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1918-20-ci illərdə  Cümhuriyyət şeiri nümunələ-
ri, əsasən, “Azərbaycan”, “Açıq söz”, “Müsavat”, 
“Bəsirət”, “İstiqlal” qəzetlərində, “Ovraqi-nə-
fisə”, “Qurtuluş” jurnallarında dərc olunurdu. 
Bu illərdə Ə.Cavadın “Dalğa”, türk  şairi Fey-
zulla Sacidin “Fəryad” kitabları, habelə “Milli 
şərqilər”, “Ordu marşları” topluları nəşr edil-
mişdir.
“Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə ədəbi hərəkatı 
canlandıran Cəlil Məmmədquluzadə bu illərdə 

“Konsulun arvadı”, “Qəssab”, “Xanın təsbehi”, 
“Nigarançılıq”, “Rus  qızı”, “Zırrama” hekayələ-
rində ənənəvi sosial, ailə-məişət mövzuları ilə 
yanaşı, vətənin, millətin taleyi, insan, o cümlə-
dən qadın hüquqları kimi ən ümdə problemlərə 
də toxunurdu.
Cəlil Məmmədquluzadə bu dünyaya gözünü 
Azərbaycan dərdi ilə, bu millətin özünüdərki 
arzusu ilə  açmışdı. İlk irihəcimli nəsr əsəri olan 
“Danabaş kəndinin əhvalatları” povestində bu 
dərdin yüksək bədii ifadəsi öz əksini tapmışdır. 

Millətin geriliyini və onun bu gerilikdən qurtul-
ması yollarını göstərməyə  çalışan Mirzə Cəlil 
belə  məqamlarda  tipikliyə daha çox diqqət  ye-
tirirdi.
Azərbaycanın müstəqilliyə can atması Antan-
ta dövlətlərini, rus bolşeviklərini və daşnaqları 
təşvişə salmışdı. Bolşevik Rusiyası hər tərəfdən 
Azərbaycana qarşı fitnələr törədir, erməni daş-
naqlarından istifadə edirdi. Belə  fitnələrdən ən 
böyüyü 1918-ci ilin martında erməni daşnaq-
larının Bakıda, həmçinin Azərbaycanın başqa 
bölgələrində  azərbaycanlılara qarşı törətdikləri 
soyqırımları idi. Bakı sovetinin əsasən daşnak 
quldurlarından ibarət olan qoşunları Bakıda 
minlərlə azərbaycanlını qətlə yetirdilər, qədim 
binaları, məscidləri dağıtdılar, əlyazmalarını, 
kitabxanaları  yandırılar. Məhəmməd Əmin Rə-
sulzadə, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Üzeyir 
bəy Hacıbəyli, Mirzəbala Məmmədzadə, Seyid 
Hüseyn, Abdulla Şaiq kimi qabaqcıl Azərbaycan 
ziyalıları öz əsərlərində bu vəhşiliyi lənətləyir-
dilər.
Cümhuriyyət dövrü ədəbi prosesinin canlanma-
sında dramaturgiya da əhəmiyyətli yer tuturdu. 
Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Cəfər 
Cabbarlı kimi tanınmış sənətkarlar bu sahədə 
daha məhsuldar çalışırdılar. Azərbaycan dra-
maturgiyasının şah əsərlərindən olan C.Məm-
mədquluzadənin “Anamın kitabı”, H.Cavidin 
“İblis”, C.Cabbarlının “Aydın” kimi dram əsər-
ləri məhz bu dövrdə yaranmışdır. C.Cabbarlının 
“Ədirnə fəthi” əsəri Balkan müharibələri döv-
ründə türk xalqının istiqlal mübarizəsi ilə zən-
gin tarixinin parlaq bir səhifəsindən bəhs edir.
1918-20-ci illərdə Azərbaycanda ideoloji müba-
rizənin bütün ağırlığı dövri mətbuatın kəsərli si-

lahı olan publisistikanın üzərinə düşürdü. 
1918-20-ci illərdə Azərbaycan publisistikasının 
ən parlaq nümunələri Məhəmməd Əmin Rəsul-
zadəyə məxsusdur. Onun Cümhuriyyətin ilk 
günlərində qələmə aldığı “Azərbaycan  paytax-
tı” adlı tarixi-publisistik yazısı indi də öz ictimai 
təsir qüvvəsini saxlamaqdadır.
Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin Azərbaycanda 
müstəqil dövlətin qurulması ərəfəsində “Açıq 
söz” qəzetində çap etdirdiyi “Türk millətinə xi-
tab” adlı silsilə məqalələri xalqımızın milli azad-
lıq şüurunun oyanışında mühüm rol  oynamış-
dır. Müəllif Rusiya imperiyasının dağılmasından 
sonra  yaranmış imkandan istifadə etməyə, milli 
azadlıq amalı uğrunda  bütün siyasi qüvvələri 
birləşməyə çağırırdı. Yusif Vəzirin 1919-cu ilin 
ağır erməni-daşnaq təcavüzü dövründə yazılmış 
“Erməni və biz” publisist məqaləsində bu təca-
vüzün tarixi kökləri və  siyasi-ictimai dayaqları 
təhlil edilir, onun iki yüz illik tarixi araşdırılırdı.
Üzeyir bəy Hacıbəyli,Ceyhun bəy Hacıbəyli, 
Hüseyn bəy Mirzəcamalov, Fərhad Ağazadə, 
Əliabbas Müznib və başqalarının yazılarında  ən 
mühüm ictimai-siyasi məsələlər çox sərrast şə-
kildə, vətəndaşlıq mövqeyindən işıqlandırılırdı. 
Bu dövrdə Azərbaycan publisistikası cəmiyyətə 
təsir etmək üçün daha çox tarixi yaddaşa mü-
raciət edir, keçmişin qəhrəmanlıq  ənənələrini 
yada salır, xalqı milli özünüdərkə çağırırdı. La-
kin 1920-ci ilin Aprel işğalı nəticəsində Cümhu-
riyyət dövrünün istiqlalçı ədəbi qüvvələrinə ağır 
zərbələr vuruldu. 
Qanlı repressiyalar, amansız təqiblər Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyəti dövründə başlanmış 
yeni ədəbi oyanışın müvəqqəti olaraq qarşısını 
aldı. 

Ümummilli Lider Heydər Əli-
yevin büstünün ziyarəti ilə baş-
lamış tədbirdə UNEC rektoru, 
professor Ədalət Muradov, 
AMEA-nın həqiqi üzvü, Milli 
Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye 
və sahibkarlıq komitəsinin səd-
ri, akademik Ziyad Səmədzadə, 
“Rəqəmsal iqtisadiyyat və İKT” 
kafedrasının müdiri, akademik 
Əli Abbasov və Elmi fəaliyyətin 
təşkili və idarə edilməsi depar-
tamentinin direktoru, professor 
Zahid Məmmədov məruzəçi 
qismində iştirak ediblər.
“Milli iqtisadiyyat və iqtisa-
diyyatın əsas sektorları üzrə 
strateji yol xəritə”ləri ətrafında 
maraqlı məruzələrin yer aldı-
ğı tədbiri giriş sözü ilə UNEC 
rektoru, professor Ədalət Mu-
radov açmışdır. Ümumilli li-
der Heydər Əliyev tərəfindən 
əsası qoyulmuş və Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyev tərəfindən həyata 
keçirilən düşünülmüş iqtisadi 
siyasətin perspektiv inkişaf is-
tiqamətlərinə və qarşıda duran 
hədəflərə toxunmuşdur. “Ulu 
öndər Heydər Əliyev tərəfin-
dən müəyyənləşdirilmiş və za-
manın tələblərinə uyğun olaraq 
Prezident İlham Əliyev tərəfin-
dən zənginləşdirilən Azərbay-
canın  iqtisadi siyasətinin uğur-
ları diqqətəlayiqdir”. Məhz bu 
siyasət nəticəsində ölkəmiz 
ÜDM-in artım tempinə görə 
dünyanın aparıcı ölkələri sıra-
sına daxil olmuşdur.
Lakin 2014-cü ildə dünya ba-

zarında xam neftin qiymətinin 
düşməsi həmin dövrə kimi öz 
rolunu oynayan amillərin əhə-
miyyətini azaltmışdır. Nəticə-
də, dövlət başçısı tərəfindən 
post-neft dövrü üçün yeni milli 
inkişaf strategiyası hazırlandı 
və 2016-cı ilin mart ayında qə-
bul edildi. Strategiyada müəy-
yənləşdirilmiş hədəflər barə-
də danışan rektor, bu mənada 
UNEC-in qarşısında duran 
əsas vəzifənin keyfiyyətli, yəni 
dəyər yarada biləcək mütəxəs-
sislərin hazırlaması olduğunu 
bildirdi. “Təhlillər göstərir ki, 
UNEC tələbələrinin işə düzəl-
mə göstəriciləri getdikcə yüksə-
lir. Dövlət qulluğuna keçirilmiş 
müsabiqələrdən keçid faizinə 
görə, Azərbaycan Dövlət İqti-
sad Universitetinin məzunları 
ikinci yeri tutur”. 
UNEC-i bitirmiş və dövlət qul-
luğu üçün imtahan vermiş şəxs-
lərin 46 faizindən çoxu uğurlu 
nəticələr göstəriblər. “Biz bu 
göstəricilərin daha da yaxşılaş-
dırılması uğrunda əzmlə çalışı-
rıq”.
UNEC-in qarşısında duran di-
gər hədəf dövrün tələbələrinə 
uyğun tədqiqatlar aparan apa-
rıcı universitetə çevrilməkdir. 
Bu məqsədə nail olmaq üçün 
biz davamlı çalışırıq. “Son il-
lər “Scopus” və “Web of Scien-
ce” kimi platformalarda bi-
zim araşdırmaçı-alimlərimizin 
məqalələrinin sayı dəfələrlə ar-
tıb”. Son üç ildə bizim “Web of 
Science” platformasında ümu-

milikdə 8 məqaləmiz dərc edil-
mişdi. Bu ilin sonuna UNEC 
alimlərinin adı çəkilən platfor-
mada 40-dan çox məqaləsinin 
dərc ediləcəyi nəzərdə tutulub.
Akademik Ziyad Səmədza-
də çıxışında ümummilli lider 
Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
gəldikdən sonra əsasını qoy-
duğu istisadi islahatlar, “Əsrin 
Müqaviləsi”nin imzalanması, 
ölkənin beynəlxalq layihələrə 
qoşulması, torpaq islahataları, 
müxtəlif sahələrdə quruculuq 
işləri və Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən bu siyasətin uğurlu 
davam etdirilməsi məsələləri 
ətrafında fikirlərini bölüşmüş-
dür.
Növbəti məruzəçi - “Rəqəmsal 
iqtisadiyyat və İKT” kafedrası-
nın müdiri, akademik Əli Ab-
basov müasir dövrdə iqtisadi 
kateqoriyaların virtuallaşma-
sı, virtual iqtisadiyyat, virtual 
məhsul kimi yeni anlayışlar 
barədə danışaraq, bu sahədə 
ölkənin böyük potensiala sahib 
olduğunu bildirdi.
Elmi fəaliyyətin təşkili və idarə 
edilməsi departamentinin di-
rektoru, professor Zahid Məm-
mədov məruzəsində “Strateji 
yol xəritəsi kontekstində «Elm, 
təhsil və biznes formatlı uni-
versitetlər: müasir çağırışlar 
fonunda yeni trendlər” kimi 
mövzulara toxundu. Məruzə-
çi bildirdi ki, tədqiqat univer-
siteti – elmi fəaliyyətlə tədris 
prosesinin real inteqrasiyası 
əsasında elm və  təhsil fəaliy-

yətini eyni dərəcədə səmərəli 
həyata keçirən, qabaqcıl elmi 
tədqiqatlar aparan, keyfiyyətli 
elm və tədris mühitini təmin 
edən, yüksək elmi və elmi-pe-
daqoji kadr potensialına malik  
olan ali təhsil müəssisəsi və ya 
elm-təhsil mərkəzidir. Müasir 
dünyada tədqiqat universiteti 
tədris və elmi tədqiqat fəaliyyə-
tinin inteqrasiyasını təmin edir, 
tədqiqat mədəniyyəti forma-
laşdırır və inkişaf etdirir, elmi 
tədqiqat işlərinin keyfiyyətini 
yüksəldir, milli elmi tədqiqat 
sahəsində əldə edilən uğurları 

beynəlxalq ictimaiyyətə tanı-
dır və digər vəzifələri həyata 
keçirir. “Tədqiqat universiteti 
yeni biliklərin əldə edilməsinə 
fokuslaşır, tədqiqat nəticələrini 
kommersiyalaşdırır, iri araşdır-
ma mərkəzlərinin fəaliyyətini 
təmin edir və digər fəaliyyətlər 
həyata keçirir”.
Çıxışında bir sıra əhəmiyyətli 
məqamlara toxunan Z.Məm-
mədov bildirdi ki, dünya təc-
rübəsində tədqiqat universi-
tetləri fundamental, tətbiqi və 
eksperimental elmi tədqiqat-
ların aparılması üçün müvafiq 

infrastrukturu, elektron kita-
bxananı, müasir maddi-texniki 
bazanı formalaşdırır və effektiv 
istifadəsini təmin edir.
Sonda yekun çıxışında UNEC 
rektoru, professor Ədalət Mura-
dov Azərbaycanın milli inkişaf 
strategiyasına həsr edilmiş xü-
susiləşdirilmiş nəşrin hazırlan-
ması barədə göstəriş verərək, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Uni-
versitetinin bu iqtiqamətdə cid-
di töhfələr verə bilmə potensia-
lına sahib olduğunu bildirdi.
Tədbir 11 panel üzrə müza-
kirələr formatında davam edib.


