tərk edərkən şəhər limanının idarəçiliyini, hərbi hissələrin 

radiostansiyalarını, hərbi gəmilərin bir hissəsini və hərbi sursatı Azərbaycan 

hökumətinə təhvil vermiş və həmin gəmilər əsasında Azərbaycanın Xəzər 

donanması yaradılmışdı. Bu, respublikanın öz dəniz sərhədlərini qorumaqla bağlı 

atdığı addım olmaqla, həm də Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi öz haqqını bir 

daha təsdiq etməsi idi. Rusiya tərəfinin bütün etiraz və açıq-gizli hədələrinə 

baxmayaraq, artıq 1919-cu ilin sonunda bir neçə hərbi gəmi Xəzər dənizində 

dövlətimizin sərhədlərini qoruyurdu. Xidmətin təşkili ilə bağlı görülmüş işlər də 

dəniz sərhədlərimizin qorunması funksiyalarının yerinə yetirilməsinə öz müsbət 

təsirini göstərirdi. Limanlarda və sahil sularında vəzifələrin icrası ilə məşğul olan 

dəniz xidmətinin hərbi quluqçuları bu yolla respublikanın strateji əhəmiyyətə 

malik mal və məhsullarının xaricə daşınmasının qarşısını alır, limanlarda 

yoxlamalar keçirilməsində iştirak edirdilər. 
 
 
 
 

 

. 
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1919-cu il avqust ayının 18-də parlamentdə «Azərbaycan Respublikasının gömrük 

baxımından sərhəd mühafizəsinin təsis edilməsi haqqında» qanun qəbul olundu. 

Bu qanunun qəbulundan sonra sərhəd mühafizəsinin təşkili ilə bağlı əsas vəzifələr 

Maliyyə Nazirliyinə həvalə olundu və bu nazirliyin tərkibində əvvəl gömrük 

yığımları, sonra isə dövlət sərhədinin mühafizəsi şöbəsi yaradıldı. Bu qanunun 

qəbuluna qədər parlamentin qəbul etdiyi digər qanuna əsasən, qaçaqmalçılıq və 

qanunsuz ticarət dövriyyəsi ilə yalnız ölkə sərhədlərində deyil, həm də daxildə 

mübarizə 1919-cu ilin iyun ayının 23-dən etibarən maliyyə orqanlarına həvalə 

edilmiş və gömrük idarəsi hissəsi adlandırılan qurum ləğv olunaraq, onun əsas 

səlahiyyətləri Maliyyə Nazirliyinə verilmişdi. 
 

Göründüyü kimi, Maliyyə Nazirliyi bu qanunun qəbulundan sonra artıq ölkə 

daxilində və sərhədlərdə gömrük funksiyalarını yerinə yetirən bir quruma çevrilir, 

sərhəd mühafizəsi ilə məşğul olan hər hansı təşkilatla birgə iş aparmaq 

məcburiyyəti qarşısında qalırdı. Sərhədlərin əksər hissəsində mühafizə və müdafiə 

məsələlərinin əslində üzvi surətdə bağlı olduğu bir dövrdə ikinci vəzifənin 

təminatına cavabdeh olan Hərbi Nazirlik kimi bir qurum əslində qaçaqmalçılıqla 

və qanunsuz ticarət dövriyyəsi ilə də mübarizə aparmaq məcburiyyətində idi. 

Yerlərdə hakimiyyət orqanlarının funksiyalarını yerinə yetirən Daxili İşlər 

Nazirliyi sərhədlərin mühafizəsi sahəsində daha çox silahlı dəstələrin respublika 

ərazisinə basqınlarının qarşısının alınması, qaçaqların əhaliyə zərər vurmasına yol 

verilməməsi problemləri ilə məşğul olurdu. 
 

Sərhədlərin mühafizəsinin birbaşa bu vəzifənin yerinə yetirilməsi ilə məşğul 

olacaq qüvvələrə həvalə edilməsi sahəsində ardıcıl iş aparılmasını Azərbaycan 

hökumətinin 1919-cu il noyabr ayının 2-də qəbul etdiyi başqa bir qərar da sübuta 

yetirir. Həmin qərarda Zaqatala quberniyasında Dağıstanla sərhəddə yerləşən 

dərələrin etibarlı qorunması üçün yeddi müvəqqəti sərhəd postunun yaradılması 

nəzərdə tutulurdu. Əlbəttə, bu, Denikin və bolşevik təhlükəsi ilə bağlı idi. Təəssüf 

ki, gənc respublikanın maliyyə və hərbi kadr baxımından imkanları bütün 

sərhədlərin nəzarət altında saxlanılması üçün yetərli deyildi. Buna görə də, hətta, 

1920-ci ilin yanvar ayına qədər artıq Azərbaycanın əksər sərhəd ərazilərində 

sərhəd postları yaradılsa da, Azərbaycan sərhədlərinin etibarlı mühafizəsi tam 

təmin edilə bilməmişdi. Daha çox İranla sərhəd ərazilərdə baş verən hadisələr 

nəticəsində əhali talanlara məruz qalır, quldurlara qarşı lazımi müqavimət 

göstərilməməsi, onların azğınlığına son qoyulmaması hökumətin yerlərdə 

nüfuzuna ciddi zərbə vururdu. 
 

Qısa müddətdə sərhədlərin qorunması kimi çətin bir sahədə xeyli iş görmüş 
Azərbaycan hökuməti sonrakı illərdə yerlərdə dövlət və hakimiyyət strukturlarını 
möhkəmləndirməklə müstəqil respublikanın sərhədlərini hərtərəfli mühafizə 
etməyə qadir qüvvələr formalaşdıra biləcəkdi. Ancaq daxili mübarizələr və 
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bolşevik Rusiyasının 1920-ci ilin 27 aprel təcavüzü Azərbaycanın ilk müstəqil 

dövlətinin süqutuna gətirib çıxarmaqla, sərhəd mühafizə qüvvələrinin yaradılması 

işini də yarımçıq qoydu. 1920-ci ilin aprel ayının 28-də Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti süquta uğradıldı və onun ərazisində Azərbaycan Sovet Sosialist 

Respublikası təsis olundu. 
 

28 may bizim ücün nə deməkdir? Əgər nəzərə alsaq ki, bugünkü müstəqil 

Azərbaycan 1918-ci ilin müstəqil Azərbaycanın davamı və varisidir, onda daha da 

aydın olar ki, bu gün fəxr etdiyimiz azad Azərbaycan öz tarixi başlanğıcını, 1918-

ci ilin milli azadliq hərəkatinin nəticəsi olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən 

alıb və bugünkü mövcudiyyətində mənəvi olaraq ona borcludur. 
 

90 il əvvəl, parlamentarizm, özünüidarəetmənin ən vacib aləti kimi şərq 
dünyasında ilk dəfə məhz Azərbaycanda tətbiq olundu. Azərbaycan Demokratik 

Cümhuriyyəti müsəlman şərqində avropa tipli idarəetmə prinsiplərinə keçən ilk 
dövlət oldu və bu prosesdə o, Türkiyə Cümhuriyyətini bir neçə il qabaqladı. 
 

İdarə üsuluna görə ADC parlament respublikası idi. Qeyd etmək lazımdır ki, 

parlament respublikası, xalqın demokratik haqq və hüquqlarını yüksək səviyyədə 

təmin edən ən mütərəqqi idarəetmə sistemi kimi elə 21-ci əsrdə dünyada sayılan 

ölkələrdə tətbiq olunur. 
 

Bəlkə də Şərq dünyasında demokratiyanın banisi olan Məhəmməd Əmin 

Rəsulzadə bu gün bizə bunu tapşırır: «Ey gələcək nəsil, ey gənclik! Ey əsrimizin 

Səyavuşunun böyümüş oğlu! Sənin üzərində böyük bir vəzifə var. Səndən əvvəlki 

nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla 

yüksəldərək dedi ki: Bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz! Onu səmada 

dalğalandırmaq sənin müqəddəs borcundur». 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün dövlət rəmzləri və himni bərpa olundu. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Vətən tarixində yenidən bərpasına xüsusi 

qiymət verən Umummilli lider, ulu öndər Heydər Əliyev demişdir ki: ―Biz ilk 

Demokratik Cümhuriyyətin yaranması gününü əziz tutaraq, onu Azərbaycanın 

dövlət müstəqilliyi günü – Respublika Günü elan etmişik və bu, bizim milli 

bayramımızdır‖. 
 

1991-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktının 

qəbulundan sonra ilk dəfə olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularına 

dövlət səviyyəsində bəraət verildi. Bununla bağlı ulu öndər öz çıxışlarından 

birində deyir: ―Bu gün – bu bayram günü (28 May) biz Azərbaycanda ilk 

Demokratik Respublikanın qurulmasında və fəaliyyət göstərdiyi xidmətlərə görə 

M.Ə.Rəsulzadəyə, Ə.Topçubaşova, F.Xoyskiyə, onların silahdaşlarına bir daha öz 

minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Onların gördüyü işlər Azərbaycan 

xalqının bu günü üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onların fəaliyyəti bizim 

üçün həmişə əziz olacaqdır. Onların xatirəsi bizim qəlbimizdə daim 

yaşayacaqdır‖. 
 
 
 
 
. 
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Azərbaycan Respublikasının il dönümü ilə bağlı tədbirlərdə Heydər Əliyev AXC 

rəhbərlərini xüsusi vurğulayaraq demişdir: ―Onlar öz cəsarətli fəaliyyətləri ilə 

Azərbaycanda ilk müstəqil dövlətin qurulması üçün güclü addımlar atdılar. 

Xalqımıza müstəqillik ənənələri qoyub getdilər‖. 
 

―Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qısa zamanda çox işlər gördü. İlk dəfə olaraq 

müsəlman Şərqində demokratik bir respublika yaratdı. İlk dəfə olaraq Azərbaycan 
xalqı müstəqil yaşamaq şəraitinin nə olduğunu hiss etdi, gördü. 
 

Əsrin əvvəllərində iki ilə qədər fəaliyyət göstərən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

ilə 1991-ci ildə elan olunmuş Azərbaycan Respublikası arasında əlaqəni yüksək 

qiymətləndirən ulu öndər bildirmişdir ki ―Bu gün (18 oktyabr 2001-ci il) 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktından danışarkən 

mütləq qeyd etmək lazımdır ki, həmin müstəqillik aktı Azərbaycanın 1918-ci ildə 

mövcud olmuş Xalq Cümhuriyyətinin bərpasıdır. Biz onların varisiyik, onların 

işinin davamçılarıyıq – ancaq yeni şəraitdə, yeni bir tarixi zamanda‖. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə 

Heydər Əliyev 2 ilə qədər fəaliyyət göstərmiş milli hökumətin dövlətçilik 

tariximizdə tutduğu yerə xüsusi qiymət vermişdir: ―1918-ci ildə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə 

olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik salnaməsinin parlaq səhifələrindən biridir‖. 
 

Ulu öndər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə qiymət verməklə 
yanaşı, XX əsr Azərbaycan tarixini dövrlərə bölərək qeyd edir: ―Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaranmasından keçən 80 il dörd mərhələyə bölünə bilər: birinci  
– 1918-20-ci illər–Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyət göstərdiyi illər; 

ikinci – 1920-1922-ci illər – Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının hakim 

olduğu illər; üçüncü – 1922-1991-ci illər–Azərbaycanda totalitar rejim, 

kommunist ideologiyası şəraitində yaşadığımız dövr; dördüncü–1991-ci ilin 

sonundan, dekabrından başlayaraq, Sovetlər İttifaqının dağılması ilə əlaqədar 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan edilməsi günündən indiyədək keçən 

dövrdür‖. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ilə bağlı mövcud tarixi şəraitə 

nəzər salan ümummilli lider qeyd edir ki, Birinci dünya müharibəsinin başa 

çatması, rus çarizminin süqutu, Rusiyada Oktyabr çevrilişi və ondan sonra 

yaranmış gərgin vəziyyət, sovet hakimiyyətinin Rusiyanın keçmiş ərazisinin 

hamısına lazımi qədər nəzarət edə bilməməsi Cənubi Qafqazda mövcud olan 

siyasi qüvvələrin qızğın fəaliyyəti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması 

üçün əlverişli şəraiti təmin etmişdir. Belə bir Cümhuriyyəti yaratmaq üçün 

xalqımızın qabaqcıl düşüncəli ziyalılara ehtiyacı var idi‖. 
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XIX əsrin sonu–XX əsrin əvvəllərində Azərbaycandan kənarda təhsil alan kifayət 

qədər ziyalılarımız var idi. Onların düşüncəsində və amalında Azərbaycanda 
demokratik bir cəmiyyətin yaranması problemi mövcud idi. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu səbəblərini xüsusi vurğulayan Heydər 

Əliyev bir daha bu məsələyə toxunaraq bildirmişdir: ―1920-ci il aprelin 27-28-də 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə son qoyulmuşdur. O vaxt, 

şübhəsiz ki, Xalq Cümhuriyyətinin öz fəaliyyətini davam etdirməsi mümkün 

olmamışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə, onun həyata 

keçirdiyi tədbirlərə yüksək qiymət verən Heydər Əliyev Cümhuriyyətin 

dərslərindən də nəticə çıxarmağı tövsiyə edərək bildirmişdir ki, ―1918-1920-ci 

illərdə Xalq Cümhuriyyətinin həyatında olmuş çəkişmələr, didişmələr, hakimiyyət 

mübarizəsi və şəxsi mənafeyinə görə ümummilli mənafeyə zərbələr vurulması acı 

həqiqətdir. Biz keçmişimizdən ibrət götürməliyik, keçmişimizin zərərli 

tərəflərinin yenidən cücərməsinə yol verməməliyik‖. 
 

Heydər Əliyev siyasi kursunun cənab İlham Əliyev tərəfindən inamla davam 

etdirilməsi ölkəmizin müstəqilliyini daha da möhkəmləndirir. Dövlətin və xalqın 
mənafeyini daim önə çəkən bu siyasət həm də real ictimai dəstək alır. 
 

Bu siyasət ulu öndərin vaxtilə söylədiyi bir fikrinin də əbədiyaşarlığını təmin edir:  
"Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi daimidir, əbədidir, dönməzdir!" 
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BƏHRUZ KƏNGƏRLĠNĠN AZƏRBAYCAN XALQ 

CÜMHURĠYYƏTĠ ĠLLƏRĠNDƏ YARADICI 

FƏALĠYYƏTĠ 
 
 

 

Gülnar Nəzərova 
 
 
 
 

 

Xülasə 
 
Bəhruz Kəngərli Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün təsviri sənət sahəsində ustalığı ilə 

sayılıb seçilmiş rəssamlardan biri olmuşdur. Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılıq fəaliyyəti Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti illərində rəsm sənətinin inkişafı baxımdan olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb 

etmişdir və o illərinin dahi rəsm ustası kimi tariximizə dərin iz qoymuşdur. 
 
Açar sözlər: Bəhruz Kəngərli, AXC, təsviri sənət, rəssam, rəsm ustası 
 

 

―O, 1892-ci il yanvarın 22-də Naxçıvanda Şirəlibəyin ailəsində dünyaya göz 

açmışdır. İlk təhsilini doğma şəhərdə, sonra isə Tiflisdə xüsusi rəssamlıq məktəbində 

almışdır‖ (1). Azərbaycanın ilk ali təhsilli rəssamı olan Bəhruz yaradıcılığına çox erkən 

yaşlarından başlamışdır və bu sahədə çox böyük uğurlar əldə etmişdir. ―O vaxt "İqbal" 

qəzeti yazırdı: Cavan rəssamımız gələcəkdə iftixarımız olacaqdır" (2, s.85). Bu faktdan 

da aydın olduğu kimi Bəhruz Kəngərli zəmanəsinin ən tanınmış rəssamlarından biri idi. 

Onun yaradıcı fəaliyyətində bir çox janrlara təsadüf etmək mümkündür. ―Realist 

rəssamın fırçasından üç yüzdən artıq şəkil və karikatura çıxmışdı‖ (3). O, əsərlərini canlı 

rənglərdən və müxtəlif rəsm texnikasından istifadə edərək yaratmışdır. 
 

Rəssamın yaradıcılıq dövrünün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti illərinə nəzər 

salsaq, Kəngərlinin rəssamlıq mövqeyində fəaliyyət istiqaməti barədə kifayət qədər 

məlumat əldə etdmiş olarıq. Hər bir əsərində boyakar təsvir etdiyini motivin xarakterik 

xüsusiyyətlərini rəsm edərkən öz təfəkkür bacarıqlarını da əlavə etmişdir. Kəngərlinin 

1918-1920-ci illərdə yaratdığı təsvir nümunələrinə diqqət yetirsək, bu illərdə portret və 

mənzərə rəsmlərinin üstünlük təşkil etdiyini aşkar edə bilərik. Belə ki, Bəhruz 

portretlərində insanların mənəvi ruhunu, peyzaj janrlı əsərlərində isə yurdumuzun 

gözqamaşdırıcı yerlərini diqqət mərkəzinə çəkmişdir. 30 il ömür sürmüş dahi rəssam çox 
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qısa yaşamına bir rəssamın yaradıcı qabiliyyətini sığdırmışdır və az bir vaxtda istedadının 
dolğunluğunu hər kəsə sübut etmişdir. 
 

Bəhruz Kəngərlinin portretlərinə misal olaraq, Mirzə Heydər Nəsirbəyovun 

portreti (1918), Kişinin portreti (1919), Şirniyyatçı Kərbalayı Heydər portreti (1919), 
Tatar kişinin portreti (1920) və s. göstərmək olar. Realist qrafik portretlərini o qədər 

dəqiqliklə işləmişdir ki, həmin şəxslərin daxili və xarici aləminin vəhdətini çox gözəl 
şəkildə tabloya köçürdüyü görmək mümkündür. 
 

Rəssamın 1918-ci ildə ərsəyə gətirdiyi Mirzə Heydər Nəsirbəyovun portretində 

təsvir etdiyi şəxs dövrünün tanınmış tacirlərindən olmuşdur. Yağlı karandaşla çəkilmş 
həmin bu əsər Bəhruzun ən iri ölçülü rəsmlərdən biridir. Bəhruz sürəti ayaqları 

çarpazlaşdıraraq oturaq şəkildə rəsm etmişdir, tünd rəngli geyimi olan, sinəsində 
Nəsirbəyovun həyatında əldə etdiyi nailiyyətlərin bəhrəsini ifadə edən medallarını təsvir 

etmişdir. Arxa planda göstərilmiş müxtəlif əşyaları məişət həyatını simvolizə edir. 

Obrazın geniş alnı, saqqalı, bilinməyən bir istiqamətə doğru baxışı, ciddi duruşu və 
qabarıq əlləri boyakar tərəfindən bədiiliyə qovuşdurularaq tabloya həkk edilmişdir. 
 

Digər bir portret isə 1919-cu ildə yaratdığı Şirniyyatçı Kərbalayı Heydər portreti 
adlanır. Kəngərli bu kiçik ölçülü portretində göyümtül-mavi rəng çalarlarından ibarət fon 
yerliyinin üzərinə şirniyyatçının obrazı rəsm etmişdir. Qara rəngli böyük papağı, boğazını 
bütövlüklə örtəcək dərəcədə uzun saqqalının uc hissəsinə qoyulmuş xınası, geyim üslubu 
təqdim edilmiş kişi sürətinin yaşadığı zamanəni xarakterizə edir. 
 

―Azərbaycan rəssamlığı yalnız XX əsrin əvvəllərində Bəhruz bəy Kəngərlinin  
çəkdiyi ―Qaçqınlar‖ adlı silsilə əsərləri ilə erməni təcavüzünün silinməz izlərini özündə  
yaşadan ifşaedici sənət nümunələri yaratmağa nail oldu‖. (4, s. 127). Adı qeyd edilən bu  
silsilədə otuza yaxın sulu boya texnikası ilə işlənmiş portret mövcuddur. Əsərlərin hər 
birində qaçqın həyatına sürüklənmiş soydaşlarımızın təsviri diqqəti cəlb edir. Bu  
rəsmlərdə sürətlərin geyimlərindəki cırıq hissələri, üzlərindəki yorğun və bitkin insan  
ifadəsini təsvir edən Bəhruz bunları rəsmə köçürdərkən həmin insanların çəkdiyi bütün 
əzab-əziyyəti də göz önünə sərməyə çalışmışdır. Silsilədəki obrazların solğun  
çöhrələrindən, gözlərindəki ümidsizlikdən və ruhlarındakı qəmgin hisslərdən bu zavallı  
insanların talelərindən xilas olmaq üçün yardım sorağında olduğunu anlaşılır. Bu  
silsilənin içərisinə daxil olan əsərləri təqdim etmək məqsədə uyğundur: Qaçqın qadın 
(1919), Əyləşmiş qaçqın oğlan (1920), Yaylıqlı qız (1920), Gənc qızın portreti (1920),  
Əyləşmiş qadın (1920), Ayaqyalın qadın (1920), İki qadın fiquru (1920), İki qaçqın qız  
(1920), Oturmuş oğlan (1920) Qaçqın oğlan (1920), Canfədalı kəndindən qaçqın oğlan  
(1920), Qırmızı yaylıqlı qız (1920), Qaçqın xanım (1920) və s. 
 

Qaçqın qadın portretində Bəhruz arxa fonda mənzərə yaratmışdı, ön planda isə 

qadın obrazı rəsm etmişdir. Yaylığı ağzını örtəcək tərzdə bağlamış bu qadının 
baxışlarındakı qorxu hissini ilk görüşdə anlamaq olar. Üst paltarının qol qismindəki 

cırıqlar qadının fiziki cəhətdən çətin günlər yaşadığı ifadə edərkən, gözlərində ürkək 

baxışlar zehnində yer etmiş dəhşət dolu düşüncələrini göstərir. Qadının əllərini qabarıq 
olaraq təsvir edərək rəssam onun zəhmetkeşliyini göstərməyə cəhd etmişdir. 
 

Qaçqınlar silsiləsində digər bir gözə çarpan əsəri Qaçqın xanım (1920) 

portretidir. Görkəmli rəssamın yağlı boya texnikasından istifadə edərək yaratdığı bu 
rəsmdə qadının geyimi digər obrazlardan fərqlidi, daha yaxşı vəziyyətdədir, lakin kədər 
ifadəsi onun da üzündən silinməmişdir. ―Araşdırmalarda bu qadının rəssamın həyat 
 

 

. 
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yoldaşı olduğu təsdiqlənmişdir. Deyilənə görə, onların evliliyi 1918-ci ildə baş tutub və 
bu evlilik uzun çəkməyib, iki ildən sonra ayrılıblar‖ (5, s.7). 
 

Kəngərlinin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaratdığı mənzərə janrlı 
əsərlərinə nümunə kimi, Atabəylər türbəsi (1918), Dağın zirvəsi (1918), Qara dəniz 

(1918), Tərk edilmiş ev (1918), İmamzadə türbəsi (1919), Naxçıvanda məscid (1919), 

Gölün görünüşü (1919), Möminə xatun türbəsi (1919), Evdə peyzaj (1919), Naxçıvanda 
Nuhun qəbri (1919), Qovaq ağacı (1919), Krımda Div dağı (1919), Mənzərə. Ayın 

çıxması (1919), Naxçıvan. Minarəsi zədələnmiş məscid (1920) və s. göstərmək olar. 
 

Bəhruz Möminə xatun türbəsi (1919) əsərində 1186-cı ilə aid olan dahi memar 
Əcəminin ölkəmizə miras qoyduğu memarlıq nümunəsini həkk etmişdir. Usta rəssam 
peyzajında insana mənəvi rahatlıq verən bir görüntü əldə etmişdir. Bəhruz arxa planda 
göy, sarı, ağ, yaşıl rəng koloritinin qarışığından istifadə edərək mənzərə yaratmış, 
Möminə xatun türbəsini isə öndə təsvir etmişdir. Rəssam türbənin bütün detallarını 
dəqiqliklə işləmiş və bunu arxa fondakı təbiət təsviri ilə əlaqələndirmişdir. 
 

―O, həmçinin 1918-ci ildə tamaşaya qoyulmuş ―Ölülər‖, ―Pəri Cadu‖, ―Hacı 

Qara‖ kimi əsərlərin səhnə tərtibatım vermiş, bundan əlavə teatrın arxa səhnəsi üçün dağ 
mənzərəsini təsvir edən irihəcmli panno çəkmişdir ki, ondan müxtəlif tamaşalarda 

istifadə olunurdu‖ (6, s.13). 
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Xülasə 
 
Azərbaycan dövləti müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ölkədə aparılan quruculuq-abadlıq işləri, 

islahatlar ölkənin ümumi mənzərəsində, sosial həyatında qısa bir zamanda uğurlu nəticələrin əldə 

olunmasına gətirib çıxardı. Azərbaycanın dünyaya inteqrasiya olunması, dünyanın bir çox aparıcı 

dövlətləri səviyyəsində inkişafı görülən işlərin məntiqi nəticəsidir. Lakin Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti Hökumətinin cəmi 23 aylıq fəaliyyəti dövründə təhsil sahəsində həyata keçirdiyi 

tədbirlər sonralar Azərbaycanda xalq maarifinin təşkili və inkişafına mühüm kömək göstərdi. 
 
Açar sözlər: AXC,təhsil, tədbirlə, maarifçilik,inteqrasiya,səhiyyə,inkişaf 
 

 

1918-ci il iyunun 17-də Milli Şura özünü buraxması haqqında qətnamə qəbul etdi və 

altı ay müddətində Azərbaycanın ali qanunverici orqanının - ümumi, gizli və birbaşa 

səsvermə əsasında seçilmiş Müəssislər Məclisinin çağırılması vəzifəsi irəli sürülmüşdü. 

Milli Şuranın müəyyən etdiyi müddət 1918-ci il dekabrın 16-da başa çatırdı. İyunun 23-

də Fətəli xan Xoyski Azərbaycan əhalisinə çağırışla müraciət etdi və milli hökumətin 

təsbit olunması üçün dost Türkiyənin dəstəyinin əhəmiyyətini vurğuladı. Elə həmin gün 

hökumət respublikanın bütün ərazisində hərbi vəziyyət elan etdi. Batum müqaviləsinə 

əsasən, Azərbaycan Cümhuriyyətinə kömək üçün Türkiyə ordusunun ümumi sayı 15 min 

nəfərə qədər olan 5-ci və 15-ci diviziyaları göndərildi. 
 

Hökumətin 24 iyun 1918-ci il tarixli qərarına əsasən, Azərbaycanın dövlət bayrağı kimi 

qırmızı fonda ağ aypara və səkkizguşəli ulduzun təsvir edildiyi qırmızı parçadan 

hazırlanmış bayraq qəbul olundu. Noyabrın 9-da bu bayraq, ağ aypara və səkkizguşəli 

ulduzun təsvir olunduğu mavi, qırmızı və yaşıl rəngli bayraqla əvəz edildi. 
 
 

247 



Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə təhsil və səhiyyə 248  
 

 

1919-cu ildə Bakıda I Milli Qadın Gimnaziyasının nəzdində ilk uşaq bağçası açıldı. Bu 

Azərbaycanda Avropa modelli ilk uşaq bağçası idi. Bağçanın proqramında kəsmə üzrə 

işlər, rəsm, əl işləri, riyazi oyunlar, gimnastika, musiqi və nəğmə əsas yer tuturdu. 15 

günlük müşavirədə həm dövlət, həm də şəxsi adamlar tərəfindən uşaq bağçalarının 

açılması alqışlanmışdı. 1919-cu ilin avqustunda Bakıda təhsildən yayınmış ―küçə 

uşaqları‖ üçün ―Uşaq evi‖ və ―Uşaqlara yardım bürosu‖ təşkil olunmuşdu. Qazax 

müəllimlər seminariyasında kimsəsiz uşaqlar üçün yetimlər evi yaradılmışdı. Ölkədə 

bütün vətəndaşlara bərabər təhsil hüququ verilmişdi. Hökumət azsaylı xalqların təhsilinə 

də diqqət və qayğı ilə yanaşırdı. Maarif Naziri N. Yusifbəyli 14 aprel 1919-cu il tarixdə 

parlamentdəki çıxışında demişdi: ―...məktəblərdən bir qismi milliləşdiriləcək, digər qismi 

isə qeyri-müsəlman uşaqlar üçün rus dilində davam edəcəklər. Hər millətin öz dilində 

oxumasına heç bir maneə olmadığından onların uşaqları üçün hökumət hesabma 

məktəblər açılacaqdır...‖ Faktlar göstərir ki, 1918-1919-cu dərs ilində Bakı milli 

məktəblər inspeksiyasında və Bakı quberniyasında 76 rus məktəbi olmuşdur. 
 

Təhsil, insanların fikir və düşüncələrinin, həyata baxışlarının formalaşmasında, 

dəyişməsində müstəsna rol oynamaqla bütün cəmiyyətin şüurunda dəyişiklik yaratmaq 

gücünə malikdir. Hər bir dövlətin, xalqın gələcəyi onun malik olduğu elmi-intellektual 

potensialdan asılıdır. Milli tərəqqini təmin edən başlıca vasitə sayılan elm və təhsil həm 

də cəmiyyət qarşısında dayanan bir çox əsaslı problemlərin həllində mayak rolunu 

oynayır. Təcrübə göstərir ki, iqtisadi inkişaf strategiyasını elmi əsaslar üzərində qurmaqla 

təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsini dövlət quruculuğu prosesinin mühüm təminatı 

sayan, hər zaman proqressiv yeniliklərə istinad edən dövlətlər daha tez tərəqqiyə nail 

olaraq dünya arenasında yüksək yer tuturlar. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu gün elmin 

vətəni olmadığı kimi, gələcəkdə təhsilin də vətəni olmayacaq 
 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təhsilin inkişafinda çox boyuk rolu olmuşdur. Ulu 

Öndər Azərbaycanda təhsilə ən yüksək və ali qiymət verib və hər zaman onun inkişaf 

etməsi ücün əlindən gələni etmişdir. 
 

―Cəmiyyət təhsilsiz inkişaf edə bilməz‖ – bu sözlər Ulu öndər Heydər Əliyevə məxsusdur. 
 

Ümummilli liderimiz daim təhsilə qayğı ilə yanaşır, onun əhəmiyyətini vurğulayırdı. 

Məhz Ulu öndərin rəhbərliyi ilə təhsil sistemində islahatların əsasını təşkil edən mühüm 

sərəncamlar, fərmanlar imzalanmışdır. İnkişaf etmiş dövlətin qurulması üçün birinci amil 

yüksək təhsil səviyyəsinin olmasını hesab edən ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən də 

Azərbaycan təhsilində sistemli islahatlar aparılaraq Ulu öndərin təhsil siyasəti uğurla 

davam etdirilir. Cənab Prezidentin apardığı məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkə 

iqtisadiyyatı inkişaf etmiş və hər bir sahədə olduğu kimi təhsil sahəsinin də inkişafı üçün 

təməl olmuşdur. Hazırda təhsilimizin ayrı-ayrı sahələri deyil, o bütövlükdə kompleks 

şəkildə inkişaf edir. 
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Təhsil sahəsi daim möhtərəm Prezident İlham Əliyevin diqqət mərkəzindədir. 
 

Cənab Prezident qeyd edir ki, ―Biz inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsini yaxşı bilirik. Və 

görürük ki, o ölkələr sözün əsl mənasında inkişaf edir ki, orada təhsilin səviyyəsi 

yüksəkdir. Biz çalışırıq ki, Azərbaycanda bu sahəyə daim diqqət göstərilsin, praktiki 

tədbirlər görülsün, həm təhsil sisteminin maddi-texniki bazası güclənsin, eyni zamanda 

və ən önəmlisi təhsilin keyfiyyəti artsın. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı dövrdən təhsilin inkişafı və xalqın 

maariflənməsinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. 1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycanın 

müstəqilliyini bəyan edən İstiqlal bəyannaməsi qəbul edildi. 28 may bizim ücün nə 

deməkdir? Əgər nəzərə alsaq ki, bugünkü müstəqil Azərbaycan 1918-ci ilin müstəqil 

Azərbaycanın davamı və varisidir, onda daha da aydın olar ki, bu gün fəxr etdiyimiz azad 

Azərbaycan öz tarixi başlanğıcını, 1918-ci ilin milli azadliq hərəkatinin nəticəsi olan 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən alıb və bugünkü mövcudiyyətində mənəvi olaraq 

ona borcludur. 
 

Yeni qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz üzərinə götürdüyü çətin tarixi vəzifəni 

imkanlarının ən son həddində çalışaraq şərəflə yerinə yetirdi. Azərbaycanın ilk 

parlamenti və hökuməti, dövlət aparatı təşkil edildi, ölkənin sərhədləri müəyyənləşdirildi, 

bayrağı, himni və gerbi yaradıldı, ana dili dövlət dili elan edildi, dövlət quruculuğu 

sahəsində ciddi tədbirlər həyata keçirildi. Ölkənin ərazi bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi 

təmin edildi, qısa müddətdə yüksək döyüş qabiliyyətli hərbi hissələr yaradıldı, milli 

tələblərə və demokratik prinsiplərə uyğun dövlət orqanları quruldu, maarifin və 

mədəniyyətin inkişafına xüsusi diqqət yetirildi, Azərbaycanın ilk universiteti təsis 

olundu, təhsil işlər milliləşdirildi, xalqın sonrakı illərdə mədəni yüksəlişi üçün zəmin 

hazırlayan, ictimai fikir tarixi baxımından müstəsna əhəmiyyətli görüldü. Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti mədəni quruculuq sahəsində uğurlu tədbirlər həyata kecirmişdi. 

Hökumətin tərkibində Azərbaycan Xalq Maarifı Nazirliyi yaradılmışdı. Bütün ibtidai 

məktəblərdə təhsilin ana dilində - türk (azərbaycan) dilində aparılmasına keçilmişdir. 
 

Dərslər rus dilində aparılan siniflərdə məcburi surətdə həftədə 3-4 saat türk dilinin 

keçilməsinə başlanılmışdı. Əlifba islahatının keçirilməsinə cəhdlər göstərilmişdi.Qızların 

məktəblərə cəlb olunması genişləndirilmişdir. 
 

İbtidai və orta ixtisas məktəblərinin şəbəkəsi genişlənmişdir. 
 

Artıq 1919-cu ilin əvvəllərində respublikada 637 ibtidai və 23 orta ixtisas məktəbi 

fəaliyyət göstərirdi. 
 

Müəllim kadrlarının hazırlanmasına diqqət artırılmışdı. Kişi və qadın pedaqoji məktəbləri 

açılmışdı. Qori müəllimlər seminariyasının müsəlman şöbəsi Qazax şəhərinə köçürülmüş 

və müstəqil seminariyaya çevrilmişdi. 1919-cu ilin sentyabrında Bakıda da kişi 

seminariyası açılmışdı. Respublika məktəblərində işləmək üçün Türkiyədən müəllim 

kadrları dəvət olunmuşdu. Dərsliklərin hazırlanması və nəşri sahəsində tədbirlər həyata 

keçirilmişdi. 1919-cu ildə Bakı Dövlət Universiteti yaradılmışdı. O, həmin il noyabrın 

15-dən fəaliyyətə başlamışdı. Oxumaq üçün xaricə 100 nəfər gənc göndərilmişdir. 
 
 

 

. 
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1919-cu ilin dekabrında «Müsəlman Şərqini öyrənən cəmiyyət» yaradılmışdı. 1919-cu il 

oktyabrın 15-də Azərbaycan parlamenti «Mətbuat haqqında» qanun qəbul etmişdi. 1919-

cu ildə Azərbaycanda 80 qəzet və jurnal nəşr olunurdu.Onlardan 39-u milli dildə 

idi.Teatr, klub və mədəniyyət evlərinin şəbəkəsi genişlənmişdi. Nazirlər kabinəsinin 

1919-cu il 17 noyabr qərarı ilə teatr dövlət inhisarına keçirilmişdi.Kitabxanaların 

şəbəkəsi artırılmışdı. 1920-ci ildə Azərbaycanda ümumi fondu 95 min nüsxə kitab olan 

11 kitabxana fəaliyyət göstərirdi. Xalq Cümhuriyyəti hökuməti Azərbaycanın 

müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq uğrunda da ardıcıl mübarizə aparmışdı. O, 

dünyanın 20-dən çox dövləti ilə diplomatik əlaqə yaratmışdı, 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti yarandığı gündən əhalinin sağlamlığı 

qayğısına qalmış və səhiyyə sahəsində ciddi tədbirlər görmüşdür. 1918-ci il may ayının 

28-də Fətəli Xan Xoyskinin rəhbərliyi ilə Gəncədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

hökuməti yaradıldı. Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin ilk qərarlarından biri 17 iyun 1918-

ci ildə Səhiyyə Nazirliyinin yaradılması ilə əlaqədar oldu. Nazir vəzifəsinə 1903-cü ildə 

Xarkov Universitetinin tibb fakültəsini bitirmiş, ixtisasca cərrah olan Xudadat bəy 

Rəfibəyov təyin edildi. 
 

Nazirliyin 5 əsas şöbəsi – şəhər və məhkəmə tibbi şöbəsi, tibbi statistika, əczaçılıq, 

kənd səhiyyəsi, baytarlıq və sanitariya şöbələri vardı. Nazirliyin göstərişi ilə əhaliyə 

dövlət hesabınapulsuz tibbi xidmətə keçilmiş, yeni müalicəxanalar, tibb məntəqələri 

açılmış, dərman anbarları, laboratoriya binaları tikilmiş, lazımı avadanlıqlar alınmışdı. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti az müddət, cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq, 

Azərbaycan xalqının Milli şüurunun oyanmasında, milli özünüdərkində müstəsna rol 

oynamış, gələcəyə, ən başlıcası isə ölkəni müstəqil idarə edə biləcək rəhbərlərinin 

varlığına inamını artırmışdır. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandığı ilk gündən iqtisadi-sosial və mədəni həyatda 

dönüş yaratmaq, bu sahələrdə milli kadrların hazırlığını genişləndirmək məsələsi ön 

plana çəkilmişdi. Bu məqsədlə bir qrup gənc xarici ölkələrdə təhsil almağa göndərilmişdi. 

Hökumət əhaliyə tibbi xidməti yaxınlaşdırmaq, epidemiyalara qarşı mübarizəni 

gücləndirmək üçün də hərtərəfli planlar işləyib hazırlamış, bununla əlaqədar qərar qəbul 

etmişdi. Qərarda hökumət təzə təşkil etdiyi Səhiyyə Nazirliyi qarşısında çox ciddi 

vəzifələr qoymuşdur. Onlardan ən önəmlisi əhalinin sağlamlığının qorunması üçün lazımı 

şəraitin yaradılması və antisanitariya ilə mübarizənin gücləndirilməsi idi. 
 

Bununla yanaşı, Azərbaycanda epidemiyalarla mübarizənin gücləndirilməsi, qəzalarda 

tibbi xidmətin yaxşılaşdırılması onların tibbi kadrlarla və dərmanlarla təmin olunması 

məsələsi də diqqət mərkəzinə çəkilmişdir. «Azərbaycan» qəzeti 1918-ci ilin sonlarında 

çıxan saylarından birində yazırdı: «Şəhər tibb –sanitar təşkilatları bu ağır vəziyyətin 

öhdəsindən gələ bilmir, çünki xəstələr o qədər çoxdur ki, yeni xəstələrin qəbulu 

dayandırılıb». Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi müalicə müəssisələrinin bərpasına belə 
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çətin şəraitdə başladı. Arxiv sənədlərinin verdiyi məlumata görə, Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti dövründə qəzalarda 33 xəstəxana fəaliyyət göstərmişdir. 
 

Kəndlərdə ambulator xidmətləri pulsuz aparılmışdır. Mövcud kənd xəstəxanalarının və 

feldşer məntəqələrinin başlıca vəzifələri yoluxucu xəstələrin hospitallaşdırılması, xəstəlik 

ocaqlarının zərərsizləşdirilməsi olmuşdur. Respublika əhalisinin 75 min nəfərinə cəmi 1 

nəfər həkim düşürdü. Respublika parlamenti vəziyyəti nəzərə alaraq, 1920-ci ildə kənd 

xəstəxanaları şəbəkələrini genişləndirmək və bu məqsədlə 35 yeni xəstəxana və 56 

feldşer məntəqəsi təşkil etmək barədə qərar qəbul etmiş və bunun üçün 43 milyon 321 

min 950 manat pul ayırmışdır. Bu qərara əsasən Bakı quberniyasında 19 xəstəxana, 27 

feldşer məntəqəsi, Gəncə quberniyasında 15 xəstəxana, 34 feldşer məntəqəsi, Zaqatala 

rayonunda 1 xəstəxana, 2 feldşer məntəqəsi açılması nəzərdə tutulmuşdur. Səhiyyənin 

dərman preparatları ilə düzgün təminatı tibbi-sağlamlıq işinin başlıca cəhətlərindən 

biridir. Elə bu səbəbdən də həmin dövrdə Səhiyyə Nazirliyinin əczaçılıq şöbəsi dərman 

preparatlarının alınması öz əlində cəmləşdirmişdi. 
 

Bakıda dövlət apteki və onun nəzdində dərmanların, bakterioloji preparatların, müalicə 

zərdablarının hazırlanması və tibbi-məhkəmə müayinələrinin aparılması üçün analitik 

laboratoriya təşkil olunmuşdur. Səhiyyə tibb-ocaqların dərman preparatları və tibb alətləri 

ilə vaxtında düzgün təmin etmək məqsədilə mərkəzi anbar təşkil olunmuşdur. Bütün 

bunlarla yanaşı, Bakıda yeni şəhər ambulatoriyaları, 9 aptek işə başlamış və xəstələrə 

pulsuz xidmət göstərmişdir. 60-cı illərin sonu, 70-ci illərin əvvəlləri, daha dəqiq desək, 

Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi ilk aylardan başlayaraq Azərbaycanın sosial-

iqtisadi, elmi-mədəni həyatında böyük canlanma yarandı. Respublikanın xalq 

təsərrüfatının bütün sahələrində,elm və təhsildə, incəsənət və mədəniyyətdə, səhiyyə və 

məişətdə sıçrayışlı bir inkişaf dövrü başladı. Təkcə 1970-1980-ci illərdə Azərbaycanda 

yüzlərlə iri səhiyyə obyektləri inşa edilmişdir. 
 

90-cı illərin əvvəlləri xalqımızın müstəqillik uğrunda mübarizəsinin ilk illərinə xas olan 

bir sıra çətinliklərlə müşayiət edilsə də, həmin illər vaxtilə Azərbaycan səhiyyəsində 

qazanılmış nəticələrdən praktikada istifadə edilməsinə yönəlmiş fəal elmi axtarışlarla 

əlamətdardır. Prezident Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə qayıdışından dərhal sonra 

onun həyata keçirməyə başladığı islahatlar tibb sahəsində də öz bəhrəsini verdi, 

səhiyyənin səmərəsinin yüklədilməsi və intensivləşdirilməsi üçün baza yaradıldı. 
 

Bu sahədə ən böyük uğurlardan biri ölkənin səhiyyə sisteminin yaradılması və təşkili 

işlərinə bilavasitə rəhbərlik edən dövlət icra orqanının - Səhiyyə Nazirliyinin yaradılması 

idi. 1918-ci il iyunun 7-də Fətəli xan Xoyski tərəfindən təşkil edilmiş 2-ci hökumət 

kabinəsi Gəncədə fəaliyyət göstərərkən Müsəlman Milli Şurası nəzdindəki qaçqın şöbəsi 

əsasında Azərbaycan Cümhuriyyəti Xalq Səhiyyəsi və Himayədarlıq Nazirliyi yaradıldı. 

Azərbaycanın ilk ali təhsilli cərrah həkimlərindən olan Xudadat bəy Rəfibəyli 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xalq səhiyyəsi və himayədarlıq naziri təyin edildi. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Parlament və Hökumət, xüsusən də Xalq 

Səhiyyə Nazirliyi əhalinin sağlamlığına mənfi təsir göstərən antisanitariya ilə ciddi 

mübarizə aparmağa, xarici mühit və məişət şəraiti ilə bağlı mənfi amilləri aradan 

qaldırmaqla yoluxucu xəstəliklərə, ağır epidemiyalara qarşı profilaktik tədbirlər həyata 

keçirməyə başladı. Az vaxt içərisində Gəncə yaxınlığındakı Zəyəm və Zurnabad 

 

. 
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kəndlərində taun əleyhinə məntəqə təşkil olundu. Səhiyyə şəbəkəsinin 

genişləndirilməsinə başlandı. Kənd yerlərində xəstəxanalar, ambulatriyalar, feldşer 

məntəqələri və s. müalicə müəssisələri açıldı, yeni tibb ocaqlarının bünövrəsi qoyuldu. 

Dövlət tibb müəssisələrini dava-dərmanla, avadanlıqlarla təmin etmək məqsədilə lazımi 

tədbirlər görüldü.Bunun üçün dövlət aptek anbarı, laboratoriyası və s. yaradıldı. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamenti və Hökuməti sağlamlığın mühafızəsinə dair 

vəzifələr və tədbirlər barədə bir sıra qanun və qərarlar qəbul etdi. Cümhuriyyət Hökuməti 

tibb xidməti heyətini genişləndirmək məqsədilə səhiyyə sistemində qısamüddətli tibb 

işçiləri kursları açdı. Bütün bunların nəticəsi idi ki, Xalq Cümhuriyyəti dövründə kənd 

yerlərində Səhiyyə Nazirliyinə tabe olan 33 kənd xəstəxanası fəaliyyət göstərirdi. Onların 

hərəsində 1 həkim, 2 feldşer və xidmətçi tibb bacıları işləyirdi. Bu tibbi personal 6 

çarpayılıq kənd xəstəxanalarında xəstələrə xidmət edir, ambulator müalicəyə ehtiyacı 

olanlara isə pulsuz tibbi yardım göstərirdi. 
 

Bu dövrdə qeyri-hökumət tibbi cəmiyyət, birlik və təşkilatlarının da fəaliyyəti geniş vüsət 

almışdı. Bakı şəhəri həkimlər cəmiyyətinin əsas fəaliyyət istiqaməti sənayə gigiyenası, 

yatalaq epidemiyasının aradan qaldırılması olmuşdur.[39] Cəmiyyət Bakı Dövlət 

Universiteti tibb fakültəsinin avadanlıqla təchiz edilməsinə yardım göstərmək üçün 

Avropanın aparıcı klinikaları ilə əlaqə yaratmışdı.[39] Bakının tanınmış həkimləri 

təbabətin müxtəlif sahələrində elmi nailiyyətlərin mübadiləsi məqsədilə cəmiyyətdə 

məruzələr edirdilər. Onun nəzdində boş iş yerlərini qeydə almaq, işsizləri həmin yerlərə 

yerləşdirmək, onlara vaxtaşırı yardım göstərmək məqsədilə Həkimlərə yardım bürosu 

yaradılmışdı. 1919-cu ildə Bakıda təsis edilmiş qeyri-hökumət tibb cəmiyyətlərindən biri 

də Uşaq həkimləri dərnəyi idi. Dərnək uşaqlar və yeniyetmələr arasında yayılmış 

yoluxucu xəstəliklərin profilaktikası və müalicəsi sahəsində təcrübə mübadiləsi aparır, 

qabaqcıl müalicə üsullarının tətbiqinə səy göstərir, təbliğat və təşviqat işi ilə məşğul 

olurdu. 1920-ci ilədək Azərbaycanda, artıq 353 həkim, 450 orta tibb işçisi, 1123 yerlik 

xəstəxana var idi. 
 

Fəqət bunu edə bilməzlər, çünki, o zaman yalanları üzə çıxar: qaraya - ağ, zülmə - ədalət, 

yoxsulluğa - varlıq, əsirliyə - azadlıq, istilaya - istiqlal dedikləri aşikar olar! Onlar, bu 

cəsarəti göstərə bilməz, inadlarında davam edərlər. Fəqət, bu inad onları qurtara bilməz: 

həqq ilə batilin, doğru ilə yalanın dünya ölçüsündə gedən mücadiləsində nəhayi qələbə 

həqqin və doğrunundur. 
 

Bu uzaqgörən dahinin sözləri, əlbəttə ki, özunu doğrultdu. ―Bir kərə yüksələn bayraq, 

bir daha enməz, sən bizimsən, bizimsən durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa ey, şanlı 

Azərbaycan‖ - şüarlarını dillərə salan bu sevimli tarixi şəxsiyyətin proqnozları həyata 

keçdi. 
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Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində ilk dəfə olaraq ―birinci xanım‖ statusunu məhz 

Mehriban Əliyeva formalaşdıraraq cəmiyyətin həyatına birinci xanım ənənəsini 

gətirmişdir. Adətən, hər bir ölkənin birinci xanımı öz ölkəsində elmə, mədəniyyətə və 

təhsilə diqqət yetirir. Mehriban xanımın diqqətindən kənarda isə heç bir sahə qalmır; o, 

bütün bilik və bacarığını müxtəlif humanitar təşəbbüslərin reallaşmasına sərf edir. 
 

Mehriban xanımı ölkə başçısı ilə ictimaiyyət arasında ən mahir əlaqələndirici hesab 

etmək olar. Onun irəli sürdüyü bir çox təşəbbüslər dövlət və vətəndaş birliyinin təmin 

edilməsində mühüm rol oynayır. 
 

Müsahibələrinin birində birinci xanım olmaq yükünün nə dərəcədə ağır olduğunu belə 

izah edir: ―Hər şey bu və ya digər insanın öz vəzifələrinə nə dərəcədə ciddi 

yanaşmasından asılıdır. Aydın şəkildə dərk etmək lazımdır ki, müəyyən anda sən fərdi 

şəxsdən ictimai şəxsiyyətə çevrilirsən. Sən artıq təkcə özünü və ya öz ailəni yox, öz 

ölkəni təmsil edirsən. Bu barədə özünə hesabat verməli, sözlərində, qərarlarında, 

hərəkətlərində daha təmkinli olmalısan. Bu, çox məsuliyyətli yükdür..........Fikrimcə,  
vəziyyətindən və statusundan asılı olmayaraq bu və ya digər rolu oynamalı deyilsən və 

kimliyini saxlamağı bacarmalısan. Mən birinci xanım olmağımı, ilk növbədə, insanların 

bu və ya digər probleminin həlli üçün obyektiv fürsət kimi dəyərləndirirəm‖ . 
 

Azərbaycanda son illər ərzində formalaşmış birinci xanım institutu dünyanın bir çox 

ölkələri üçün örnək ola bilər. Mövcud reallıqlar Azərbaycanda birinci xanım faktorunun 

mahiyyətini bizlərə aydın göstərir. O, xalqına xidməti əsas meyar kimi birinci xanım 

qismində qəbul etmişdir: ―dövlət başçısının xanımı kimi mənim üçün həmişə ən vacibi o 

olmuşdur ki, mən öz ölkəm üçün nə edə bilərəm‖. 
 

Mehriban Əliyevanın humanizm, mərhəmət və nəciblik kimi ali mənəvi 

keyfiyyətlərindən irəli gələn əzmkar və çoxşaxəli fəaliyyətinin təməlində məhz millətə 

layiqli xidmət məramı dayanır. 
 

Bizim fəaliyyətimizin, layihə və proqramlarımızın təsnifatını vermək çətindir. 

Əvvəldən başlayaraq fəaliyyətimizin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirdik. Buraya 

təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman və sosial sahələr daxil idi. Səkkiz il ərzində Heydər 

Əliyev Fondu həmin sahələrdə uğurlu layihələr həyata keçirmişdir. Biz beynəlxalq 

təşkilatlarla əməkdaşlıq edərək Bakıda yüksək səviyyəli konfranslar və festivallar 

keçirdik. Fond təhsil sistemini təkmilləşdirmək və onun dünya təhsil sisteminə 

inteqrasiyasını təmin etmək, qayğıya ehtiyacı olanlara kömək göstərmək, milli-əxlaqi 

dəyərləri qorumaq, həmçinin dünya ictimaiyyətinin diqqətini Azərbaycan həqiqətlərinə 

cəlb etmək üçün fəaliyyətini davam etdirir. 
 

A.Ziyadxan Çəmənzəminlidən fərqli olaraq azərbaycanlı müəlliflərin, ərəb və fars 

dillərində yazıb-yaradan ədiblərin irsini milli ədəbiyyatımızın ayrılmaz tərkib hissəsi 

kimi tədqiqata cəlb edib. Əlimərdan bəy Topçubaşov, Ceyhun bəy Hacıbəyli və başqaları 

Azərbaycan ədəbiyyatını, mədəniyyətini təbliğ etmək məqsədilə bir sıra məqalələri, 

kitabları Avropada çap etdiriblər. Bu dövrdə Abdulla Şaiq, C.Cabbarlı, Abbas Səhhət 

yaradıcılığı ilə bağlı müxtəlif məqalələr yazılıb".Müstəqilliyimizi zərrə-zərrə, canımız və 

qanımız bahasına qazandıq. Ona sarı addım-addım, zaman-zaman yol aldıq. Bu cür 
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addımlardan başladı azadlığın müqəddəs yolu. Onun bütün dövlət və xalq miqyasında 

əldə edilməsinə çaba göstərmək seçilmişlərin, yüksək zəka və intellekt sahiblərinin əməl 

göstəricisi oldu həm də. XX əsrin əvvəllərində, 1918-ci ildə yaradılan Azərbaycan 

Cümhuriyyəti əqidə və məslək birliyinin təzahürü kimi ərsəyə gəldi. 
 

Bəlkə də Şərq dünyasında demokratiyanın banisi olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu 

gün bizə bunu tapşırır: «Ey gələcək nəsil, ey gənclik! Sənin üzərində böyük bir vəzifə 

var. Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min 

müşkülatla yüksəldərək dedi ki: Bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz! Onu səmada 

dalğalandırmaq sənin müqəddəs borcundur». 
 

Gəlin bu borcumuzu layiqincə ödəyək. 
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Xülasə 
 
Bu gün Azərbaycan xalqı , Azərbaycan dövləti dünyanın ən varlı xalqı, ən varlı dövlətidir. Çünki 

xalqımız dünyada ən böyük sərvət olan müstəqillik kimi bir sərvətə sahibdir. Əsrlər boyu öz 

müstəqilliyini , azadlığını hər şeydən üstün tutan xalqımız, onun igidləri , sadə vətəndaşları belə 

vətənin azadlığı uğrunda canından, qanından keçmişlər. 
 
Açar sözlər: AXC,təhsil,  maarifçilik, müstəqillik, azadlıq, vətəndaş ,inkişaf 
 
 
 
 

 

Alimlərin hesablamalarına görə dünyada 3700-ə qədər xalq , millət , tayfa , qəbilə 
olmasına baxmayaraq onlardan cəmi 230-nun müstəqil dövləti var. Buradan da 
göründüyü kimi hər millət müstəqil dövlət yaratmaq gücünə qadir deyil . Əgər  
Azərbaycan xalqının qanında, varlığında, tarixi yaddaşında dövlət yaratmaq qabiliyyəti 

olmasaydı, müstəqil dövlət də yarada bilməzdi. Elə islam dünyasında da , türk 

dünyasında da birinci demokratik dövlət Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti olmuşdur. Bu 

gün dadını daddığımız, ruhumuzda belə hiss etdiyimiz bu xoşbəxtliyi bizə yaşadanları 

unutmaq, onları xatırlamamaq öz tariximizə , keçmişimizə xəyanət sayılar. Azərbaycanın 

dühası, ulu öndər, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir: ―Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərsə 

də, sonrakı nəsillərin yaddaşında xalqımızın tarixinin ən parlaq səhifələrindən biri kimi 

həmişə qalacaqdır. O, demokratik dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, 

səhiyyə, hərbi quruculuq sahələrində atdığı mühüm addımları başa çatdıra bilməsə də, 

onun qısa müddətdə həyata keçirdiyi tədbirlər xalqımızın tarixində silinməz iz buraxmış, 

milli dövlətçilik ənənələrimizin bərpası işində 
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böyük rol oynamışdır. Ən əsası odur ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti az yaşasa da, 
xalqımızda azadlıq, müstəqillik fikirlərini daha da gücləndirmiş oldu‖.  
Bəli, ulu öndərin qeyd etdiyi kimi əgər həmin dövrdə xalqımız milli azadlıq, müstəqillik 

yolunda mübarizə aparmasaydı , bu gün xalqımız , dövlətimiz milli azadlığa, müstəqilliyə 
tam nail ola bilməzdir. 

 

Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti  yarandığı  ilk  gündən  qarşıya  qoyulan ən böyük 

məqsəd xalqın maarifləndirilməsi olmuşdur. Buna ilk olaraq təhsli, dil,  mətbuat, 

ədəbiyyat sahələrini inkişaf  etdirməklə başlanılmışdır  .  1918-ci il mayın  28-də 

Azərbaycan Milli Şurasının tapsırığı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ölkənin 
təhsil və mədəni-maarif müəssisələrinin fəaliyyətinə rəhbərlik edən dövlət orqanı Xalq 

Maarifi Nazirliyi (XMN) yaradılmışdı. Bir millətin gələcəyi, taleyi , inkişaf  yolu 

onun təhsilinin inkişafından asılıdır . Buna görə  də bu dövrdə  təhsilin  sürətlə inkişaf 
etməsi üçün bir çox islahatlar hazırlanıb həyata keçirilməyə başlanmışdı. Bu 

islahatlar Azərbaycan  dili-  Türk dilinin dövlət dili elan  edilməsi, Bakı Dövlət 

Universitetinin təşkili, milli  kadrlar yetişdirməyə yönəldilmiş  tədbirlər,  ana dilində  
məktəblərin açılması, azərbaycanlı tələbələrin ali təhsil almaq üçün Avropa ölkələrinə 

göndərilməsi istiqamətində olmuşdur. Belə ki, ilk olaraq xalq məktəbləri və tədris 
dairələrinin direktoru vəzifələri ləğv edilərək, məktəb və təhsil işinin idarə olunması Xalq 

Maarifi Nazirliyi və xalq məktəbləri təlimatçılarının sərəncamına verilmişdir. 1918-ci il 
27 iyun tarixli qərar ilə Azərbaycan (türk) dili dövlət dili elan edildi. Xalq Maarifi 

Nazirliyi təhsil sahəsində həyata keçirdiyi ilk və ən mühüm tədbirlərdən biri də 
məktəblərin milliləşdirilməsi oldu . Azərbaycan Cümhuriyyəti Hökumətinin 1918-ci il  
28 avqust tarixli qərarına əsasən, bütün ibtidai tədris müəssisələrində təhsil şagirdlərin 

ana dilində aparılmalı, dövlət dili olan Azərbaycan dilinin tədrisi isə məcburi surətdə 

həyata keçirilməli, ali, ibtidai və orta tədris müəssisələrində isə dərslər dövlət dilində 

aparılmalı idi. Bununla da ilk dəfə olaraq azərbaycanlı uşaqların doğma dildə təhsil alma 

hüququ qanuniləşdirildi . Azərbaycan dilini bilməyən şagirdlər üçün 3-cü və 4-cü 

siniflərdə Azərbaycan dili şöbələri açılmalı və burada Azərbaycan dili elə intensiv tədris 

olunmalı idi ki, iki ildən sonra həmin şagirdlər artıq bu dildə təhsillərini davam etdirə 

bilsinlər. Nazirlik yeni məktəblər, müəllim kursları açmaqla, təhsil sahəsində ölkəni 

mümkün qədər qısa müddətdə lazımi səviyyəyə qaldırmaq üçün bütün qüvvələri 

səfərbərliyə almışdır. Milli kadrların hazırlanmasına, bu sahədə təhsilin tamamilə yenidən 

qurulmasına xüsusi əhəmiyyət verilmişdir. Bundan başqa da məktəblərdə müəllimlərin 

məvacibləri və təqaüdlərinin artırılması istiqamətində işlər görülmüşdür.  
Həmçinin məktəblilərə müxtəlif ictimai təşkilatlar da yardım göstərirdilər. Belə ki, Bakı 
şəhər məktəblərinə yardım ictimai idarəsi məktəblərdə isti səhər yeməkləri təşkil edirdi. 
Vəsaitin yığılması üçün idarə lotereya və əvvəlki illərdən qalmış əşyaların satış 
yarmarkasını keçirirdi. Məktəblilərə vətəndaşlar, xeyriyyəçilər, mesenatlar da yardım  
edirdi. Buradan da göründüyü kimi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqı tərəqqi yoluna 
maarifləndirməklə gətirmək istəyirdi. 

 

Cümhuriyyət Hökumətinin həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində artıq 1919-cu ilin 
əvvəllərində Azərbaycanda dövlət hesabına 23 orta ixtisas təhsili məktəbi və 637 ibtidai 
məktəb fəaliyyət göstərmişdir. Məktəbləri üçün Türkiyədən dərs kitabları və vəsaitlər 
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gətirilirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə xalqın maarifləndirilməsində 
Hüseyn Cavid, Mahmud bəy Mahmudbəyov, Abdulla Şaiq, Cəmo Cəbrayılbəyli, Səməd 
bəy Acalov, Fərhad Ağazadə, Abdulla bəy Əfəndizadə kimi görkəmli pedaqoqların 
əvəzsiz rolu olmuşdur. 

 

Ali təhsilin təşkili və ali təhsilli kadrların hazırlanması öndə duran əsas vəzifələrdən biri 

idi. Elə buna görə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamenti 1919-cu il sentyabrın 1-
də ―Bakı Dövlət Universitetinin təsisi haqqında‖ qanun qəbul etdi. 1919-cu il noyabrın 

15-də artqı Bakı Dövlət Universiteti fəaliyyət göstərməyə başladı. Həmin dövrdə 

azərbaycanlı gənclər dövlət hesabına xarici ölkələrin ali məktəblərində təhsil almağa 
göndərilirdi. Bu yolda ən böyük xidmətləri olan xeyriyyəçi və milyonçu H.Z. Tağıyev 

olmuşdur. Bunu Cümhuriyyət dövründə dərc olunan "Azərbaycan" qəzetində verilənlərə 
istinadən demək olar . Xaricə təhsil almağa göndərilən əksər tələbələr əsasən Almaniya, 

Sankt-Peterburq, Moskva, Kiyev və digər şəhərlərdə tibbi təhsil alırdılar.1922-ci il avqust 
ayının 2-də tibb fakültəsinin ilk 29 məzunu arasında yalnız üç azərbaycanlı – 

A.Ələkbərov, Ceyran Sultanova və sonradan elmlər doktoru və professor olan Adliyə 
Şaxtaxtinski-Babayeva olub. 

 

Cümhuriyyət  dövründə   xalqın  maarifləndirilməsində ədəbi-bədii  nümunələrin  , 

poeziyanın , nəsrin , dramaturgiyanın və publisistikanın da əhəmiyyətli rolu  olmuşdur. 
Bu  istiqamətdə  Məhəmməd  Əmin Rəsulzadə, Mirzəbala Məmmədzadə,  Parlamentin  

sədri Əlimərdan bəy Topçubaşov, sədr müavini Həsən bəy Ağayev, Cümhuriyyət 
hökumətinin sədri Fətəli xan Xoyski, həmçinin Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy 

Ağaoğlu, Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyov qardaşları, Hüseyn Cavid, Cəlil  
Məmmədquluzadə, Məhəmməd Hadi, Əhməd Cavad, Abdulla Şaiq, Salman  
Mümtaz, Əliabbas Müznib və başqaları iştirak etmişlər. Məhz , himnimizin sözlərini 
yazan Əhməd Cavad da əbəs yerə "Cümhuriyyət şairi" adlandırılmır. Onların sayəsində 
şeirlər el arasında sürətlə yayılır, marşa, himnə, nəğməyə çevrilərək xalqın mübarizə  
əzmini  daha da artırırdı.       

Cümhuriyyət dövründə xalqın  maarifləndirilməsində əsas rol oynayan  milli 

publisistikanın əsasında Azərbaycan  xalqının gələcəyi ilə bağlı  "türkləşmək, 

islamlaşmaq,  müasirləşmək"  ideyaları  dayanırdı. Bunlar əsasən "İstiqlal"  (1918-20), 
"Azərbaycan" (1918-20), "Övraqi-nəfisə" (1919), "Müsəlmanlıq" (1917-19), "Qurtuluş"  
(1920), "Mədəniyyət" (1920), "Gənclər yurdu" (1918), "Şeypur" (1918-19), "Zənbur"  
(1919) kimi milli istiqlal ideyalarını təbliğ edən mətbuat orqanları idi. Bundan başqa  
"Molla Nəsrəddin"-in təbliğ etdiyi dərin demokratizm və azadlıq ideyaları imperializmin 
müstəmləkəçilik siyasətinə, geriliyə, mövhumata, cəhalətə, xurafata qarşı mübarizədə, 
maarif və mədəniyyətin inkişafında xüsusi rol oynamışdır. Ümumiyyətlə göründüyü kimi 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti mədəni-maarif sahəsində, təhsil siyasətində milli 
mənafelərə hörmət prinsipi çox yüksək tutulmuş və demokratik xarakter daşımışdır.  

Bu gün müstəqilliyə tam nail olmuş bir dövlətin nümayəndəsi olaraq fəxr hissi keçiririk. 
Bu hissi bizə tam yaşadan və müstəqillik tariximizi təbliğ etməyə, yaşatmağa imkan 
verən Heydər Əliyev məktəbinin layiqli davamçısı İlham Əliyev 2013-cü il may  
ayının 27-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 95 illiyi ilə bağlı bu 

fikirləri söyləmişdir: ―Doxsan beş il əvvəl müsəlman aləmində ilk dəfə olaraq 
Azərbaycanda demokratik respublika yaranmışdır. Bu, böyük və tarixi hadisə idi. Çünki 

Azərbaycan xalqı əsrlər boyu arzuladığı müstəqilliyə, azadlığa qovuşurdu. Azərbaycan 
xalqının artıq öz dövləti var idi. Eyni zamanda, respublikanın yaranması müsəlman 
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aləmində respublika quruluşunun yayılmasına da təkan vermişdir. Qısa müddət ərzində 
bütün dövlət qurumları, dövlət təsisatları yaradılmışdı. Demokratik inkişaf gedirdi, 

qadınlara səsvermə hüququ verilmişdi, Milli Ordu yaradılmışdı. Bir sözlə, respublikanın 
qurucuları böyük işlər görmüşdülər və Azərbaycan xalqı onların xatirəsinə böyük 

hörmətlə yanaşır." 

 

Elə buna görə də xalqın tarixi keçmişinə böyük dəyər verən İlham Əliyev Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illik yubileyi ilə əlaqədar 2018-ci il yanvar 
ayının 10-da sərəncam imzalamış və 2018-ci ili ―Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili‖ elan 
edilmişdir. 
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Müəllif qaydaları 
 

Məqalələr MS-Word proqramı vasitəsilə hazılanmalı, surəti çıxarılmalı və redaksiyaya 
təqdim olunmalıdır. Redaksiya məqalələri elektron poçt vasitəsilə də qəbul edir.Bunun 
üçün müəlliflər məqalələrini Müəlliflər üçün müəyyənləşdirilmiş beynəlxalq qaydalara 
uyğun şəkildə tərtib edərək journalofsit@gmail.com ünvanına göndərə bilərlər. 
 

 

1. Məqalənin adı, müəllif(lər)i, müəllif(lər)in elmi dərəcəsi, vəzifələri, ad və 
soyadları,çalışdıqları qurum və elektron poçt (e-posta) ünvanları, iş və mobil telefon 
nömrələri göstərilməlidir.  
2. Məqalədə açar söz (Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində, 5 -6 sözdən ibarət 
olmalıdır), xülasə (Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində), giriş,metod, müzakirə , nəticə, 
mənbələr, əlavələr, şəkil və cədvəllər daxil olmaqla 10 səhifədən az olmamalıdır.  
3. Məqalənin xülasəsi 200-350 sözarası olmalı, tədqiqatın məqsədini, əhəmiyyətini və 
elmi dövriyyədəki yerini, istifadə edilən və ya formalaşdırılan metodları, hansı suallara 
cavab verildiyini və tətbiq dairəsini göstərməli, giriş və nəticə hissəsi kimi 
yazılmamalıdır.  
4. Məqalənin xülasəsi məqalənin məzmumuna uyğun olmalıdır. Xülasə elmi və qramatik 
baxımdan ciddi redaktə olunmalıdır.  
5. Elmi məqalənin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq işin 
elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və. s aydın şəkildə qeyd olunmalıdır.  
6. Məqalə A4 formatında, 1,5 (bir tam onda beş) intervalla, Times New Roman 14 şriftilə 
yazılmalı, kənarlarından (soldan 30 mm, sağdan 15 mm, yuxardan 25 mm və aşağıdan 
20 mm) boşluq buraxılmalıdır.  
7. Məqalə Azərbaycan, Türk , İngilis və Rus dillərində qəbul ediləcəkdir.  
8. Məqalədə elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat 
siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi 
ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, [1] və ya [1, s. 119] kimi işarə olunmalıdır. Eyni 
ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin 
ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə  
göstərilməlidir.Ədəbiyyat siyahısı MLA (Modern Language Association) formatında 
yığılmalıdır.  
9. Ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, monoqrafiyalarına və s. 
istinadlara üstünlük verilməlidir.  
10. Məqalələr orijinal olmalı və əvvəllər başqa milli və ya beynəlxalq jurnallara və 
konfranslara təqdim edilməməlidir.  
11. Məqalələr rəyçilərin gizli rəyindən sonra sahə redaktoru və ya redaksiya heyətinin 
mütəxəssis üzvlərindən biri tərəfindən çapa tövsiyə və ya təqdim ediləcəkdir.  
12. Məqalənin qəbulu və rədd edilməsi redaksiya heyətinin müzakirəsindən sonra elan 
ediləcəkdir. 

 

Redaksiya heyəti jumalın tələblərini təmin etməyən məqalələri dərc etməmək hüququnu 
özündə saxlayır. 
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