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Tarix elmləri doktoru Xəqani Məmməd oğlu Məmmədovun 

oxuculara təqdim olunan bu əsərində Azərbaycan xalqının  milli  

azadlıq mübarizəsində görkəmli rol oynayan, maarifçilik hərə-

katında, milli demokratik fikrin formalaşmasında, istiqlal müca-

diləsinin ümumi məcraya yönəldilməsində və gerçəkliyə çevrilmə-

sində, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasında əvəzsiz ta-

rixi xidmətləri olan aydınlarımızın həyat və fəaliyyəti tədqiq edilmiş 

və qələmə alınmışdır. 
 

 

 

 

 

 

 

99
99091

030505040000




M    Qrifli nəşr 

 
© «Biznes Universiteti», 1999 



 

 3 

 

Ön söz 
 

Azərbaycan xalqının rus müstəmləkəçiliyinə qarşı istiqlal 

mübarizəsi çox mürəkkəb, çətin bir inkişaf yolu keçmişdir. Milli 

azadlıq hərəkatı ana dilli mətbuatın nəşri uğrunda mübarizədən, 

maarifçilik hərəkatından başlayaraq demokratik  azadlıqlar, Rusiya 

imperiyasındakı türk-müsəlman xalqlarının birliyinə nail olmaq 

uğrunda mübarizə, milli ərazi muxtariyyəti və müstəqil Azərbaycan 

dövlətinin yaradılmasına qədər yüksələn təkamül mərhələlərindən 

ibarət olmuşdur. 

XIX əsrin ikinci yarısında, xüsusilə də 70-ci illərin əvvəlində 

baş verən neft istehsalı yüksəlişi Şimali Azərbaycanda kapitalist 

münasibətlərinin meydana gəlməsinə və sür’ətli  inkişafına təkan 

verdi, cəmiyyətin sosial quruluşunda və ictimai proseslərdə, milli 

ideoloji fikir və baxışlarda, milli-demokratik ideyaların 

formalaşmasında əsaslı dəyişiklik və irəliləyişlərə zəmin yaratdı. 

Azərbaycanda neft e’malının ümumi həcmi XIX əsrin 30-cu 

illərindəki 250 min pud səviyyəsindən artaraq 1872-ci ildə 26 min 

tona, 1882-ci ildə 818 min tona, 1892-ci ildə 4,658 min tona, 1902-ci 

ildə isə 10,979 min tona çatdırılmışdı.
1
 1898-ci ildə Azərbaycan 

dünyanın ən çox neft istehsal edən ölkəsi olan ABŞ-ın səviyyəsinin 

ötüb keçdi. XX əsrin ilk illərində Abşeron yarımadasında 671,7 mln. 

pud neft istehsal edilirdi ki, bu da dünyada istehsal edilən neftin ya-

rıdan çoxunu, Rusiya  neftinin isə 9/10-nu təşkil edirdi. Bakı neft 

sənayesinin coşğun yüksəlişi  Azərbaycanın digər bölgələrində də 

iqtisadi dirçəlişə, yeni sənaye sahələrinin yaradılmasına, kənd təsər-

rüfatının, ticarətin, maarif və mədəniyyətin inkişafına böyük tə`sir 

göstərdi. 

Kapitalist münasibətlərinin coşğun yüksəlişi Azərbaycan 

milli burjuaziyasının və proletariatının meydana  gəlməsinə, 

formalaşmasına güclü təkan verdi. H.Z.Tağıyev, M.Nağıyev, 

Ş.Əsədullayev, M.Muxtarov və digər neft sənayeçilərinin meydana 

çıxması milli hərəkatın sosial-iqtisadi bazasının möhkəmləndirilmə-

sində əhəmiyyətli hadisə oldu. H.Z.Tağıyev Azərbaycan xalqının 

mariflənməsinə, milli mətbuatın inkişafına, Avropanın bir çox ölkə-

lərində azərbaycanlı gənclərin təhsil almasına milyonlarla manat 
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vəsait sərf etmiş, bununla da rus müstəmləkəçiliyinə zərbə vuran ilk 

Azərbaycan kapitalisti olmuşdu. 

Kapitalist münasibətlərinin cəmiyyətin sosial strukturunda 

etdiyi köklü dəyişikliklər nəticəsində Azərbaycan xalqı içərisindən 

yeni nəsil - Avropa təhsilli, Avropa mədəniyyəti ilə Şərq 

mədəniyyətini özlərində birləşdirən, qabaqcıl dünyagörüşə, 

mütərəqqi əhval-ruhiyyəyə malik Azərbaycan ziyalıları çıxmağa 

başladı. XIX əsrin 30-40-cı illərində fəaliyyət göstərən A.A.Bakıxa-

nov, M.Ş.Vazeh, İ.Qutqaşınlı, Q.B.Zakir və digər  ziyalıların ardınca 

70-ci illərdə Azərbaycan ziyalılarının ikinci nəsli formalaşdı. Milli -

kültür hərəkatının daşıyıcıları  olan bu nəslin nümayəndələri XIX 

yüzilliyin  sonlarına doğru ədəbiyyatda, incəsənətdə və mətbuatda 

ciddi dönüş yaratdılar. Azərbaycan ziyalılarının ikinci nəslinin nü-

mayəndələri arasında M.F.Axundov, H.B.Zərdabi, S.Ə.Şirvani, 

N.B.Vəzirov, M.T.Sidqi, M.M.Nəvvab, S.M.Qənizadə və başqaları 

mühüm yer tuturlar. XIII əsr Avropa maarifçilərinin mütərəqqi ide-

yalarının fəal təbliğatçısı olan M.F.Axundov ümumxalq dilində 

yazdığı komediyaları, publisistik fəlsəfi əsərləri ilə Azərbaycan 

cəmiyyətinə yeni bir istiqamət vermiş, milli-mə’nəvi 

mədəniyyətimizin inkişafına böyük tə’sir göstərmiş, əlifba islahatı 

uğrunda mübarizə aparmış, milli dirçəlişə mane olan geriliyi, möv-

humatı,  xurafatı tənqid etmiş, Qərbin yeni fikirlərinin milli ictimai 

şüura gətirilməsinə çalışmışdır. 

XIX əsr Azərbaycan maarifçilərinin ikinci nəslinin ən gör-

kəmli nümayəndələrindən biri də Həsən  bəy Zərdabi olmuşdur. O, 

Azərbaycan  üsuli-cədid məktəblərinin  carçısı, yeni dövrün ilk 

müəllimi, ilk teatr qurucusu, milli mətbuatın və ilk  Azərbaycan 

xeyriyyə cəmiyyətinin banisi idi. Təkcə Azərbaycan milli 

mətbuatının yaradılmasında və milli peşəkar teatrın təməlinin qoyul-

masında göstərdiyi xidmətlərə görə Həsən bəy Zərdabinin adı 

mədəniyyət və ictimai fikir tariximizə qızıl hərflərlə yazılmağa 

layiqdir. Təsadüfi deyildir ki, Vətən və xalq qarşısındakı təmənnasız 

xidmətlərinə görə xalq onu hələ sağlığında ikən «millət xadimi» adı 

ilə çağırırdı.  

XIX- XX yüzilliklərin qovşağında Azərbaycan ziyalılarının 

yeni - üçüncü nəsli ictimai - siyasi meydana atıldı. Bu nəslin ən 

görkəmli nümayəndələri Əli bəy Hüseynzadə, Əlimərdan  bəy 

Topçubaşi, Əhməd bəy Ağaoğlu, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, 
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Nəriman Nərimanov, Cəlil Məmmədquluzadə, Üzeyir bəy Hacıbəyov 

və yüzlərcə öz həyatının mə»nasını Vətənə, xalqa xidmət etməkdə 

görən ziyalılar idi. Onlardan xüsusilə Əli bəy Hüseynzadənin, 

Əhməd bəy Ağaoğlunun, Əlimərdan bəy Topçubaşinin Azərbaycana 

gəlmələri xalqımızın taleyində çox böyük rol oynadı, türk 

məfkurəsinin  və türk millətinin formalaşmasında mühüm amil oldu. 

Məhz onlarla birlikdə digər görkəmli ictimai-siyasi xadimlərin 

yorulmaz fəaliyyətləri sayəsində Azərbaycan  islam  hümmətçiliyi ilə 

vidalaşıb, islam millətçiliyinə və oradan da türk millətçiliyinə tarixi 

keçid etdi. Onlar Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə birlikdə milli 

demokratik ideyaların formalaşmasında, Rusiya imperiyasının 

caynağında əzilən müsəlman türkləri arasında türk birliyinin yaradıl-

masında, Azərbaycanda ilk milli  siyasi təşkilatların, cəmiyyətlərin 

və partiyaların meydana gəlməsində, milli hərəkatın təkamül yolu ilə 

inkişaf edərək milli istiqlal uğrunda mübarizəyə istiqamətlən-

dirilməsində nəhəng işlər gördülər. 

Sovet hakimiyyəti illərində tarixşünaslıq elmimiz  mə`lum  

ideologiyanın diktəsi ilə Azərbaycan milli hərəkatının azman 

xadimlərinə, rəhbərlərinə «burjua - millətçi», «panislamist», 

«pantürkist» damğaları vurmaqla onların tarixi xidmətlərini inkar 

etməyə çalışaraq, onların işıqlı  simalarının, şərəfli adlarının sonrakı 

nəsillər tərəfindən unutdurulmasına sə`y göstərmişdi. Bə’zi tarixçi 

alimlər 1921-ci ildə  Azərbaycan SSR Xalq maarifi  komissarı Dadaş 

Bünyadzadənin heç bir mənbəyə və sağlam məntiqə sığmayan - «in-

qilaba qədər Azərbaycanda cəmi 62 nəfər ali təhsilli mütəxəssis ol-

muşdur» - fikrinə istinad edərək, inqilabdan əvvəl ziyalı xadimlərin 

çox cüz’i olduğu, onların Azərbaycanın ictimai - siyasi həyatına 

tə’sir göstərmək iqtidarında  olmadıqları, «millətçi-burjua» xadimləri 

olduğu fikrini təbliğ edirdilər. Onların bu fikri kökündən səhvdir və 

dəqiq, e’tibarlı mənbələrə söykənmədiyindən, elmi əsaslardan 

məhrumdur.
2
 

Yalnız 80-cı illərin sonlarından e’tibarən Sovet impe-

riyasının zəifləməsi və çökməsi ərəfəsində, xüsusilə 90-cı illərdə Əli 

bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Əlimərdan bəy Topçubaşi, 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və başqa həyatlarının mə’nasını 

Vətənin, xalqın azadlığı və istiqlalı uğrunda mübarizədə görənlər, 

bütün  şüurlu həyatlarını xalq işinə  sərf edən  millət fədailəri 
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haqqında əsl həqiqəti söyləmək mümkün oldu. Onlar haqqında bir 

sıra  məqalələr, tədqiqat əsərləri yazılmağa başladı. 

Oxuculara təqdim olunan kitab XIX yüzilliyin sonları - XX 

yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycan milli hərəkatında ziyalıların 

rolunun tədqiq edilməsi, istiqlal mübarizəsinin liderləri Əli bəy  

Hüseynzadənin, Əhməd bəy Ağaoğlunun, Əlimərdan bəy Top-

çubaşinin, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin və digər xadimlərin hə-

yatlarının və ictimai-siyasi fəaliyyətlərinin öyrənilməsi sayəsində 

edilən kiçik bir təşəbbüsdür. Müəllifin fikrincə, bu böyük tarixi 

şəxsiyyətlərin zəngin ictimai-siyasi, elmi-publisistik fəaliyyətlərinin 

tədqiq edilməsi həm tariximizin «ağ səhifələri»nin öyrənilməsinə 

xidmət edəcək, həm də onların  zamanın və məkanın hüdudlarını 

aşan irsinin öyrənilməsi tarix elmimizin milli məfkurə işığında 

obyektiv təhlil edilməsində örnək rolunu oynayacaqdır. 
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1. Təhkimçilik hüququnun süqutu və onun nəticələri 
 

XIX əsrin son rübü Azərbaycanda feodalizm münasibətləri-

nin tənəzzülü, kapitalist münasibətlərinin sosial-iqtisadi sahədə 

təşəkkülü və inkişafı ilə səciyyələnir. Rusiyada təhkimçilik 

hüququnun ləğvindən sonra kapitalizmin inkişafında ciddi dönüş ya-

ranmağa başlandı. Ölkənin xammala olan ehtiyacını ödəmək məqsə-

dilə çar hökuməti müstəmləkə ucqarlarında sosial-iqtisadi mü-

nasibətləri tənzimləmək istiqamətində islahatlar aparmağa məcbur 

oldu. 1870-ci ilin may ayının 14-də çarın fərmanı ilə Zaqafqaziya 

quberniyaları Yelizavetpol, Bakı, İrəvan və qismən Tiflis quberniya-

ları ali müsəlman silkindən olan şəxslərin, habelə erməni məlik-

lərinin torpaqlarında sakin olan dövlət kəndlilərinin torpaq quruluşu 

haqqında «Əsasnamə» qüvvəyə mindi.
3
  

Bu «Əsasnamə»də torpaq, vergi və kəndlilərin şəxsi asılılığı 

məsələsi öz əksini tapmışdı. Burada kəndlilərin şəxsən asılı 

olmaması, hər 15 yaşına çatmış kəndliyə (kişiyə) 5 desyatin pay 

torpağı verilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Əslində torpağı 5 desyatindən 

az olan kəndlilərin əksəriyyətinə əlavə torpaq payı verilmədi. 

Kəndliyə pay torpağını satın alıb öz mülkiyyətinə keçirmək hüququ 

verilmişdi, lakin kəndlilərin əksəriyyəti bu pulu vermək iqtidarında 

deyildi. Rusiyadan fərqli olaraq Azərbaycan kəndlisinə torpağı satın 

almaq üçün borc pul verilmirdi. Bu da çarizmin milli-müstəmləkə 

siyasətinin təzahürü idi.  

1870-ci il islahatı natamam xarakter daşıyırdı. «Əsasnamə» 

yalnız sahibkar kəndlilərinə aid edilirdi. Azərbaycanda kəndlilərin 

beşdən üç hissəsinin bir qədər artığı bu islahatdan faydalana bilərdi. 

Dövlət-xəzinə torpaqlarında çalışan kəndlilər-kəndli əhalisinin əsas 

kütləsi isə bu islahatlardan kənarda qalmışdı. Bundan əlavə, 

islahatda Zaqatala dairəsi və Quba qəzası nəzərdə tutulmamışdı. 

Həmin islahat Qubaya 1877-ci ildə, Zaqatalaya isə yalnız 1913-cü 

ildə şamil edildi. 1870-ci il kəndli islahatı nə qədər yarımçıq olsa da, 

öz mahiyyəti e’tibarı ilə burjua xarakteri daşıyırdı. Kəndliyə şəxsi 

azadlığın verilməsi feodal-istehsal münasibətlərinə ciddi zərbə olub, 

ölkədə kapitalizmin inkişafına şərait yaradırdı».
4
  

Rusiyada kapitalizmin inkişafı milli ucqarlarda, o cümlədən 

Azərbaycanda da islahatlar keçirməyi tələb edirdi. Buna görə də 

kəndli islahatı ilə yanaşı, Azərbaycanda məhkəmə, şəhər və inzibati 
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idarə sahəsində də islahatlar keçirildi. Milli ayrıseçkilik və müstəm-

ləkəçilik siyasəti burada da nəzərə çarpırdı. Rusiyada hakimlər 

seçildiyi halda, ucqarlarda tə’yin olunurdu. Hakimlər yalnız 

ruslardan tə’yin olunur və məhkəmə işləri rus dilində aparılırdı. Xal-

qın dili, adət-ən’ənəsi ilə tanış olmayan hakimlərin hökm 

çıxarmalarında özbaşınalıq hökm sürürdü. 

1870-ci ildə çar hökuməti şəhərlərin idarəsi sahəsində də 

islahatların başlanması haqqında fərman imzaladı. Lakin həmin 

islahatlar Azərbaycana, həm də yalnız Bakı şəhərinə 1878-ci ildən 

şamil edilməyə başladı. Şəhərlərin idarəsi sahəsində islahatın ma-

hiyyəti ondan ibarət idi ki, əgər əvvəllər şəhər dumalarına seçkilərdə 

yalnız imtiyazlı silkə malik olanların iştirak etmək hüququ var idisə, 

yeni «Əsasnamə» fəhlə, qulluqçu və ziyalılara silk fərqi qoymadan 

vergi ödəyən hər kəsin seçkilərdə iştirak hüququnu tə’min edirdi. 

Yalnız qadınlar və 25 yaşına çatmamış kişilər seçkilərdə iştirak 

etmək hüququndan məhrum edilirdi. Lakin, çar hökumətinin müs-

təmləkəçilik siyasəti şəhər dumalarının hüquqlarını son dərəcə məh-

dudlaşdırmışdı. Dumanın abadlıq, yanğına qarşı mühafizə, ticarət, 

sənaye, səhiyyə və maarifi himayə etməkdən savayı heç bir hüququ 

yox idi. Çar hökumətinin Azərbaycanda müstəmləkəçilik siyasəti 

imperiyanın digər milli ucqarlarına nisbətən daha sərt idi. Məsələn, 

hökumət gürcü torpaq sahiblərinin hüquqlarını tanıyaraq, onları 

siyasi baxımdan da rus zadəganlarına bərabər tuturdu. Azərbaycanın 

xan və bəyləri isə «ali müsəlman zümrəsi» kimi rəsmi olaraq tanınsa 

da, rus zadəganlarının huquq və imtiyazları onlara aid edilmirdi. 

Məhz bunun nəticəsi kimi gürcü zadəganlarından qubernator tə’yin 

olunduğu halda, azərbaycanlı xan və bəylər belə rütbəyə yüksələ 

bilməmişlər.
5
 

Çar hökumətinin 1867-ci ildə verdiyi «Qafqaz və Zaqafqazi-

ya ölkəsinin idarə olunmasının dəyişdirilməsi haqqında» fərmanla 

Zaqafqaziyadakı Bakı, İrəvan və Tiflis quberniyaları hesabına 

Yelizavetpol quberniyası yaradılmışdı ki, bunun da mərkəzi 

Yelizavetpol şəhəri idi.
6
 

1870-ci il 14 may islahatı Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və 

sənayenin inkişafında mühüm rol oynadı. Azərbaycan Rusiyanın 

bazarları və sənayesi üçün əsas kənd təsərrüfatı xammalı ixrac edən 

əyalətlərdən birinə çevrildi. Ölkədə mə’dən və e’mal sənayesi sahə-

lərinin hərtərəfli inkişafı üçün şərait yarandı. Lakin çar hökumətinin 
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iqtisadi siyasəti sümürgəclik xarakterində olduğundan, 

Azərbaycanda Rusiyada olduğu kimi güclü sənaye müəssisələrinin 

yaradılmasına imkan verilmirdi. 

XIX yüzilliyin son rübündə Azərbaycanın iqtisadiyyatı daha 

sür’ətlə inkişaf edir, sənaye və kənd təsərrüfatında kapitalizm 

ünsürləri feodal istehsal münasibətlərini sıxışdırırdı. Xüsusilə, 1883-

cü ildə Bakı-Tiflis, 1900-cü ildə isə Bakı-Vladiqafqaz dəmir yolunun 

çəkilməsi Azərbaycanın iqtisadi təkamülündə mühüm rol oynadı.  

Dəmir yolunun çəkilməsi Azərbaycanı Şərqdə Vladivostoka, 

Qərbdə isə Finlandiya və Polşaya qədər uzanan geniş ticarət 

meydanına çıxardı. H.Baykaranın doğru olaraq qeyd etdiyi kimi, 

hərbi sahədə, dövlət idarələrində sıxışdırılan, haqqı-hüququ tapdanan 

Azərbaycan türkləri ticarət sahəsində sərbəstlik və asudəlik hiss 

etdikləri üçün, buna daha çox meyl göstərməyə başladılar.
7
 

Dəmir yolunun çəkilməsi ixrac üçün əlverişli şəraitin 

yaranmasına, kənd təsərrüfatının inkişafına səbəb oldu. Azər-

baycanda taxılçılığın inkişafı xeyli yüksəldi. Kənd təsərrüfatında 

barama istehsalına xüsusi fikir verilməsi, pambığa olan tələbatın 

artması Rusiyada toxuculuq sənayesinin sür’ətli inkişafı ilə bağlı idi. 

Azərbaycanda tütünçülük və əkinçiliyin digər sahələri də inkişaf 

edirdi. Əkinçiliyin inkişafı ilə yanaşı maldarlığa da xüsusi fikir 

verilirdi. Azərbaycanın kənd təsərrüfatında feodal istehsal münasi-

bətlərinin qalıqları hələ yaşasa da, təsərrüfatın ayrı-ayrı sahələrində 

muzdlu əməkdən istifadə olunması kapitalizm ünsürlərinin nkişafı ilə 

bağlı idi. 

Ruslaşdırma siyasətini gücləndirən çarizm Azərbaycan 

kəndlilərinin torpaqlarını əllərindən zorla alaraq, Rusiyadan 

köçürülənlərə verirdi. Köçürmə siyasəti yerli əhali ilə köçürülənlər 

arasında toqquşma və düşmənçiliklə müşayiət olunurdu.
8
 

Köçürmə mahiyyət e’tibarı ilə Azərbaycanda ruslara, xris-

tianlara əksəriyyəti tə’min etmək məqsədi daşıyırdı. Gəncə 

yaxınlığında Handorf, Malokan, Slovakiya və s. adlarında rus-

xristian kəndləri, Muğanda xeyli miqdarda yaşayış məskənləri bu 

məqsədlə salınmışdı.  

Köçürmə siyasətinin arxasında Azərbaycanın iqtisadi sər-

vətlərinə sahib olmaq kimi müstəmləkəçi niyyət dayanırdı. Neft 

sənayesi ilə yanaşı, Muğan zonasında pambıqçılığın inkişafına 

sərmayə qoyan Azərbaycan milyonçularının fəaliyyətinə mane olmaq 
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məqsədilə Qafqaz canişinliyi xüsusi tədbirlər planı hazırlamışdı. 

Bakı general-qubernatoruna verilən 7 noyabr 1898-ci il tarixli 

103№-li əmrdə göstərilirdi ki, Bakı milyonçularının pambıq istehsa-

lına vəsait qoyuluşunun qarşısını almaq məqsədilə Muğanda rus 

millətindən olan əhalinin yerləşdirilməsi üçün bütün imkanlardan 

istifadə edilsin.
9
 

Çar hökumətinin köçürmə siyasəti yalnız kəndlərdə deyil, 

şəhərlərdə də sistemli şəkildə aparılırdı. M.Ə. Rəsulzadə yazırdı ki, 

«Qafqaziyanın istilası əsnasında tək bir rus əhalisi olmayan Şərqi 

Qafqaziyanın hal-hazırda nüfuzi-ümumiyyəsinin 10 faizi rusdur. 

Hələ şəhərlərin, bilxassə Bakının ruslaşdırılması fəc’i bir hadisədir. 

Bakı nüfuzunun 30 faizi rusdur. Rus idarəsi türk Qafqaziyanın yalnız 

rus ünsürünü deyil, erməni ünsürünü, dəxi qismən təkviyə etmişdir. 

Məsələn, Bakı Xanlığında erməni əhalisi 3-5 ailəyə münhəsir ikən, 

hal-hazırda erməni əhalisi miqdarca şəhərin üçüncü ünsürünü təşkil 

etməkdədir».
10
 

XIX əsrin son rübündə Azərbaycanda neft sənayesi sür’ətlə 

inkişaf edirdi. Xüsusilə, 1872-ci ildə iltizam sisteminin ləğv 

olunması neft sənayesinin inkişafına təkan verdi. 1877-ci ildə çar 

hökumətinin dövlət rüsumunu azaltmaq barədə imzaladığı fərman 

neft sənayesinin inkişafını sür’ətləndirdi. İltizam sisteminin ləğvin-

dən bir il sonra Bakıda 12 neft şirkəti fəaliyyət göstərirdisə, əsrin 

sonunda belə şirkətlərin sayı 140-a çatırdı.  İltizam sistemi ləğv 

edilənə qədər Azərbaycanın neft sənayesi başlıca olaraq yerli 

kapitalistlərin əlində idi. Çox keçmədən rus və xarici ölkələrin kapi-

talistləri neft sənayesinə axışmağa başladılar. 1879-cu ildə Nobel 

qardaşları, 80-ci illərdə fransız kapitalı, 90-cı illərdə ingilis kapitalı, 

sonra isə digər xarici dövlətlərin kapitalistləri Azərbaycanın neft sə-

nayesində mövqe tutdular. 70-ci illərin sonunda Bakıda ilk neft 

kəmərinin işə salınması neftin nəql olunması işində təkan yaratdı. 

Əsrin sonlarına doğru Bakıda ümumi uzunluğu 300 km olan 26 neft 

kəməri fəaliyyət göstərirdi. Neftin nəql olunmasında neftdoldurma 

gəmiləri və vaqon sisternlərdən istifadə olunmağa başlandı. Neft-

doldurma gəmilərinə ehtiyac Azərbaycanda gəmi tə’miri və 

gəmiqayırma sənayesinə təkan verdi. 1879-cu ildə ilk dəfə Bakı-Ba-

laxanı dəmir yolunda istifadə olunan vaqon-sisternlər neft 

nəqliyyatının əsas vasitəsinə çevrildi.  
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Yeni texniki üsulların tətbiqi neft sənayesinin inkişafını 

sür’ətləndirdi. Bunun nəticəsində 1870-ci ildən 1880-ci ilədək olan 

müddətdə Bakıda neft istehsalı on dəfə yüksəldi. XIX əsrin ikinci 

yarısında yaranmaqda olan dünya neft sənayesində iki qütb təşəkkül 

tapmaqda idi. Bu qütblərdən birini Qərb yarımkürəsində ABŞ-ın 

Pensilvaniya ştatı təşkil edirdisə, digərini Şərq yarımkürəsində Bakı 

neft rayonu təşkil edirdi. 

XIX əsrin sonlarında Bakıda 500 mln. pud neft hasil edilirdi 

ki, bu da ABŞ-da çıxarılan neftdən artıq idi.
11
 

1901-ci ildə Bakı neft hasilatı daha da artaraq, 671,7 mln. 

puda çatmışdı. Bu isə dünyadakı neft istehsalının yarıdan çoxuna, 

Rusiyadakının isə 95 faizinə bərabər idi.
12

 1897-ci ildə Abşeronun 

təkcə Balaxanı, Sabunçu, Ramana və Bibiheybət mə’dənləri ümumi 

neft istehsalının 74 faizini təşkil edirdi.
13
 

Neft sənayesinin inkişafı Azərbaycanda varlı kapitalistlərin, 

milyonçuların yetişməsi üçün şərait yaratdı. Qısa müddət ərzində 

M.Nağıyev, H.Z.Tağıyev, Ş.Əsədullayev, M.Muxtarov və başqa 

milyonçular ortaya çıxdı. 

Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafı onunla bağlı bir çox 

sənaye sahələrinin meydana gəlməsinə şərait yaratdı. Bakıda 

maşınqayırma, buxar qazanları, metal kanat istehsalı müəssisələri 

yaranmağa başlandı. Təkcə Bakıda deyil, Yelizavetpol, Gədəbəy, 

Nuxa, Şuşa, Ordubad və başqa yerlərdə də kapitalizm nkişaf edir, 

yeni-yeni müəssisələr yaranırdı. Ordubadda, Nuxada və Şuşada ipək 

e’malı sənayesinin inkişafı bütün Azərbaycanda ipəkçilik və 

toxuculuq sənayesinin inkişafına təkan oldu. Gədəbəydəki misəritmə 

zavodunun alman kapitalistləri Simens qardaşlarının investisiyasına 

keçməsi, onun yeni  texnika ilə təchiz edilərək Rusiyada ən iri 

misəridən zavoda çevrilməsinə səbəb oldu. Artıq 1900-cü ildə 

Rusiya üzrə mis istehsalının 34,6 faizi, Qafqaz misinin 68,5 faizi 

Azərbaycanın payına düşürdü.
14
 

Azərbaycanda kapitalizmin inkişafı ayrı-ayrı şəhərlərdə -

toxuculuq, dabbaqlıq, dulusçuluq və s. kimi kustar sahələrin 

tənəzzülünə gətirib çıxardı. onların yerini manufaktura səviyyəsinə 

yüksələ bilmiş sənət sahələri tutmağa başladı. Lakin, bilavasitə əl 

əməyi ilə bağlı olan xalçaçılıq inkişaf etməkdə idi. Quba, Şuşa, Cəb-

rayıl, Gəncə və Bakı xalçaları xarici bazarlarda ad qazanmışdı. Qu-

bada xalça toxuyan qadınların sayı 30 minə yaxın idi. Təkcə Xaçmaz 
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stansiyasında ildə 300 000 manatlıq xalça ixrac edilirdi. Şuşa, 

Cavanşir, Zəngəzur qəzalarında xalça toxumaqla 100 min nəfər 

məşğul olurdu. «Qarabağ» adlanan, öz solmaz rəngləri və gözəlliyi 

ilə dünyaya səs salan xalçaların ticarət mərkəzi Şuşa şəhəri idi.»
15
 

Kapitalizmin inkişafı, cəmiyyətin sinfi tərkibində baş vermiş 

dəyişikliklər, Azərbaycanın ayrı-ayrı əraziləri arasında iqtisadi 

birliyin yaranması, iqtisadi və mədəni mərkəzlərin yüksəlməsi kimi 

amillər, vahid dili, mədəniyyəti, ərazisi, iqtisadi həyatı olan Azər-

baycan xalqının bir millət kimi formalaşmasına səbəb oldu. Kapita-

list münasibətlərinin inkişafı Azərbaycan xalqı arasında milli birlik 

ideyasını möhkəmləndirdi. Milli burjuaziyanın təşəkkülü xalqın si-

yasi həyatında mühüm rol oynadı. XIX yüzilliyin sonlarında-XX 

yüzilliyin başlanğıcında Azərbaycan milli burjuaziyasının Əhmədbəy 

Ağaoğlu, Əlibəy Hüseynzadə, Əli Mərdan bəy Topçubaşi kimi 

liberal baxışlı nümayəndələri xalqda milli birlik ideyaları yaratmağa 

çalışır, onları elmə, biliyə, maarifə səsləyirdilər.   

Əsası A. A. Bakıxanov, M. Ş. Vazeh, Q.Zakir, İ.Qutqaşınlı, 

M.F.Axundov tərəfindən qoyulan maarifçilik hərəkatı XIX yüzilliyin 

sonlarında ictimai fikrin bütün qatlarına nüfuz edir, xalqın milli 

şüurunu formalaşdırırdı. M.F.Axundovun maarif və mədəniyyət sa-

həsindəki görüşləri cəmiyyətin mə’nəvi həyatını yeniləşdirmək, bu 

sahədə köklü islahatlar aparmaq istəyənlər üçün örnək rolunu 

oynayırdı. (Bə’zi tədqiqatçılar haqlı olaraq onu «Şərq reformatoru» 

adlandırırdılar) Mirzə Fətəlinin doğma ana dilində yazmış olduğu və 

geniş xalq kütlələrinə nüfuz edən səhnə əsərləri Azərbaycan ədəbi 

dilini formalaşdırırdı. «Milli mədəniyyətin yüksəlməsi və millətin 

daha tez irəliləməsi üçün ərəb hərflərini tənqid edərək, yeni əlifba 

tərtib edir və bunu qəbul etdirmək üçün İstanbul və Tehrana qədər 

gedirdi».
16
 

Mirzə Fətəlinin əsərlərində dövlət mövzusu bir filosof və 

ideoloq səviyyəsində araşdırılmışdır. «Aldanmış kəvakib» əsərində 

o, zülmə, haqsızlığa, despotizmə olan nifrətini əks etdirmiş, bütün 

bunların barışıq və islahat yolu ilə aradan qaldırılması ideyasına ta-

pınmışdı. «Kəmalüddövlə məktubları» adlı fəlsəfi traktatında İran və 

Hindistan hökmdarlarına xitab edərək, Şərq istibdadını, dolayısı ilə 

yaşadığı, vətəndaşı olduğu Rusiya siyasi rejimini qamçılamışdı. 

H.Baykaranın qeyd etdiyi kimi, Mirzə Fətəli «Kəmalüddövlə 

məktubları»nda bir daşla iki quş vurmuşdur.
17
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XIX yüzilliyin sonlarında Azərbaycanda maarif inkişaf edir, 

yeni-yeni tədris ocaqları-məktəblər və mədrəsələr açılırdı. 

Mədrəsələr xüsusi ruhani məktəbi hesab olunurdu. 16 yaşından 

böyüklərin qəbul edildiyi mədrəsələr yalnız məscidlərin nəzdində 

fəaliyyət göstərirdi. Mədrəsələrdə dini elmlərlə yanaşı ədəbiyyat, 

fəlsəfə, məntiq, psixologiya və b. dünyəvi elmlər tədris olunurdu.  

 Çar hökuməti xalqın milli oyanışının qarşısını almaq üçün 

mövcud təhsil sistemi daxilində müxtəlif üsul və vasitələrə əl atırdı. 

Bunlardan ən eybəcəri məzhəb ixtilaflarını dərinləşdirmək, 

müsəlmanlar arasında ədavət, ayrı-seçkilik toxumları səpmək idi. 

M.Ə. Rəsulzadə yazırdı: «Məzhəb ixtilafı xüsusi surətdə körük-

ləniyor: «idareyi-ruhaniyə» namı ilə vücuda gətirilən dini təşkilat 

şiələr üçün «şeyxülislam», sünnilər üçün «müfti» ünvanlarını haiz 

rəislərinin idarəsi altında rəsmi hökumət müəssisələrinə rabt 

olunuyor: «Əli» və «Ömər» məktəbləri namında hər məzhəb əhlinə 

məxsus məktəblər vücuda gətiriliyordu».
18
 

Azərbaycan maarifçiləri bu zərərli təmayülün qarşısını 

almaq üçün əllərindən gələni əsirgəmirdilər.   Bakı  Quberniya 

Jandarm İdarəsinin 1888-ci il tarixli 130 №-li mə’lumatında qeyd 

olunur ki, Quba şəhərində sünnilərlə şiələri birləşdirən cəmiyyət 

yaradılmışdır. Bundan qorxuya düşən Jandarm İdarəsi rəhbərliyi 

Qafqaz hakimiyyət orqanlarından tə’cili tədbirlər görülməsini tələb 

edirdi.
19
 

1876-cı ildə Qori şəhərində açılmış seminariya tezliklə bütün 

Zaqafqaziyada milli kadrların hazırlanmasında əsas tədris 

ocaqlarından birinə çevrildi. M.F.Axundovun təşəbbüsü ilə onun 

vəfatından sonra 1879-cu ildə seminariyada türk şö’bəsinin açılması 

Azərbaycanda müəllim kadrlarının hazırlanmasına əhəmiyyətli tə’sir 

göstərdi. Türk şö’bəsinə rəhbərlik edən A.O.Çernyayevski Azərbay-

canda iste’dadlı uşaqların təhsilə cəlb edilməsində əlindən gələni 

əsirgəmirdi. C.Məmmədquluzadə, N.Nərimanov, R.Əfəndiyev, 

M.Ş.Mirzəyev, H.Mahmudbəyov, F.Köçərli kimi maarifçi ziyalılar 

bu seminariyanı bitirmişdilər. Çar hökumətinin şovinizm siyasəti 

Qori müəllimlər seminariyasında tədris prosesində güclü şəkildə hiss 

olunurdu. Müəyyən dövrdə seminariyanın baş mürəbbisi və müəllimi 

işləmiş, milliyyətcə rus olan Smirnov «...azərbaycanlı müdavimlərə 

nəinki dillərində danışmağa, hətta bu dildə düşünməyi də qadağan 

etmişdi».
20
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Sərt qadağalara baxmayaraq, seminariyanın müəllim və 

tələbələri arasında azadfikirliliyə meyl güclü idi, bu da tələbələrin 

dünyagörüşünün formalaşmasının aparıcı amili kimi çıxış edirdi. 

Azərbaycanlı gənclər Qori seminariyası ilə yanaşı, Tiflisdəki 

Aleksandrovski müəllimlər institutunda da oxuyurdular.  

Bu dövrdə ruhanilər və dini idarələr polis-xəfiyyə ida-

rələrinin nəzarəti altında fəaliyyət göstərirdi. Ruhani kimi fəaliyyət 

göstərmək üçün rus dilini bilmək tələb edilirdi. Hətta məscidlərin 

tikintisi məsələsi də gözdən qaçmırdı. Bakının Nikolayev küçəsində 

(«Qapan yerində») ikimərtəbəli uca minarələri olan Cümə məscidi-

nin inşası yasaq edilmişdi. Çünki, yerli ortadoks keşişləri Rusiya 

sinoduna bildirmişdi ki, imperatorun adını daşıyan küçədə belə bir 

məscidin ucaldılması yaxınlıqda olan Aleksandr Nevski kilsəsini 

kölgələyəcək və onlarda milli hisslərin oyanışına yardım edəcəkdir. 

Həmin ortadoks kilsəsi Bakıdakı Şirvanşahlar sarayını uçurub ye-

rində kilsə tikdirmək istəyirdi. Bundan əlavə, Şirvanşahlar sarayı, 

həmçinin Şəkidəki Xan Xarayı çar mə’murları tərəfindən anbara 

çevrilmişdi»
21

  

Belə çətin bir şəraitdə Azərbaycan ziyalıları anadilli məktəb 

uğrunda mübarizə aparırdılar. M.Şahtaxtlı «Qafqaz» qəzetində dərc 

etdirdiyi silsilə məqalələrində qeyd edirdi ki, ibtidai məktəblərdə 

təhsil yalnız o zaman səmərəli ola bilər ki, dərslər ana dilində ke-

çirilsin. M.Şahtaxtlı anadilli məktəblərin təşkili üçün ana dilində 

dərsliklər yazılmasını, rusca dünyəvi biliklər verən dərsliklərin 

azərbaycancaya tərcüməsini vacib hesab edir və müəllim kadrlarının 

hazırlanmasına böyük əhəmiyyət verirdi.
22
 

1874-cü ildə S.Ə.Şirvaninin (1835-1888) Şamaxıda açdığı 

yeni üsullu məktəb maarif sistemində yeni ən’ənənin başlanğıcını 

qoydu. Bu, Azərbaycanda ilk anadilli məktəb hesab olunur. Burada 

dərslər Azərbaycan dilində aparılır, ərəb, fars, rus dilləri, hətta tarix, 

coğrafiya, hesab və digər fənlər haqqında ibtidai biliklər verilirdi. Öz 

strukturuna, təhsilin metod və məzmununa, tədris planı və 

proqramlarına görə yeni üsullu məktəb mürtəce görüşlü ruhanilərin 

təzyiqinə mə’ruz qalırdı.
23
 

S.Ə.Şirvani şərq və rus klassiklərindən tərcümə etdiyi 

parçalardan və şe’rlərdən ibarət «Məcmuəyi-asari Hacı Seyid Əzim 

Şirvani» adlı dərs kitabı da tərtib etmişdi. 
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Azərbaycanda yeni üsullu məktəblər içərisində M.T.Sidqinin 

(1854-1904) 1892-ci ildə Ordubadda açdığı «Əxtər» məktəbi xüsusi 

yer tuturdu. Bu məktəb də köhnə tədris ocaqlarından dərslərin ana 

dilində keçirilməsi, yeni təhsil və tərbiyə metodlarının tətbiq 

edilməsi ilə seçilirdi. Burada ana dili, ərəb və fars dilləri, hesab, 

coğrafiya, tarix, bədən tərbiyəsi kimi fənlər tədris olunurdu. «Əxtər» 

məktəbi müvəffəqiyyət qazandığına görə Naxçıvan camaatının xahişi 

ilə M.T.Sidqi 1894-cü ildə Naxçıvanda «Tərbiyə» adlı analoji 

məktəb yaratdı. Çox keçmədən bu məktəb milli mədəniyyət ocağına 

çevrildi və şəhərin bütün demokratik ziyalılarını birləşdirdi. 

M.T.Sidqinin tərtib etdiyi «Nümuneyi-əxlaq», «Müxtəsər 

coğrafiya risaləsi», «Qiraəti-fənniyyə», «Hifz-səhhət», «Tənviri-

əfkar və təhfimi-insaniyyət», «Pedaqogika» və başqa dərsliklər 

Azərbaycanda anadilli dərsliklərin yaranmasında mühüm addım 

oldu. 

1896-cı ildə «Tərbiyə» rus-tatar məktəbinə çevrilərək 

dövlətin ixtiyarına keçdi. Çar hökumətinin müstəmləkəçilik siyasəti 

nəticəsində tədris planından Azərbaycan dili dərsləri azaldılaraq, 

İrəvan quberniyasının məktəblər direksiyasına tabe edildi. Lakin bu 

məktəb Azərbaycan milli təhsil sisteminin formalaşmasında örnək 

rolu oynamış, maarifçilik hərəkatının inkişafına müsbət tə’sir 

göstərmişdir.  

S.Ə.Şirvani və M.T.Sidqinin ən’ənələrini davam etdirən Mir 

Möhsün Nəvvab (1833-1918) 90-cı illərdə Şuşada ana dilində yeni 

üsullu məktəb açdı. Burada ana dili və ədəbiyyatı, fars dili və başqa 

fənlər keçilir, dünyəvi elmlər haqqında mə’lumat verilirdi. 

M.M.Nəvvab da öz məktəbi üçün dərsliklər və dərs vəsaiti hazırla-

mışdır. Bunların içərisində «Kəşkül-həqiqi» üç dildə), «Kifayətül-

ətval», «Vüzuhul-ərqam» və «Nəsihətnamə» xüsusi ilə seçilirdi.
24
 

Əslən Cənubi Azərbaycanın Təbriz şəhərindən olan Mirzə 

Həsən Rüşdiyyənin (1859-1953) 1883-cü ildə İrəvanda açdığı yeni 

üsul məktəbi də böyük nüfuza malik idi. O, 1902-ci ildə «Vətən dili» 

adlı dərslik yazaraq, həmin dərsliyi 1905-ci ildə Təbrizdə nəşr 

etdirmiş, müəllimlər üçün metodik vəsait hazırlamışdı.  

XIX yüzilliyin 80-ci illərindən başlayaraq, Azərbaycanın -

tərəqqipərvər ziyalılarının köməyi ilə Bakı, Şuşa, Naxçıvan, Nuxa, 

Şamaxı və başqa şəhərlərdə, həmçinin Tiflis və İrəvanda dərslərin 

ana dilində keçildiyi yeni üsullu məktəblər fəaliyyət göstərirdi.  
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Azərbaycanda yeni üsullu məktəblərlə yanaşı, rus-tatar 

məktəbləri də yaranırdı. Bu məktəblərdə dərslər dövlət dili olan rus 

dili və ana dili olan tatar (Azərbaycan) dilində keçilirdi. 1875-ci ildə 

Qazax qəzasının Salahlı kəndində T.Mamleyev tərəfindən ilk rus-

tatar məktəbi yaradılmışdı. Bu məktəbin ardınca S.M.Qənizadə 

(1866-1937) və H.Mahmudbəyov (1864-1928) Bakıda rus-tatar 

məktəbinin əsasını qoydular. S.M.Qənizadə və H.Mahmudbəyovun 

Bakıda yaratdıqları məktəbin tədris planına Azərbaycan, rus, fars 

dilləri, hesab, coğrafiya, tarix və şəriət dərsləri daxil idi. 

S.M.Qənizadə və H.Mahmudbəyovun  açdıqları  bu  məktə-

bin  nufuzu  artdığından, 1891-ci ildə Bakının müsəlman əhalisi 150 

nəfərin imzası ilə şəhər bələdiyyə idarəsinə bu tipli məktəblərin 

sayını artırmaq xahişi ilə müraciət etdi və Duma Bakıda bir neçə rus-

tatar məktəbini açmağa məcbur oldu.
25

 H.Mahmudbəyov birinci rus-

tatar məktəbinə, S.M.Qənizadə isə ikinci rus-tatar məktəbinə müdir 

tə’yin olundular.  

Rus-tatar məktəbləri Azərbaycan xalqının maariflənməsində 

mühüm rol oynadı. Azərbaycanın siyasi xadimi M.Ə.Rəsulzadə 

S.M.Qənizadənin müdirlik etdiyi ikinci rus-tatar məktəbini 

bitirmişdir. Məşhur səhnə ustaları H.Ərəblinski, M.Əliyev, 

M.M.Kazımovski, «Dəbistan» jurnalının redaktoru Ə.M.Cəfərov, 

«Bəhlul» jurnalının redaktoru Ə.Ə.Əliyev rus-tatar məktəblərinin 

yetirmələridir.  

Artıq 90-cı illərdə Bakı şəhərindən başqa Yelizavetpol, 

Şamaxı, Nuxa, Naxçıvan, Qazax, Şuşa və digər şəhərlərdə rus-tatar 

məktəbləri fəaliyyət göstərirdi.  

Ayrı-ayrı tədris ocaqlarında F.Köçərli, R.Əfəndiyev, 

C.Məmmədquluzadə, N.Nərimanov, M.Ə.İsmayılzadə, H.S.Eyvazov, 

M.H. Şeyxzadə və başqa savadlı, zəngin dünyagörüşə malik 

müəllimlərin dərs deməsi xalqın elmə marağını artırırdı.  

Azərbaycan qadınlarının təhsili və savadlanması da ciddi 

məsələlərdən idi. 1901-ci ildə H.Z.Tağıyevin vəsaiti ilə Bakıda rus-

müsəlman qadın məktəbi açıldı. 1902-ci ildə isə Yelizavetpolda 

qadın məktəbinin əsası qoyuldu. Bu məktəblərin ardınca Ağdaşda, 

Qazaxda, Şamaxıda, Göyçayda, Qaryagində və başqa şəhərlərdə 

qadın məktəbləri fəaliyyətə başladı. Azərbaycanın qadın məktəblə-

rində Xədicə xanım Ağayeva, Rəhilə xanım Hacıbəyova,  Hənifə 
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xanım Məlikova, Sara xanım Vəzirova, Şəfiqə xanım Əfəndiyeva, 

Ayna xanım Sultanova kimi ziyalı qadınlar dərs deyirdilər. 

Azərbaycan ziyalılarının qarşısında duran ən mühüm 

vəzifələrdən biri dərslik, dərs vəsaiti, tədris-metodik göstərişlərin 

yazılması, tərtibi və nəşri məsələsi idi. Bu sahədə R.Əfəndiyev, 

F.Köçərli, S.S.Axundov, F.Ağazadə, A.Şaiq, H.Mahmudbəyov, 

M.M.Axundov, A.Səhhət, A.Əfəndiyev, N.Nərimanov, 

Q.Nərimanbəyov, M.Qəmərlinski, Ü.Hacıbəyov, Q.Mirzəzadə ciddi 

və ardıcıl fəaliyyət göstərirdilər.  

XIX yüzilliyin son rübündə kapitalizmin sür’ətlə  inkişaf 

etməsi, şəhərlərin canlanması, demokratik ziyalıların artması kitab 

nəşri işini də sür’ətləndirirdi. Çar hökumətinin müstəmləkəçilik 

siyasəti kitab nəşrində də özünü büruzə verirdi. Senzuranın ciddi 

müqaviməti kitab mədəniyyətini dövrün tələbləri səviyyəsinə 

yüksəltməyə mane olurdu.  

Bakı, Tiflis, Şuşa və Şamaxı şəhərlərində ana dilində kitab 

nəşr edən şəxsi mətbəələrin açılması bu sahədə xeyli dönüş yaratmış 

oldu. Şəxsi mətbəələr içərisində Səid, Cəlal və Kamal Ünsizadə 

qardaşlarının Tiflis və Şamaxıda, M.M.Nəvvabın Şuşadakı mətbəə-

ləri xüsusilə seçilirdi. Şəxsi mətbəələrlə yanaşı Bakı, Yelizavetpol, 

Şamaxı və başqa şəhərlərdə mətbəələr, yeni litoqrafiyalar yaranmağa 

başladı. Bakıda 1889-cu ildə 5 mətbəə, 1900-cü ildə isə 16 mətbəə 

fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycan müəlliflərinin əsərləri Peterburq, 

İrəvan, Daşkənd, Tiflis, Kəlküttə, İstanbul, Qahirə, Paris kimi Qərbin 

və Şərqin tanınmış şəhərlərində nəşr olunurdu.  

Maarifçi alim H.Zərdabi (1842-1907) 1875-ci il iyul ayının 

22-də «Əkinçi» qəzetinin ilk sayını nəşr etməyə nail oldu. 

«Əkinçi»də elm, bilik,  maarif,  mədəniyyət təbliğ olunurdu. Qəzet 

yazırdı: «Bizim ilə zindəganlıq cəngi edən millətlər elm təhsil 

edirlər. Ona binaən gərək biz də elm təhsil edək ki, onlara 

zindəganlıq cəngində qalib olmasaq da, onların bərabərində dayanıb 

duraq, yoxsa dövlət və xoş güzəranlıq onların əlinə geçəcəkdir və biz 

mürur ilə zindəganlıq cəngində məğlub olub tələf olacağıq.»
26

 Başqa 

bir yazıda isə qeyd olunur: «Elm təhsil edin ki, müftəxorların sizin 

tər töküb qazandığınız mülk və malınıza şərakətliyi olmasın».
27
 

H.B.Zərdabinin elmə, təhsilə bu qədər əhəmiyyət verməsi 

millətin gələcək tərəqqisinin yalnız bu yolla mümkün olması qənaəti 

ilə bağlı idi. Onun qənaətinə görə diriliyin və dirçəlişin əsasında 
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milli tərəqqi dayanırdı; «Gələcəkdə bizim tərəqqi etmək tarixini 

yazan indiki zəmanəyə baxanda məəttəl qalacaqdır ki, nə yazsın. 

Həqiqət bizim əsbablar və qeyri yüz, bəlkə min il bundan əqdəm 

olandan tərəqqi etməyib... Çünki bizim zəmanə tərəqqi zəmanəsidir 

ki və tərəqqi etməyən tayfa günü-gündən tənəzzül edib axırda puç 

olacaq...»
28
 

H.Zərdabi milli mətbuata ana dilinə yiyələnməyin vasitəsi 

kimi baxır və yazırdı ki, «qəzet və jurnal oxumaq insanı dünyadan 

xəbərdar edir, öz dilini öyrədir». «Əkinçi»nin dili sadə, aydın və 

təmiz idi. Ədib qəzetin səhifələrində dərc olunan yazılarda bu 

məsələyə böyük əhəmiyyət verirdi: «Dünyada xəlq olunan millətlər 

öz lisanlarına ana lisanı deyib ol lisan ilə... insanlıq edirlər. Bunun 

üçün bir lisan bir millətin olanda və lisanın dəxi əsası millət 

olduğundan /hər/ bir kişiyə vacibdir ki, daim onun irəli getməsinə 

canın fəda etsin və millətin xidmətində bulunmayan kişiyə bir kəs 

yaxşı deməyəcəkdir.»
29
 

«Əkinçi» qəzeti millətin oyanışında məktəblərin rolunu 

yüksək qiymətləndirir, ardıcıl olaraq bu mövzuda məqalələr dərc 

edirdi. N.Vəzirovun yazılarının birində köhnə və yeni məktəblərin 

tə’lim, tərbiyə və tədris üsulları müqayisə olunurdu. Köhnə 

məktəblərin yarıtmaz tədris üsulundan hiddət və ürək ağrısı ilə bəhs 

edən görkəmli yazıçı yazırdı: «Bizim müəllim uşaq üçün cəlladdır. 

O, uşağı döyməyə papiros çəkməyə adət edən kimi adət edib deyir; 

«Uşaq döyülməsə oxumaz»... Ata və ana uşağı ona tapşıranda deyir: 

«Əti sənin, sümüyü mənim, döy ki, adam olsun...»
30
 

1877-ci ilin sentyabr ayında «Əkinçi» qəzetinin nəşrinin 

dayandırılmasının əsas səbəbi rus-türk müharibəsi dövründə qəzetin 

Türkiyəyə açıq rəğbətini gizlətməməsi idi. Qəzetin nəşrinin savaşın 

ortasında dayandırılması da məhz bu amillə bağlı idi.
31
 

Azərbaycan ziyalıları anadilli mətbuat uğrunda mübarizəsini 

dayandırmadılar. 1879-cu ilin yanvarında Səid Əfəndi Ünsizadənin 

redaktorluğu ilə Tiflis şəhərində «Ziya» adlı həftəlik qəzet 

çıxarılmağa başladı. «Ziya» ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-fəlsəfi, 

dini mündəricəli yazılar dərc edirdi. «Ziya» qəzeti «Əkinçi» ən’ənə-

lərini davam etdirir, yeri gəldikcə milli-mədəni problemlərmizlə 

bağlı materiallar dərc edirdi. Qəzetin ən mühüm cəhəti ölkənin 

daxilində və dünyada baş verən ictimai-siyasi hadisələrə öz 

səhifələrində yer ayırması idi. 
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 1882-ci ildə «Ziyayi-Qafqaziyyə» qəzeti nəşrə başladı. 

Əvvəlcə Tiflisdə, sonra isə Şamaxıda nəşr olunan qəzetin fəaliyyəti 

1884-cü il iyulun 2-nə qədər davam etdi. Cəmi 104 nömrəsi dərc 

olunmuş «Ziyayi-Qafqaziyyə»nin səhifələrində N.Vəzirov, 

S.Ə.Şirvani, A.Çernyayevski milli-mədəni problemlərimizlə bağlı 

yazılar dərc etdirirdilər. 

1883-cü ildə Tiflisdə Cəlal Ünsizadənin redaktorluğu ilə ana 

dilində «Kəşkül» adlı ilk jurnalın nəşrinə başlandı. İctimai-siyasi 

mündəricəli bu jurnalın 1884-cü ilin mart ayınadək cəmi 11 nömrəsi 

nəşr olunmuşdu. Həmin müddətdən qəzetə çevrilən «Kəşkül» 

müəyyən fasilələrlə 1891-ci ilədək nəşr edildi. «Əkinçi»nin ideya 

istiqamətini davam etdirən «Kəşkül» qəzeti ətrafında H.Zərdabi, 

S.Ə.Şirvani, F.Köçərli, M.Şahtaxtlı, S.M.Qənizadə, A.Çernyayevski 

və başqa mütərəqqi ziyalılar fəaliyyət göstərirdilər. Qəzetdə dövrün 

aktual ictimai-iqtisadi problemlərinə toxunulur, maarifçilik ideyaları 

yayılır, milli birlik ideyası təbliğ olunurdu. Dərc olunan məqalələrdə 

fanatizm, cəhalət və gerilik tənqid olunurdu. Qəzetin eyni zamanda 

Şərq və Qərb ədəbiyyatı klassiklərinin yaradıcılığına öz səhifələrində 

yer ayırması da əhəmiyyətli idi. 

 «Kəşkül» qəzeti Azərbaycan türkləri arasında milli şüurun 

oyanışında, milliyyət hissinin canlanmasında əhəmiyyətli rol oynadı. 

Qəzetin səhifələrində M.Sultanovun dərc etdirdiyi xəyali dialoq 

Qafqaz müsəlmanlarının millət və din məsələsində görüşlərinə əks 

etdirməklə yanaşı, qəzetin bu istiqamətdəki fəaliyyətini də açıqlamış 

olur: 

Sual:-Millətin nədir? 

Cavab:-Müsəlmanam, həm də türkəm. 

Sual:-Osmanlımısan? 

Cavab:-Xeyr, bicanlıyam. 

Sual:-Azərbaycanlıların ölkəsi haradı? 

Cavab:-Bildiyim qədəriylə Arazın o tərəfində azərilər 

yaşayır, bu tərəfində bicanlılar, ikisi birlikdə Azərbaycan olur. Biz 

ayrı-ayrı bicanlıyıq. 

Sual:-Türkcə danışırsan, öylə isə türkmüsən? 

Cavab:-Mənim halımı açıqlayan bir kəlmə yoxdur. Türkəm, 

fəqət bicanlı. 

Sual:-Özünə bicanlı türk deyincə, niyə azərbaycanlı türk 

deyərək bu əsələni həll etmirsən».
32
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«Kəşkül» qəzeti ana dili və əlifba məsələsinə xüsusi diqqət 

yetirirdi. Qəzet bu məsələdə M.F.Axundovun mövqeyini müdafiə və 

təbliğ edirdi. Qəzet yazırdı ki, «...millətini əbədi saxlamaq istəyənlər 

öz ana dilini saxlamağa çalışmalıdırlar və o dildə ülul və fünunu 

övladi-millətə verməlidirlər»
33
 

1891-ci ildə «Kəşkül» qəzetinin nəşrinin dayandırılmasından 

sonra milli mətbuatdan məhrum edilmiş fikir sahibləri öz əsərlərini 

Bakıda rus dilində dərc edilən «Kaspi», «Bakinskie izvestiya», 

«Baku» və başqa mətbuat orqanlarında çıxarmaq məcburiyyətində 

qaldılar. Bu illərdə Azərbaycan ziyalıları Tiflisdə, Baxçasarayda, İs-

tanbulda, Tehranda, Kəlküttədə, Qahirədə, Peterburqda, Moskvada 

dərc olunan qəzet və jurnallarda da öz yazılarını dərc etdirirdilər. 

Bunların içərisində «Kavkaz», «Tiflisski listok», «Novoe obozrenie» 

(Tiflis), «Moskovskie vedomosti» (Moskva), «Peterburqskie ve-

domosti» (Peterburq), «Tərcüman» (Baxçasaray), «Həblülmətin» 

(Kəlküttə), «Sürəyya» (Qahirə) və s. xüsusi yer tuturdu. 

1891-ci ildən 1903-cü ilədək Azərbaycanda ana dilində 

mətbuat olmamışdır. Lakin Azərbaycan ziyalıları ana dilli mətbuat 

uğrunda daim mübarizə aparmışlar. M.Şahtaxtlı, S.Mehmandarov, 

S.M.Qənizadə, H.Mahmudbəyov, N.Nərimanov, Ə.Ağaoğlu və 

başqaları dəfələrlə bu məqsədlə hökumətə müraciət etmişlər. Çar 

hakim dairələri ana dilli mətbuatla bağlı verilən ərizələri müxtəlif 

bəhanələrlə rədd etmişdir. H.Mahmudbəyov və S.M.Qəniyevin 

Bakıda «Novbar» adlı jurnal, «Çıraq» və «Maarifat», Ə.Ağayevin 

«Məşriq» adlı qəzet çıxarmaq haqqındakı ərizələrinə cavab olaraq, 

daxili işlər nazirliyinin 6 iyun 1896-cı il, 19 fevral 1897-ci il, 8 may 

1897-ci il tarixli göstərişlərində deyilirdi ki, rus olmayanları 

ruslardan uzaqlaşdırdığına görə, rus olmayan xalqın dilində qəzet və 

yaxud jurnal nəşri haqqında xahişin yerinə yetirilməsini daxili işlər 

nazirliyi münasib hesab etmir.
34
 

 Azərbaycanda kitabxanalar və qiraətxanalar yaranmağa 

başlayırdı. 1894-cü ildə N.Nərimanovun Bakıda açdığı milli 

qiraətxana əhalinin maariflənməsində mühüm rol oynayırdı. Bu, 

Rusiyada müsəlmanlar üçün təşkil edilmiş ilk mədəniyyət ocağı idi. 

Mətbuata həvəs oyatmaq, qəzet, jurnal və kitab oxumaq vərdişi 

təlqin etmək baxımından bu təşəbbüsün qiyməti əvəssiz idi. Qiraət-

xana Rusiya və xaricdən təkcə 27 adda qəzet alırdı. «Qiraətxananın 

fəaliyyətə başlamasından bir ay keçməmiş orada 710 oxucu qeydə 
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alınmışdır ki, onun 292 nəfəri türk idi. 1897-ci ildə isə milli qira-

ətxanadan istifadə edən Azərbaycan türklərinin sayı 8619 nəfərə 

çatırdı.»
35
 

Azərbaycan ziyalıları milli mətbuat uğrunda mübarizəni 

davam etdirir, çar hökumətinin milli müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı 

çıxırdılar.  

N.Nərimanov «Yazıçılıq edən müsəlman ziyalıları haqqında 

bir neçə söz» adlı məqaləsində yazırdı: «...Yaxşı olardı ki, bütün 

Zaqafqaziya üçün Azərbaycan dilində heç olmazsa bircə qəzet nəşr 

oluna idi və Rusiya müsəlmanlarına aid olan cari məsələlər həmin 

qəzetdə müzakirə oluna idi. O zaman cəmiyyətin nə öz ana dilində 

qəzet oxuyub ondan tələb olunan şeyləri və nə də geri qaldığını 

bilməyə imkanı olardı. Lakin nə qədər ki, belə bir qəzet yoxdur, 

oxumuş müsəlmanlar qızıl vaxtlarını müsəlmanların anlamadığı dildə 

faydasız məqalələr yazmağa sərf etmək əvəzinə, bu və ya digər mə-

sələlər haqqında sadə Azərbaycan dilində kitabçalar nəşr etsələr... 

daha ağıllı işlər görmüş olardılar».
36
 

 Milli mətbuat uğrunda mübarizə aparan ziyalılardan biri də 

Moskva qəzetlərinin Yaxın Şərq üzrə müxbiri olmuş M.Şahtaxtlı idi. 

O, sonralar Peterburq baş mətbuat idarəsinin sədri Solovyovla milli 

mətbuatın nəşri barədə söhbətini belə təsvir edirdi: «...Var qüvvəmlə 

ona dil töküb xahiş etdim, lakin bundan heç bir şey çıxmadı... O 

dedi: 

- Tatar dilində qəzetə heç cürə icazə verə bilmirəm. İstə-

yirsinizsə rusca qəzet çıxarmanıza icazə verim. Qoy tatarlar sizdən 

nümunə götürüb rus dilində təhsil alsınlar. Siz rusca ə’la danışırsınız. 

Tatar qəzeti nəyinizə lazımdır? 

- Mən həmvətənlərimin hamısının tərəqqisinə kömək etmək 

istəyirəm. Tatarlar hamısı rus dilində təhsil ala bilməzlər. Bu ancaq 

varlı ailələrə müyəssər olan bir ne’mətdir. 

- Qəzet xalqın nəyinə lazımdır? Ziyalılar qoy rus dilində 

oxusunlar, adi tatarlar isə qoy gedib sürülərini otarsınlar».
37
 

Çarizmin müstəmləkəçilik siyasəti Azərbaycan xalqına qarşı 

daha sərt idi. Çünki Qafqazda yaşayan digər xalqların vəziyyəti 

azərbaycanlılarınkı qədər dözülməz deyildi. Belə ki, 1900-cü ildə 

bütün Qafqazda rusca 33, gürcücə 9, ermənicə 5 adda qəzet və jurnal 

nəşr olunurdu.
38

 Azərbaycan türkcəsi ilə mətbuat nəşrinə icazə ve-



 

 22 

rilmirdi. 1903-cü ildə isə Qafqazda rusca 40, gürcücə 7, ermənicə 6 

adda mətbuat orqanı dərc edilirdi.
39
 

M.Şahtaxtlı gərgin və uzun mübarizədən sonra 1903-cü ildə 

«Şərqi-Rus» adlı ana dilli qəzetin nəşrinə nail oldu. «Şərqi-Rus» 

qəzeti səhifələrində çar hökumətinin rəsmi qərar və göstərişləri öz 

əksini tapsa da, qəzet başlıca olaraq «Kaspi» və «Tərcüman»ın 

ən’ənələrini davam etdirir, milli və dini ideyaların yayılmasına 

çalışırdı. Qəzet öz səhifələrində türkçü və islamçı Əbdürrəşid İbra-

himovun, Ərtoğrul oğlunun /Kazan/, Rəşid bəy İsmayılovun 

/Buxara/, Həsən Səbri Ayvazovun /Krım/ yazılarına geniş yer verirdi. 

Qəzetdə dərc olunan İslamiyyət eyni insaniyyətdir», «İslamiyyət və 

tatarlar», «İttihadi-islam və yaxud panislamizm» və başqa məqalələr 

onun ideya istiqaməti haqqında dolğun mə’lumat verir.  

Qəzetin nəşrinə icazə almaq M.Şahtaxtlıya çox çətinliklər 

hesabına  başa gəlmişdi. «Şərqi-Rus»un  nəşrinə  icazə verilməsinin 

«səbəb»ini başa düşmək üçün mülki hissə üzrə Qafqaz Baş İdarəsinin 

daxili işlər nazirliyinə yazdığı 28 oktyabr 1902-ci il tarixli məktubun 

məzmunu ilə tanış olmaq kifayətdir. Həmin məktubda deyilir ki, «rus 

dilinin vasitəsilə maarif yolu ilə Qafqaz müsəlmanlarının mədəni 

səviyyəsini yüksəltmək vacibdir, lakin bu yolun qeyri-mümkünlüyü 

də şübhəsizdir.Çünki Qafqazda və Orta Asiyada rus müsəlmanları 

arasında rus danışıq dili, xüsusilə rus yazılı dili ilə lazımi dərəcədə 

tanışlıq yoxdur. Bununla bərabər qonşu müsəlman dövlətləri onlara 

müntəzəm olaraq zərərli tə’sir göstərir və bu zərərli tə’sir burada 

özünü büruzə verməkdədir. Senzura komitəsinin göstərdiyi kimi, 

Şərq dillərində Qafqaza daxil olan mətbuat müsəlmanların qiraəti 

üçün zərərlidir, çünki bu mətbuatda Şərqə hüsni-rəğbət aşılanır. Hər 

il Məkkə və Mədinəyə ziyarətə getmək rus müsəlmanlarının islam 

ölkələrindəki həmdinləri ilə mə’nəvi əlaqəsini sözsüz ki, 

möhkəmləndirir. Mahir natiqlik qabiliyyətinə malik olan dərvişlər 

bizim yerlərin müsəlmanlarını müntəzəm surətdə fanatikləşdirir, 

onların rus mühiti ilə qatışıb birləşməsinə imkan vermir. Bu kimi 

acınacaqlı hadisələrlə mübarizə aparmaq yalnız rus təbəəliyi 

əsaslarına xidmət etməyi bacaran və bizim əyalətin müsəlmanlarının 

başa düşəcəyi dildə, məqsədəuyğun redaktə edilən ciddi bir qəzetin 

köməyi ilə mümkündür... Qafqaz senzura komitəsi Şahtaxtinskinin 

Azərbaycan ləhcəsində nəzərdə tutduğu nəşriyyatın arzu edilən və 

xeyirli olduğunu təsdiq edir. Bu fikirlə tamamilə razılaşaraq və Tiflis 
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quberniyasının polis rəisinin qərarına uyğun olaraq, mən Şahtaxtin-

skinin izah edilən xahişinin yerinə yetirilməsinə e’tiraz etmirəm». 

M.Şahtaxtlının daxili işlər nazirliyinə göndərdiyi 18 yanvar 

1903-cü il tarixli əlavə xahişində göstərilirdi ki,  «Şərqi-Rus» qəzeti 

«Şərqdə rus işinə xidmət göstərəcəkdir».
40
 

M.Şahtaxtlı ana dilli mətbuat naminə güzəştlərə getmiş, 

qəzetin adının və orada dərc olunacaq yazıların zahirən də olsa rəsmi 

dairələrin istək və arzularına uyğunluğuna çalışmışdır. 

M.Şahtaxtlının özünün qəzetdə dərc olunmuş yazılarında 

türkçülük ideyaları təbliğ olunur, bütün türk xalqları üçün ortaq 

ədəbi dilin yaradılmasına çalışırdı. Qəzeti bütün türk xalqlarının 

anlaya biləcəyi ortaq türkcədə nəşr etdirdiyi üçündür ki, Daxili İşlər 

Nazirliyinin Qafqaz nəzarət komitəsinin qeyri-rus və Şərq dilləri 

üzrə baş nəzarətçisi senzor Q.Kişmişev, 1903-cü il iyun ayının 

əvvəllərində M. Şahtaxtlıya «Şərqi-Rus» qəzetini «yer üzündəki türk-

tatar tayfalarının bütün ləhcə və dialektlərinin qatışığı olan bir 

dildə», «sün’i bir dildə» buraxdığına görə ciddi xəbərdarlıq etmişdi. 

Həmin ilin oktyabrında Q.Kişmişevin tələbinə və Qafqaz hərbi 

dairəsinin baş qərargah şö’bəsinin tərcüməçisi M.Ş. Mirzəyevin 

izahatına əsasən Qafqaz nəzarət komitəsi mətbuat işləri üzrə Baş 

idarənin müdirindən bu məsələ üstündə M.Şahtaxtlını cəzalandırma-

ğı xahiş etmişdi. 

«Şərqi-rus» qəzetinin əlaqələri geniş idi. Redaksiya 

Peterburq, Moskva, Kazan, Həştərxan və Təbriz şəhərlərindən, Krım, 

Qazaxıstan, Türkmənistan və Sibirin müxtəlif yerlərindən müxbir 

məktubları alırdı. Qəzetin Bakı, İrəvan, Gəncə, Şuşa, Şamaxı, Şəki, 

Baxçasaray, Kazan, Həştərxan, Omsk, Uralsk, Urgənç, İstanbul şə-

hərlərində xüsusi təmsilçiləri-vəkilləri var idi.
41

 

Teatrın meydana gəlməsi Azərbaycan milli hərəkatının 

mühüm hadisələrindən biridir. Bakı realnı məktəbinin bir qrup 

həvəskarı 1873-cü il mart ayının 22-də Novruz bayramı günü 

dramaturq M.F.Axundovun «Hacı Qara» komediyasını səhnəyə 

qoydu. H.Zərdabi və dramaturq N.Vəzirov tamaşanın 

hazırlanmasında böyük rol oynadılar. 1883-cü ildə H.Z. Tağıyevin 

ilk teatr binası tikdirməsi Azərbaycanda teatr sənətinin dirçəlişi üçün 

bir təkan oldu. 

Milli teatrın yaranması Azərbaycan ədəbiyyatında əsası 

M.F.Axundov tərəfindən qoyulmuş dramaturgiyanın inkişafı üçün 
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böyük imkanlar açdı. N.Vəzirov, Ə.Haqverdiyev, N.Nərimanov və b. 

dramaturqlar mövzusu xalqın həyatından alınmış əsərlərlə 

dramaturgiyanın inkişafında böyük xidmət göstərdilər. 

XIX yüzilliyin sonlarında Azərbaycanda yaradılan ədəbi 

məclislər ədəbi prosesə fəal tə’sir göstərirdi. Qarabağdakı «Məclisi-

üns», «Məclisi-fəramuşan», Bakıdakı «Məcmeüm-şüəra», 

Ordubaddakı «Əncüməni-şüəra», Şamaxıdakı «Beytüs-Səfa» və 

başqa ədəbi məclislər ədəbiyyatın xalq həyatına bağlanması və 

ictimai motivlərlə zənginləşməsində mühüm rol oynayırdı. Məclislə-

rə S.Ə.Şirvani, M.M.Nəvvab, X.Natəvan, M.T.Sidqi, M.Cürmi kimi 

mütərəqqi fikir sahiblərinin rəhbərlik etməsi onların fəaliyyətinin 

daha canlı keçməsinə imkan yaradırdı. 

XIX yüzilliyin sonları, XX yüzilliyin əvvəllərində incə-

sənətin başqa sahələri də öz inkişafında yeni nailiyyətlər qazanırdı. 

Azərbaycanda aşıq musiqisinə, muğam sənətinə meyl güclü idi. 

Aşıqlar xalq içərisinə çıxır, şənliklərdə iştirak edir, savadsız 

kütlələrin mə’nəvi tərbiyəsinə tə’sir edirdi. 

Neft sənayesinin inkişafı şəhərlərin görünüşünü dəyişdirirdi. 

Neft sahibkarlarının tikdirdikləri ictimai binalar, yaşayış evləri, teatr 

və mədəniyyət ocaqları, məscidlər özünün me’marlıq üslubu ilə se-

çilirdi. Azərbaycanda Usta Əvəz, Usta Qənbər Qarabaği kimi mahir 

me’marlar, tikinti ustaları və nəqqaşlar nəsli yetişirdi. Məşhur Nuxa 

Xan Sarayının bərpası bu dövrün ən mükəmməl bərpaçılıq 

işlərindəndir. 

XIX əsrin son rübü və XX yüzilliyin ilk illərində Azər-

baycan milli hərəkatı xalqın sosial-mədəni yüksəlişinə, oyanışına 

yönəlmişdi. Azərbaycan xalqı yeni əsrin siyasi təlatümlərinə «millət 

olmaq əzmi»ni gerçəkləşdirmək ümidi ilə daxil olurdu. 
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2. İslamçılıq və türkçülük cərəyanlarının  aydınlarımıza tə`siri 

XIX əsrin son rübündə Azərbaycanda kapitalist münasi-
bətlərinin sür`ətli inkişafı milli  sənaye burjuaziyası və ziyalı  

zümrəsinin yetişməsi, xalqın milli-siyasi oyanma prosesinin 

dərinləşməsi, millətin meydana gəlməsi, maarifçilik və milli 

hərəkatın sonrakı yüksəlişində mühüm rol oynamış bir sıra ictimai-

siyasi cərəyanların geniş yayılması ilə səciyyələnir. Yusif Akçura 

oğlu yazırdı ki, millət anlayışı Avropada meydana gəlmiş, «...İlkin 

olaraq və ən yüksək dərəcədə Avropa ilə sıx əlaqələrdə və qarşılıqlı 

münasibətlərdə olan türk tayfaları tərəfindən mənimsənilmişdir. Bu 

çoxlu türk tayfalarına osmanlılar adlanan qərb türkləri, Krım türkləri, 

Volqa sahillərində yerləşən şimal türkləri, habelə Qafqazdakı azəri 

türkləri aiddir. Beləliklə, XIX əsrin sonuna yaxın biz «türklərin» bu 

dörd qrupunda milli təfəkkürün yaranması və yayılmasının şahidi 

oluruq».
42

 

Bu dövrdə dünya müsəlmanlarını və türk xalqlarını, o 

cümlədən də Azərbaycanı əhatə edən panislamizm (islamçılıq) və 

pantürkizm (türkçülük) cərəyanları geniş yayılmışdır. Şərqdə 

«İttihadi-islam» (İslam birliyi) adı ilə yayılmış islamçılıq Əhməd 

Ağaoğlunun fikrincə, Quranın təbiətindən doğsa da, o, siyasi bir 

cərəyan kimi ancaq Seyid Cəmaləddin Əfqaninin zühuru ilə dünya 

üzü gördü. İslamın xəstə cəhətinin sağaltmaq məsələsini həllində «... 

üç cərəyan müşahidə olunur: onlardan birincisi «ifrat mütərəqqiçi-
lər» (yaxud «yeni müsəlmanlar»), ikincisi, «ifrat köhnəpərəstlər», 

(yaxud «qədimi müsəlmanlar»), üçüncüsü, bu iki cərəyanın arasında 

orta xətt götürən panislamistlər». Ə.Ağaoğlu göstərir ki, «birincilər 

çıxış yolunu qeydsiz-şərtsiz Avropanı təqliddə, Avropasayağı həyat 

tərzi qurmaqda, onu eyni ilə Şərqə göçürməkdə görür, ikincilər isə 

əksinə, keçmişə qayıtmağı üstün tuturdular. «Panislamizm» özünün 

daxili məzmununa görə əslində geriyə dönməkdir, amma göhnəlik 

girdabında qapanıb qalmaq deyildir. Bu geriyə dönüş daha 

inamla,daha böyük qüvvətlə irəliyə atılmaq üçün vasitədir».
43

 

«İttihadi-İslam»ın banisi XIX əsr İslam modernizminin baş-
çısı Seyid (yaxud Şeyx) Məhəmməd Cəmaləddin əl-Əfqani (əsl adı 

Seyid Məhəmməd ibn Səfdər) (1838-1897) olmuşdur.
 44
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C.Əfqani islamda azadfikirliliyi mümkün və zəruri hesab 

edir, islamın tənəzzülünün səbəblərini araşdırmağa və onun qarşısını 

almağa çalışırdı. O, müsəlmanları ehkamlardan uzaqlaşmağa, təriqət 

parçalanmalarına son qoymağa, Qərbin elmi, mədəni nailiyyətlərini 

mənimsəməyə çağırırdı. Şeyx Cəmaləddin millətin birliyi və 

həmrə`yliyi üçün iki mühüm amili: dil və din birliyini əsas gö-
türürdü. O yazırdı: «...Dil birliyi, yə`ni milli birlik dini birlikdən 

daha möhkəm və sabitdir...Dil birliyindən hasil olan əlaqə və 

ittifaqın tə`siri dini əlaqələrin tə`sirindən daha artıqdır».
 4

 O, qeyd 

edirdi ki, «Dil birliyi olmasa, milli vəhdətin həqiqi mə`nası və həyati 

gücü də ola bilməz. Dil birliyi insanlar arasında son dərəcə böyük 

gücə - qüvvəyə malik olan əsas əlaqə vasitəsidir».
 45

 

C.Əfqani islam dünyasının dirçəlişi və yüksəlişi üçün milli 

özünüdərki vacib hesab edir, islam dünyasının mövcudluğuna və in-
kişafına olan ümidləri  milli özünüdərketmə şüuru və müsəlmanların 

milli tərəqqisi ilə əlaqələndirirdi. O, müstəmləkə zülmünə qarşı mü-
barizədə millətçilikdən bir silah, vasitə kimi istifadə olunması mövq-
eyindən çıxış edir, bütün imperiyaların, müstəmləkəçi ölkələrin da-
ğılmalı olduğu fikrini qətiyyətlə müdafiə edirdi. 

Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda panislamizm hərəka-
tının yayılmasını müşahidə etmək haqqında mərkəzdən göstəriş alan 

yerli jandarm idarələrinin mə`lumatında göstərilirdi ki, panislamizmi 

Türkiyə sultanı II Əbdülhəmid və alman imperatoru II Vilhelm 

müdafiə edir. «İttihadi-İslam»ın məqsədi bütün müsəlmanları birləş-
dirmək, ruslar və xristianlar arasında islamı yaymaq, Avropa dövlət-
lərinin siyasətinə müdaxilə etmək və s. ibarətdir.

 46
 

Azərbaycanda islamçılıq, Şeyx Cəmaləddinin ideyaları 

müxtəlif formalarda yayılırdı. Onunla təmasda və ünsiyyətdə olan 

Azərbaycan ziyalılarından Əli bəy Hüseynzadə Əhməd Ağaoğlu, 

Məhəmməd ağa Şahtaxtlı, Ö.F.Ne`manzadə, M.Sidqi və s., əsərləri 

ilə tanış olan M.Ə.Rəsulzadə, C.Məmmədquluzadə, C.Cabbarlı və s. 

ziyalılar ictimai-siyasi fikrin inkişafına böyük tə`sir göstərirdilər.
 47

 

XIX yüzilliyin sonlarında türk xalqlarının oyanışı güclənir, 

onlar arasında pantürkizm ideyaları yaranır və yayılırdı. Rusiya im-
periyasının müsəlman-türk xalqlarının oyanışında və qabaqcıl 

ideyalara yiyələnməsində  böyük rol oynamış şəxsiyyətlərdən biri 

«XIX  əsrin ən böyük islahatçısı», «türk dünyasını oyandıran» 

İsmayıl bəy Qaspralı (1851-1914) olmuşdur. O, 1883-cü il aprelin 
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10-da nəşrinə başladığı «Tərcüman» qəzetində dərc etdirdiyi əsərlə-
rində bütün türk xalqlarını ortaq və təmiz bir dil ətrafında bir-
ləşdirmək istəyirdi. 

C.S.Kırımər «Qaspralı İsmayıl bəy» əsərində yazırdı: 

«Sönmüş kalpleri ne ile yandırmalı? Basireti kesmiş perdeleri ne ile 

kaldırmalı? Qaflet sahrasında serilib kalmış koca  bir milleti ne ile 

ayağa turğuzmalı?» sualleri ilə başlayan İsmayıl beyin bütün hayatı 

bunların cavabını bilmak ve hayata keçirmekde keçdi. O, Türk tari-
hinden bu qaye ile bahsetti. Türk dil birliğini bu maksatla ireli sürdü. 

«Üsulu cedit» mekteblerini  bu emelle düşündü, Medreselerin 

islahatını bu niyetle ireli sürdü.Cemiyeti hayriyeleri bu düşünce ile 

kurdurdu».
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İsmayıl bəy Qaspralı rus millətçiliyinin, panislavizm hərəka-
tının türk-müsəlman xalqları üçün böyük təhlükə yaratdığını dərk 

edirdi və imperiyanın müsəlman xalqları arasında milli şüurun for-
malaşması, əməkdaşlığı, birliyi ideyası ilə çıxış etməyə başlamışdı. 

O, yazırdı: «Asiya və Avropanın bir qismində sanki böyük bir millət-

türk-tatar milləti var. Bu millət dağınıq, parça-parça, zəif, digər mil-
lətlərə nisbətən elm və mə`rifətcə, sərvət və mədəniyyətcə çox geridə 

qalmışdır. Belə davam edərsə, əbədi mübarizə qanununa uyğun 

olaraq məhv olacaq, başqa millətlər tərəfindən udulacaqdır...»
49

. 

İsmayıl bəy Qaspralı irəli sürdüyü «dildə, işdə, fikirdə 

birlik!» tezisini prinsip e`tibarilə həm «müsəlman birliyi» 

(panislamizm), həm də «türk-tatar müsəlman birliyi» (pantürkizm) 

tə`liminə tətbiq edirdi. Dil, din, adət və ən`ənəni millətin əsas 

prinsipləri kimi götürən İsmayıl bəy «cədidçilik» («Üsuli-cədid»), 

yə`ni «yeni üsul» adlanan islahat hərəkatının genişlənməsində, bu cə-
rəyanın «qədimçilər» («Üsuli-qədim»), yə`ni «köhnə üsul» cərəya-
nına qarşı mübarizəsində fəal iştirak etmişdir.

 
 

İsmayıl bəy Qaspralının Azərbaycan ziyalılarına böyük 

tə`siri olmuşdur. Azərbaycan milli mətbuatı onu «möhtərəm ustad», 

«fəxri-millət», «böyük İsmayıl bəy», «türklükü paydar, millətin 

namdar etməkə çalışmaqdan yorulmaq bilməyən...ustadi-əzim» 

adlandırırdı.
50

 Onun tə`siri ilə Azərbaycanda türkçülüyün əsas 

ideoloqu və təbliğçiləri Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu, Ə.M.Topçubaşi, 

M.Ə.Rəsulzadə, M.E.Şeyxzadə, Ə.A.Müznib, C.Hacıbəyli, 

M.B.Məmmədzadə, Ə.Kamal bəy, S.İbrahimov və başqaları türk-
çülük ideya və siyasətini müdafiə və inkişaf etdirmişlər. 
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Azərbaycanda milli hərəkatın inkişafında ziyalılar /aydınlar/ 

böyük rol oynayırdılar. Artıq XX yüzilliyin başlanğıcında milli inqi-

labi prosesə tə’sir göstərə biləcək qədər güclü ziyalı təbəqəsi forma-

laşmışdır. Konkret və vahid proqrama malik siyasi təşkilat olmadığı 

bir dövrdə Azərbaycan ziyalıları bu siyasi təşkilatın görə biləcəyi 

ağır, çətin, həlli mürəkkəb olan bir missiyaya xidmət edirdi. Onlar 

Azərbaycanın iqtisadi və mə’nəvi dirçəlişi üçün maarif və mədəniy-

yətin mühüm rolunu dərk edir, əsas fəaliyyətlərini bu istiqamətdə 

qururdular. Azərbaycan ziyalıları müxtəlif mətbuat orqanlarında dərc 

olunan yazılarında müsəlmanların siyasi hüquqsuzluğundan, ictimai 

siyasi və mədəni-maarif sahəsində mövcud olan çətinliklərdən və s. 

problemlərdən bəhs edirdilər. 

Azərbaycan ziyalıları xalqın milli oyanışında, milli-azadlıq 

hərəkatının istiqamətləndirilməsində və onun siyasi mübarizə 

məktəbinə çevrilməsində əhəmiyyətli rol oynamışdır. Sovet 

tarixşünaslığı tədqiq olunan dövrdə Azərbaycanda baş verən 

prosesləri qeyd-şərtsiz fəhlə sinfinin adı ilə bağlamış, bu prosesdə 

kifayət qədər rol oynamış ziyalıların, xüsusilə də milli burjuaziya 

sinfinə mənsub ziyalıların fəaliyyətini ya işıqlandırmamış, yaxud da 

təhrif etmişlər. 

Bu isə milli hərəkat tarixinin öyrənilməsində ciddi səhv və 

yanlışlıqlara gətirib çıxarmışdır. Çünki, Azərbaycan ziyalıları milli 

hərəkatın inkişafında elə spesifik mövqeyə malik olmuşlar ki, onu 

konkret olaraq təhlil etmədən dövrün siyasi mənzərəsini canlandır-

maq mümkün deyildir. Azərbaycan XX yüzilliyə  dövrün siyasi 

hadisələrinə kifayət qədər tə’sir göstərə biləcək güclü ziyalı 

potensialı ilə qədəm qoymuşdu. Bunların arasında siyasət 

meydanında özünü göstərə biləcək, Rusiya, Türkiyə və Avropanın 

ayrı-ayrı universitetlərində oxumuş təcrübəli şəxslər olduğu kimi, 

yazıçı, jurnalist, müəllim və sənaye-ticarət sahəsində çalışmağa qadir 

milli burjuaziya nümayəndələri də var idi. Onlar milli, demokratik 

ideyalar təbliğ edir, daha da ciddi işlər görmək üçün əlverişli şərait 

gözləyirdilər. Azərbaycanın milli ziyalı təbəqəsi xalqın gələcəyinə 

böyük ümid bəsləyirdilər. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, XX yüzilliyin başlanğıcında 

Azərbaycan xalqı məhkum vəziyyətdə yaşayır və çarizmin milli-

müstəmləkəçilik zülmünə mə’ruz qalırdı. Belə bir dövrdə ziyalıların 

qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri xalqın milli mənlik şüurunu 
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oyandırmaq, onu milli hüquqları uğrunda mübarizəyə cəlb etməkdən 

ibarət idi. Öz millətini dünyanın qabaqcıl millətləri sırasında görmək 

istəyən Azərbaycan ziyalıları müstəmləkəçilik maneələrini qətiyyətlə 

dəf etməyə çalışırdılar. 

Lakin «...millətin qabaqcılları olan və min dürlü müşkülat 

içərisində yetişə bilən ziyalılar və qələm sahibləri daima tə’qiblərə 

mə`ruz qalır, şiddətli bir kontrol altında saxlanılırdı».
51

 Bu isə on-

ların mübarizəsini çətinləşdirirdi. Azərbaycan ziyalıları əsasən aşa-

ğıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərirdilər: 

a/  maarif və mədəniyyətin inkişafı, cəhalət və fanatizmin 

tənqidi; 

b/ xalqın milli şüurunun oyanması, milli özünü dərkinin 

inkişafı, onun haqq və hüququnun dərk olunmasına çalışılması;  

v/  çarizmin müstəmləkəçilik və milli ədavət siyasətinin 

ifşası; 

ğ/  islam bayrağı altında azadlıq ideyasının yayılması 

uğrunda mübarizə; 

d/ türk xalqlarının birliyi ideyasının /vahid dil, vahid 

ədəbiyyat, mə»nəvi mədəniyyətin ümumiliyi və s./ təbliği.  

 Tahir Sünbül bu dövrü xarakterizə edərək yazırdı ki, əsrin 

əvvəllərində hələ siyasi partiyaların formalaşdığı dövrdə» gənc 

türklər hərəkatının tarixi» altında qaçan Azərbaycan ziyalıları 

arasında ilk siyasi təşəbbüslər başlanmışdır.
 
Bu ziyalılar tatar türklə-

rindən daha millətçi, gənc türklərdən daha artıq türkçü olmuşlar. 

Onların arasında Ə.Ağaoğlu, Ə.Hüseynzadə, Ə.M.Topçubaşi, 

M.Ə.Rəsulzadə N.Nərimanov, H.Vəzirov, Ü. və C.Hacıbəyovlar 

kimi şəxsiyyətlərin olduğunu qeyd edən tədqiqatçı bu ziyalıları 

Azərbaycan türkləri arasında siyasi partiyaların yaranması tarixinin 

ilk fidanları kimi səciyyələndirir.
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Azərbaycan aydınlarının siyasi mübarizə meydanına atılması 

milli mətbuatın çiçəklənməsi ilə müşayiət olunurdu. «Şərqi-Rus» 

(1903) qəzetinin nəşrindən sonra biri-birinin ardınca həyata qədəm 

basan «Həyat» (1905), «Molla Nəsrəddin»(1906), «Dəbistan»(1906), 

«Rəhbər»(1906), «İrşad»(1906), «Də’vət-qoç»(1906), «Füzu-

yat»(1907), «Yoldaş»(1907), «Tərəqqi»(1907), «Bəhlul»(1907), 

«Zənbur»(1909), «Həqiqət»(1909), «Arı»(1910), «Məktəb»(1911), 

«Mə’lumat»(1911), «İşıq»(1911), «Şəlalə»(1912) və b.  
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Mətbuat orqanları ziyalıların fəaliyyətinin canlanmasına 

səbəb oldu. Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu, Ə.M.Topçubaşi, 

M.Ə.Rəsulzadə, C.Hacıbəyov, C.Məmmədquluzadə, N.Nərimanov, 

S.M.Qənizadə, F.Köçərli, E.Sultanov, R.Əfəndiyev, 

Ö.F.Ne’manzadə, H.Cavid, M.Hadi, A.Səhhət, A.Şaiq, S.S.Axundov, 

S.Hüseyn, A.Sur, Y.V.Çəmənzəminli və digər ziyalılar millətin 

oyanışı üçün əllərindən gələni əsirgəmir, bu işdə mətbuatın imkanla-

rından bəhrələnirdilər. Adı çəkilən ziyalıların həyat və 

fəaliyyətlərinin xüsusi tədqiqinə ehtiyac vardır. 
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3. «Türkləşmək, islamlaşmaq,  

avropalaşmaq» 

      Əli  bəy  Hüseynzadə 

  

Azərbaycan milli hərəkatı tarixində mühüm rol oynayan 

şəxsiyyətlərdən biri Əli bəy Hüseynzadədir. Görkəmli  ictimai-siyasi  

xadim olan Ə.Hüseynzadə dövrünün ədəbiyyatşünası, rəssamı, 

jurnalisti kimi zəngin, maraqlı bir yaradıcılıq yolu keçmişdir. 1864-

cü ildə Salyanda anadan olan Ə.Hüseynzadə ailə vəziyyəti ilə əlaqə-

dar olaraq Tiflisə köçmüş və ədibin uşaqlıq çağları bu şəhərdə 

keçmişdir. Atasının vəfatından sonra Əli bəy Qafqaz şeyxülislamı 

olan babası Axund Əhməd Səlyaninin himayəsi və tərbiyəsi altında 

yaşamışdır. Ə.Hüseynzadə 1875-1885-ci illərdə Tiflis 

gimnaziyasında oxumuş, ana dilindən başqa rus, fars və ərəb dilləri-

nin incəliklərinə yiyələnmişdir. 

1885-ci ildə Tiflis gimnaziyasını müvəffəqiyyətlə bitirən 

Ə.Hüseynzadə Peterburq universitetinin fizika və təbiyyat 

fakültəsinə daxil olmuşdur. Universitetdə oxuduğu illərdə 

Mendeleyev, Vaqner kimi məşhur professorların mühazirələrini 

dinləməklə yanaşı, ədəbiyyata və siyasətə də maraq göstərən 

Ə.Hüseynzadə çox keçmədən tələbə inqilabi hərəkatına qoşulur. 

Məhz inqilabi hərəkatda iştirak etdiyi üçün Ə.Hüseynzadəni univer-

sitetdən xaric edirlər. 

Peterburq universitetindən xaric edildikdən  sonra 

Ə.Hüseynzadə Türkiyəyə gedərək,  İstanbul universitetinin hərbi tibb 

fakültəsinə daxil olur. Universiteti həkim-dermatoloq və yüzbaşı 

rütbəsi ilə bitirən Ə.Hüseynzadə burada daha çox siyasətlə 

maraqlanır. O, 1889-cu ilin mayında İstanbulda İbrahim Temo, İshaq 

Sükuti, Abdulla Cövdət və başqa türk ziyalıları ilə birlikdə «İttihad 

və tərəqqi» cəmiyyətinin əsasını qoyur.
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1897-ci ildə Osmanlı-Yunanıstan müharibəsi zamanı «Qızıl 

Ay» hey’ətinin tərkibində İtaliyaya gedən Ə.Hüseynzadə hərbi həkim 

kimi bu müharibənin iştirakçılarından biri olmuşdur. Üç il sonra isə 

o, müsabiqə yolu ilə İstanbul universitetinin əsgəri tibb fakültəsinə 

professor köməkçisi tə’yin edilmişdir.   

«İttihad və tərəqqi» cəmiyyətinin Mərkəzi Komitəsinin üzvü 

kimi fəaliyyət göstərən Ə.Hüseynzadə türk xalqlarının oyanması, 
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milli-mədəni, dil baxımından yaxınlaşması sahəsində mühüm rol oy-

namışdır. 

Ə.Hüseynzadə 1904-cü ilin ortalarında Misirdə gənc türklər 

tərəfindən nəşr edilən «Türk» qəzetinə «Turani» imzası ilə  məqalə 

yazmış və orada türkçülük ideya və siyasətini müdafiə etmişdir. 

Türkiyədə Ziya Göyalpın türkçülüyün əsas prinsipləri kimi formulə 

etdiyi «Türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək» şüarı 1904-1905-ci 

illərdə Ə.Hüseynzadə tərəfindən «Türkləşmək, islamlaşmaq, avropa-

laşmaq» şəklində irəli sürülmüşdür. «Əli bəyin bu üç düsturu iyi 

bulunmuş məs’ud  ulu ümidlərdəndir. Bu ümdə türk aləminin hər 

tərəfinə yayılmış və  ələlxüsus məşrutiyyətdən sonra İstanbulda çox 

işlənmişdir. Məsəla Ziya Gög Alp bəy «Türkləşmək, islamlaşmaq və 

müasirləşmək» mövzun üzərinə çox yazı yazmışdır»- deyən Yusif 

Akçura oğlu qeyd edirdi ki, «Əli bəy Hüseynzadə müsəlman türklər 

arasında ilk «Turanlı», yə’ni «panturanistdir» desəm, düşünürəm ki, 

səhvə yol vermərəm. Lakin, bunu da bildirməliyəm ki, həyatda daima 

anlaşma və bir sakitlik arayan Əli bəy turançılığı kəskin, şiddət və 

israrla müdafiə etmirdi. Bununla bərabər onun şairanə turançılığı 

1908-ci ildən sonra İstanbulda digər «turançıları» başlıcası isə Ziya 

Gög Alpı yaratmışdır»
54

. Belə bir tezisin yayılması təsadüfi deyildir 

ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu və ilk prezidenti Mustafa 

Kamal Atatürkün  fikir babası Ziya Göyalp, onun da fikir babası Əli 

bəy Hüseynzadə olmuşdur. 

Ə.Hüseynzadə 1904-1905-ci illərdə Azərbaycan mətbuatında 

etdiyi çıxışlarında  türkçülüyün əsaslandırılmasına və geniş təbliğinə 

başlamışdır. 1905-ci ilin yayında «Həyat» qəzeti baş məqaləsində 

yazırdı: «Türküz, binayi aliyə türkün hər yerdə tərəqqi və təkamül ilə 

məs’ud olmasını arzu eləriz!... Binayi-aliyə «Həyat»... türk qövmünə 

dair mə’lumat və onların nə olmuş, nə olduqlarına və nə olacaqlarına 

bacardıqca diqqət edib, bu yolda türkləri əhval-siyasiyyə, tarixiyyə 

və ədəbiyyələrinə dair nəşriyyat xeyrat edəcəkdir... Bu gün isə elm 

və ədəbiyyat türk dilində olmaq üzrə tərəqqiyə  başlamış oldu-

ğundan, ümumi Şərqdə maarifin ən gözəl vasitəyi-intişarı, türk lisanı 

olmuşdur... Avropa elmini və maarifini, ədəbiyyatını, sənət və 

sənayesini kəsb və vüquf etməli və millətimiz eynində nəşrə çalış-

malıyız».
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Ə.Hüseynzadə   1905-ci   ildə Ə.Ağaoğlu ilə birlikdə mil-

yonçu H.Z.Tağıyevin vəsaiti ilə nəşr olunan  «Həyat» qəzetinin  
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əsasını qoymuşdur.  Həmin ilin sonlarında Ə.Ağaoğlu «İrşad»  

qəzetinə  redaktor  tə’yin  olunduqdan sonra Ə.Hüseynzadə «Həyat» 

qəzetini təkbaşına çıxarmışdır. «Həyat» qəzeti Azərbaycanda türk-

çülük ideyalarının yayılmasında mühüm rol oynamışdır. «Həyat» 

qəzeti öz nəşrini dayandırdıqdan sonra Ə.Hüseynzadə 1906-cı ilin 

noyabrında «Füzuyat» jurnalının əsasını qoymuşdur. 1907-ci ilin 

sonuna kimi dərc olunan bu məcmuə Azərbaycan mətbuatı tarixində 

misilsiz rol oynamışdır. Ə.Hüseynzadə «Füyuzat» jurnalında dərc 

etdirdiyi «Məcnun və Leylayi İslam» adlı bədii-fəlsəfi əsərində 

islamı, islam aləmini «yaşıl rəngli zümrüdin bir işığın nurinə bü-

rünmüş qayəti-hüsna bir qız»a bənzədirdi: «Əlbisəsi pək qərib olan 

bu qızın başında osmanlı bayrağına bənzər, ayyıldıza müzəyyən bir 

qırmızı örtü, əynində yaşıl rüba, köksündə sıyırma ilə işlənmə bir 

şirü-xurşid əlaməti görünür.  Belinə bağladığı lahur ya kişmir şalı 

ayaqlarına qədər eniyor, lakin bu qız- «İslam» xəstədir».
56

 

Ə.Hüseynzadənin fikrincə islamın xəstəliyi sağala bilən, 

«qabili-şəfa bir mərəzdir». Mərəzin şəfası isə dimac ilə bədənin 

başqa üzvlərinin, xüsusilə əsas üzvləri (ürək, ciyər və s.) qırılmaz 

əlaqəsi, xəstəlik törədən ünsürlərə qarşı onların birgə fəaliyyətidir. 

Onun fikrincə islamın xəstəlikdən şəfa tapmasının çarəsi islam 

xalqlarının  birliyi, ittifaqı, ittihadı idi. 

Ə.Hüseynzadə bu illərdə dərc olunmuş «Gəncə və  Tiflis 

vüquatına dair əfkarımız», «İrşad», «Rusiya camaatının vəsaiti-

inqilabı», «Nəticeyi-zülm və istibdad», «Rusiya inqilabının əhə-

miyyəti-aliyyəsi» və başqa  məqalələrində siyasi-ideoloji məsələlərdə 

kəskin tənqidi mövqe tutur. O, Rusiyanın anarxiya içində çabaladı-

ğını, hürriyyətin yalnız kağız üzərində olduğunu, kütlələrin səbrinin 

tükəndiyini, iqtisadi-siyasi tə’tillərin getdikcə artdığını, milli ədavətə 

çarizmin bais olduğunu göstərir, xalqı azadlıq mübarizəsinə səslə-

yirdi. «Füyuzat» jurnalının ilk nömrəsində Ə.Hüseynzadə Avropa 

imperialist dövlətlərinin müstəmləkəçilik məqsədilə yeni hərbi itti-

faqlar yaratdığını, çar hökumətinin ölkədə polis rejimi tətbiq 

etdiyini, müxalifət partiyalarının tə’qib olunduğunu, habelə «Vıborq 

bəyannaməsi»nə görə kadet partiyasının üzvlərini Petropavlovsk 

məhbəsinə atdırdığını açıb göstərirdi. «Hər nə hal isə, bir tərəfdən 

hürriyyət naminə islahat icra olunur, digər tərəfdən hürriyyəti-

kəlama, hürriyyəti-ittifaqa müğayir hərəkətlər göstərilib, bir çox 
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cəmiyyətlər dağıdılır, qəzetlər bağlanır, bə’zi darülfünunlar qapa-

nır».
57

 

Ə.Hüseynzadə qeyd edirdi ki, «Füyuzat»ın tutduğu yol türk-

lük, müsəlmançılıq və avropalılıqdır; türk hissiyyatı ilə mütəhəssis, 

islam dini ilə mütədəyyin və Avropa mədəniyyəti-hazirəsi ilə 

mütəməddin olmaqdır.
58

 

«Füyuzat» jurnalının bağlanmasından sonra Ə.Hüseynzadə 

pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, 1908-ci ildə Bakıda burjua 

ziyalılarının xeyriyyə yolu ilə açdırdıqları «Səadət» məktəbinə müdir 

və dil-ədəbiyyat müəllimi tə’yin olunmuşdur. 

1910-cu ildə Türkiyəyə gedən Ə.Hüseynzadə ictimai-siyasi 

fəaliyyətini həmişəlik olaraq bu mühitlə bağlamışdır. Türkiyədə 

yaşadığı illərdə universitetdə professor kimi çalışan Ə.Hüseynzadə 

«İttihad və tərəqqi» cəmiyyətində, «Türk ocağı» dərnəyində 

Ə.Ağaoğlu, Z.Göyalp, Y.Akçuraoğlu, M.Ə.Rəsulzadə ilə birlikdə 

fəaliyyət göstərmişdir. 

I dünya müharibəsi zamanı Ə.Hüseynzadə «Turan hey’əti» 

adı altında ittihadçı yoldaşları ilə birlikdə Qərbi Avropanın ayrı-ayrı 

ölkələrinə gedərək türkçülük təbliğatı yaymışdır. 1917-ci ildə 

«Azərbaycanın yeni bir dövlət halında qurulması məsələsini oranın 

irəli gələnləri ilə birlikdə» müzakirə etmək üçün Osmanlı dövləti onu 

siyasi tapşırıqla Bakıya göndərmişdir.
59

 

Ə.Hüseynzadə 1926-cı ildə Bakıda geçirilən I türkoloji 

qurultayda iştirak etmişdir. Bundan sonra yenidən Türkiyəyə dönən 

Əli bəy ömrünün sonuna qədər orada yaşamış, 1940-cı ildə 

İstanbulda vəfat etmişdir.  

Öz ictimai-siyasi görüşlərini «Əbdi-qılafı», «Siyasəti-

fürusət», «Sola, sola, sol tərəfə», «Türklər kimdir və kimlərdən 

ibarətdir?», «Vəlvələ və zümzümə», «Məktubi-məxsusi», «Bizə hansı 

elmlər lazımdır?», «Yazımız, dilimiz, ikinci ilimiz» və başqa məqa-

lələrində əks etdirən Ə.Hüseynzadənin dünyagörüşü bütövlükdə Şərq 

və Qərb kontekstində, Azərbaycan, Rusiya və Türkiyə mühitində 

formalaşmışdır.  

Ə.Hüseynzadə sözün geniş mə’nasında Azərbaycanda 

mədəni və siyasi türkçülüyün əsasını qoymuş, bu sahədə özündən 

sonra gələnlər üçün böyük bir məktəb ən»ənəsi yaratmışdır. Onun 

ümummədəni, fəlsəfi, estetik, ədəbi, ictimai-siyasi xətti-hərəkətini 

aşkarlamaq üçün məhz bu amildən çıxış etmək lazımdır. Qeyd etmək 
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lazımdır ki, onun türkçülüyə və millətçiliyə dair görüşləri bir sıra 

mənbələrdə ətraflı şərh olunmuşdur.
60

 

Ə.Hüseynzadə hələ əsrin əvvəllərindən başlayaraq türk-

çülüyün nəzəri əsaslarını yaratmağa başlamış, sonralar isə onun 

tədqiqatları Z.Göyalp, Y.Akçuraoğlu və digər türkçülər üçün örnək 

rolunu oynamışdır. O, 1904-cu ildə çap etdirdiyini «Məktubi-

məxsusi» adlı məqaləsində qeyd edirdi ki, türklər və müsəlmanlar 

arasında birliyin yaranmasında islam və onun müqəddəs kitabı olan 

Qur’an mühüm rol oynamışdır. O, türk xalqları arasında birliyin 

möhkəmləndirilməsində dinlə yanaşı mədəni-mə’nəvi bağların möh-

kəmləndirilməsini də mühüm hesab edirdi. 

Ə.Hüseynzadənin «Həyat» və «Füyuzat» səhifələrində dərc 

olunan məqalə və tədqiqatlarında türk xalqlarının dilləri, ədəbiyyatı, 

mədəniyyəti, tarixi məsələləri geniş təhlil olunmuşdur. Ayrı-ayrı türk 

xalqlarının bir kökə söykəndiyini əsas tutan ədib tarixin ədalətsizliyi 

nəticəsində biri-birindən təcrid olunmuş bu qövmləri birliyə çağırır-

dı. Böyük siyasi xadim vaxtilə qəhrəmanlıq tarixi yaşamış türkləri 

elm və birliyin gücü ilə yenidən parlamağa çağırır, milli-azadlıq ide-

yaları təbliğ edirdi. Göründüyü kimi, Ə.Hüseynzadənin tədqiqatla-

rında bir tərəfdən mədəni birlik - türkçülük, digər tərəfdən siyasi 

birlik - turançılıq təbliğ olunurdu.  

Ə.Hüseynzadənin tədqiqatlarında türkçülük romantizm sə-

viyyəsində deyil, real tarixi şəraitə uyğun şəkildə idi. O, yalnız türk 

xalqlarının qəhrəmanlıq tarixini araşdırmır, eyni zamanda bugünkü 

məhkum vəziyyətini də əks etdirir, onları siyasi azadlıq uğrunda mü-

barizəyə səsləyirdi. Xüsusilə birinci rus inqilabından sonra 

Ə.Hüseynzadənin dünyagörüşündə türkçülüyün romantizmdən 

realizmə doğru təkamül etdiyi müşahidə olunur.  
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4. «Bu qafa ancaq türkdə ola bilər» 

        Mustafa Kamal Atatürk 

 

Azərbaycan milli hərəkatının inkişafında bütün Yaxın və 

Orta Şərqdə, Mərkəzi Rusiya və Qərbi Avropada tanınmış görkəmli 

publisist, şərqşünas alim, ideoloq və ictimai xadim olan Əhməd bəy 

Ağaoğlunun xüsusi xidmətləri olmuşdur.
61

 

O, 1869-cu ildə Azərbaycanın qədim mədəniyyət mər-

kəzlərindən olan Şuşada anadan olmuşdur. O, burada müasir tipli rus 

məktəbində təhsil almışdır. Erməni məhəlləsində yerləşən bu 

məktəbdə dörd azərbaycanlı ilə oxuyan Əhməd bəy ilk dəfə erməni 

düşmənçiliyinin şahidi olur. Sonralar o yazırdı: «Bu beş nəfərin illər 

boyu davam edən təhsil həyatında erməni cocuqlarından çəkdikləri 

zülmü təsvir etmək imkan xaricindədir... Yüzlərcə erməni cocuğu 

birdən üstümüzə hücum edirdilər... Müqavimət göstərmək fikrinə 

düşəndə yumruq, qapaz və təpik altında bizi əzirdilər. Bə’zən gizlicə 

sözü bir yerə qoyub üzərimizə bir böhtan atır, hamısı üzümüzə şahid 

durur, bizə haqsız yerə cəza verdirməyə nail olurdular. Arkadaşları-

mızın çoxu dözə bilmədilər, məktəbi tərk etdilər. Son sinfə qədər 

türklərdən yalnız mən tab gətirə bildim».
62

 

1885-ci ildə təhsil almaq üçün Fransaya gedən Əhməd bəy 

Parisdə hüquq kollecində təhsil almış, sonra isə Sorbon 

universitetinə daxil olaraq dinlər tarixini öyrənmişdir. Universitetdə 

təhsil aldığı illərdə o, latın, yunan, fransız, ingilis, alman, ərəb və rus 

dillərinə də yiyələnmişdir. 

Universitetdə oxuduğu illərdə görkəmli Avropa şərqşünasları 

E.Renak və M.Darmsteterin mühazirələrini dinləməklə yanaşı, elmi-

tədqiqat işlərinə də maraq göstərən Ə.Ağaoğlu «Jurnal de Debat», 

«Rövü Veen», «Rövü Politik», «Nouve Revü» və b. mətbuat orqan-

larında çıxış etmişdir. 1892-ci ildə o, İngiltərənin London şəhərində 

keçirilən Beynəlxalq Şərqşünaslıq konqresində «Şiə məzhəbinin 

mənbələri» mövzusunda mə’ruzə etmişdir. Sonralar həmin mə’ru-

zənin mətni bir çox Qərbi Avropa dillərinə tərcümə olunmuşdur. 

1893-cü ildə atasının vəfatı ilə əlaqədar Azərbaycana döndüyü 

zaman yolüstü İstanbulda olan Ə.Ağaoğlunun məhşur islam mü-

təfəkkiri Şeyx Cəmaləddin Əfqani ilə görüşməsi onun 

dünyagörüşünə tə’sirsiz qalmamışdır. 
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Həmin ildən Bakı qubernatorluğunda mə’mur işləməklə 

yanaşı, ayrı-ayrı mətbuat orqanlarında publisist yazıları ilə çıxış edən 

Ə.Ağaoğlu çar hökumətindən türk dilində «Məşriq» adlı qəzet 

çıxarmağı xahiş etsə də, onun xahişi rədd olunmuşdur. 

1896-cı ildə ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq Şuşaya 

qayıdan Əhməd bəy real məktəbdə fransız dili müəllimi işləmişdir. 

O, müəllimlik etməklə yanaşı, Şuşa şəhərində yeni tipli qiraətxana-

kitabxananın yaradılmasında mühüm rol oynamışdır.  

Ə.Ağaoğlu 1897-ci ildə H.Z.Tağıyevin də’vəti ilə Bakıya 

gələrək real məktəblərdə fransız dili dərsi deməklə yanaşı, «Kaspi» 

qəzetində əməkdaşlıq etmişdi. Ədibin özünün qeyd etdiyi kimi, bu 

illərdə onun başlıca məqsədi həmvətənlərinin qəlbində türkçülük 

duyğusunu qabartmaq, onlarda «osmanlılıq hissiyyatı oyandırmaq», 

«Osmanlı türklərinə rəbt etmək idi». 

Ə.Ağaoğlu 1905-ci ildə Ə.Hüseynzadə ilə birlikdə H.Z.Ta-

ğıyevin vəsaiti ilə nəşr edilən, «Həyat» qəzetinin redaktorluq 

etmişdir. O, 1905-ci ilin dekabr ayından nəşrinə başladığı «İrşad»  

qəzetinin sahibi və redaktoru olmuşdur. Ə.Ağaoğlu qəzetin epiqrafı 

üçün «hürriyyət», «müsavat», «ədalət» sözlərini seçmiş və yazıların-

da həmin ideyaları təbliğ etmişdir.O, «İrşad» qəzetinin birinci nöm-

rəsində «Qəzetimizin məsləki» adlı məqaləsində yazırdı: «Başqa 

xalqlar irəli getdiyi halda,... biz müsəlmanlar uzun sürən yuxudan 

min ildən bəri başımıza, dilimizə, ağzımıza, əqlimizə, qəlbimizə, 

xəyalımıza və fikrimizə döyülən sillə və yumruqlar sayəsində şimdi 

baş qalxızıb, yoldaşları getmiş görüb, özümüzü... səhrada tək-tənha 

görüb mat və məətəl bir-birimizə deyirik: Nə çox yatmışıq. 

Qəzetimizdə yuxuya yatıb qalmağımızın səbəbini bəyan 

edəcək, millətimizi qəflət yuxusundan oyanıb karvan dalınca sür’ətlə 

getməyə də’vət edəcəyik. Sübh sadiq xoruzu kimi biz daima bu 

nəğməni virdən edəcəyiz: Oyanın, oyanın ey, qəflət yuxusuna 

uyanlar!...»
63

  

Məqalədə çarizmin milli siyasəti tənqid olunur, hökumətin 

«millət və camaatın gözlərini açıb qabağa aparan şeylərə»: qəzetlər 

və məktəblər açmağa, xeyriyyə cəmiyyətləri təşkil etməyə  mane 

olduğu qeyd edilir və göstərilir ki, «gərək müsəlmanlar da məktəblər, 

mədrəsələr açsınlar, xeyriyyə cəmiyyətləri, məsləhət məclisləri təşkil 

etsinlər», «sür’ətli tərəqqi yolu ilə başqalarına» çata bilsinlər. 

Ə.Ağaoğlu bütün müsəlman qələm və elm adamlarına millət adından 
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müraciət edib deyir: «Bu qəzet bir-iki və ya bir neçə adamın deyil, bu 

bir millətin ruznaməsidir, hər kəsin millət və insaniyyət yolunda hər 

nə tövhəsi varsa gətirsin, kamal - məmnuniyyətlə qəbul olunacaq və 

heç kəs üçün təfavüt qoyulmayacaqdır». 

Ə. Ağaoğlu «İrşad» qəzetinin məsləkindən danışarkən fəhlə, 

sənətkar və kəndlilərin mənafeyini müdafiə edəcəyini bildirir və 

deyirdi ki, milləti yedirdib-doyuzduranlar zəhmətkeşlərdir: 

«Kassaları, xəzinələri milyonlarla dolduran bunların alın təri ilə əl-

lərinin qabarıdır. Millət bunlardan (fəhlə, sənətkar və kəndlilərdən-

X.M.) ibarətdir. Bunlar nə istəyirsə, millət də onu istəyir» 

«Qəzetimizin məsləki» adlı məqaləsində Ə.Ağaoğlu fikrinə 

yekun vuraraq yazırdı: «Budur o xalis və pak niyyətlər ki, qəzetimiz 

onlara qulluq edəcək, biz müsəlmanları həmvara ittifaq və ittihada, 

elm və maarifə, tərəqqi və təaliyə, həqq və həqqaniyyətə də’vət edə-

cəyiz, bizim qeyri bir qəsdimiz yoxdur».
64

  

Əhməd bəy Ağaoğlu öz məsləkinə müvafiq olaraq «Qə-

zetimizin məsləki»  adlı məqaləsində verdiyi və’dlərə sadiq qaldı. 

«İrşad» qəzeti məktəb, maarif, müəllimlər və onların vəzifələri, ailə 

və məişət, Dövlət Duması və s. məsələlər haqqında maarifçilik, milli 

mənafe möqeyindən məqalələr çap edir, çarizmin milli müstəm-

ləkəçilik siyasətini, rəsmi dövlət ruhaniliyini tənqid edirdi. Qəzetin 

səhifələrində əsas diqqət «ittihadi islam», «türk aləmi», türkçülük, 

xalqın əsarətdən xilas edilməsində demokratik ruhlu ziyalıların rolu 

və vəzifələri və s. məsələlərə yönəldilir, bu məsələlərin təbliği 

yolunda Ə.Ağaoğlu geniş fəaliyyət göstərirdi. 

1905-ci ildə erməni daşnaklarının gizli şəkildə 

silahlandıqlarını, onların çarizm tərəfindən himayə edildiyini 

Azərbaycanın ziyalıları, o cümlədən Ə.Ağaoğlu hiss edirdilər. 1905-

ci ilin əvvəllərində Bakıda «erməni-müsəlman davası» baş verəcəyi 

barədə şaiyələr gəzirdi. Fevralın əvvəllərində bu şaiyələr həqiqətə 

çevrildi. Fevralın 6-da Bakıda ilk erməni hücumu başladı və fevralın 

10-dək davam etdi. Toqquşma zamanı 130 azərbaycanlı, 170 erməni 

öldürüldü, 400 nəfər yaralandı.
65

 Ermənilərin fevral məğlubiyyəti ilə 

əlaqədar M.S.Ordubadi yazırdı: «...Ermənilərin əvvəlki təşəbbüs və 

tədarüklərinə baxdıqda belə, məğlubiyyətə insan son dərəcə  təəccüb 

qalır. Zənnimcə, həmin bu məğlubiyyətə ermənilərin özləri səbəb 

olmuşlar. Belə ki, müharibədən qabaq bir sıra xırda-para işlərlə mü-

səlmanları duyuq salıb özlərinin nə xəyalda olduğunu layiqincə 
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islamlara bildirdilər. Müsəlmanlar da  ermənilərin bu fikrini başa 

düşüb özlərinin mühafizə qayğısına qalıblar...»
66

 

Fevral hadisələri zamanı azərbaycanlıların özlərini mühafizə 

etmələrində, ermənilərin  məğlub olmalarında bu hadisələrin əsl 

mahiyyətini saxtalaşdıran rus və erməni mətbuatının ifşa edilməsində 

Ə.Ağaoğlu müstəsna xidmətlər göstərdi. Onun 1905-ci ilin aprel 

ayında «Sankt-Peterburqskie Vedomosti» qəzetində nəşr edilmiş 

yazıları, xüsusilə «Bakı hadisələri haqqında həqiqət» məqaləsi bu 

işdə  böyuk rol oynadı. Ə. Ağaoğlu yazırdı: «Bu məsələdən 

danışarkən erməniləri günahsız bir quzu, müsəlmanları isə onların 

qanından həzz alan vəhşi heyvan şəklində qələmə verməyə çalışırlar. 

Və bu aydın məsələdir ki, ermənilərin hər yerdə adamları var.»
67

  

Erməni-müsəlman davası zamanı Qafqazda münaqişələrin 

getdikcə dərinləşməsini tənzimləmək üçün 1906-cı ilin fevralında 

Tiflisdə Qafqaz canişini Vorontsov - Daşkovun sarayında onun 

rəhbərliyi ilə erməni-müsəlman sülh məclisi açıldı. Məclisdə canişin 

müavinləri, Tiflis, İrəvan, Yelizavetpol qubernatorları, Krım Soltanı,  

erməni-azərbaycanlı nümayəndələri və başqaları iştirak edirdilər. 

Azərbaycan nümayəndələri içərisində Əhməd bəy Ağaoğlu, 

Əlimərdan bəy Topçubaşi, Ələkbər bəy Xasməmmədov, Məhəmməd 

bəy Şahmalıyev və başqaları var idi. Müzakirələr zamanı Əhməd bəy 

Ağaoğlu öz çıxışında qeyd etdi ki, biz Qafqaz caamatı qəribə bir və-

ziyyətə düşmüşük. Bir dəstə erməni terrorçusu hamını qorxu altında 

saxlayır. Camaat və rəsmi dövlət adamları həmişə qorxu içə-

risindədirlər. Qafqazda olan mənsəb sahibləri və hakimlərin  çoxu 

erməni terrorundan qorxub ədalət və insaf ilə iş görmürlər. Əhməd 

bəy Ağaoğlu tə’kidlə erməni terroruna son qoyulmasını tələb etdi və 

bildirdi ki, Qafqazda, o cümlədən ermənilərlə müsəlmanlar arasında 

sülh  bir çox cəhətdən erməni terrorunun aradan qaldırılmasından 

çox asılıdır. Məclis çar hökumətini Qafqazda terrorun qarşısını 

almağa çağıran qətnamə qəbul etdi. Həmin qətnamənin qəbul 

edilməsində Əhməd bəy Ağaoğlunun qətiyyətli mövqeyi böyuk rol 

oynadı. 

1906-cı ilin payızında Əhməd bəy Ağaoğlu tərəfindən 

«Difai» partiyasının əsası qoyulur. (Elmi ədəbiyyatda «Difai» həm 

partiya, həm də təşkilat kimi səciyyələndirilir. Bizcə, onun partiya 

adlandırılması daha münasibdir). T.Svietoçovski «Difai»nin Gəncədə 
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yarandığını qeyd edir. Hətta onun fikrincə Gəncədə yaranmış bu 

təşkilata Ə.Ağaoğlu sonradan qoşulmuşdur.
68

 

Əslində bu fakt yanlışdır. Çünki «Difai»nin Gəncə 

(Yelizavetpol) şö’bəsinin fəaliyyəti canlı olsa da, o Bakıda, həm də 

Ə.Ağaoğlunun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə yaradılmışdır.
69

 Partiyanın 

bütöv adı «Qafqaz ümummüsəlman ittifaqı»-»Difai» olsa da,
70

 o, qı-

saca olaraq «Difai» kimi tanınmışdır. Arxiv sənədləri M.Ə.Rə-

sulzadənin də «Difai» sıralarında olduğunu göstərir.
71

 

Partiyanın yaradılması, onun proqramı və üzvləri haqqında 

xeyli arxiv sənədləri olsa da, indiyədək onun fəaliyyəti haqqında 

ciddi tədqiqat əsəri yazılmamışdır. Hətta partiyanın yaradıcısı 

Ə.Ağaoğlu öz yazılarında bu barədə ardıcıl, sistemli mə’lumat 

vermir. Bununla belə, Ə.Ağaoğlunun bə’zi tədqiqatlarında ötəri 

şəkildə olsa da, «Difai» partiyasının yaranma səbəbləri açıqlanır. 

Ə.Ağaoğlunun fikrincə, «...xalqımızın əleyhinə aparılan bu iş 3-5 

erməninin ağılsız hərəkəti deyil, ətrafına silahlı dəstələr, Qərb 

dövlətlərindən havadarlar yığmış, əslində siyasi strateji taktikası olan 

«Daşnaksütyun»un - proqramlı bir təşkilatın işi idi.»
72

 

Azərbaycanlıların isə milli qüvvələri səfərbər edən belə bir 

təşkilatının olmaması onları daha ağır faciələrə gətirə bilərdi. Məhz 

erməni-rus fitnəkarlarının bu məkrli əməlinə qarşı xalqın vahid bir 

təşkiatda birləşməsi zərurətini başa düşən Ə.Ağaoğlu  «Difai» 

partiyasının əsasını qoymuşdur. 

«Difai» partiyası Azərbaycan türklərinin erməni 

təcavüzündən xilas edilməsi məqsədilə yaradılsa da, bu ixtilafın 

səbəblərinin Rusiya imperiyası olduğu aşkarlandıqca, imperiyaya 

qarşı çevrilirdi. T.Sünbülün yazdığı kimi, «erməni-azəri savaşının bir 

məhsulu olan «Difai» öncəliklə Rusiyaya qarşı tövr alaraq Şeyx 

Şamilin zamanından bəri hər hankı bir düzənli dirəniş göstərməyən 

bölgədəki uzun sürən çarlıq idarəsinə qarşı susqunluğu yıxmışdır».
73

 

 «İttihad və tərəqqi» təşkilatının əsas liderlərindən biri olan 

Yusif Akçuraoğlunun tədqiqatlarında da Ə.Ağaoğlunun tərcümeyi-

halı ilə bağlı «Difai» partiyası haqqında ötəri mə’lumat verilmişdir: 

«Türklərin ermənilərə qarşı mübarizə aparması üçün təşkilatlara 

böyük ehtiyacları vardı. Bu ehtiyacı tə’min etmək üçün Əhməd 

Ağaoğlu 1905-ci ildə Bakıda «Fədai» adlı gizli bir cəmiyyət təşkil 

etməyə müvəffəq oldu. 
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«Fədai» cəmiyyətinin fəaliyyəti sayəsində ermənilərin 

türklərə qarşı törətdikləri qırğının qarşısı müxtəlif vasitələrlə 

alınmışdı. Hələ Şuşada məktəbdə işləyərkən, ermənilərlə mübarizə 

aparan Əhməd bəyin «Fədai» təşkilatı vasitəsilə onlara qarşı böyük 

miqyasda müqavimət göstərdiyinin şahidi oluruq.»
74

 (Y.Akçuraoğlu 

səhvən «Difai»ni «Fədai» adlandırmışdı.) 

«Difai» partiyası 1909-cu ilə (Ə.Ağaoğlunun  Türkiyəyə 

mühacirət etdiyi dövrə qədər) qədərki fəaliyyəti müddətində 

Azərbaycan xalqının müdafiəsində, onun qüvvələrinin səfərbər 

olunmasında ciddi rol oynamışdır. Sonralar bir qədər zəifləsə də, 

partiya fəaliyyətini dayandırmamışdır. Partiyanın yaranmasının əsas 

səbəbi Azərbaycan xalqının ermənilər tərəfindən qırğına mə’ruz 

qalması olmuşdur. Ərəbcə «Dəf etmək» fe’lindən yaranmış «Difai» 

sözü də «müdafiə», «mühafizə etmə», «qorunma» mə’nasını ifadə 

edir.  

1906-cı ilin avqust ayının əvvəllərində Şuşaya gedən 

Ə.Ağaoğlu şəhərin nüfuzlu və sözü keçən adamlarını bir yerə 

toplamış və burada «Komissiya» adlı ilk özək yaratmışdır. Həmin 

yığıncaqda Ə.Ağaoğlu, Kərim bəy Mehmandarov və başqaları siyasi 

ruhlu çıxışlar etmiş, hökumət və yerli rəhbərlik əleyhinə ittihamlar 

irəli sürmüşlər. Xüsusilə Şuşa general-qubernatoru Qoloşşapovun 

fəaliyyətindən narazılıq ifadə olunmuş, onun geri çağırılması ilə 

bağlı Qafqaz canişinliyindən xahiş olunması məsələsi qoyulmuşdur. 

Həmin iclasdan sonra Şuşada müraciətnamə yayılmışdır.
75

 

Şuşadan başqa bu tipli yığıncaqlar Ağdam, Bərdə, Cavanşir 

qəzalarında və digər bölgələrdə keçirilmiş və «Komissiya» tatar 

komitələri yaradılmışdır. Şuşa komitəsinin sədri doktor Kərim bəy 

Mehmandarov idi. Komitənin tərkibinə Məşədi Hacıyev, Muxtar bəy 

Muradov, Xuduş Quliyev, Məşədi Əhməd Xautov, İsmayıl bəy 

Axundov, Süleyman Əsgərov, Hacı Sadıq Məmmədov daxil idilər.
76

 

Təşkilatın Ağdam şö’bəsinə Xasay xan Usmiyev sədrlik 

edirdi. Öz ailəsi ilə Vladiqafqazda yaşayan X.Usmiyev tez-tez 

Ağdama baş çəkir, təşkilatın fəaliyyəti ilə yaxından məşğul olurdu. 

Onun köməkçiləri Səlim bəy Rüstəmbəyov, Cəfər bəy Vəzirov, 

Qasım bəy Vəzirov, Qəhrəman ağa Cavanşir idilər.
77

 

 1906-cı ildə Malıbəylidə «Komissiya» tatar komitəsi 

yaradılmışdı. Sonralar «Difai» partiyasının özəyinə çevrilən bu 

komissiyaya Əşrəf Məşədi Molla İmran oğlu rəhbərlik edirdi. 
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Təşkilat 1906-1910-cu illərdə əhalidən müəyyən məbləğdə vergi 

toplamış və həmin pullar məqsədlərinin həyata keçməsinə xərclən-

mişdir.
78

 

«Difai» partiyasının üzvləri erməni-azərbaycanlı 

münaqişəsinin qarşısını almaq üçün ciddi təbliğat işləri aparırdılar. 

Partiyanın lideri Ə.Ağaoğlu  Gəncə məscidindəki çıxışlarının birində 

«Heyvanlar dəxi öz cinsindən olanı məhv etməz», - deyir, 

ermənilərlə azərbaycanlıların rusların Qafqaza gəlişindən qabaq 

əminamanlıq içində yaşadıqlarını xatırladırdı.
79

 

«Difai» partiyasının 1906-cı ilin payızında gizli surətdə 

yayılmış proqram—bəyanatında deyilirdi: «Firqənin ələlxüsus tə’qib 

edəcəyi şəxslər o adamlar olacaqlar ki, camaat arasına təfriqə və 

şuriş salırlar və camaatın cahillərini dəstə-dəstə edərək, düşmən 

partiyalar yaradaraq, aralarına ədavət buraxırlar və bu vasitə ilə 

millətimizin məhv və nabud olmasına səbəb olurlar».
80

 

«Difai» partiyasının sədri Ə.Ağaoğlunun «Qarabağ vilayət 

məclisi»ndə təsdiq edilmiş məramnaməsində /Məramnamə 

«Qarabağın ittihad  məclisi» adlanır/ deyilirdi: «Biz ümumi 

müsəlmanlar tərəfindən müntəxib olunmuş üzvlər, bu məramnamədə 

yazılan fəsilləri öz qardaşlarımıza e’lan edirik. Aşağıda yazılan fə-

sillərin məzmununa əncam verilməkdən ötəri bəyan olunur ki, bu 

fəsillərin məzmunu e’tinası olmayan şəxslər xaini - millət hesab 

olunub müaxizə olunacaqdır».
81

 

«Difai» partiyasının 52 maddədən ibarət proqramının başlıca 

müddəaları aşağıdakılardan ibarətdir: «Hərbi işlərdən, xarici siyasət, 

ümumi qanunvericilik, dövlət vergiləri, yüksək vəzifəli dövlət 

mə’murlarının tə’yini və bə’zi ciddi cinayətlərə dair məhkəmə işlə-

rindən başqa, müsəlmanların bütün ictimai-iqtisadi, mədəni-maarif, 

dini-əxlaqi, məhkəmə-şəriət işləri dövrün tələbinə cavab verən islam 

qanunları əsasında fəaliyyət göstərməli olan «Difai» partiyasının və 

onun göstərişi ilə hərəkət edən idarələrin, məclislərin ixtiyarına ve-

rilir. Müsəlmanların mülki və şəriət məsələləri, yerli və ali orqanlara 

nümayəndələr tə’yini, məktəb və mətbuat işləri və s.-nin hamısı 

partiyanın ixtiyarına keçir».
82

 

Partiyanın proqramında «zəmanəyə müvafiq müsəlman 

iqtisadi və maarifi idarəsi» yaradılması, «Müsəlmanların 

məhsulatının kənar tayfanın əlinə keçməməsi»ndən ötrü ixracat 

şirkətlərinin təşkili nəzərdə tutulurdu.
83
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Partiyanın ideyası və taktikası onun bir bəyannaməsindən 

mə’lum olur: «Mütəşəkkil hərbi qüvvəyə malik, eyni zamanda yeni 

silahlarla, hətta toplarla təchiz edilmiş Daşnak partiyası, bir tərəfdən 

silah gücü ilə bütün erməniləri, digər tərəfdən də Qafqaz hökumətini 

özünə tabe edib ən ümdə məqsədlərinə nail olmağa çalışır. Onların 

əsas məqsədləri Qafqazda yaşayan bütün müsəlmanları qırdıqdan 

sonra onların torpaqlarını işğal etməkdir. Ermənilər məqsədlərinə 

nail olduqdan sonra fikirləri Qafqazda erməni xalqı üçün milli, 

müstəqil bir dövlət yaratmaqdır. Partiyamızın əsas məqsədi Qafqazda 

yaşayan bütün xalqlar arasında səmimi qardaşlıq və birlik 

yaratmaqdır. Hərgah «Daşnaksütyun» partiyası namus və 

səmimiyyətlə öz hərəkət və fəaliyyətlərinin həqiqi proqramını aşkar 

söylərsə, əgər bu proqram Qafqazda yaşayan bütün millətlərin 

azadlıq və müstəqilliyinə xələl gətirmirsə, o zaman biz öz birlik 

əlimizi ona uzatmağa hazırıq. Əksinə, əvvəllər olduğu kimi, müsəl-

manların üzərinə hücumlar edərsə, bizdən layiqli cavab alar və 

Qafqaz başdan-başa bitməz-tükənməz qanlı səhnə halına düşər.»  

Bəyannamənin sonunda partiya qət’i olaraq bildirirdi: 

«Daşnak partiyası əmin olsun ki, biz heç bir vaxt öz millətmizin 

bədbəxtliyi üzərində erməni millətinin səadət və xoşbəxtlik 

qurmasına yol vermərik».
84

 

«Difai» partiyasının bəyannaməsində yalnız Azərbaycan 

türklərinin deyil, ümumən Qafqaz müsəlmanlarının mənafeyi əks 

olunmuşdu.  

Partiyanın yaydığı olduğu müraciətnamələrin birində isə 

ümumi düşmənə qarşı milli azadlıq ruhu aşkar duyulurdu: 

 «Ey Qafqaz müsəlmanları! Bizim xaricdəki qardaşlarımız 

olan Türkiyə əhalisi özləri üçün azadlıq və əmniyyət əldə etmişlər. 

Bəs biz nə üçün azadlıq əldə edərək bu tiranın pəncəsindən 

qurtulmayaq. Biz «Difai» partiyası malımızı və canımızı qurban 

verərək bu yolda çalışacağıq. Siz də bu ağır dəqiqələrdə maddi və fi-

ziki köməklə bizə əl tutun».
85

 

«Difai» partiyası Qafqaz müsəlmanlarının ruslaşdırma 

siyasətindən və erməni təcavüzündən qorunması məqsədilə 

yaranmışdı. «Difai» öz məqsədlərini reallaşdırmaq üçün maarifçiliyə 

və hərbi gücə əsaslanırdı. Partiya ilk növbədə milli məktəblərin ya-

radılmasını, bunun ardınca isə hərbi-döyüş birləşmələri yaratmağı 

müəyyənləşdirmişdi.
86
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1907-ci ilin martında Yelizavetpol şəhərində bə’zi taktiki və 

proqram məsələlərini həll etmək üçün Zaqafqaziya, Şimali Qafqaz və 

Krım əhalisinin müsəlman nümayəndələrinin iştirakı ilə qurultay ke-

çirilmişdir. Qurultayda aşağıdakı qərarlar çıxarılmışdır: 

1. Ümumi müsəlman ittifaqı təşkil etmək məqsədilə yaxın 

gələcəkdə belə bir qurultayın Krımda keçirilməsi; ... terror vasitəsilə 

hökumətin küzəştə getməsinə nail olunması.  

2. Cari ilin yazında (1907) Qarabağda (Şuşa qəzası) 

«Difai»ni erməni «Xumbam»ına müqabil səviyyəyə qaldırmaq və 

rəhbər orqanlarını seçmək.  

3. Hakimiyyət və məhkəmə nümayəndələrini hər şeydən 

əvvəl təşvişə salmaq. 

4. Bakının müsəlman kapitalistlərinin köməyi ilə Ağdam 

stansiyasından Xocalıya qədər torpaqların yalnız müsəlman 

əhalisinin məskunlaşması üçün ermənilərdən pulla alınması. 

5. Şuşalıların yalnız Şuşada yaşamasının məcbur edilməsi və 

Qarabağın müsəlman əyalətinə çevrilməsi.
87

 

Qurultaydan sonra «Difai» partiyası fəal surətdə öz 

ideyalarının müsəlmanlar arasında təbliğinə başladı və təşkilatın yeni 

şö’bələri yaradıldı. Təşkilatın Bakı Komitəsindən əlavə, Şuşada 

mərkəzi, Ağdam, Bərdə, Tərtər, Qaryagin, Cəbrayıl, Xocaqan, 

Kelnik, Naxçıvan şö’bələri, Qarsda isə komitəsi yaradıldı.
88

 

«Partiyanın üzvləri orta və aşağı təbəqəyə mənsub əhalini 

təşkil edirdi: Buraya tacirlər, kəndlilər, tələbələr və həkimlər, 

vəkillər, özünün liberal məsləki ilə tanınanlar və s. daxil idi. 

Partiyaya bəy və xanların, ümumiyyətlə, müsəlman aristokratiyası 

nümayəndələrinin daxil olması qeyri-mümkün idi, çünki «Difai» 

partiyası onları xalqın müstəbidləri, rus hökuməti tərəfdarları hesab 

edir, e’timada layiq bilmirdi.»
89

 

«Difai» bir çox siyasi partiya, təşkilat və qurumlarla əlaqə 

saxlamışdır. Məsələn, Yelizavetpol qubernatorunun Tiflis quberniya 

jandarm idarəsinin rəis köməkçisinə göndərdiyi 4 fevral 1910-cu il 

tarixli mə’lumatına görə, «Difai» partiyası «Əncümən» partiyası ilə 

əlaqə saxlamış, müəyyən siyasi məsələləri birgə müzakirə etmişlər.
90

 

«Difai» partiyasına bolşeviklər mənfi münasibət bəsləmişlər: 

«Milli toqquşmalarda hər iki tərəf - erməni və Azərbaycan millətləri 

eyni dərəcədə müqəssir olduğundan biz onlara qarşı da ciddi duruş 

gətirməliyik».
91
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1964-cü ildə nəşr olunmuş «Azərbaycan tarixi» kitabında 

«Difai» partiyasının yaradılması səbəbləri və fəaliyyət istiqamətləri 

yanlış tədqiq olunmuşdur: «1905-ci ilin payızında Azərbaycanın 

Şuşa, Cavanşir, Qaryagin və s. qəzalarında tacirlərdən, 

qolçomaqlardan, burjua-mülkədar ziyalılarından və qismən də 

bəylərdən ibarət mürtəce «Difai» adlı təşkilat meydana çıxdı. Burjua-

mülkədar ziyalılardan K.Mehmandarov, Ə.Ağaoğlu, M.Hacınski 

təşkilata başçılıq edirdi. Müsəlmanları daşnakların basqınından 

müdafiə etmək pərdəsi altında çıxış edən «Difai» təşkilatı millətlər 

arasında toqquşmaları qızışdırmaqda iştirak edirdi. Onun fəaliy-

yətindəki əsas metodlardan biri fərdi terror idi. Bə’zi halda 

«Difai»nin üzvləri daşnaklara kömək etməkdə təqsirləndirilən 

mə’murlara qarşı terror tətbiq edirdilər.»
92

 

Q.Mustafayevin tədqiqatlarında da «Difai» və «Müdafiə» 

təşkilatlarının fəaliyyəti mahiyyət e’tibarı ilə təhrif olunmuş, onlar 

«qatı dinçi», «mülkədar-burjua terrorçu» təmayüllü təşkilatlar kimi 

səciyyələndirilmişdir. «Həqiqətdə isə «müsəlman xalqını incidənlər» 

məhz difaiçilərin və müdafiəçilərin özləri olmuşlar. Onlar 

«müsəlmanları daşnaklardan müdafiə» pərdəsi altında terror, talan, 

casusluq yolu ilə zəhmətkeş xalqın onsuz da ağır olan vəziyyətini 

daha da pisləşdirir, «çaxnaşma salan», «firqəbazlıq edən», «camaat 

cahillərinə», yə’ni zülm və istismara qarşı mübarizə aparan xalq 

bahadırlarına divan tutur və bu yolla feodal-burjua mülkiyyətini, 

kapitalist-mülkədar istismarını müdafiə edirdilər».
93

 

Azərbaycan sovet tarixşünaslığı tariximizin bir çox səhifələri 

kimi, erməni-azərbaycanlı münaqişəsinin də əsl mahiyyətini 

saxtalaşdırmış, millətin qeyrəti və namusu uğrunda mübarizə 

aparanların adlarının unutdurulmasına çalışmışdır. 

Bolşeviklər «Difai» təşkilatını ən çox terrorda 

günahlandırırdılar. Şübhəsiz ki, təşkilatın fəaliyyətində fərdi 

terrordan istifadəni inkar etmək olmaz. Lakin Azərbaycan türklərinin 

səsinin hökumət dairələrində eşidilmədiyi, e’tirazlarına, haqlı tələb-

lərinə məhəl qoyulmadığı təqdirdə millətin mənafeyini satanlara 

qarşı hansı tədbirlərə əl atmaq olardı?  

Məhz «Difai» təşkilatının üzvü Hüseyn tərəfindən Şuşanın 

general-qubernatoru Qoloşşapov türklərə qarşı qırğında ermənilərə 

gömək etdiyi üçün 1906-cı il noyabr ayının 8-də Tiflisdə qətlə 

yetirilmişdi.
94
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Həmin ilin dekabrında Naxçıvan bazarında və Naxçıvan 

qəzasının Cəhri kəndində talana bais olduğu üçün podpolkovnik 

Enkel öldürülmüşdü.
95

 

«Difai»nin Şuşa şö’bəsinin üzvü Seyid Miri partiyanın 

tapşırığı ilə ermənipərəst siyasət yeritdiyi üçün 25 aprel 1907-ci ildə 

rus generalı Kleşşinskini və kazak zabiti Qazarovu aradan 

götürmüşdü.
96

 

«Difai» partiyasının fəaliyyətinə mane olduğuna görə Seyid 

Miri Yelizavetpol quberniyasının polismeysteri İsrafilbəyovu qətlə 

yetirmişdi.
97

 Tərtər polis rəisi Felikinski, Şuşada «dəli sudya» adı ilə 

məşhur olan hərbi hakim məhz bu cür əməllərinə görə aradan götü-

rülmüşdü.
98

 

«Difai»nin Malıbəyli şö’bəsinin rəhbəri Əşrəf Məşədi İmran 

oğlunun verdiyi mə’lumata görə, 1906-cı ildə Malıbəyli kəndində 

Xankəndi postunun strajniki Şahmərdanov müsəlmanların sirrini 

ermənilərə satdığına görə komitə tərəfindən qətlə yetirilmişdi.
99

 

Azərbaycan xalqının düşmənlərinə qarşı terror tətbiq 

etdiyinə görə çar hakim dairələri «Difai»ni «Müsəlman döyüş 

partiyası» adlandırırdı.
100

 

1909-cu ildə «Difai»nin fəaliyyətinə son qoyuldu. Partiyanın 

lideri Ə.Ağaoğlu Türkiyəyə mühacirət etmiş, onun fəal üzvləri, o 

cümlədən M.M.Axundov, A.Rəfibəyov, H.Usubbəyov, 

Ə.Xasməmmədov, M.Rəfiyev, Cavad və Muxtar Qazıyevlər, 

A.M.Pişnamazzadə, M.Həmzəyev, Hacı Əli oğlu beş il müddətinə 

Qafqazın hüdudlarından kənara sürgün edilmişdilər. 

Ə.Ağaoğlu 1906-cı ilin 16-21 avqustunda Nijni-Novqorodda 

keçirilən Ümumrusiya müsəlmanlarının III qurultayında iştirak 

etmişdir. 

Bu dövrdə «İrşad» qəzetinin redaktoru kimi  fəaliyyət   

göstərən Ə.Ağaoğlu 1908-1909-cu illərdə «Tərəqqi» qəzetini redəktə 

etmiişdir. O, bu qəzetə paralel surətdə rusca «Proqress» adlı qəzet 

buraxmışdır ki, radikal siyasi mövqeyinə görə qəzetin nəşri çar 

hakim dairələri tərəfindən dayandırılmışdır. 

1909-cu ildə İstanbula  mühacirət  edən  Ə.Ağaoğlu «İttihad  

və tərəqqi» cəmiyyətinin fəal üzvlərindən birinə  çevrilmişdir. 

Ə.Ağaoğlu Türkiyə mühitinin tə’sirilə get-gedə öz islamçı 

məsləkindən uzaqlaşmış, türkçülük hərəkatının fəal liderlərindən 

birinə çevrilmişdir. O, Z. Göyalp, Ə.Hüseynzadə, Y. Akçuraoğlu, 
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M.Ə.Rəsulzadə ilə birlikdə fəaliyyət göstərmiş, «Türk ocağı»- nın 

əsasını qoymuş, həmin cəmiyyətin orqanı olan «Türk yurdu» 

dərgisini nəşr edənlərdən biri olmuşdur.
101

 

 Ə.Ağaoğlu İstanbuldakı bu dövr fəaliyyətilə əlaqədar olaraq 

e’tiraf edir ki, Rusiya müsəlmanları aləminə, xüsusilə Qafqaza 

türkçülük təbliğatı aparmaq üçün müəyyən qədər Osmanlı ziyalı 

göndərmişdir. 

O, 1910-1914-cü illərdə «Siratül-müstəqim», «Xalqa doğru», 

«Türk yurdu» kimi mətbuat orqanlarında məqalələri ilə çıxış 

etmişdir. Bir müddət «Tərcümani-həqiqət» qəzetinin redaktoru da 

olmuşdur. Ə.Ağaoğlu Qars şəhərindən Türkiyə Böyük Millət 

Məclisinə üzv seçilmiş, İstanbul universitetində rus dili və ədəbiyya-

tından, hüquq tarixindən dərs demişdir. 

1915-ci ildə Ə.Ağaoğlu Rusiyada azlıqda qalan millətlərin 

Lozannada keçirilən konfransında iştirak etmişdir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulduqdan sonra, 1918-ci 

ildə Türkiyə ordusunun siyasi müşaviri sifətilə Bakıya gələn Əhməd 

bəy müstəqil Azərbaycan dövlətinin quruculuğunda yaxından iştirak 

etmişdi. O, Azərbaycan parlamentinə üzv seçilmiş, sonra isə 

parlament sədrinin müavini vəzifəsini tutmuşdur. Həmin dövrdə o, 

Gəncədə qısa bir müddətə «Türk sözü» qəzetinə redaktorluq et-

mişdir. 

1919-cu ildə Türkiyəyə qayıdan Ə.Ağaoğlu «İttihad və 

tərəqqi» cəmiyyətinin bir sıra fəalları ilə birlikdə ingilis 

müstəmləkəçiləri tərəfindən həbs olunaraq Malta adasına sürgün 

olunmuşdur. 

Türkiyənin cümhuriyyət e’lan edilməsindən sonra 

Ə.Ağaoğlu mətbuat və xəbərlər idarəsinin rəisi, «Hakimiyyəti-

milliyyə» qəzetinin redaktoru vəzifələrində çalışmış, İstanbul və 

Ankara universitetlərində türk hüquq tarixi fənnindən mühazirələr 

oxumuşdu. O, burada siyasi fəaliyyətini də davam etdirmiş, «Xalq 

Cümhuriyyət Partiyası»nın və «Xalq Partiyası»nın yaradıcılarından 

biri olmuşdur.  

Eyni zamanda yaradıcılıqla ardıcıl şəkildə məşğul olan 

Ə.Ağaoğlu bir-birinin ardınca xeyli kitab nəşr etdirmişdir. 

Əsərlərinin bir qismini isə onun vəfatından sonra oğlu Səməd 

Ağaoğlu çap etdirmişdir. Bu əsərlər sırasında «Üç mədəniyyət» 

(İstanbul, 1927), «Hindistan və İngiltərə» (İstanbul, 1929), «Sərbəst 
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insanlar ölkəsində» (İstanbul, 1936), «Dövlət və fərd» (İstanbul, 

1936), «Türk təşkilatı-əsasiyyəsi» (Ankara, 1925-1929), «Türk 

hüquq tarixi» (İstanbul, 1931-1933), «Mən nəyəm?» (İstanbul, 

1936), «İran və inqilabı» (Ankara, 1941-1942), «Könülsüz olmaz» 

(Ankara, 1941-1942), «İxtilalmı, inqilabmı?» (Ankara, 1941-1942), 

«Sərbəst firqə xatirələri» (İstanbul, 1950) xüsusilə diqqətəlayiqdir.  

Ə.Hüseynzadə və Ə.Ağaoğlunun Türkiyəyə mühacirət et-

məsi Azərbaycan mətbuatında çox böyük sarsıntıya səbəb oldu. 

Görkəmli jurnalist Ə.Müznib bu münasibətlə yazırdı: «Bu yeddi-

səkkiz ildə nəşr olunan qəzetlərin yazıçılarından möhtərəm Əlibəy 

Hüseynzadə ilə Əhmədbəy Ağaoğlu cənabları müstəsnadır... Onlar 

mətbuat aləmində fövqəl’adə bir məharət göstərib, Qafqazdakı türk 

balalarına türkçülüyü bildirdi, həsəb-nəsibini ögrətdi, oba və 

əcdadını ögrətdilər. Onların getməsi Qafqaz əhalisini başsız, 

böyüksüz buraxmış kibidir, çünki o cənablar dilsizlərin dili, korların 

gözü, karların qulağı idilər. Müxtəsər bir bölük maarif yetimi olan 

Qafqaz müsəlmanlarının ataları idi».
102

 

Əhməd Ağaoğlu  50 ildən çox publisistika ilə məşğul olmuş 

və ömrünün sonuna qədər qələmini yerə qoymamışdır. Onun ilk 

məqaləsi  «Dünyanın şahı» dərvişə, son məqaləsi Türkiyə 

Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkə həsr olunmuşdur. 

Əhməd bəy Ağaoğlu  yarım əsrdə siyasət adamına qədər yüksəlmiş, 

Mustafa Kamal Atatürkün ən yaxın dostlarından biri, onun sağ əli 

olmuşdur. Atatürk onun biliyinə, bacarığına heyran idi və onun 

haqqında deyirdi ki, «Bu qafa ancaq türkdə ola bilər». 103 

Ə. Ağaoğlu dünyanın bir çox xalqlarının dillərini mükəmməl 

bilir, beş dildə sərbəst yazıb yaradırdı. O, Bakıda, İstanbulda və An-
karada Azərbaycan, rus, türk və fransız dillərində nəşr olunan qəzet-
lərin redaktorun və ən fəal əməkdaşlarından biri olmuşdur. Özü e’ti-
raf etmişdir ki, «yazdıqlarımı yan-yana düzsələr, Bakıdan İstanbula 

çatar». Sağlığında 20-dən çox kitab,  sensasiya doğuran onlarla elmi 

əsər çap etdirmiş, müasirləri içərisində «böyük fikir adamı», «cəsur 

insan», ən başlıcası isə «türkçülüyün öndərlərindən biri» kimi tanın-
mışdır. Əhməd bəy Ağaoğlunun əsərlərinin nəşr edilməsi, tədqiq 

edilməsi, onun zəngin və çoxcəhətli  ictimai-siyasi və publisistik 

fəaliyyətinin obyektiv şəkildə öyrənilməsi və  xalqa çatdırılması 

müasir  tarix elmimizin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biridir. 
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5. Millət davası vəkili 

 

Azərbaycan milli hərəkatı tarixində Ə.M.Topçubaşinin 

xüsusi rolu olmuşdur. İste’dadlı alim, görkəmli ictimai-siyasi xadim 

olan Əli Mərdan bəy Topçubaşi  1862-ci ildə Tiflisdə anadan 

olmuşdur. Orta təhsilini Tiflis gimnaziyasında almış, sonra isə 

Peterburq universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olaraq, 1888-ci ildə 

həmin universitetin mə’zunu olmuşdur. Universiteti fərqlənmə 

diplomu ilə bitirdiyinə görə xristianlığı qəbul etmək şərti ilə onu 

universitetdə müəllim saxlamaq istəmişlərsə də, o, bu təklifi 

qətiyyətlə rədd etmişdir. Universiteti bitirdikdən sonra Bakıya gələn 

Ə.M.Topçubaşi Həsən bəy Zərdabinin qızı Pəri xanımla evlənərək 

ailə qurmuşdur. 

1898-ci ildən H.Z.Tağıyevin vəsaiti ilə nəşr olunan rusca 

«Kaspi» qəzetinə redaktorluq etməyə başlamışdır. Həmin dövrdə 

Azərbaycanda ana dilində mətbuat olmadığına görə, ziyalıların 

əksəriyyəti öz yazılarını «Kaspi» qəzetinin səhifələrində dərc 

etdirirdi. Ə.M.Topçubaşi «Kaspi» qəzeti ilə yanaşı, Bakıda rus dilin-

də çap olunan «Bakinski torqovı-promışlennıe listok» qəzetinin də 

redaktoru olmuşdur. 

Mühərrirlik fəaliyyətini davam etdirməklə yanaşı, ictimai-

siyasi fəaliyyətlə ardıcıl olaraq məşğul olan Ə.M.Topçubaşi 

Bakıdakı Qızlar gimnaziyasının, Ticarət məktəbinin və şəhər 

məktəblilərinin himayədarları şurasının əsas üzvlərindən biri olmuş, 

Azərbaycanda maarif və məktəblərin inkişafında əlindən gələni 

əsirgəməmişdir. Ümumiyyətlə, daim mətbuatla bağlı olmasına 

baxmayaraq, Ə.M.Topçubaşi digər ziyalılardan fərqli olaraq milli 

hərəkatda yazılarından daha çox ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə iştirak 

etmişdir. 

1905-ci il fevral ayının 18-də çar hökuməti Dövlət Duması 

layihəsinin hazırlanmasına başlanılması haqqında qərar verdi. 

Azərbaycanın ictimai-siyasi xadimləri həmin layihədə xalqın siyasi, 

sosial-iqtisadi və milli-mədəni problemlərinin öz əksini tapmasına 

çalışırdılar. Məhz onların tə’kidi və təşəbbüsü ilə 1905-ci il mart 

ayının 5-də Bakı şəhər duması Rusiyanın daxili işlər naziri Bulıginin 

qəbuluna nümayəndə hey’əti göndərmək qərarına gəlir. Mart ayının 

15-də bir qrup ziyalının iştirakı ilə H.Z.Tağıyevin evində toplantı 

keçirilir. Burada qərara alınır ki, Qafqazda vaxtı çoxdan çatmış 
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islahat aparılması üçün Rusiya hökumətinə ərizə göndərsinlər. Bakı 

şəhərini Fərrux bəy Vəzirov, Əli Mərdan bəy Topçubaşi, Əhməd bəy 

Ağaoğlu, Şəmsi Əsədullayev, Atakişi Əliyev, Nəcəfqulu Sadıqov və 

başqaları təmsil edirdilər.
104

 

Memorandum səpgisində yazılmış bu ərizədə müsəlmanların 

haqq və hüquqlarının əlindən alındığı, ictimai-siyasi və iqtisadi 

sahələrdə sıxışdırıldıqları nəzərə çatdırılırdı. Ərizədə azərbaycanlı 

uşaqların ana dilində təhsil almasına icazə verilmədiyi, ana dilində 

qəzet, jurnal və kitab nəşrinin ciddi maneələrlə qarşılandığı və s. 

göstərilirdi.  

Çar hökumətinin ünvanına Krım, Kazan, Volqaboyu, Orta 

Asiya türklərindən ərizə və təkliflər göndərilmişdi. Azərbaycan 

türkləri kimi, onlar da dini və milli sahələrdə olan təzyiqlərin tezliklə 

aradan qaldırılmasını tələb edirdilər.
105

 

Bakı şəhərindən göndərilən nümayəndə hey’ətini 1905-ci il 

aprel ayının 2-də Peterburqda Rusiya daxili işlər naziri Bulıgin qəbul 

edir. O, Qafqaz müsəlmanlarının dini, milli və sosial-iqtisadi 

problemlərini nəzərdən keçirəcəyini, onların seçki hüququna qoyulan 

məhdudiyyətlərə yenidən baxılacağını və’d edir.
106

 

Birinci rus inqilabı həmçinin bütün Rusiya imperiyasında 

dini hərəkatın genişlənməsinə təkan verdi. Rusiya müsəlmanları 

arasında siyasi fikirlər cücərməyə başladı. Sinfi mübarizənin 

kəskinləşdiyi, milli azadlıq hərəkatının genişləndiyi bir dövrdə - 

1905-ci ildə Rusiyada müsəlmanların siyasi təşkilatı-Ümumrusiya 

Müsəlmanları İttifaqı - «İttifaqi-müslümin» yaradılır. İttifaqın 

yaradılmasının əsas təşəbbüskarları Krım və Kazan tatarlarının 

burjua ziyalıları - A. İbrahimov, Y.Akçuraoğlu, İ.Qasprinski idi. 

Azərbaycanın siyasi xadimi Ə.M.Topçubaşinin bu işdə müstəsna 

xidmətləri olmuşdur.
107

 

Ümumrusiya Müsəlmanları İttifaqının yaradılması ideyası 

hələ 1905-ci ilin əvvəllərində ortaya atılmışdı. 1905-ci ilin martında 

Kazanda 80 nəfər təmsilçinin iştirakı ilə keçirilən iclasda Rusiya 

müsəlmanlarının ümumi konqresinin çağırılması üçün ölkənin baş 

naziri Vittedən icazə istəmək qərara alınmışdı. Bununla əlaqədar 

olaraq Kazan, Simbirsk, Tambov, Krım və Qafqaz müsəlmanları 

nümayəndələrindən ibarət hey’ət Peterburqa gedərək, baş nazirə 

müraciətlərini bildirdilər. Lakin onların tələbləri rədd edildi. Buna 

baxmayaraq, Rusiya müsəlmanları təmsilçiləri 1905-ci il mart ayının 
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8-də qurultayı keçirmək üçün qət`i qərara gəldilər. Bu məqsədlə ilk 

yığıncaq Çistopol şəhərində keçirildi. Yığıncaqda qurultaya 

hazırlıqla bağlı məsələlər müzakirə olundu. 

Rusiya Müsəlmanları İttifaqının ilk tə’sis qurultayı 1905-ci il 

avqust ayının 15-də Nijni-Novqorod şəhərində keçirildi. Qurultayda 

Krımdan, Şimali Qafqazdan, Zaqafqaziyadan, Kazandan, Uraldan, 

Türküstan və Sibirdən nümayəndələr iştirak edirdilər. Elmi ədəbiy-

yatlarda və arxiv sənədlərində qurultay iştirakçılarının sayı barədə 

dəqiq mə’lumat yoxdur. T.Svietoçovski qurultayın 15 nəfər 

nümayəndənin iştirakı ilə keçirildiyini göstərdiyi halda, T. Sünbül bu 

rəqəmin təxminən 120-150 nəfər olduğunu iddia edir.
108

 Rəsmi icazə 

olmadığından qurultay nümayəndələri Oka çayındakı «Qustav Stru-

ve» adlı gəzinti gəmisində toplaşmışdılar.  

İ. Qasprinski, Y.Akçuraoğlu və Ə.M.Topçubaşinin sədrliyi 

ilə keçirilən qurultayda Azərbaycan burjuaziyasının nümayəndələri 

də iştirak edirdi. Qurultayda bütün Rusiya müsəlmanlarını 

birləşdirən ittifaqın-»İttifaqi-müslümin» yaranması qərara alınmış və 

qəbul edilmiş qətnamədə ittifaqın qarşısında aşağıdakı vəzifələr 

qoyulmuşdu: 

1. Rusiya müsəlmanları bütün məsələlərdə-siyasi, mədəni, 

eləcə də Rusiyanın indiki vəziyyətindən asılı olaraq doğan 

məsələlərdə birgə olmalıdırlar. 

2. Bütün ziyalı müsəlmanlar Rusiyanın qabaqcıl adamları ilə 

həmfikir olaraq, elə bir qanunun yaradılmasında iştirak edirlər ki, 

burada qanunlar xalqların seçdikləri nümayəndələrin iştirakı ilə 

yazılsın.  

3. Müsəlmanlar qanuni yolla çalışmalıdırlar ki, onlara aid 

olan sıxışdırılma və haqsızlıq ləğv edilsin və onlar siyasi, dini və 

mülki məsələlərdə ruslarla bərabər hüquqlu olsunlar. 

 4. Müsəlmanlar öz ehtiyaclarını ödəmək üçün Rusiyanın 

indiki və gələcək vəziyyətindən çıxış edəcəklər. ...Bütün 

quberniyalarda öz ehtiyaclarına uyğun olaraq kitab, qəzet, jurnal nəşr 

etməyə, xalqa vəziyyət haqqında əsas mə’lumatları verməyə 

çılışacaqlar.  

5. Dörd bənddə qeyd olunan məsələlərin həllinə nail olmaq 

üçün yerlərdə vaxtaşırı toplaşan yığıncaqlar tə’sis olunsun.
109

 

Qurultayın beş maddədən ibarət qətnaməsində Rusiya 

müsəlmanlarının bir təşkilat altında birləşməsi məsələsi ön plana 
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çəkilir, əsas fəaliyyətin bu istiqamətə yönəldilməsi tövsiyə olunurdu. 

Qurultayda Rusiya müsəlmanlarının yaşadığı ərazilərdə 16 mərkəzin 

yaradılması və bu mərkəzlərin hər birində məclislərin fəaliyyət 

göstərməsi də qərarlaşdırıldı. Bu mərkəzlərin Bakı, Simferopol, 

Peterburq, Minsk, Həştərxan, Kazan, Daşkənd, İrkutsk, Uralsk, 

Verniy, Petropavlovsk, Aşqabad və s. şəhərlərdə yaradılması 

planlaşdırıldı.
110

 

Rusiya müsəlmanlarının ikinci qurultayı 1906-cı il yanvar 

ayının 13-dən 23-dək olan müddətdə Peterburq şəhərində qeyri-leqal 

şəkildə keçirildi. Birinci qurultayda irəli sürülən bir çox təklif və 

tövsiyələr ikinci qurultayda rəsmiləşdirildi. Qurultayda Kazan, Tür-

küstan, Krım və Qafqaz müsəlmanlarını təmsil edən 100 nəfər 

nümayəndə iştirak edirdi.  

 İ.Qasprinskinin sədrliyi ilə keçirilən qurultayda əldə olunan 

ən mühüm qərarlardan biri - hələ birinci qurultayda yaradılması 

nəzərdə tutulan Müsəlman ittifaqının rəsmi olaraq « Rusiya 

Müsəlmanları İttifaqı» adlandırılması oldu.  

Kadet partiyası liderləri partiyanın mərkəzi komitəsinə 

seçilən nümayəndələrin türkçülük istiqamətində ardıcıl 

fəaliyyətlərindən xəbərsiz deyildilər. Lakin kadet partiyası liderləri 

Rusiya müsəlmanlarının siyasi qüvvəyə çevrildiyini görür, onlarla 

ittifaqa girməklə seçkilərdə qələbəni tə’min etmək məqsədi güdür-

dülər. Kadetlər Rusiya müsəlmanları ilə əlaqələri daha da güc-

ləndirmək məqsədilə, hətta partiyanın proqramında bə’zi 

dəyişikliklər də etmişdilər: 

1. Müsəlmanların dini idarəsində tam muxtariyyətin qəbulu; 

2. Müsəlmanların müqəddəs və ərf qanunlarının (şəriət və 

adət) hazırlanmasının qəbulu ilə rus mülki və cəza qanunlarının buna 

uyğun olaraq gözdən keçirilməsi; 

3. Rus olmayan milli ünsürlərin yaşadıqları bölgədə məhəlli 

dillərin maarif üçün əsas tutulması və bundan belə məktəblərdə 

istifadə olunması»/.
111

 

 Qurultay Rusiya Müsəlmanları İttifaqının Proqram və 

Nizamnaməsini, I Dövlət Dumasında İttifaqın taktikasını geniş 

müzakirə etdi. Qəbul edilmiş müvəqqəti proqram kadet partiyasının 

proqramına uyğun idi. Qurultay kadetlərlə birləşmək qərarı ilə 

seçkilərin də birlikdə keçirilməsini qərara aldı. Azərbaycan müsəl-

manlarının nümayəndələri də qurultayın işlərində yaxından iştirak 
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etdilər. Onları «Kaspi» qəzetinin redaktoru Ə.M. Topçubaşi, 

həkimlərdən Q.Qarabəyov və F.X.Axundov təmsil edirdi. İttifaqın 

Proqram və Nizamnaməsi Ə.M.Topçubaşi tərəfindən hazırlanmışdı. 

Rusiya müsəlmanlarının üçüncü qurultayı 1906-cı il avqust 

ayının 10-dan 20-dək olan müddətdə Nijni-Novqorodda keçirilmişdi. 

Qurultayın keçirilməsinə rəsmi icazə verildiyindən burada daha çox 

nümayəndə iştirak edirdi. Təkcə rəsmi iştirakçıların sayı 300 nəfər 

idi. Qurultayda sosial-demokratlar istisna olunmaqla, Rusiya mü-

səlmanlarının siyasi hərəkatının bütün liderləri təmsil olunmuşdu. 

Qurultayın Ə.M.Topçubaşinin sədrlik etdiyi divanına Y.Akçuraoğlu 

(I katib), Ə.İbrahimov, Həlimcan Berudi (dini işlər komitəsinin baş-

çısı), Şah Heydər Sırtlanov, Abdulla Apanayev (maarif işləri komi-

təsi başçısı), Seyid Giray Canturin, M.C.Bigiyev, Mustafa İsmayılov, 

Abdulla İsməti, İ.Qasprinski, Şahmərdan Koşçequlov, Əmincan 

Elxancanov daxil idi.
112

 

Rusiya müsəlmanlarının üçüncü qurultayı əvvəlki iki 

qurultaya nisbətən daha canlı keçmiş, imperiyanın müxtəlif 

bölgələrində yaşayan müsəlman xalqlarının problemlərinin üzə 

çıxarılmasında və aradan qaldırılmasında ciddi əhəmiyyət kəsb edən 

mə’ruzələr dinlənilmişdir. Qurultayda xüsusilə İ.Qasprinski və 

Ə.M.Topçubaşinin mə’ruzələri xüsusi maraq doğururdu.  

Qurultayda irəli sürülən məsələlər üç istiqamətdə 

müəyyənləşirdi:  

1. Rus missionerlərinin «anti-müsəlman» təbliğatlarının 

pislənilməsi və məsələnin rus hökumətinə çatdırılması;  

2. «Məktəb islahatı» mövzusunda qurultay 33 maddəlik bir 

təklif qəbul etmişdi. Gənc nəslin milli ruh altında təhsil görməsi 

amaclanırdı. A.Apanayev və digər nümayəndələrin təklifləri ilə 

maarif məsrəflərinin dövlət və məhəlli idarələr tərəfindən tə’min 

edilməsi, məktəb idarələrinin müsəlmanlar tərəfindən icra edilməsi, 

ibtidai təhsilin ana dilində, orta məktəb təhsilinin Osmanlı türkcəsi 

ilə yürüdülməsi, ruscanın isə gərəkli olmadığı, ancaq orta məktəb 

proqramına alına biləcəyi qəbul edildi.  

3. Dini siyasətin yenidən təşkilatlandırılmasında isə 13 

maddədən ibarət qərar qəbul edilmişdi. Həlimcan Berudinin sədrlik 

etdiyi «Dini işlər komissiyası»nın hazırladığı qərara görə, Rusiyanın 

Orenburq, Tiflis, Bakı və Bağçasaray müftilərinin işdən çıxarma və 

işə tə’yinetmə yerinə seçimlə iş başına gətirilmələri, bu müftilərin 
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Rusiya müsəlmanlarının nəzərində imtiyazlı mövqeyi olan Orenburq 

müftisi idarəsi altında toplanaraq, bu surətlə müsəlmanlar içində 

mərkəzi bir idarənin təşkili istənirsən vəzifəli müsəlman din adam-

larının bütün haqlarından faydalanmaları qəbul edilmişdi. Bu surətlə 

Rusiya müsəlmanlarının dini müəssisəsi «İdareyi-ruhaniyyə» adı 

altında milliyyətçi bir proqramla birləşdirilmişdir.
113

 

Rusiya müsəlmanlarının üçüncü qurultayının mühüm 

xidməti İttifaqın siyasi partiya e’lan edilməsi oldu (Elmi ədəbiyyatda 

bu partiya «İttifaq», «İttifaqi-müslümin», «Rusiya Müsəlmanları 

İttifaqı» və s. adlanır).  

Qurultayda partiyanın 15 nəfərdən ibarət Mərkəzi Komitəsi 

seçilmişdi. Buraya Ə.İbrahimov, Y.Akçuraoğlu, S.Giray Alkın, 

İ.Qasprinski, Ə.M.Topçubaşi, A.Aponayev, H.Berudi, S.Maqsudi, 

M.C.Bigiyev, A.Babi, Z.Maqsudi, M.Davidoviç, Ş.Koşcequlov, 

S.Q.Canturin, Ş.Q.Sırtlanov daxil idi. Bundan savayı Bakı, 

Yelizavetpol, İrəvan, Orenburq və Türküstan quberniyalarının 

hərəsindən bir nəfər nümayəndənin buraya daxil edilməsi qərara 

alındı. MK-nın nəzdində isə 3 nəfərdən ibarət büro yaradıldı və onun 

tərkibinə Ə.M.Topçubaşi (sədr), A.Aponayev (xəzinədar) və 

Ə.İbrahimov daxil edildilər.
114

 

 Qurultay iştirakçılarının əksəriyyəti «İttifaqi-müslümin» 

partiyasının Rusiyada yaşayan müsəlmanları bir təşkilat daxilində 

birləşdirəcəyinə inanırdı. Y.Akçuraoğlunun fikrincə bu birlik ona 

görə möhkəm olacaqdır ki, o, sinfi prinsiplərə deyil, dini və milli zə-

minə söykənir. O, qeyd edirdi ki, bə’zi müsəlmanlara elə gəlir ki, 

partiya yalnız sinfi mənafe prinsipinə əsaslanır və siniflərin 

münaqişəsindən doğur. Belə çıxır ki, onlar milliyyət və mənşə 

prinsiplərinə əsaslanan ittifaqlar görməmişlər... Maddi münaqişələrə 

baxmayaraq, millətçilik və dini prinsiplər əsasında birləşmək və ən 

qüvvətli partiya təşkil etmək mümkündür»
115

 

Partiyanın Bakı şö’bəsinə Ə.M.Topçubaşi rəhbərlik 

etmişdir.
116

 

«Rusiya Müsəlmanları İttifaqı» təşkilatı,onun fəaliyyətinin 

nəticəsi kimi meydana gələn «İttifaqül-Müslümin» partiyası bütün 

Rusiya imperiyasında milli azadlıq hərəkatının inkişafında mühüm 

rol oynadı. 

İnqilabi hərəkatdan qorxuya düşən çarizm burjuaziya ilə 

razılığa gəlməyə məcbur olaraq, I Dumanın çağırılmasını e’lan etdi. 
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Bununla bağlı olaraq, 1905-ci il dekabr ayının 11-də seçkilər 

haqqında çarın fərmanı verildi. Bu fərmana görə Rusiyada ilk dəfə 

fəhlələrin müəyyən hissəsinə, o cümlədən kəndlilərə seçki hüququ 

verildi.
117

 

 Azərbaycana da Dövlət Dumasında nümayəndəlik hüququ 

verilir. 1906-cı ilin mayın 6-da Yelizavetpol quberniyasında, mayın 

31-də isə Bakı və Bakı quberniyasında seçkilər keçirilir. Seçkilərin 

nəticələrinə görə Dumada Bakını, Bakı və Yelizavetpol 

quberniyalarını Məmməd Tağı Əliyev, Əsədulla bəy Muradxanov, 

Əli Mərdan bəy Topçubaşi, İsmayılxan Əbülfətxan oğlu Ziyadxanov, 

Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev təmsil edirdilər.
118

 

Azərbaycan nümayəndələri müsəlman parlament 

fraksiyasına daxil olmuşdular. Bu fraksiyanın tərkibi 36 nəfərdən 

ibarət idi. Fraksiya 1906-cı ilin 21 iyununda özünün birinci iclasında 

yaranmışdı. 7 nəfərdən ibarət fraksiya bürosuna Azərbaycandan 

Ə.M. Topçubaşi və İ.Ziyadxanov daxil idi.
119

 Fraksiyanın sədri Ə.M. 

Topçubaşi seçilir. Fraksiya Ə.M. Topçubaşinin sözləri ilə desək, 

konstitusiya əsaslarına riayət edərək, torpağın vilayətlər üzrə 

milliləşdirilməsini, yerlərdə dini işlərdə tam, idarəetmədə isə geniş 

muxtariyyat prinsipini irəli sürürdü.
120

 

Müsəlman fraksiyası adından aqrar məsələ ilə bağlı 

M.T.Əliyevin imzası ilə Dövlət Duması sədrinə təqdim olunan 

müraciətdə deyilirdi ki, «xəzinə, xanədan, dövlət, monastr, kilsə və 

şəxsi sahibkar torpaqlarının zorla alınaraq, daimi olaraq kəndlilərə 

veriləcəyi» şəklində əsaslandırılmış bu layihə əslində həqiqətə uyğun 

şəkildə xalqa çatdırılmamışdır.
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Ə.M.Topçubaşi layihənin yalnız «dövlət dili»ndə təqdim 

olunmasına e’tirazını bildirdi və təklif etdi ki, imkan daxilində o, 

yerli xalqların dilinə tərcümə olunmalıdır. «Qoy xalq, bu tatarmı, 

ermənimi, polyakmı, gürcümü və s. olacaqmı, hər kəs öz dilində 

oxusun, görsün ki, burada nə baş verir, qoy hər kəs bilsin və ana 

dilində oxusun ki, indiki nazirlik xalqa nə verir və həqiqi xalq 

nümayəndələrinin fəaliyyətinə köklü şəkildə kim mane olur».
122

 

 Ə.M.Topçubaşi «Kaspi» qəzetində yazdığı məqaləsində isə 

qeyd edirdi ki, hüquq bərabərliyi, söz və vicdan azadlığı, şəxsiyyət 

toxunulmazlığı, torpaqların kəndlilərə verilməsi kimi ümumdövlət 

əhəmiyyətli məsələlərdə milli ayrı-seçkiliyə yol verilə bilməz.
123
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Ə.M.Topçubaşi Azərbaycandan Duma vəkili seçilsə də, 

bütün türklərin və müsəlmanların qayğısı ilə yaşayırdı. Qırğız 

vilayətindəki torpaq komissiyasının qeyri-qanuni fəaliyyəti, Gəncə 

qəza rəisi Avelianinin zorakılığı, Türküstan türklərinin haqlarının 

görünməmiş dərəcədə tapdalanması Rusiya türklərinin lideri olaraq 

onun e’tirazlarını doğurmuşdu. Müsəlman fraksiyasının fəaliyyəti 

haqqında geniş hesabatında Ə.M.Topçubaşi yazırdı:»Türküstan 

diyarının beş milyon yerli əhalisi Dumada altı vəkillə təmsil 

olunurdusa, 300 minlik yadelli rus əhalisi 5 vəkillə təmsil olunurdu. 

Yə’ni 834 min müsəlman  əhalisindən bir deputat seçildiyi halda 60 

min rus əhalisindən bir deputat seçilmişdir».
124

 

Ə.M.Topçubaşi başda olmaqla büro Dumaya seçki 

qanununun dəyişdirilməsi, deputat yerlərinin sayının əhalinin sayına 

uyğun bərabər bölünməsi haqda təkliflər hazırlamışdı. 

Ə.M.Topçubaşi Rusiya müsəlmanlarına qarşı yeridilən şovinizm 

siyasətinin əleyhinə çıxaraq yazırdı: «İyirmi milyonluq Rusiya 

müsəlmanlarının cəmi 36 deputatla təmsil olunmasının ölkədəki xalq 

təmsilçiliyi ideyasının özünə məhvedici zərbə vurduğunu söyləməyə 

ehtiyac varmı Əyalətlər üzrə deputat yerlərinin müəyyənləşdirilməsi 

zamanı müsəlmanlara münasibətdə açıq-aşkar ədalətsizliyə yol 

verilmişdir. Bir sıra yerlərdə isə bu ədalətsizlik dəhşətli miqyas 

almışdır».
125

  

Bu illərdə Ə.M.Topçubaşi Rusiyanın bütün müsəlmanlarının 

həyatında xüsusi yer tutan tarixin kiçik bir parçasının həqiqi 

yaradıcılarından biri olmuşdur.1905-ci ildə Qafqazı bürüyən qanlı 

hadisələrin, rus hökumətinin erməniləri himayə etməsinin, 

müsəlmanlara qarşı törədilən terrorun, zorakılığın imperiya siyasəti 

olduğunu Azərbaycanın millət vəkilləri paytaxtda rus hökumətinin 

düz gözünün içinə deyə bildilər. Gəncədən olan millət vəkili 

İ.Ziyadxanovu iyunun 12-də Duma tribunasından dediyi sözlər 

Rusiyanın imperiya  siyasətini ifşa etdi. O deyirdi: «Artıq bizim üçün 

də hərəkət etmək vaxtı çatmış və bundan sonra susmamağı qərara al-

mışıq. Zaqafqaziya bir əsr bundan əvvəl  ruslar tərəfindən işğal 

edilmişdir. Bu əsr ərzində biz müsəlmanlar əsir kimi həyat sürmüşük, 

tə’qiblərə mə’ruz qalmışıq, bizə heç bir haqq və hüquq verilməmiş, 

kölə halına salınmışıq. Sözün əsl mə`nasında yüz il ərzində  biz hö-

kumətin  şiddətli hücumlarına və böhtanlarına mə’ruz qalmışıq... 

Ölkəmiz istila edilən kimi dərhal milli varlığımıza təcavüz edildi... 
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Hörmətli millət vəkilləri, hər dəqiqə ölkəmdən qorxulu 

xəbərlər alıram... Cənablar, iki ildən bəri qan içində üzən ölkəmizdə 

cəsədlərin üstündən keçirik. Artıq səbrimiz tükənib. Biz anaların 

qucağından alınıb südəmər uşaqların havada ikən xəncərə keçirildik-

lərini görmüşük, biz hamilə qadınların qarnına saplanan xəncərlərin 

açdığı yaralardan uşaq əllərinin bayıra sallandığının şahidi olmuşuq. 

Qoy...dəlik-deşik edilən cəsədlərdən, anaların, uşaqların fəryadından, 

iniltisindən hazz alanlar rədd olsunlar».
126

 Rus mütləqiyyəti ona 

yaxın olan Tavriya sarayından o günlərə kimi belə ittihamedici sözlər 

eşitməmişdi. 

İyul ayının 9-da I Dövlət Duması çar tərəfindən buraxıldı. 

Kadet partiyasının təşəbbüsü ilə hökumətə protest e’lan edilir və 

Dumanın iclasları Finladiyanın Vıborq şəhərində keçirilir. İyul 

ayının 10-da Vıborq şəhərində keçirilən iclaslarda Azərbaycan 

deputatları da fəallıq göstərmişdilər. İclasda xalqa müraciətin-

bəyannamənin tərtib olunması üçün komissiya yaradılmışdı. «Xalq 

nümayəndələrindən xalqa» adlanan bu bəyannaməyə Ə.M.Topçubaşi 

və İ.Ziyadxanov da imza atmışlar. Vıborq bəyannaməsi bütün Rusiya 

əhalisini Dumanın buraxılmasına qarşı e’tiraza çağırırdı. «...Xalq 

nümayəndəliyi olmadan büdcəyə bir qəpik də olsun ödəməyin, 

orduya bir əsgər də verməyin. Öz e’tirazınızı qət`i bildirin, hamınız 

bir nəfər kimi haqqınızı tələb edin... Bu gərəkli, lakin labüd 

mübarizədə seçdiyiniz adamlar sizinlə olacaqdır».  

Bəyannamə Rusiyada və onun hüdudlarından kənarda əks-

səda doğursa da, real bir nəticə hasil olunmadı. Onu imzalayanlar isə 

məs’uliyyətə cəlb olundular. Onlar «Rusiya əhalisini itaətsizliyə 

çağırmaqla konstitusiya əleyhinə fəaliyyət göstərməkdə» və 

bəyannaməni çoxlu nüsxədə çap edərək, Rusiya sərhədlərindən 

kənarda yaymaqda təqsirləndirildilər.
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 1907-ci ilin dekabrında məhkəmə sabiq Dövlət Dumasının 

Vıborq bəyannaməsini imzalayan 167 millət vəkilini, o cümlədən 

Ə.M.Topçubaşi və İ.Ziyadxanovu üç aylıq həbs cəzasına məhkum 

etdi. Məhkəmənin qərarı ilə onlar bir daha Dövlət Dumasına 

seçilmək hüququndan məhrum edildilər. 

Vıborq bəyannaməsini imzaladığına görə Ə.M.Topçubaşi 

«Kaspi» qəzetinin redaktorluğu vəzifəsindən də kənarlaşdırıldı. 

Bundan əlavə, Bakı şəhər duması 15 fevral 1907-ci il tarixli iclasında 

onun Duma üzvlüyündən xaric edilməsi məsələsini müzakirə etdi. 
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Moskva şəhər dumasının Ə.M.Topçubaşini müvvəqəti olaraq Duma 

üzvlüyündən azad etmək təklifinə baxmayaraq, Bakı şəhər Duması 

onu üzvlükdən tamamilə məhrum etdi.  

Dumaya seçilmək hüququndan məhrum edilsə də, Ə.M.Top-

çubaşi müsəlman parlament fraksiyasının iclaslarında fəal iştirak 

edirdi. O, bir neçə dəfə Peterburqa getmiş, fraksiyanın iclaslarına 

özü rəhbərlik etmişdi.
128 

Siyasi fəaliyyətlə ardıcıl məşğul olan 

Ə.M.Topçubaşi «Xalq Azadlığı» partiyasının sol cinahına mənsub 

idi. İctimai-siyasi fəaliyyətilə müstəmləkə xalqlarının hüquq və 

azadlıqları uğrunda yorulmaz mübarizə aparan Ə.M.Topçubaşini çar 

hökuməti daim tə’qib etmiş, nəzarət altında saxlamışdır. 

Ə.M.Topçubaşi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti illərində 

məs’ul vəzifələrdə çalışmışdır. 1918-ci ilin avqust ayında Fətəli 

Xoyskinin baş nazir olduğu II kabinədə xarici işlər naziri vəzifəsini 

tutmuşdur. Elə həmin dövrdən Türkiyəyə göndərilən Ə.M.Topçuba-

şinin İstanbulda «Azərbaycanın təşəkkülü» kitabı nəşr edilmişdir. Bu 

kitab Azərbaycan torpağı haqqında XX əsrdə azərbaycanlı müəllif 

tərəfindən yazılmış ilk əsərdir. 

Ə.M.Topçubaşi Türkiyədə ikən 1918-ci il dekabr ayının 7-də 

Bakıda açılan Azərbaycan parlamentinin sədri vəzifəsinə seçilmişdir. 

Ə.M.Topçubaşi İstanbulda olarkən Azərbaycanın istiqlaliyyəti 

uğrunda ardıcıl olaraq mübarizəsini davam etdirmişdir. O, 1919-cu 

ildə açılmış Paris sülh konfransında iştirak edən Azərbaycan 

Cümhuriyyəti nümayəndə hey’ətinin rəhbəri olmuşdur. 

Ə.M.Topçubaşinin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndəliyinin 

sülh konfransı ərəfəsində fransız və ingilis dillərində nəşr etdirdikləri 

«Qafqaz Azərbaycanı cümhuriyyətinin Paris sülh konfransına me-

morandumu», «İlk müsəlman cümhuriyyəti Azərbaycan» kitabları 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin dünya dövlətləri tərəfindən ta-

nınmasında mühüm rol oynamışdır. Azərbaycan Cümhuriyyətinin 

süqutundan sonra Ə.M.Topçubaşi Parisdə yaşamış, özünün ictimai-

siyasi mübarizəsini, yaradıcılığını burada davam etdirmişdir. O, 

Avropada fəaliyyət göstərən müxtəlif siyasi mühacir təşkilatları ilə 

əlaqə saxlamış, ayrı-ayrı mətbuat orqanlarında dərin məzmunlu 

yazıları ilə çıxış etmişdir. 

 Ə.M.Topçubaşi 1934-cü ildə Parisdə vəfat etmiş və Sen-

Deni qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.  
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Ə.M.Topçubaşi Azərbaycan xalqının arzu və ideallarını 

həyata keçirmək uğrunda ciddi, səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, onun mübarizəsi yalnız Azərbaycan xalqının 

milli, dini və ictimai-siyasi problemləri ilə məhdudlaşmırdı. 

Ə.M.Topçubaşi Kazan, Krım, Türküstan, Dağıstan və Şimali Qafqaz 

vilayətlərində yaşayan müsəlmanların azadlığını, az da olsa siyasi 

hüquqlara nail olmasını, müsəlmanların birləşərək öz azadlıqları 

uğrunda mübarizə aparmalarını istəyirdi və bunun üçün də 

yorulmadan çalışırdı. Ə.M.Topçubaşidə Ə.Ağaoğlunun geniş və 

dərin teoretik panislamizmi yox idi. Sanki o, belə bir ideyanın 

müvəffəqiyyətlə başa çatmayacağını qabaqcadan hiss etmiş və 

anlamışdı. O, 1905-ci il inqilabının gətirdiyi azadlıq ne’mətlərindən 

Azərbaycan xalqı üçün əlindən gələn qədər daha çox pay qoparmaq 

istəyirdi. 

Görkəmli hüquqşünas, ictimai-siyasi xadim, jurnalist və 

redaktor, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin 

sədri, Paris sülh konfransında Azərbaycan nümayəndə hey`ətinin 

başçısı Ə.M.Topçubaşi mə`nalı, çətin və şərəfli bir həyat yolu 

keçmişdir. M.Ə.Rəsulzadə yaxından tanıdığı  məslək və əqidə dostu 

Ə.M.Topçubaşi haqqında yazırdı: «Əli Mərdan bəy heç şübhəsiz 

Mirzə Fətəli, Həsən bəy və İsmayıl Qaspralı mirzələrin 

canlandırdıqları milli kültür hərəkatını Milli Qurtuluş yoluna çəkən 

böyük mücahidlərdəndir. Fəqət, Əli Mərdan bəyi bu üç ustaddan 

olduğu kimi, müasiri sayılan digər bə`zi ideoloqlardan ayıran bir şey 

vardır ki, mərhumun xüsusiyyətlərini təşkil edir. 

Əli Mərdan bəy  yürütdüyü siyasətin fikirçisi olmaqdan zi-
yadə, işçisi idi. Onun bütün həyatı təbliğatda, həm də milli davanın 

vəkilliyi kimi məs`uliyyətli işlərin təbliğatında keçmişdir. 

Nəşriyyatda çalışması ilə bir ideya, bir ideoloji propaqanda 

yapmaqdan ziyadə, müəyyən praktik məsələni müdafiədən ibarət 

olmuşdur». 129 
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6. «Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!» 

            Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 

 

 Azərbaycan milli hərəkatı tarixində müstəsna rolu olan 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə zəngin və mürəkkəb həyat yolu 

keçmişdir. 

O, 1884-cü ilin yanvar ayının 31-də Bakının Novxanı 

kəndində anadan olmuşdur. Atası Axund Hacı Molla Ələkbər 

Rəsulzadə dövrünün tanınmış din xadimlərindən olmuşdur. 

M.Ə.Rəsulzadə ilk təhsilini atasından almış, bunun ardınca 

S.M.Qənizadənin direktor olduğu II rus-tatar məktəbində oxumuşdur. 

Sonralar o, Bakı texniki məktəbinə daxil olmuş, lakin burada 

təhsilini yarımçıq buraxaraq, ictimai-siyasi fəaliyyətə başlamışdır.  

Əmək fəaliyyətinə «Kaspi» qəzeti mətbəəsində mürəttib kimi 

başlayan ədibin ilk yazısı 1903-cü ildə M.A.Şahtaxtlının 

redaktorluğu ilə Tiflisdə nəşr olunan «Şərqi-Rus» qəzetində çap 

olunmuşdur. 

M.Ə.Rəsulzadə 1902-ci ildə 18 yaşında ikən Azərbaycanda 

ilk milli siyasi təşkilat olan «Müsəlman demokratik gənclər 

ittifaqı»nı yaratmışdır. 

 1904-cü ilin axırlarında «Müsəlman Demokratik Müsavat 

Cəmiyyəti»nin əsasında RSDFP-nin Bakı komitəsinin nəzdində 

«Müsəlman sosial-demokratik «Hümmət» təşkilatı yaradılmışdı. 

«Hümmət» təşkilatı əsas e’tibarı ilə fəhlələr arasında təbliğat, 

təşviqat işi aparırdı. H.Baykaranın qeyd etdiyi kimi, «Hümmət» 

Azərbaycanda yaranan ilk türk siyasi təşkilatı idi». 

«Müsəlman sosial-demokrat «Hümmət» təşkilatı» Mir Həsən 

Mövsümov (1882-1907), Məmməd Həsən Hacinski (1875-1931) və 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə (1884-1955) tərəfindən yaradılmışdı. 

1905-ci ildən həmin təşkilatın üzvü olan M.Əzizbəyov, 

N.Nərimanov, S.M.Əfəndiyev və başqa tanınmış inqilabçılar bu təş-

kilatın fəaliyyətinin canlanmasında mühüm rol oynamışlar. Bir 

müddət rus-sosial demokrat partiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən 

«Hümmət» təşkilatı 1905-ci il inqilabından sonra yarımmüstəqil 

fəaliyyətə qədəm qoydu.  

Təşkilatın «Hümmət» adlı qəzeti nəşr olunurdu və həmin 

qəzetin əsas naşirlərindən biri də M.Ə.Rəsulzadə idi. 1904-1905-ci 

illər ərzində cəmi 6 nömrəsinin çıxdığı bu qəzetin hələlik bircə sayı 
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da əldə edilməmişdir. Yalnız ayrı-ayrı tədqiqatlarda və sonrakı döv-

rün mətbuat orqanlarında «Hümmət»də dərc olunan məqalələrin bir 

hissəsi bizə gəlib çatdığından, qəzetin ideya istiqaməti haqqında az-

çox mə’lumat əldə etmək mümkündür.  

«Hümmət» qəzetinin ilk sayı 1904-cü ilin oktyabr ayında 

Bakıda nəşr olunmuşdur. Qəzetin ilk sayı gizli şəkildə, məhdud 

tirajla hektoqrafda buraxılmışdı. Qəzetə «Hümmət» adının seçilməsi 

də təsadüfi deyildi. Belə ki, qəzetin adı Şərqdə, o cümlədən 

Azərbaycanda məhşur olan «Hümmətül-rical təqləül cibal» (El bir 

olsa, dağ oynadar yerindən) xalq məsəlindəki «hümmət» sözündən 

alınmış, məsəlin özü isə epiqraf kimi seçilmişdi. Ərəbcə «himmət» 

sözündən yaranmış «hümmət» kəlməsi dilimizdə qeyrət, bilik, 

şücaət, sə’y, güc və s. mə’nalar daşımaqdadır. Qəzetin 1904-cü il 3-

cü sayında çap olunmuş «Hümmətül-rical təqləül cibal» adlı yazıda 

bu məsələyə toxunulmuşdur: «Bu kəlamı hikmət, nizam ki, bizim 

cəridənin hər səhifəsinin əvvəlində intibahnamələrin ünvanlarında 

bərqərardır, nə deyən sözdür... bu kəlam «kişilərin himməti dağları 

qoparır» dediyini hamımız bilirik və bu sözü özümüzə ünvan 

qayırdıqda bu söz bizə dəsturül-əməldir. Xəyal edirik və özümüzü bu 

dəsturül-əməldən mütəxəllif hesab etməyirik. Amma həqiqətdə isə 

belədirmi? Özümüzə ünvan tutduğumuz qaydaya müvafiq gedirikmi? 

«hümmətül-rical» kəlməsinin əsil mə’nasını fəhm edirsinizmi? 

Beibarəti axiri müəyyən bir məsləkimiz varmı? Bu sözü özünə ünvan 

edən bir dəstənin bu suallara cavabı nə olmalıdır? Əlbəttə ki, belədir. 

Bu sözün məzmununa müvafiq hərəkətdəyiz demək lazımdır».
130

 

M.Ə.Rəsulzadənin redaktorluğu ilə nəşr olunan «Açıq söz» qəzeti 

vasitəsi ilə bizə gəlib çatmış bu yazı qəzetin əldə olan parçalarından 

biridir. 

«Hümmət» qəzeti yalnız Bakıda deyil, Azərbaycanın digər 

qəza və şəhərlərində də yayılmışdı. Qəzetin səhifələrində xalqın 

siyasi şüurunun oyanmasına, haqqı nahaqdan ayırmasına, öz hüquq 

və mənafeyi uğrunda mübarizə aparmasına səsləyən yazılar dərc 

olunurdu. Lakin «Hümmət» qəzetinin ömrü uzun sürmədi. 1905-ci il 

inqilabının başlanması ilə fevral ayında çarizmin Bakıda törətdiyi 

milli qarşıdurma və toqquşmalar nəticəsində aparılan həbslər və 

axtarışlar qəzetin nəşrinin dayandırılmasına səbəb oldu.
131
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«Hümmət»in siyasi istiqaməti sonrakı dövr mətbuatının, 

xüsusilə M.Ə.Rəsulzadənin redaktorluğu ilə nəşr olunan «Təkamül» 

qəzetinin formalaşmasında mühüm rol oynadı. 

«Hümmət» təşkilatının rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə Bakıda 

İran sosial-demokratlarının «Ədalət» və «Mücahid» təşkilatı 

fəaliyyət göstərirdi. Həmin təşkilatın yaranmasında M.Ə.Rəsulzadə, 

N.Nərimanov, H.Əmioğlu və başqa siyasi xadimlərin rolu olmuşdur.  

Lakin son illərə qədər Azərbaycan tarixçiləri «Hümmət»i 

yaradanlar içərisində M.Ə.Rəsulzadənin, M.H.Mövsümovun, 

M.H.Hacınskinin adlarını çəkməmişlər. Azərbaycan tarixinin bu 

dövrünü tədqiq edən müəlliflərin heç biri öz araşdırmalarında 

M.Ə.Rəsulzadənin «Hümmət» təşkilatının yaradılmasında oynadığı 

roldan söz açmamışlar. Təkcə «Azərbaycan KP tarixinin oçerk-

ləri»nə baxmaq kifayətdir: «1904-cü ilin payızında əvvəlcə 

əksəriyyəti sosial-demokratiyaya meyl edən ziyalı gənclərdən ibarət 

kiçik bir qrup meydana gəldi. Oktyabrda bu qrup RSDFP Bakı 

Komitəsinin köməyi ilə Azərbaycan dilində hektoqrafda qeyri-leqal 

«Hümmət» qəzetini buraxmağa başladı. Bakı komitəsi bu 

təşəbbüsdən istifadə etməyi və həmin qrupu özünün müsəlman zəh-

mətkeşləri içərisində iş aparan idarəsinə çevirməyi qərara aldı. 

Qrupun formalaşdığı və ilk addımlar atdığı dövrdə onun özəyinə 

Sultanməcid Əfəndiyev, Məşədi Əzizbəyov, Muxtar Hacıyev və s. 

təşəbbüsçülər daxil idi. 1905-ci ildə Odessadan Bakıya qayıtdıqdan 

sonra N.Nərimanov bu qrupa daxil oldu və sonralar onun rəhbərlə-

rindən birinə çevrildi.»
132

 

Qəzetin naşirləri içərisində də M.Ə.Rəsulzadənin adı 

çəkilmir: «Hümmət»in publisistikasını Ə.C.Axundov, N.Nərimanov, 

S.M.Əfəndiyev və s. ədiblər təmsil edirdilər.»
133

 M.A.Qazıyev 

Əhməd bəy Ağayevi, M.Ə.Rəsulzadəni «Hümmət»in sıralarına daxil 

olmuş burjua millətçiləri adlandırmışdır.
134

 

M.Ə.Rəsulzadə «Hümmət»in tərkibində fəaliyyəti haqqında 

yazırdı: «Müxtəlif millətlərin oxuduğu rus litseylərində və digər orta 

məktəblərdə azərbaycanlı türk şagirdlərindən ibarət gizli bir dərnək 

vardı... Dərnəyin «Hümmət» adlı jurnalı vardı. Bolşeviklər və men-

şeviklər bizim dərnəyi ələ almaq istəyirdilər».
135

 

M. Ə. Rəsulzadənin yazdığına görə, «Hümmət» təşkilatını o 

özü yaratmışdır.
136

 M.Ə.Rəsulzadənin «Hümmət» təşkilatının 
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yaradılmasında fəal iştirakını və onun təşkilatın eyni adlı mətbuat 

orqanına rəhbərlik etməsini arxiv sənədləri də təsdiq edir.
137

 

Birinci rus inqilabının gətirdiyi mülayim ab-havadan 

bəhrələnən M.Ə.Rəsulzadə ictimai-siyasi fəaliyyətlə yanaşı, bədii-

publisist yazıları ilə «Həyat», «İrşad», «Tərəqqi», «Füyuzat», 

«Təkamül», «Yoldaş» və başqa qəzet və jurnallarda ardıcıl olaraq 

çıxış etmişdir. O, bir müddət «Təkamül» qəzetinin baş redaktoru da 

olmuşdur. 

XX əsrin əvvəllərində Stalin, Orconikidze, Kalinin, Vışinski 

kimi sosial-demokratlarla birlikdə çalışan M.Ə.Rəsulzadə təxminən 

1908-ci ilin onlarına qədər «Hümmət təşkilatı sıralarında fəaliyyətini 

davam etdirmişdir. 1907-ci ildə M.Ə.Rəsulzadə A.Blyumun «Fəhlə 

sinfinənə tövr azadlıqlar gərək /Camaat nümayəndəliyi barəsində/» 

əsərini Azərbaycan dilinə tərcümə edərək nəşr etdirmişdir. Həmin 

əsərdə sosial-demokratizm ideyaları təbliğ olunurdu. 

Stolıpin irticası dövründə «Hümmət» təşkilatının bir sıra 

üzvləri həbs olunmuş, digərləri isə sürgün edilmişdi. M.Ə.Rəsulzadə 

də İrana sürgün edilənlər sırasında idi. 

1909-cu ilin əvvəllərindən ictimai-siyasi fəaliyyətini İranda 

davam etdirən M.Ə.Rəsulzadə məşrutə hərəkatında yaxından iştirak 

etmiş və həmin ildə Tehranda «İrani-nou» qəzetinin əsasını 

qoymuşdur. 

1911-ci ilin may ayının sonralarında Tehrandakı rus 

səfarətinin təzyiqi ilə İranı tərk etməyə məcbur olan M.Ə.Rəsulzadə 

Türkiyəyə getmiş və fəaliyyətini İstanbulda davam etdirmişdir. 

İstanbulda yaşadığı illərdə o, «İttihad və tərəqqi» cəmiyyətinin 

fəalları Z. Göyalp, Y. Akçuraoğlu, Ə. Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu ilə 

yaxından əlaqə saxlamış, ictimai-siyasi fəaliyyətini onlarla birgə 

davam etdirmişdir. O, eyni zamanda «Türk ocağı» ilə yaxından əlaqə 

saxlamış və cəmiyyətin orqanı olan «Türk yurdu» jurnalında 

əməkdaşlıq etmişdir. 

1913-cü ildə Romanovlar sülaləsinin 300 illiyi münasibətilə 

çar hökumətinin verdiyi əfv-ümumi siyasi mühacirlərə da şamil 

edilirdi. Bundan istifadə edən M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycana qayıtdı 

və «Müsavat»ın sıralarına qoşularaq, onun liderliyini əlinə aldı. 

T.Svietoçovski bu hadisəni belə qiymətləndirir: «Müsavat» 1913-cü 

ildə Rəsulzadənin şəxsində siyasal olaraq təcrübəli və düşünsəl 

olaraq bir öndərə qovuşdu. Rəsulzadə azərbaycanlı sürgünlər 
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arasında, Osmanlı torpaqlarında yaşamağa davam etmək yerinə, 

Romanov xanədanının üçyüzüncü ildönümündə çıxarılan əfvdən 

yararlanaraq ölkəsinə dönməyi tərcih etmişdi. «Müsavat» partiyasına 

girdikdən qısa bir sürə sonra partiyanın öndəri durumuna gələn və 

rəqibsiz bir denetim quran Rəsulzadə bu konumunu irəliki illərdə də 

qoruyacaqdı».
138

 

Türkiyədə mühacirətdə olduğu illərdə M.Ə.Rəsulzadə 

özünün yazıları ilə partiyanın ideologiyasına ciddi tə’sir göstərirdi. 

O, hər şeydən əvvəl, firqənin «hümətçilikdən millətçiliyə», 

«islamçılıqdan türkçülüyə» doğru istiqamətlənməsinə çalışırdı. 

M.Ə.Rəsulzadəyə görə, türkçülük ideyası başlıca olaraq türk 

millətlərinin dilinin, mədəniyyətinin, ictimai-siyasi həyat tərzlərinin 

yaxşılaşması prinsiplərinə söykənirdi. Bu ideyanın meydana gəlməsi 

türk xalqlarının milli özünüdərk amilinin güclənməsilə bağlı idi. 

M.Ə.Rəsulzadə türkçülük ideyasının müxtəlif regionlarda yaşayan 

türk xalqlarının vahid dövlətinin yaradılması - turançılıq kimi qeyri-

real mə’nada başa düşmürdü. Onun fikrincə, türkçülük milli azadlıq 

uğrunda mübarizədə türk xalqları arasında sıx əlaqələrin yaranması 

zərurətindən doğmuşdur. Dünyanın müxtəlif bölgələrinə səpələnmiş, 

müstəqil dövlətləri olmadığı üçün bir-biri ilə əlverişli mə’nəvi əlaqə 

yarada bilməyən türk xalqlarının bir gün birləşəcəyinə və «müttəfiq 

bir türk dünyası təşkil edəcəyinə» inam bəsləyən M.Ə.Rəsulzadə 

qarşılıqlı mə’nəvi əlaqələrin milli özünüdərk üçün zəmin olacağını 

düşünürdü. 

Öz siyasi fəaliyyətində islamçılığı və türkçülüyü əsas tutan 

«Müsavat» liderləri Azərbaycanın istiqlal mübarizəsini yürütmək, 

xalqı rus sümürgəcliyindən xilas etmək üçün firqənin ideoloji 

prinsiplərini hazırlamağa çalışırdılar. «Müsavat» firqəsi mahiyyət 

e’tibarı ilə xalqçı idi. Xalqın müxtəlif təbəqələri, fəhlələr, kəndlilər, 

ziyalılar firqənin arxalandığı qüvvə idi. Bu mə’nada 

M.D.Hüseynovun guya, «Müsavat» partiyası Azərbaycan 

burjuaziyasına arxalanır və onun mənafeyini müdafiə edirdi»,- 

qənaəti kökündən yanlışdır və tarixi hadisələrə sinfi münasibətin 

nəticəsidir.
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«Müsavat» firqəsi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər 

siyasi firqə və təşkilatlar kimi fevral burjua inqilabına qədər qeyri-

leqal fəaliyyət göstərməyə məcbur olmuşdu. Buna görə də firqə 

üzvləri daim tə’qiblərə mə’ruz qalmışlar. Xəfiyyə orqanlarının 
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nəzarətindən yayınmaq və həbs təhlükəsindən xilas olmaq üçün firqə 

üzvləri üç nəfərlik dərnəklərdə birləşmişdir.
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Üzvlərinin təhlükəsizliyini tə’min etmək üçün firqə xüsusi 

ilə ilk fəaliyyəti dövründə açıq çıxışlardan imtina etməyə çalışırdı. 

Çünki, ilk dövrlərdə onun fəaliyyətinin başlıca istiqaməti - qeyri-

leqal şəraitdə üzvlərinin sayını artırmaq, siyasi potensialını güclən-

dirməkdən ibarət idi. «Müsavat» firqəsinin ilk dövrləri ilə bağlı 

faktik mə’lumatların azlığı bə’zi tədqiqatlarda onun fevral burjua 

inqilabına qədər mövcud olması barədə şübhə doğurmuşdur.
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Əslində isə bu fikir həqiqətə uyğun deyildir. «Müsavat»ın 

qısa bir zamanda özünü partiya kimi tanıtması T.Svietoçovski 

tərəfindən də e’tiraf olunmuşdur.
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H.Baykara isə partiyanın fəaliyyətinin ilk dövrünü belə 

səciyyələndirir: ««Müsavat» partiyası az vaxt ərzində görünməmiş 

bir inkişaf yoluna qədəm qoydu. Çünki Azərbaycan xalq toplumunun 

öz kökündə lazım olan iqtisadi-sosial vəziyyət tarixin axarında 

təkmilləşmiş və siyasi platformasını tapmışdır. Belə vəziyyətdə 

«Müsavat» partiyasının qurulması bu təkmilləşməyə cavab vermiş və 

belə bir vəziyyətə hazır olan azəri ziyalılarını öz ətrafında 

toplamışdır».
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Şübhəsiz ki, «Müsavat» qeyri-leqal fəaliyyət göstərdiyi 

illərdə də ardıcıl siyasi mübarizə xəttini yeritmişdir. Lakin 

mübarizənin gizliliyi və siyasi ab-havanın mürəkkəbliyi onun 

fəaliyyətinin aşkarlanmasına imkan verməmişdir. Ona görə də, 

M.Ə.Rəsulzadə və «Müsavat» firqəsinin digər üzvləri öz 

fəaliyyətlərini müxtəlif mədəni-maarif cəmiyyətlərində, tədris ocaq-

larında, mətbuatda, nəşr işlərində reallaşdırmağa çalışmışlar.  

M.Ə.Rəsulzadə «Dirilik» jurnalında dərc etdirdiyi «Milli 

dirilik» silsilə məqalələrində milliyyət məsələsini, daha doğrusu, 

milliyyəti təşkil edən amilləri təhlil edərək, sonralar «Müsavat»ın 

yeni proqramına salınan nəzəriyyənin əsasını qoymağa müvəffəq 

olmuşdur. 

«Milli dirilik» silsilə yazıları Azərbaycanın ictimai-siyasi və 

mədəni həyatında əks-səda doğurdu. Bu məqalələr müəyyən mə’nada 

qurulacaq milli Azərbaycan dövlətinin mə’nəvi, siyasi prinsiplərinin 

toplusu demək idi. Burada milli həyatın, milli diriliyin müxtəlif 

problemlərinə münasibət bildirilirdi. Böyük siyasi xadimin başlıca 

məqsədi isə milli dirçəliş mərhələsini yaşayan xalqda azadlıq və 
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vətənpərvərlik duyğuları oyatmaqdan ibarət idi. O, yazırdı: « 

Diriliklərin ən qiymətlisi milli dirilikdir... Dirilik dünyanı sevməkdən 

və öz hüquq və namusunu mühafizə edə biləcək qədər qüvvətli 

olmaqdan ibarətdir».
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M.Ə.Rəsulzadə yazılarında dönə-dönə qeyd edirdi ki, milli 

istiqlala malik olmayan bir millət öz mövcudluğunu saxlaya bilməz. 

Partiyanın fəaliyyətinin ilk illərindən «Müsavat» liderinin mövqeyi 

belə olmuşdur. 

M.Ə.Rəsulzadə 1915-ci ilin oktyabr ayının 2-dən nəşr 

olunmağa başlayan «Açıq söz» qəzetinin redaktoru olmuşdur. O, 

Ə.Hüseynzadə və Ə.Ağaoğlu tərəfindən hazırlanan, Türkiyədə Ziya 

Göyalı tərəfindən formulə edilib türküçülüyün prinsiplərinin əsasını 

təşkil edən «Türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək» ideyalarını 

«Açıq söz» qəzetində geniş təbliğ edirdi. «Açıq söz» öz məsləkini 

izah edərək yazırdı. «Sağlam, mətin və oynaq məfkurəli bir millət 

vücuduna çalışmaq istərsək ki, zaman bunu iqtiza ediyor - mütləqa 

üç əsasa sarılmalıyız: Türkləşmək, islamlaşmaq və müasirləşmək».
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Özünü siyasi, ictimai və ədəbi türk qəzeti e’lan etmiş «Açıq 

söz» qəzeti «türkçülük» əqidəsinə qail olan ziyalılar ilə yanaşı, 

qələmi olan xırda burjua ziyalılarının geniş təbəqəsini də öz 

ətrafında toplamağa, onları da türkçülüyün, «Müsavat» partiyasının 

təbliğatçılarına çevirməyə çalışırdı. Bu məqsədlə «Açıq söz» 1916-cı 

il mart ayının əvvəllərində «Açıq sütunlar» ünvanı ilə xüsusi rublika 

təşkil etmişdi. Bu münasibətlə qəzet yazırdı: ««Açıq söz» 

cavanlarımızın yazıçılıq və mütəfəkkirlik istedadlarını tərbiyə etmək 

qəsdi ilə «Açıq sütunlar» ünvanı ilə bir qism ayırır. Bu qismdə dərc 

olunacaq məqalələr zəkalı cavanlarımızın (bilaxassə tələbələrimizin) 

yazılarına təxsis olunacaq. Bu sütunlarda yazılacaq məqalələrdə 

qəzetə əsasən bitərəf qalıbda yazıçılara kəndi fikir və əməllərini 

yazmağa geniş bir imkan verəcək. Fəqət bununla bərabər, şübhəsiz 

ki, idarənin sair sütunları kibi bu qismin dəxi ədəbliyinə və 

ciddiliyinə baxılacağı təbiidir».
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M.Ə.Rəsulzadə 1917-ci il aprel ayının 15-20-də Bakıda 

keçirilən Qafqaz müsəlmanlarının qurultayının keçirilməsinə və  

onun düzgün qərar çıxarmasına  böyük tə’sir göstərdi. Qurultayda 

Gürcüstan, Ermənistan, Şimali Qafqaz və Azərbaycanda yaşayan 

türk-müsəlman xalqları iştirak edirdilər.  
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Qurultay «Müsavat» və «Türk ədəmi-mərkəziyyət» fir-

qələrinin rəhbərliyi altında keçirdi. Onların milliyyətçi mövqedə 

dayanmaları iclasların gedişinə güclü tə’sir göstərirdi. Bundan əlavə, 

Ə.M.Topçubaşinin rəhbərlik etdiyi «Müstəqil demokratik qrup» da 

bu iki partiyanın mövqeyini müdafiə edirdi. 

Qurultaya Ə.M.Topçubaşi sədrlik edirdi. Qızğın keçən 

iclaslarda Rusiyadakı xalqların azad olacağı təqdirdə hansı şəkli-

idarəni seçəcəyi əsas müzakirə obyektinə çevrildi və qurultay 

aşağıdakı qərarı çıxartdı: 

1. «Qafqaz müsəlmanları qurultayı milli-siyasi məqsədlər 

haqqındakı məsələni müzakirə edərək, müsəlman qövmlərinin 

mənafeyini ən ziyadə tə’min edən Rusiya şəkli-idarəsinin məhəlli 

federasiyon əsası üzərinə qurulu cümhuriyyət-ənam olduğunu qəbula 

qərar verir. 

2. İslam dinində olan bütün qövmlərin mədəni və ruhani 

irtibatını nəzərə alaraq, Qafqaz müsəlman qurultayı Rusiya 

müsəlmanlarından ötrü və’zi-qavanın səlahiyyətinə malik ümumi bir 

idarə təşkilini lazım görür».
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Qurultayda ölkənin siyasi quruculuğu mövzusunda çıxış 

edən M.Ə.Rəsulzadə bildirdi ki, gələcək Rusiya federativ şəkildə 

təşkil olunmalıdır. O, qeyd etdi ki, Rusiya kimi nəhəng bir dövlətin 

mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunması onun tərkibindəki ayrı-ayrı 

xalqların milli hüquqlarını tapdalayır, millətlərin inkişafına mane 

olur. 

M.Ə.Rəsulzadə göstərirdi ki, «Tarix özü Tamerlanın, Çingiz 

xanın, Makedoniyalı İsgəndərin və Roma imperatorlarının timsalında 

şəhadət verir ki, bir dövlətə daxil olan ayrı-ayrı xalqlar arasında heç 

bir qüvvə azad, könüllü dövlət ittifaqından savayı möhkəm birlik ya-

rada bilməz.»
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M.Ə.Rəsulzadənin fikrincə, Rusiyaya daxil olan ayrı-ayrı 

xalqlar öz müqəddəratını azad tə’yin etmək hüququna malik olmalı, 

muxtariyyət yaratdıqdan sonra Rusiya xalqları ittifaqında birləşməli 

idi. Xarici siyasət, ümumdövlət əhəmiyyətli bir sıra məsələlərin həlli 

üçün ayrı-ayrı muxtar qurumların nümayəndələrindən ibarət 

ümumittifaq şurası yaradılmalı idi. 

Qurultayın qəbul etdiyi Rusiyanın dövlət quruluşunun ərazi-

federativ əsasda olması prinsipi uzun müzakirələrə səbəb olsa da, 

yekdilliklə bəyənildi. Bu əhəmiyyətli məsələ ilə yanaşı, qurultayda 
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bir sıra digər məsələlərə də baxıldı. Qurultay 6 mart bəyannaməsini 

qəbul edəcəyi təqdirdə Müvəqqəti hökuməti müdafiə edəcəyini 

bildirdi. Birinci dünya müharibəsinə münasibətdə isə qurultayın 

tutuduğu mövqe aydın və radikal idi. O, müharibənin dərhal 

dayandırılmasını, təzminatsız sülh bağlanmasını tələb edirdi. 

1917-ci il may ayının 1-dən 11-dək Moskvada keçirilən 

Ümumrusiya müsəlmanlarının qurultayı XX yüzillikdə Rusiya 

imperiyasında yaşayan türk-müsəlman xalqlarının ən böyük 

yığıncağı idi. Qurultay Azərbaycan milyonçusu Şəmsi Əsədullayevin 

Moskva müsəlmanlarına hədiyyə verdiyi binada keçirilirdi. Böyük 

siyasi fəallıq içərisində keçən qurultaya 600 nəfərlik nümayəndə 

hey’əti də’vət edildiyi halda, 900 nəfər iştirak edirdi.
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Qurultayın may ayının 3-də keçirilən iclasında Rusiyanın 

idarə şəkli ilə bağlı mə’ruzələr dinlənildi. Bakıdakı Qafqaz 

müsəlmanları qurultayında olduğu kimi, burada da əsas məsələ—

dövlət quruculuğu ilə bağlı müzakirələrdə iki müxtəlif mövqe ortaya 

çıxdı. Həmin mövqe müxtəlifliyi ilə əlaqədar olaraq, qurultay nüma-

yəndələrinə iki qətnamə təqdim olundu. Əhməd Salikovun təqdim 

etdiyi layihəyə görə, Rusiyada yaşayan xalqlara milli-mədəni 

muxtariyyət verilməklə unitar dövlət sistemi qorunub saxlanılırdı. 

Onun fikrincə, «Rusiya dövlətinin ərazi federativ əsasda yenidən 

təşkil edilməsi müsəlman əhalisinin geniş təbəqələrinin marağına 

uyğun deyildi».
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M.Ə. Rəsulzadənin təqdim etdiyi layihə isə özünün ra-

dikallığı ilə seçilirdi. Azərbaycan milli hərəkatının təkamülündən 

doğan bu layihədə «Rusiyanın dövlət quruluşu forması müsəlman 

xalqlarının mənafeyinə uyğun olan milli ərazi federasiya prinsipləri 

əsasında yaradılmış demokratik respublika» kimi təqdim olunurdu». 

Qurultayda Qafqaz, Türküstan, Qırğızıstan, Başqırdıstan və 

Krım tatarlarının nümayəndələri məhəlli muxtariyyətə üstünlük 

verirdilər ki, bunun da əsas səbəbi tatarların Rusiyanın hər tərəfinə 

yayılması idi. 

M.Ə.Rəsulzadə öz çıxışında qeyd etdi ki, «Rusiya xalq 

cümhuriyyəti üsulu ilə idarə edilməlidir. Amma Kamçatkadan Qara 

dənizə, Arxangelskdən İran sərhədinə qədər eninə və uzununa 

dünyanın altıda birini qapsayan və nüfuzu 170 milyonu aşan bir 

məmləkət və böyük bir çeşidli millətdən meydana gələn bir dövlət 

bir mərkəzdən idarə oluna bilərmi? Bir məmləkət ki, uzunlamasına 
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azından bir ay, eninə azından 7 gün dəmiryolu səfərinə ehtiyac 

göstərir, bir məmləkət ki, günəş bir tərəfdən çıxıb o biri tərəfdən 

batarkən təkrar sabah olur, belə bir məmləkət bir nöqtədən idarə 

oluna bilərmi? Əlbəttə, xeyr! 

Bunu biz deyil, rus düşüncə sahiblərinin özləri söyləmişlər, 

həm də indi deyil, çox əvvəl söyləmişlər. Şübhəsiz ki, Rusiya ədəmi-

mərkəziyyət üsulu ilə idarə olunmalıdır.»
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Böyük siyasi xadim həmin çıxışında Əhməd Salikovun 

mə’ruzəsində irəli sürülmüş «federasiya idarə şəklinin türk-

müsəlman qövmlərini parçalayacağı» iddiasını rədd edərək bildirdi 

ki, «Biz türk-tatar övladı bir millətin övladlarıyıq. Biz türk oğlu 

türküz. Bununla iftixar edəriz. Türk mədəniyyəti, türk mənliyi vücu-

da gətirmək istəriz. Rusiyada yaşayan 30 milyonluq müsəlmanın 

böyük qismi, təxminən bu millətə mənsubdur. Əsrlərdən bəri cəhalət 

bəlası, məzhəb ayrılığı üzündən bir-birindən ayrı düşən, yalnız bir-

birindən deyil, öz mənliyindən belə ayrı qalan bu milyonlarda indi 

birləşmək meyli var və meyl çox şiddətlidir. ...Biz türk-tatar mil-

lətləri eyni soydan türk oğlu türk olmaqla bərabər ayrı şivələrə və 

çeşidli özəlliklərə də malik olduğumuz inkar ediləməz. Bu gün Volqa 

boyundakı tatarların özlərinə məxsus ədəbiyyatı, mətbuatı, ədibləri 

və şairləri var. Türküstan cığataycası zəngin bir ədəbiyyata malikdir. 

Qazax və qırğızların mətbuatı da yol almaqdadır. Bunlardan heç 

birisi cəbrə təslim olub kəndi özəlliyini fəda etməz. Azərbaycan 

türkü də öz dilinə, ədəbiyyatına və adətlərinə əlvida deyəməz. 

Bu özəllikləri qaldırmaq nə gərəklidir, nə də faydalıdır. 

Buraxın hər kəs öz yolunda təbii surətdə yürüsün. Çeşidli türk 

irmaqlarının axıb nəhayət, töküləcəkləri tək bir dəniz var: Böyük 

Türk dənizi».
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Qurultayın may ayının 7-də keçirdiyi iclasında bu mövzu ilə 

bağlı çıxış edən nümayəndələrin 18-i federasiya, 14-ü isə 

mərkəziyyətçi mövqeyi müdafiə etdi. Səsvermə nəticəsində Əhməd 

Salikovun mədəni muxtariyyətlə məhdudlaşan və mərkəzi dövlət 

sitemini müdafiə edən layihəsi səs çoxluğu ilə /291 lehinə, 422 

əleyhinə/ rədd edildi. M.Ə.Rəsulzadənin federasiya sistemini əsas 

tutan layihəsi isə əleyhinə 271 səsə qarşı, lehinə 446 səslə qəbul 

edildi.
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Nəticədə M.Ə.Rəsulzadənin layihəsi əsasında Rusiyanın 

idarə şəkli haqqında qərar çıxarıldı: 
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1. Müsəlman millətlərinin mənfəətlərini gerçəkləşdirmək 

üçün ən uyğun rejim ittifaq və torpaq muxtariyyətinə dayanan və 

bəlli torpaqları mövcud olmayan millətlərə milli-mədəni muxtariyyət 

tə’min edən xalq cümhuriyyətidir. 

2. Rusiyada yaşayan müsəlman millətlərinin bütün dini və 

mədəni işlərini üsula görə yürütmək və müsəlmanların birlikdə 

hərəkət etmələrini saxlamaq üçün öz dairəsində qanun çıxarma 

haqqına sahib bütün Rusiya müsəlmanlarına məxsus bir mərkəzi 

müəssisə qurulur. Bu müəssisənin şəkli, hey’əti və görəcək işləri 

bütün muxtariyyətli müsəlman vilayətlərindən toplanacaq vəkillərin 

birinci qurucu məclisi tərəfindən təsbit edilir.
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Qurultay Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında mühüm rol 

oynadı. Azərbaycan milli hərəkatının liderləri ilk dəfə olaraq, öz 

fikirlərini eyni məqsəd uğrunda mübarizə aparan türk xalqları ilə 

bölüşmək imkanı əldə etdilər. Qurultay Rusiyada yaşayan türk-

müsəlman xalqlarının potensial imkanlarını üzə çıxarmaqla yanaşı, 

onların zəif tərəflərini də aşkar etdi. Burada fikir mübadiləsi edən 

mühafizəkarlar, dinçilər, liberallar, millətçilər, türkçülər, sosialistlər 

görüşlərindəki firqə ayrılıqlarına baxmayaraq, ölkənin və millətin 

taleyi ilə bağlı qlobal məsələlərdə birlik nümayiş etdirdilər. 

Azərbaycan nümayəndə hey’ətinin qurultaydakı fəaliyyəti 

ümumtürk milli hərəkatının radikal addımlarla inkişafına təkan verdi. 

Xüsusilə M.Ə.Rəsulzadə və Ə.M.Topçubaşinin qurultaydakı siyasi 

fəallığı bu amili şərtləndirdi. Zəki Vəlidi Toğanın qeyd etdiyi kimi,  

«... əgər 700 kişinin içərisində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bəy və 

arkadaşları olmasaydı, qurultay istiqlal və muxtariyyət qəbul 

etməkdə çətinlik çəkəcəkdi».
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Qurultayın fəal iştirakçılarından olan, sonralar mühacirətdə 

yaşamış tatar ziyalısı Abdulla Taymas isə M.Ə.Rəsulzadənin Rusiya 

müsəlmanları qurultayındakı çıxışı ilə bağlı yazırdı: « Bu parlaq fikir 

sayəsində Məhəmməd Əmini bütün Rusiya türklüyü tanımış, artıq o, 

sadəcə Azərbaycan türkçülüyünün deyil, bütün Rus türkçülüyünün 

əzizi olmuşdur.»
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1917-ci il oktyabr ayının 26-31-də 500 nəfərlik nü-

mayəndənin iştirakı ilə «Müsavat» partiyasının ilk rəsmi qurultayı 

keçirildi. «Təşkilinin altıncı il dönümünə təsadüf edən bu qurultayda 

«Müsavat» ağır qurtuluş mübarizəsinə hansı proqramla qoşulduğunu 

qərarlaşdırdı. Məmləkətin dörd bir tərəfindən gələn millətçi və is-
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tiqlalçı nümayəndələr yeni ruh, yeni iman, yeni ümidlə milləti bu 

proqram ətrafında birləşməyə çağıracaqdılar. Qurultay əsrlərlə 

Azərbaycan torpaqları üzərində dalğalanmış Elxanilərin göy 

bayrağını firqə bayrağı kimi qəbul edirdi. Çingizlərin zəfər dolu 

dövrlərini, Elxani Azərbaycanının dünyaya hökm edən zamanlarını 

xatırladan bu bayraq eyni zamanda qurtuluşun və yüksəlişin timsalı 

idi.»
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Qurultayda partiyanın Mərkəzi Komitəsi yaradıldı və 

M.Ə.Rəsulzadə yekdilliklə onun sədri seçildi. 

Qurultay «Müsavat» partiyası ilə «Türk ədəmi-mərkəziyyət» 

partiyasının birləşib, bir ad altında fəaliyyət göstərməsini bəyəndi. 

Qurultayda öz müqəddəratını tə’yin etmək uğrunda mübarizə aparan 

Rusiya türklərinin gələcək haqqında arzuları onun aydın və həmin 

dövr üçün səciyyəvi olan proqramında öz əksini tapdı: 

1. Rusiya dövlətinin şəkli-idarəsi milli məhəlli 

muxtariyyətlər əsası üzərində qurulu qoşma /federativ/ xalq 

cümhuriyyətlərindən ibarət olmalıdır.  

2. Hürriyəti-kəlam, mətbuat, vicdan, ictimaat, təşkilat və 

tə’til kimi siyasi hürriyyətlərlə bərabər muxtariyyətlərdəki hökumət 

şəklinin qoşma xalq cümhuriyyətlərindən ibarət olması, işçi 

qanununun bütün muxtariyyətlərdə bir növlə tətbiqi və torpaq 

məsələsinin əsasən keyfiyyəti-həll və islahı kimi demokratik əsaslar 

Rusiya qoşma xalq cümhuriyyətinin Qanuni-Əsasisinə daxil olub 

dövlətcə təxti-tə’minə alınmalıdır. 

3. Müəyyən məhəllə malik olan /yə’ni Rusiya məmləkətinin 

müəyyən bir qət’əsində əksəriyyətlə yaşamaqda olan/ hər millətə 

muxtariyyət haqqı verilməlidir. Firqə tərəfindən Azərbaycan, 

Türküstan, Qırğızıstan, Başqırdıstan kimi türk ölkələri məhəlli 

muxtariyyət almalıdırlar. 

İdil boyu ilə Krım tatarları və Rusiyada yaşayan digər türk 

qövmlərinə məhəlli mümkün olmazsa, milli muxtariyyət verilməlidir. 

Qeyd: Başqa türk olmayan dindaşlara da firqə muxtariyyət 

tələb edib onlara hər vəchlə yardım etmək borcundadır. 

4. Müəyyən məhəllə malik olmayan millətlərə milli-mədəni 

muxtariyyət haqqı verilməlidir. 

5. Muxtariyyətlərin hüdudunu tə’yin etmək, daxili Əsas 

Qanunlarını tərtib eyləmək istər məhəlli, istərsə də milli 

muxtariyyətlərin öz məclisi-müəssisanlarında həll olunmalıdır. 
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6. Cümhuriyyət hey’ətinə daxil olan muxtariyyətlər öz 

aralarında müştərək gördükləri məqsəd və tələblər üzərində əqdi-

ittifaq edə bilməlidirlər. 

7. Cümlə muxtariyyətli əyalətlər mərkəzi hökumətlə ancaq 

vətən müdafiəsi, məsquqat /pulkəsmə/, gömrük, xarici siyasət, dəmir 

yolu, poçt, teleqraf və s. bu kimi işlərlə mərbut olmalıdır. 

8. Muxtariyyətli əyalətlər idari, mali, təşrii, mədəni və ədli 

kimi daxili məsələlərdə müstəqil olmalıdırlar. 

9. Rusiya cümhuriyyətinin ümumi işlərini idarə etmək üçün 

bütün muxtariyyətlərin nümayəndələrindən ibarət bir konqress təşkil 

olunmalıdır. 

10. Hər bir muxtariyyətin mərkəzində qanun qoymaq 

vəzifəsi ilə müvəzzəf bir məclisi-mə’busan və qoyulacaq qanunları 

icra etməklə, müvəzzəf bir şurayi -vükəla / nazirlər şurası/ təşəkkül 

etməlidir. 

11. Hər bir muxtariyyətli əyalət məhəlli işlərdə geniş 

imtiyazlara malik vilayət, qəza, nahiyələrə bölünməlidir.»
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«Türk ədəmi-mərkəziyyət» partiyası «Müsavat»ın ilk 

qurultayında qəbul olunmuş proqramda Rusiya türklərinin, o 

cümlədən Azərbaycanın milli - məhəlli muxtariyyət məsələsi 

hərtərəfli şəkildə əks olunmuşdu. 

Qurultay partiyanın Mərkəzi Komitəsinə Azərbaycanın 

milli-məhəlli muxtariyyətini reallaşdırmaq istiqamətində tapşırıqlar 

verdi. 

Qəbul olunmuş proqram sənədi «Müsavat» partiyasının 

islamçılıq mahiyyətindən uzaqlaşaraq, türkçülük mövqeyinə 

keçdiyini göstərir. «Müsavat» partiyasının yeni proqramında millət 

və milli dövlət quruculuğu haqqında danışılır və güclü dövlət kimi 

milli əsasa söykənən dövlətdən bəhs olunurdu. Partiyanın 

proqramında göstərilir ki, «millət-dil, din, ən’ənə, ədəbiyyat, mədə-

niyyət, tarix və hüquq bağlılığına əsaslanan insan birliyidir. Yalnız 

din birliyi milləti təşkil etmir. Hər bir millət başlıca olaraq ümumi 

dili, ədəbiyyatı, adət-ən’ənəsi ilə seçilir. Bu baxımdan türklər bir 

milləti təşkil edir».
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«Müsavat» partiyası proqramının bu bəndi nəinki millətin nə 

olduğunu açıqlayır, həm də köhnə proqramın nöqsanlarını aşkara 

çıxarırdı. 
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Proqramda aqrar məsələ öz dolğun əksini tapmışdı. Partiya 

torpaqların onu becərənlərə - kəndlilərə qeyd-şərtsiz verilməsi 

tərəfdarı kimi çıxış edirdi. S.E.Sef «Müsavat» partiyasının aqrar 

məsələyə münasibətdə torpaqların kəndlilərə verilməsi tərəfdarı ol-

masını əsas tutaraq, sovet tarixçilərindən fərqli olaraq, partiyanı 

mürtəce mülkədar sahibkar firqəsi kimi qiymətləndirməyin əleyhinə 

çıxır. 

 1917-ci ilin payızında Rusiya Müəssisələr Məclisinə üzv 

seçilən M.Ə.Rəsulzadə Oktyabr hadisələrindən bir az sonra qət’i 

olaraq Azərbaycanın istiqlaliyyəti ideyasının reallaşdırılması 

uğrunda mübarizəyə başlamışdır.  Oktyabr çevrilişindən sonra o, 

Zaqafqaziya Seyminin yaradılmasında yaxından iştirak və Seymin 

müsəlman fraksiyasına rəhbərlik etmişdir. 

1918-ci il may ayının 27-də, Zaqafqaziya Seymi buraxıl-

dıqdan sonra M.Ə.Rəsulzadə Milli Şuranın sədri vəzifəsinə 

seçilmişdir. Azərbaycan Milli Şurası 1918-ci ilin mayın 28-də 

Azərbaycan Respublikasının yaradılması haqqında Əqdnaməni - 

İstiqlal bəyannaməsini bütün dünyaya bəyan etdi. Fətəli Xoyskinin 

rəhbərliyi ilə Müvəqqəti İcraiyyə orqanı təşkil edildi. 

1918-ci ilin iyununda M.Ə.Rəsulzadə həm  Osmanlı döv-

lətinin başçıları ilə görüşmək, həmçinin Avropa dövlətlərinin iştirakı 

ilə Qafqaz məsələsi müzakirə olunacaq konfransda Azərbaycanı 

təmsil etmək  məqsədilə İstanbula getmişdir. O,  Avropa dövlət 

nümayəndələri ilə  ünsiyyət yaradaraq  Bakı şəhərinin işğalçılardan 

təmizlənməsinə çalışsa da, əməli bir nəticə əldə edə bilməmişdir. 

Belə olan təqdirdə  bu tarixi vəzifəni Türkiyə dövləti öz üzərinə 

götürmüşdür. 

M.Ə.Rəsulzadə Milli Şuranın sədri olmaqla yanaşı, 

Azərbaycan parlamentinin hökumət komissiyasını təşkil edən 

partiyalar blokunun başçısı vəzifəsini də icra edirdi. 

1918-ci ilin dekabr ayının 7-də Azərbaycan parlamentinin 

açılışı zamanı M.Ə.Rəsulzadə öz nitqində demişdir: «Müsavat 

partiyası birinci olaraq Azərbaycanın müstəqilliyi bayrağını yüksəyə 

qaldırmışdır. Beləliklə, müsəlman partiyaları arasında Azərbaycan 

ideyasında fikir ayrılığı yoxdur. Xalqın şüurunda Azərbaycan ideyası 

artıq möhkəmlənmişdir».
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Böyük siyasi xadim həmin tarixi nitqində öz millətinə 

xitabən söylədiyi «Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz» şüarı 
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ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin danılmaz bir reallıq olduğunu 

bütün dünyaya e’lan etdi. Cümhuriyyət dövründə bilavasitə 

M.Ə.Rəsulzadənin siyasi liderliyi ilə milli dövlətçiliyimizin 

yaradılması sahəsində ciddi işlər görülmüşdür. Qısa bir müddətdə  

təxminən 40 minlik ordu yaradılmış, respublikanın ərazisi 

işğalçılardan təmizlənmiş, əmin amanlıq bərpa edilmiş, dünya 

dövlətləri ilə diplamatik əlaqə yaradılmış, milli pul tədavülə 

buraxılmış, ciddi sosial-iqtisadi islahatlara başlanmış, ciddi sosial-

iqtisadi islahatlara başlanılmış, Azərbaycan türkçəsi rəsmi dil e’lan 

edilmiş milli kadrların yetişdirilməsində mühüm addımlar atılmışdır.  

Cümhuriyyət dövründə M.Ə.Rəsulzadənin gördüyü mühüm 

işlərdən biri Bakı Dövlət Universitetinin açılması ilə ilə bağlıdır. 

Universitetin yaranması ilə əlaqələr o dəfələrlə Azərbaycan 

parlamentində məsələ qaldırmış, millətin formalaşmasında 

universitetin əvəzsiz rolunu əsaslandırmışdır. M.Ə.Rəsulzadə yalnız 

universiteti tə’sis etməklə işi bitmiş hesab etməmiş, oraya milli 

kadrların cəlb edilməsinə çalışmış, həmçinin tarix-filologiya 

fakultəsində osmanlı ədəbiyyatı tarixindən mühazirə oxumuşdur.
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Azərbaycan Cümhuriyyətinin süqutundan sonra M.Ə.Rə-

sulzadə bir müddət Lahıcda gizlənməyə məcbur olmuş və burada 

məşhur «Əsrimizin Səyavuşu» tarixi-fəlsəfi əsərini yaratmışdır. 

1920-ci ilin avqustunda həbs edilən M.Ə.Rəsulzadə bir 

müddət Bayıl həbsxanasında saxlanılmış, sonra isə İ.V.Stalinin 

yardımı ilə həbsdən azad olunaraq Moskvaya aparılmışdır. 

Moskvada ona bir sıra məs’ul vəzifələr təklif olunsa da o, bunlardan 

imtina etmiş, bir müddət Şərq komissarlığında tərcüməçi işləmiş, 

fars dilindən dərs demişdir. 

 1922-ci ilin yazında Petroqrad şəhərinə e’zamiyyətə gedən 

M.Ə.Rəsulzadə tatar maarifçilərindən Musa Cərullah Bigiyevin 

yardımı ilə gizli yolla Finlandiyaya getmişdir. Bir ay Finlandiyada 

qaldıqdan sonra Ə.M.Topçubaşinin düzəltdiyi pasportla Fransaya, 

oradan da Türkiyəyə gedən Məhəmməd Əmin bəy 1923-cü ilin əv-

vəllərində «Yeni Qafqazya» jurnalının əsasını qoymuşdur. Bu, ilk 

Azərbaycan mühacirət mətbuatı idi. 1924-cü ildə M.Ə.Rəsulzadənin 

rəhbərliyi ilə İstanbulda Azərbaycan Milli Mərkəzi yaradılmışdır ki, 

həmin mərkəz başlıca olaraq iki məqsəd güdürdü: birincisi, Azər-

baycan istiqlal mücadiləsini yürütmək, ikincisi isə milli mə-

dəniyyətimizi təbliğ etmək. 
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İstanbulda yaşadığı illərdə M.Ə.Rəsulzadənin bir-birinin 

ardınca kitabları nəşr olunmuşdur. Onların içərisində «Azərbaycan 

cümhuriyyəti», «Əsrimizin Siyavuşu», «İstiqlal məfkurəsi və 

gənclik», «Qafqazya türkləri», «Rusiyada siyasi vəziyyət» və s. qeyd 

etmək olar. 

 «Yeni Qafqazya» jurnalının ardınca M.Ə.Rəsulzadə «Azəri-

türk» (1928-1929), «Odlar yurdu» (1929-1931) jurnallarını və 

«Bildiriş» (1929-1931) qəzetini redaktə etmişdir. Həmin mətbuat 

orqanlarının səhifələrində onun Azərbaycanın tarixi və çağdaş dövrü 

ilə bağlı onun çoxlu sayda elmi-publisistik yazıları dərc olunmuşdur.  

1931-ci ildə İ.V.Stalinin təzyiqi ilə türk-müsəlman -

xalqlarının mühacirləri Türkiyəni tərk etməyə məcbur olarkən, M. Ə. 

Rəsulzadənin başçılığı ilə Azərbaycan mühacirəti Polşada 

məskunlaşmışdır. Polşada yaşadığı illərdə M.Ə.Rəsulzadənin 

redaktorluğu ilə Berlində «İstiqlal» (1932-1934) və «Qurtuluş» 

(1934-1938) qəzet və jurnalları dərc olunmuşdur. O, 1936-cı ildə 

«Müsavat» partiyasının Polşada qurultayını çağırmış və qurultay 

partiyanın yeni proqramını qəbul etmişdir. Partiyanın yeni 

proqramında real tarixi şəraitdən çıxış edilərək, milli təsanüd prinsipi 

əsas tutulmuşdur: «Müsavatçılıq» - böyük türk kulturuna bağlı milli, 

mədəni və insani dəyərlərini mənimsəyən, hürriyyət, cümhuriyyət və 

istiqlal idealına sadiq Azərbaycan vətənsevərliyidir.»
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 1939-cu ildə Almaniyanın Polşanı istila etməsi ilə əlaqədar 

olaraq Rumıniyaya köçməyə məcbur olan M.Ə.Rəsulzadə ictimai-

siyasi fəaliyyətini burada davam etdirmişdir. O, Türkiyənin 

Buxarestdəki səfiri Həmdullah Sübhinin yardımı ilə bir müddət bu 

şəhərdə yaşamış, «Azərbaycanın tarixi gəlişimi» və «Azərbaycan 

şairi Nizami» monoqrafiyalarını tamamlamışdır. 

 1942-1943-cü illərdə Hitler Almaniyasının təşəbbüsü ilə 

Azərbaycanın istiqlaliyyəti mövzusunda danışıqlar aparan 

M.Ə.Rəsulzadə bir nəticə əldə edə bilmədiyi təqdirdə, bu ölkəni tərk 

etməyə məcbur olmuş, 1947-ci ildən isə Türkiyəyə dönərək 

Ankarada yaşamışdır. O, 1949-cu ildə Ankarada «Azərbaycan kültür 

kələnəkləri», «Çağdaş Azərbaycan tarixi», «Çağdaş Azərbaycan 

ədəbiyyatı», «Azərbaycan şairi Nizami» (1951) kitablarını nəşr 

etdirmişdir. 1952-ci ildən «Azərbaycan» jurnalının əsasını qoyan 

M.Ə.Rəsulzadə ömrünün sonuna qədər onun redaktoru olmuşdur. O, 
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Ankarada Azərbaycan kültür dərnəyinin əsasını qoymuş, «Müsavat» 

partiyasına rəhbərlik etmişdir.  

M.Ə.Rəsulzadə 1955-ci ilin mart ayının 6-da Ankarada vəfat 

etmişdir. Martın 8-də Ankara valisi Kamal Aygünün iştirakı və polis 

dəstəsinin müşayiəti ilə rəsmi şəkildə M.Ə.Rəsulzadənin dəfn 

mərasimi keçirilmiş, cənazəni Hacı Bayram camesindən qaldırılaraq 

əsri qəbiristanlığına kətirilmiş, 156 ada 12 parsel saylı məzara 

tapşırılmışdır.
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Qəbirüstü mitinqdə Ə.Yurdsevər, prof. Ə.Cəfəroğlu, 

Türküstan türklərindən M.Ə.Rəsulzadənin yaxın dostu və silahdaşı 

B.Tahir Cağatay öz nitqində demişdir: «...Azəri qardaş, sən, mən və 

hamımız ağlayırıq, fəqət bunu da həmən bəlirtəlim ki, bu ağlamaq bir 

ağız ağlaması deyildir. Çünki böyük uçtad yarım əsri keçən bir 

dövrdəki feyyaz fəaliyyəti ilə məfkurəsini və bu uğurumdakı müca-

diləsini sağlam əsaslara istinad etdirmişdir. İndi sənin vəzifən sənə 

vədia olan bu müqəddəs atəşi söndürməyən və söndürtmədən yerinə 

götürməyə çalışmaqdır. Bu böyük ustada yapılacaq ən böyük xidmət 

və kəndisinə layiq olan abidə Azərbaycan bağrağının təkrar yerinə 

dikilməsi olacaqdır. 

...Ey Azərbaycan istiqlalının əziz şəhdləri, Türk qurtuluş 

hərəkatlarının möhtərəm ölüləri, qalxın, yüksəlin, omuzlarınızdakı 

ay-ulduzlu bayrak kəfənlərinizlə çevrəni süsləyin Böyük mücahid 

Qoca Əmin bəy sizə gəlir.»
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M.Ə.Rəsulzadə gənc yaşlarından siyasi hadisələr meydanına 

atılmış, xalqımızı müstəmləkə zülmündən qurtarmaq üçün yollar 

axtarmağa başlamışdır. 1902-ci ildə Azərbaycanda ilk milli siyasi 

təşkilatın əsasını qoyan M. Ə.Rəsulzadə bütün ömrü boyu siyasət 

meydanından ayrılmamışdır.  

M.Ə.Rəsulzadə yaradıcılığa 1903-cü ildə «Şərqi-Rus» 

qəzetinə göndərdiyi təbrik məktubu ilə başlamışdır. «Öz 

idarəmizdən. Bakı» başlığı ilə dərc olunan bu yazıda ana dili 

problemi qoyulmuş, xalqın savadsızlığı və cəhaləti onun bəlalarının 

əsas səbəbi kimi şərtləndirilmişdir.  

Ədib sonralar bir-birinin ardınca «Həyat», «Füyuzat», 

«İrşad», «İqbal», «Təkamül» qəzetlərində dərc etdirdiyi yazılarında 

azadlıq və hürriyyət fikirlərini ifadə etmiş, Rusiya imperiyasının 

milli siyasətini kəskin tənqid etmişdir.  

1915-ci il oktyabr ayının 2-də nəşrə başlayan «Açıq söz» 

qəzeti səhifələrində ardıcıl olaraq silsilə yazıları ilə çıxış edən 
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M.Ə.Rəsulzadə türkçülük və azərbaycançılıq ideologiyasının 

formalaşmasında müstəsna xidmət göstərmişdir.  

M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycanda müsavatçılıq ideyalarının 

formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. O, yazırdı: «Bundan sonra 

müstəqil və milli Azərbaycanın müqəddəratını sövqi-tarixlə idarəyə 

mə’mur olacaq partiyanın adı «Müsavat» olmaya bilər, fəqət o parti-

yanın müsavatçı olması zəruridir. Çünki müsavatçılıq qeyd etdiyimiz 

kimi, milliyyətçilik, türkçülük, vətənçilik, azərbaycançılıq, milli 

dövlətçilik, xalqçılıq, cümhuriyyətçilik deməkdir».
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 Böyük siyasi xadim «Əsrimizin Səyavuşu» əsərində gənc-

liyə müraciətlə yazırdı: - «Ey gənclik! Sənin öhdəndə böyük bir 

vəzifə var: səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir 

ideal rəmzi yaratdı. Onu bir müşkülatla ucaldaraq dedi ki, Bir kərə 

yüksələn bayraq bir daha enməz!  

Əlbəttə ki, sən onun ümidini qırmayacaq, bu gün parlament 

binası üzərindən azərilərin yanıq ürəklərinə enmiş bu bayrağı təkrar 

o bina üzərinə dikəcək və bu yolda ya qazi və ya şəhid olacaqsan».
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7. Böyük bəstəkar, görkəmli  

ictimai-siyasi xadim  

 

Azərbaycan milli hərəkatının inkişafında mühüm rol 

oynayan ziyalılardan biri Üzeyir bəy Hacıbəyovdur.
167

 

Lakin çox təəssüf ki, Azərbaycanda opera janrının banisi, 

böyük bəstəkar, yazıçı, publisist Üzeyir bəyin ictimai-siyasi 

fəaliyyəti lazımınca öyrənilməmişdir. Ü.Hacıbəyov 1885-ci ildə 

Ağcabədidə anadan olmuşdur. O, ilk təhsilini Şuşada rus-tatar 

məktəbində almış, 1899-1904-cü illərdə isə Qori müəllimlər semina-

riyasını bitirmişdir. Təhsilini bitirdikdən sonra bir müddət Cəbrayıl 

qəzasının Hadrut kənd məktəbində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan 

Üzeyir bəy eyni zamanda publisistika sahəsində fəaliyyət göstərmiş 

və özünün ciddi, sanballı məqalələri ilə Azərbaycan mətbuatının 

inkişafında mühüm rol oynamışdır.  

1905-ci ildə Hadrutdan Bakıya gələn Üzeyir bəy «Həyat» 

qəzetində mürəttib işləməyə başlamışdır. Lakin o, bu müddətdə 

müəllimlik sənətindən də ayrılmamışdır. 1908-ci ilə qədər Bakının 

Bibiheybət rayonunda pedaqoji fəaliyyətini davam etdirməklə 

yanaşı, publisistika sahəsində də qələmini işlədən Ü.Hacıbəyova 

Bakı mühiti, şəhərin ictimai-siyasi hadisələri tə’sirsiz qalmamışdır. 

Onun publisistik yazıları «Həyat», «Molla Nəsrəddin», «İrşad», 

«Tərəqqi», «İqbal», «Yeni iqbal», «Kaspi», «Tərcüman» və başqa 

qəzetlərdə dərc olunmuşdur. O, 1906-cı ilədək «İrşad»ın katibi 

olmuş, 1909-cu ildə «Həqiqət» və «Tərəqqi» qəzetlərinin redaktoru 

olmuşdur. Ü.Hacıbəyovun mətbuat fəaliyyətinin son dövrü isə «Yeni 

iqbal» və «Azərbaycan» qəzetləri ilə bağlıdır. O, 1915-1916-cı 

illərdə «Yeni iqbal» qəzetində müdir və baş mühərrir işləmiş, 1919-

cu ildə isə «Azərbaycan» qəzetinin redaktoru olmuşdur. 

 Ü.Hacıbəyov 1907-ci ildə Füzulinin poeması əsasında 

yazdığı «Leyli və Məcnun» poeması ilə təkcə Azərbaycanda deyil, 

bütün Şərqdə opera janrının əsasını qoymuşdur. Bunun ardınca 

«Şeyx Sən’an», «Rüstəm və Söhrab», «Əsli və Kərəm», «Harun və 

Leyla», «Şah Abbas və Xurşudbanu» operalarını yaradan Üzeyir bəy 

eyni zamanda musiqili komediya sahəsində də qələmini sınayır. 

Onun «Ər və arvad», «Arşın mal alan», «O olmasın, bu olsun» 

əsərləri bu sahədəki uğurlarını göstərməkdədir. 
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Ü.Hacıbəyov Azərbaycan cümhuriyyəti /1918-1920/ il-

lərində ciddi fəaliyyət göstərmişdir. O, bu dövrdə «Azərbaycan» 

baletini, «Milli Azərbaycan marşı»nı /Azərbaycanın Himnini/ və 

«Azərbaycan marşı»nı bəstələmişdir. Sovet hakimiyyəti illərində 

daha çox musiqi mədəniyyətimizin təbliği və tədqiqi ilə məşğul olan 

bəstəkar müxtəlif təhsil sistemli musiqi məktəblərinin açılması, 

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının təşkil olunması, musiqi 

mədəniyyəti sahəsində kadrların yetişdirilməsində mühüm xidmət 

göstərmişdir. Bu illərdə o, bir-birinin ardınca «Azərbaycan xalq türk 

musiqi əsasları», «Azərbaycan musiqisinin inkişaf tarixi», 

«Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları» və başqa ciddi tədqiqatlarını 

yazıb nəşr etdirmişdir. 

 Ü.Hacıbəyov 1948-ci ildə, 63 yaşında vəfat etmişdir.  

XX əsr dünya musiqi mədəniyyətinin ən qüdrətli 

yaradıcılarından biri olan Ü.Hacıbəyov eyni zamanda fəal surətdə 

ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. İlk yazılarını 1904-cü 

ildə «U» imzası ilə «Kaspi» qəzetində dərc etdirən Üzeyir bəy elə 

həmin illərdən də siyasət meydanına atılmış, özünün ciddi, kəsərli 

qələmi ilə xalqın oyanışında mühüm rol oynamışdır. 

Ədibin «Bir tədbir lazımdır, ya yox?», «Dövlət Dumasının -

qurulması», «Biz hamımız qafqazlı balalarıyıq», «Vəkillərimiz nə 

tövr olmalıdır», «Dərin quyular», «Hökumət və millət», «Stolıpin və 

divani-hərb», «Rusiyaya dair», «Vəkil seçilməsi», «Cəmiyyət 

başçılarının nəzər-diqqətinə» və başqa məqalələri çarizmin və onun 

yerli əlaltılarının tənqidinə həsr olunmuşdur. 

 Ü.Hacıbəyov məqalələrində bir tərəfdən çar mütləqiyyətinin 

sür’ətlə çürüməsini, digər tərəfdən isə xalqın azadlıq mübarizəsini 

əks etdirirdi: «Demək olar ki, indi bütün Rusiya əhalisi siyasət 

cəhətincə böyük bir qanacaq hasil edə bilibdir. Qanacaq sahibi dəxi 

azad və sərbəstanə dolanmağın yolunu biləndən sonra heç vaxt öz 

başını təkrar əsarət kəməndinə salmaz...»
168

 

Ü.Hacıbəyov çarizmin milli ədavət siyasətini kəskin tənqid 

edir və göstərir ki, bu siyasətin mahiyyəti xalqın fikrini mövcud 

siyasi hadisələrdən, inqilabi azadlıq ideyalarından yayındırmaqdan 

ibarətdir. Onun fikrincə, milli ədavət siyasəti məzmunca «parçala və 

hökm sür» siyasətinə xidmət edir. Ədibin yazılarında Qafqaz 

xalqlarının dinc, mehriban yaşamaları təbliğ olunur, əsarətdən 

qurtarmağın yolu «ittifaq»da görülürdü. Lakin eyni zamanda o, 
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erməni millətçilərinin iç üzünü açıb ifşa edir, onların çarizmin əlində 

oyuncağa çevrildiyini, siyasət qurbanı olduğunu xatırladırdı. 

 Ü.Hacıbəyov millətin oyanışı üçün maarif və mədəniyyətin 

mühüm rolunu görür və bunları özünün yazılarında təbliğ edirdi. 

Ədib «Biz nə vaxt qəflət yuxusundan oyanacağıq?.» sualına belə 

cavab verirdi: «Mədəniyyət» sübhü açılıb, «mə’rifət» günəşi 

çıxandan sonra».
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Azərbaycan cümhuriyyəti illərində milli müstəqillik 

ideyalarının fəal təbliğatçılarından olan Ü.Hacıbəyov redaktoru 

olduğu «Azərbaycan» qəzeti səhifələrində dərc etdirdiyi 

məqalələrinin birində yazırdı: «Azərbaycan cümhuriyyəti sağlam bir 

milliyyət fikri üzərində qurulmuşdur... Azərbaycan çağdaş bir 

cəmiyyət qurmağa, avropasayağı bir zehniyyətlə çalışmağa əzm 

etmişdir. Bayrağındakı üç rəng /mavi, qırmızı, yaşıl/ üç ümdənin 

timsalıdır.»
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Göründüyü kimi, Azərbaycan ziyalıları XX əsrin 

əvvəllərində milli-siyasi proseslərdə fəal iştirak etmişlər. Lakin, 

Azərbaycan milli hərəkatının istiqamətverici qüvvəsini təşkil edən 

ziyalılar yalnız bu adlarla məhdudlaşmır. Şübhəsiz ki, gələcəkdə bu 

mövzunun geniş şəkildə araşdırılmasına ehtiyac vardır. 
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Son söz 

 

XIX yüzilliyin ikinci yarısında Azərbaycanda kapitalist 

münasibətlərinin coşğun  yüksəlişi, neft sənayesi, ticarət və 

nəqliyyatın inkişafı Bakını Rusiyanın sənaye mərkəzlərindən birinə 

çevirmişdi. Sənayenin sür’ətli inkişafı bir tərəfdən xarici kapitalın 

Rusiyanın xristian əhalisinin, Türkiyə və İrandan Rusiyaya axışıb 

gələn ermənilərin Bakıya axını ilə nəticələnirdisə, digər tərəfdən 

cədidizmin genişlənməsi, maarifçilik hərəkatının yüksəlişi milli 

burjuaziyanın, proletariatın meydana gəlməsi və formalaşması bu 

şəhəri milli-siyasi qüvvələrin, islamçılıq və türkçülük ideologiyasını 

siyasi fikir mərkəzinə çevirirdi. XIX yüzilliyin 70-ci illərində Bakıda  

neft sənayesinin inkişafı bütün Rusiya İmperiyasının  iqtisa-

diyyatının qan damarlarını hərəkətə gətirməklə yanaşı, şəhərin 

ictimai, siyasi və mədəni həyatında böyük bir canlanma yaratmışdı. 

Kapitalizmin inkişafı vahid dilə, mədəniyyətə, iqtisadi 

birliyə söykənən Azərbaycan xalqının millət kimi formalaşmasında 

əsas amillərdən birinə çevrildi. Kapitalist münasibətlərinin sosial-

iqtisadi sahədə yüksəlişi, maarifçilik hərəkatının genişlənməsi, Av-

ropa təhsilli ziyalıların Azərbaycana gəlməsi xalqın sonrakı taleyinə 

ciddi tə’sir göstərdi, Türk millətinin və türk məfkurəsinin 

formalaşmasına böyük təkan verdi. Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağayev, 

Ə.M.Topçubaşi və digər ziyalıların gərgin ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, 

publisistik, jurnalistlik fəaliyyətləri nəticəsində Azərbaycana milli-

demokratik ideyaların formalaşmasında irəliyə doğru böyük addım 

atıldı. 

XX yüzilliyin  əvvəllərində Rusiyada, İranda və Türkiyədə 

baş verən qlobal tarixi hadisələr o cümlədən 1904-1905-ci illər Rus-

Yapon müharibəsi və bu müharibədə çarizmin biabırçı məğlubiyyəti, 

1905-1907-ci illər burjua-demokratik inqilabı, Cənubi Azərbaycanda 

Səttərxannın rəhbərliyi ilə 1905-1911-ci illər milli azadlıq hərəkatı, 

Türkiyədə gənc türklər inqilabı, birinci dünya müharibəsi və nəhayət 

Rusiyada 1917-ci il fevral və oktyabr inqilabları Azərbaycan 

xalqının istiqlal mübarizəsinə, milli hərəkatına özünəməxsus keyfiy-

yətlər və çalarlar aşılamışdır. Həmin tarixi hadisələrin tə’siri ilə 

zənginləşən milli hərəkat islam hümmətçiliyindən islam 

millətçiliyinə, oradan türkçülüyə, türk millətçiliyinə doğru inkişaf 

yolu keçmişdir. 
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Azərbaycan milli hərəkatının öndərləri ilk öncə demokratik 

Rusiya respublikası tərkibində milli ərazi muxtariyyəti uğrunda 

mübarizə aparırdılar. 1917-ci il aprelin 15-20-dək Bakıda keçirilən 

Qafqaz müsəlmanlarının, mayın 1-11-dək Moskvada keçirilən 

Ümumrusiya müsəlmanlarının I qurultaylarında milli hərəkatın li-

derləri M.Ə.Rəsulzadə və Ə.M.Topçubaşinin gərgin mübarizə və 

sə’yləri hesabına gələcəkdə demokratik, federativ respublika 

quruluşu çərçivəsində Rusiyadakı bütün müsəlman türklərinin milli 

ərazi muxtariyyəti haqqında qətnamələr qəbul edildi. 

1917-ci il oktyabr çevrilişindən sonra milli-ərazi 

muxtariyyəti şüarı tədricən milli dövlətçilik uğrunda mübarizə tələbi 

ilə əvəz edilmişdir. Eyni zamanda müstəqil dövlət quruculuğu 

uğrunda mübarizə şüarı da təkamül mərhələsi keçmişdir. Azərbaycan 

milli hərəkatını təmsil edən ziyalılar əvvəlcə Zaqafqaziyanın 

müstəqilliyinə nail olmaq uğrunda mübarizə aparmışdılar. 

Ümumrusiya Müəssislər Məclisinin 1918-ci il yanvarın 6-da 

bolşevik hökuməti tərəfindən buraxılmasından sonra Zaqafqaziyadan 

Müəssislər Məclisinə seçilmiş deputatlar 1918-ci il fevral ayının 23-

də Zaqafqaziya Seymini yaratdılar. Zaqafqaziya seymində 

əksəriyyəti müsəlman partiyaları bloku təşkil edirdi. Əgər Seymin 

tərkibində menşeviklər 33, daşnaklar - 27, eserlər - 5 deputat yerinə 

malik idilərsə, Azərbaycan fraksiyası 4 partiyaya («Müsavat», «Mü-

səlman sosialist bloku», «İttihəd», «Hümmət») məxsus 44 millət və-

kili ilə təmsil olmuşdu. Fraksiyanın lideri M.Ə.Rəsulzadə idi. 

İstiqlal mübarizəsinin gerçəkləşməsi uğrunda mübarizə 

aparan Azərbaycan ziyalıları Bakı Soveti və onun bolşevik-daşnak 

rəhbərlərinin şəxsində azğın və təpədən dırnağadək silahlanmış, 

xalqımızın qanına susamış düşmənlərlə üzləşdilər. Bakıda 

S.Şaumyan olmaqla Bakı Sovetinin rəhbərliyi «Müsavat» partiyası-

nın xalq arasında artan nüfuzundan qorxaraq Azərbaycan xalqının 

istiqlaliyyət uğrunda mübarizə əzmini qırmaq, milli ruhunu məhv 

etmək məqsədi ilə 1918-ci il martın 31-dən aprelin 2-dək Bakıda, 

Şamaxıda, Qubada, Kürdəmirdə, Salyanda XX əsrin ən dəhşətli fa-

ciələrindən birini - Azərbaycan xalqının soyqırımını törətdilər. 20 

mindən çox azərbaycanlı bolşevik-daşnak vəhşiliyinin qurbanı oldu. 

1918-ci ilin mart soyqırımı Azərbacan xalqı üçün faciə ilə 

nəticələnsə də, bu qanlı hadisə milli hərəkatın inkişafına mane ola 

bilmədi, əksinə onun yüksəlişində mühüm mərhələ oldu. Mart faciəsi 
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birinci, S.Şaumyanın rəhbərlik etdiyi Bakı Sovetini antiazərbaycan 

siyasəti yerinə yetirdiyini bir daha aşkar etdi; ikincisi Azərbaycan 

milli demokratiyasını yenidən qurulacaq demokratik, federativ 

Rusiyanın tərkibində ərazi muxtariyyəti əldə edilməsinin 

mümkünlüyü fikrindən birdəfəlik daşındırdı; üçüncüsü, 

Azərbaycanda sovetlər ideyasına ciddi zərbə vurdu, xalqı ondan 

uzaqlaşdırdı; dördüncüsü, Azərbaycan xalqı arasında milli birlik 

ideyasını gücləndirdi, xalq milli nicatını, fiziki cəhətdən məhv 

olmaqdan xilas yolunu özünə arxalanmaqda, öz milli-demokratik 

partiyalarının arxasınca getməkdə gördü; beşinci, Azərbaycanın 

milli-siyasi partiyaları arasında istiqlal, müstəqil dövlətçilik ideyasını 

möhkəmləndirdiyi. Məhz Bakıdakı mart soyqırımından sonra 

Zaqafqaziya Seymi daxilində ziddiyyətlər barışmaz həddə yüksəldi. 

1918-ci il mayın 27-də Zaqafqaziya Seyminin Azərbaycan 

fraksiyasının fövqəl’adə iclası keçirildi. İclasda M.Ə.Rəsulzadənin 

sədrliyi ilə Azərbaycan Milli Şurası yaradıldı. Mayın 28-də Milli 

Şura Azərbaycan istiqlaliyyətini e’lan etdi və «İstiqlal 

Bəyannaməsi»ni qəbul etdi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması milli 

hərəkatın öndərləri M.Ə.Rəsulzadə, Ə.M.Topçubaşi, N.Yusifbəyli və 

s. ziyalıların, ictimai-siyasi xadimlərin gərgin əməyinin, yorulmaz 

fəaliyyətinin qanunauyğun nəticəsi idi. Azərbaycan xalqının qırılmaz 

iradəsinin və uzun müddətli mübarizəsinin yekunu olan bu dövlət 

Şərqdə və bütün türk-islam dünyasında ilk demokratik, dünyəvi 

təməl üzərində qurulan dövlət idi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması millətin 

taleyində tarixi hadisə idi. O, millət, məzhəb sinif, məslək və cins 

fərqi gözləmədən Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına siyasi və 

vətəndaşlıq hüququ verir, milliyyətindən asılı olmayaraq onların 

hamısının sərbəst inkişaf etməsi üçün geniş imkan yaradırdı. 

1918-ci il dekabrın 7-də fəaliyyətə başlayan Azərbaycan 

parlamentində respublikada yaşayan bütün xalqlar təmsil 

olunmuşdur. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların və hər iki cinsin 

seçki hüququ qanunla təsbit edilmişdir. Bununla da Azərbaycan 

Şərqdə qadınlara seçki hüququ verən ilk ölkə oldu. M.Ə.Rəsulzadə 

«Əsrimizin Siyavuşu» əsərində yazırdı: «...Azərbaycan Cümhuriyyə-

tinin əsas idarəsi bütün vətəndaşların bərabər hüquqda yaşaması 

üzərində qurulmuşdu. ...Millət məclisi məmləkətin bütün sinif və 
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millətlərini təmsil edib, dövlətin təmamən taleyinə hakim idi. Onsuz 

heç bir əmr keçməz, heç bir məsrəf yapılmaz, heç bir barışıq bağlaş-

mazdı. Hökumət məclisin e’timadını qazananda qalır, itirəndə 

düşürdü. Ortada hakim olacaq vasitə-vəzifə də yox idi. Parlament 

hakimi mütləq idi. Burada Avropada tətbiq olunmayan həqiqi bir 

xalq cümhuriyyəti qurulmuşdu.»
171

 

1920-ci il aprelin 27-də rus sovet imperiyası və onun yerli 

əlaltılarının iştirakı ilə Azərbaycanda dövlət çevrilişi baş verəndən 

sonra ziyalıların qabaqcıl nümayəndələri, Azərbacan Xalq 

Cümhuriyyətinin qurucuları xaricə mühacirət edərək milli istiqlal 

davasını son dərəcə mürəkkəb bir şəraitdə davam etdirmiş, istiqlal 

məfkurəsini sönməyə qoymamışlar. 

M.Ə.Rəsulzadə «İstiqlal məfkurəsi və gənclik» əsərində 

yazırdı: «...Azərbaycan  türk xalqı istiqlalını e’lan etməklə öz doğma, 

sevimli və şəfqətli anasının qoynunda azad bir türk mədəniyyəti 

qurmaq, azad bir türk sənəti, türk ədəbiyyatı, türk həyatı yaratmaq 

istəyirdi. Buna mane olan Rusiyanın yeni üsullu çar hökumətidir... 

Ey türk xalqı! Səni azad edəcək, xoşbəxt yaşadacaq qanlı 

mübarizəyə bütün qüvvətimlə hazıram! Səni bu mübarizə xilas 

edəcəkdir. Azərbaycan istiqlalını bir dəfə qurdun, bir daha qurmaq 

bacarığına maliksən! Düşmənini tanı, milli intibahını yüksəlt, haqq 

səninlədir!»
172
 

 XX yüzilliyin sonunda Azərbaycan xalqı böyük öndərin 

vəsiyyətlərini həyata keçirərək dövlət müstəqilliyini e’lan edərək, 

müstəqil dövlətçiliyin çətin və şərəfli yolu ilə inamla 

addımlamaqdadır. 

 Xalqımızın milli-azadlığı, istiqlalı uğrunda mübarizəni öz 

həyatlarının mə’nası hesab edən, bu yolda hər cür əzab-əziyyətlərə, 

məhrumiyyətlərə qatlaşan Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu, 

Ə.M.Topçubaşi, M.Ə.Rəsulzadə və digər ziyalılarımızın 

həyatlarının, ictimai-siyasi fəaliyyətlərinin, ədəbi-bədii, elmi-nəzəri 

və publisistik yaradıcılıqlarının öyrənilməsinə, bu sahədə yeni-yeni 

tədqiqatlara bu gün böyük ehtiyac vardır. Onların və milli dövlətçi-

liyimiz yolunda  fədakarcasına çalışan digər ziyalılarımızın zəngin 

irsinin toplanıb nəşr edilməsi, ictimai-siyasi fəaliyyətlərinin tədqiq 

edilməsi, araşdırılması, öyrənilməsi və bu günkü nəslə çatdırılması 

çağdaş tarix elmimizin qarşısında duran ən aktual vəzifələrdən 

biridir. 
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