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Дярсликдя ХХ ясрдя Азярбайъан халгынын миlли-азадлыг щярякатынын
мярщяляляри- Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасы вя
фяалиййяти, Азяр байъанда совет режиминин тяшяккцлц, совет дювлят
гуруъулуьу, инзибати-амирлик системи шяраитиндя Азярбайъанда милли
мцстягиллик уьрун да мцбаризя, Азярбайъанын Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндя иштиракы, мцща рибя дюврцндя Азярбайъан сийаси
мцщаъирятинин Азярбайъанын совет ишьалындан азад олунмасы уьрунда
мцбаризяси, мцщарибя дюврцндя вя мцщарибядян сонракы иллярдя
республикадакы иътимаи-сийаси щяйат, азярбайъанлыларын Гярби
Азярбайъандан – тарихи-етник яразиляриндян депортасийасы, ясрин
сонларында мцстягиллик уьрунда халг щярякаты вя Азярбайъан дювлят
мцстягиллийинин бярпасы просеси ишыгландырылмышдыр.
Дярсликдя Ъянуби Азярбайъанда милли - демократик, милли - азадлыг
щярякатына хцсуси фясилляр айрылмышдыр.
Дярслик али мяктяблярин тялябяляри цчцн нязярдя тутулмушдур.
Китабдан йенидянщазырланма курсларынын динляйиъиляри, орта ихтисас
мяктябляринин тялябяляри, мцяллимляр, маэистрляр вя Азярбайъанын ХХ
яср тарихи иля мараглананлар файдалана билярляр.
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Анъаг инди мцстягил Азярбайъанын щяр бир эянъи
мяктябдя Милли тящсил алараг юз халгынын, миллятинин гядим
заманлардан индийя гядяр олан тарихини эяряк йахшы билсин.
Яэяр буну билмяся о, щягиги вятяндаш ола билмяз.
Яэяр буну билмяся о, миллятини гиймятляндиря билмяз.
Яэяр буну билмяся о, миллятиня олан мянсубиййяти иля
истянилян сявиййядя фяхр едя билмяз.

Щейдяр Ялийев

3

Надир бир ирсин варислярийик. Щяр бир Азярбайъан вятяндашы бу ирся лайиг олмаьа чалышараг бюйцк бир тарихи кечмиши, зянэин мядяниййяти, йцксяк
мянявиййаты олан юлкя- мизин щям дцняниня, щям
дя эяляъяйиня дярин бир мясулиййят щисси иля йанашмалыдыр…
Азярбайъан халгынын бизим еранын ики мин или
ярзиндя кечиб эялдийи йол йенилмяз, зянэин, мярданя бир гящряманлыг тарихидир. Беля бир ибрятамиз
гящряманлыг тарихинин ачыгланма- сында Азярбайъан истиглал мцбаризяси, хцсуси иля милли щярякат
тарихинин тядгиг едилмяси вя щяртяряфли юйрянилмяси
мцстясна ящямиййятя маликдир.
Щ.Я.Ялийев

GИRИŞ
Azərbaycan xalqının milli oyanıĢı ясасян XX əsrlə bağlıdır.
Bu gцn respublikamızın yeritdiyi milli siyasətə təsir gюstərən əsas
amilляр халгымызын milli təfəkkцrц иlə bağlı олуб XX əsrin əvvялlərindən təĢəkkцl tapıb formalaĢmağa baĢlayıb. Azərbaycanda
ictimai hərəkatların, siyasi partiya və təĢkilatların təĢəkkцlц,
«Mцsavat”» partiyasının yaranması, azərbaycanlıлара гаршы
сойгырымы, Cənub Azərbaycanda MəĢrutə inqilabi, 1920 - ci ilin
Təbriz цsyanı, Азярбайъанын болшевикляшмяси, аzərbaycanlıların
юz dədə-baba yurdlarından qovulması, milli-demokratik
hərəkatın iĢtirakчılarının təqib edilməsi də XX əsrin tarixi
hadisələri sırasıнdadır. Gənc tцrklərин, Səttаrxanын, ġeyx
Məhəmməd Xiyabанinin вя Atatцrkцn siyasi hərəkatı, bюyцk
юndər M.Ə. Rəsulzadənin халгымызын siyasi мцстягиллийи уьрунда
мцбаризяси, нящайят мцstəqil Azərbaycan Cцmhuriyyətiniн
йаранмасы ХХ əsrdə, xцsуsilə əsrin birinci qərinəsində baĢ verib.
ХХ яср тарихимиз сийаси мядяниййятин формалашмасы
уьрунда мцбаризя тарихидир. Бу вязифяни бир нечя нясил щяйата
кечириб. Щ.Зярдаби, М.Шахтахтлы, Я.Аьайев, Я.Щцсейнзадя,
М.Я.Рясулзадя, Ц. Щаъыбяйов, Я.Топчубашов, Ф.Хойски вя
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диэярляри бу сащядя юнямли рол ойнайыблар. Демяли, милли
сийасятимизин мяна вя мащиййяти сяляфляримиздян бизя йадиэар
галыб. Мирзябала Мям мядзадя «Милли Азярбайъан щярякаты»
ясяриндя йазырды ки, «Азярбайъан яввял ясрляр узуну давам едян
сийаси дювляти бизя бирлик щяйатыны йашамыш олдуьуну хатырладырды.
Бу зянэин сийаси кечмишля йан-йана Азярбайъан гоъа бир
ядябиййата, мадди вя мяняви бир мядяниййятя малик иди».
Я.Топчубашов йазырды: «Аллащ биз тцркляря анаданэялмя тябии
ишлямяк истедады вериб, руслар чалышыр ки, бизим халгда олан бу истедады юлдцрсцн. Бизи тящкимчи щалына салсынлар ки, биз кюля вязиййятиня дцшяк вя зяли халг олаг».
Бу бахымдан милли-азадлыг щярякаты Азярбайъанын siyasi
tarixində ən юnəmli yerlərdən birini tutur. Мцстягил Azərbaycan
Respublikası
Azərbaycan
Demokratik
Respublikasının
varisidir. Бу сябябдян дя, ХХ ясрин яввялляриндян башлайараг
ADR-ə gedən yoluн, Азярбайъан халгынын советляр дюняминдя
юзэцрлцйцнц горуйуб сахламасы вя мцстягил дювлят гуруъулуьу
уьрунда халгымызын мцбаризяси тарихинин юyrənilməsi хцсуси
ящямиййят кясб едир.
Tarix cəmiyyətin keчmiĢini юyrənən bir elmdir. А.А.Бакыхановун йаздыьы кими, «Тарих еля бир данышмайан натигдир ки,
сяляфляринин вясиййятлярини бцтцн тяфсилат вя тяряфляри иля хяляфляря
билдирир, етираз вя рифащ сябяблярини, тярягги вя тяняззцл йолларыны
анладыр. Эяляъякдя тюряйя билян ящвалаты кечмишин либасында
инсанларын нязяриня чатдырыр. Бяли, кечмишдя ваге олан бир иш
эяляъяк цчцн дцстцрямялдир вя елмя ясасланан бир мющкям вя
пайидар олар…Тарих елми ися дцнйанын тяърцбясини бизя кяшф едир.
Бундан даща йахшы ня ола биляр. Хцсусян щяр бир юлкянин тарихи
орада йашайан халг цчцн файдалыдыр: чцнки тарих она юз миллятинин
тяляб вя адятляриндяки хцсусиййятляри билдиряр, гоншу тайфаларын
ряфтарындан мялумат веряр, мцхтялиф халгларла сахланылан
ялагянин ясас хейир вя зярярини она мялум едяр». Bu baxımdan,
XX əsrdə Azərbaycanda formalaĢan milli-demokratik fikri,
siyasi partiyaların, siniflərin, ictimai qrupların təĢəkkцlцnц,
onların mцbarizə formalarını və metodlarını юyrənmək цчцн
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чoxsaylı ədəbiyyatlara mцraciəт etməyə məcburuq. Чцнки, бир
чох халглар, о ъцмлядян Азярбайъан халгы бюйцк юндяр
М.Я.Рясулзадянин йаздыьы кими, «юз тарихлярини билмядийиня эюря
ъящалятдя галмыш, юз йолуну мцяййян едя билмямишдир».
Мцасир мярщялядя тарих елми чох инкишаф етмиш, ондан йенийени сащяляр айрылмышдыр. «Милли - азадлыг щярякаты» адлы айрыъа бир
елм, йахуд да тарих елминин айрыъа сащяси йохдур. Milli-demokratik fikrin, милли-азадлыг щярякатынын tarixi ися чoxcəhətli,
ziddiyйətli və чoxĢaxəlidir. Иstər sovet dюvrцнцн, istər xarici
юlkələrin, istərsə də mцasir dюvrцn ədəbiyyatına nəzər salarkən
hər цчцnə qərəзsiz, ədalətli və vicdanlı mцnasibət bəslənilməli,
hər hansı hadisəni mцzakirə edərkən ona zamanın prizmasından
yanaĢılmalıdır.
Цmumiyyətlə, sovet dюvrц kitablarını təhlil edərək, belə
nəticəyə gəlmək olar ki, чar Rusiyaсыnın ucqarlarında, o
cцmlədən Azərbaycanda milli oyanıĢа, milli-demokratik fikrin
yaranması və formalaĢmasına, siyasi partiyalarын, təĢkilatlarын
və cəmiyyətlərin iĢinə birtərəfli yanaĢılmıĢ, bolĢevik ideyasının
yeganə dцzgцn və xalq tərəfindən dəstəklənən идейа olduğu
sцbut olunmağa cəhd edilmiĢdir.
SSRĠ məkanına dair yazılmıĢ bцtцn хarici юlkə ədəbiyyatlarında ися «кommunizm qorxusu”», «кommunizm xofu»” щисс
олунур. Ona gюrə də, bu əsərlərин dərin тящлиля ещтийаъы вардыр.
XX əsrin son 15 ilində milli hərəkata, milli-azadlıq məsələlərinə, ADR- in yaranması və fəaliyyətinə dair чoxsaylı kitablar,
məqalələr чap olunmuĢ, mцxtəlif səviyyələrdə elmi- nəzəri konfranslar, «dəyirmi masa» lar təĢkil edilmiĢ, xarici юlkələrin rəhbərləri, diplo matik nцmayəndəlikləri və ayrı-ayrı kateqoriyadan
olan insanlarla gюrцĢlər keчirilmiĢ, fikir mцbadilələri
aparılmıĢdır. Ancaq yenə də, pluralizmin fonunda qərəzli
mцnasibətlərə, sapmalara, xцsusilə keчmiĢə balta чalınması
hallarına rast gəliнир. Она эюря дя, milli-demokratik fikrin вя
milli-azаdlıq hərəkatının tarixi kompleks Ģəkildə araĢdırılmalı,
бцтцн аспектлярдя nə Azərbaycanın Rusiyanın ucqarı olduğu, nə
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də siyasi, iqtisadi və mənəvi həyat sahələrində əldə olunan
nailiyyətlərin səbəbi və kюkц yaddan чıxarılmamalıdır.
Ġndi isə problemin tarixĢцnaslığı haqqında.
Məlum
olduğu
kimi,
XX
əsrin
əvvəllərində
Azərbaycandaкы inqilabi bюhran чarizmin mцstəmləkə
siyasətiniн тязащцрц олуб, вязиййяти бир аз да dərinləĢdirмишdi.
Hakim təbəqə ilə mцtləqiyyət arasında, xalq kцtlələri ilə
hakimiyyət arasında sosial maraqlar цzərində mцbarizə
kəskinləĢирdi. Azərbaycanda yeni yaranmaqдa olan burjuaziya
юz mənafeyi uğrunda чıxıĢ etməyə baĢlaмышdı.
Milli istismarın əleyhinə olan milli - azаdlıq hərəkatının
liderləri Qafqazın federativ quruluĢu uğrunda чıxıĢ етмяйя
башладылар. Onlar mцstəqilliyi mədəniййят, о ъцмлядян maarif
sahəsində inki Ģafda, Azərbaycan dilinin sərbəst inkiĢafı və ana
dilində təhsil almaqda gюrцrdцlər. Хalq kцtlələri юз истякляриня
inqilabi mцbarizə йолу иля, burjuaziya isə islahatlar həyata
keчirilməsi ilə nail olmaq istəyirdi.
Azərbaycan burjuaziyası чarizmdən iqtisadi cəhətdən asılı
olmaq istəmirdi. Юz maraqlаrını həyata keчirmək цчцn mцxtəlif
vasitələrdən (petisiyalar gюndərmək və s.) istifadə edərək rus
burjuaziyasının hцquqlarının onlara da Ģamil olunmasına
чalıĢırdılar.
Azərbaycan burjuaziyasının siyasi kredosu 1905-ci il
hadisələri dюvrцndə formalaĢmağa baĢladı, onların ideoloji
baxıĢlarında və Русийа Dюvlət Dumalarındakı fəaliyyətlərində
юz əksini tapdı. Bu baxımdan D.B.Seyidzadənin «Из истории
Азербайджанской буржуазии в начале ХХ века» вя
«Азербайджанские депутаты в Государственной Думе России» əsəрi
bəhs etdiyimiz dюvrцn hadisələrinə qiymət verməkdə əhəmiyyətli
rola malikdir. D.B.Seyidzadənin əsərində ilk dəfə olaraq
Azərbaycandan
olan
deputatların
Русийа
Дювлят
Думаларындакы fəaliyyəti, onların Дuma tribunasındakı чıxıĢları
arxiv materialları və dюvrц mətbuat əsasında təhlil olunмушдur.
Əlbəttə, D.B.Seyidzadənin qeyd etdiyimiz əsəri bilavasitə Azər7

baycan burjuaziyasının fəaliyyətinə həsr edilmiĢdir və milli-demokratik hərəkatın bцtцn məsələlərini əhatə edə bilməzdi.
1905 –1906 - cы illərdə Qafqazda baĢ verən щадисяляря, хцсусиля erməni-mцsəlman mцnaqiĢəsinin tarixinə dair qiymətli
əsərlərdən biri də М.S.Ordubadinin «Qanlı illər»” əsəridir. Əsər
ədibin Ģəxsi mцĢahidələri, Qafqazın mцxtəlif yerlərində yaĢayan
mцasirlərindən aldığı мяктублар (245 məktub), dюvrц mətbuat
materialları əsasında yazılmıĢdıр. Əsərdə Bakı, Gəncə, Naxчıvan
вя Qarabağда, Qazax qəzasında, Zəngəzurda, Gюyчə ətrafında,
Mehridə və digər bюlgələrdəki millətlərarası toqquĢmalar,
axıdılan gцnahsız qanlar, verilən qurbanlar barədə danıĢılır.
Gюstərilir ki, Qafqazın dinc həyаtını pozan, qıрğın və fitnələrə
səbəb olan baĢlıca qцvvə «DaĢnaqsцtyun”» partiyasının mənfur
«Bюйцk Ermənistan”» xцlyası və onun icraчılarıdır. Bunların
Ģahidi olmaq цчцn əsərdəki Ġrəvan hadisələri, Eçmədzin
hadisələri, Zəngəzur hadisələri, Qatar hadisələri və s. yazıları
oxumaq kifayətdir.
Бящс олунан problemin tarixĢцnaslığında 1917- 1920-ci illərin milli-demokratik hərəkatı və ADR-in tarixĢцnaslığı mцhцm yer tutur. Lakin bildiyimiz kimi, ADR-in tarixi uzun
mцddət saxtalaĢdırılmıĢ və təhrif edilmiĢ, faktлар, tarixi hadisələr
sovet ideologiyası tələblərinə uyğun izah olunmuĢdur. Ancaq
etiraf etmək lazımdır ki, yeni qurulmuĢ mцstəqil respublikada
parlament hakimiййяти mцtləq idi. Burada Avropada tətbiq
edilməyən həqiqi bir xalq cцmhuriyyəti qurulmuĢdu.
Azərbaycandakı milli-demokratik hərəkata, ADR-in daxili
və xarici siyasəti məsələlərinə даир respublikadan kənarda чap
edilən əsərlər хцсуси ящямиййятя маликдир. Bu baxımdan Ə.M.
Topчu
baĢovun,
M.Ə.Rəsulzadənin,
A.Ziyadxanlının,
R.Vəkilovun, C.Hacı bəylinin, Y.V.Чəmənzəminlinin, M.B.
Məmmədzadənin əsərləri чox qiymətli mənbələr hesab olunmalı
və diqqətlə юyrənilməlidir. Ə.M.TopчubaĢovun «Azərbaycanın
təşəkkцlц»”, A.Ziyadxanlının «Azərbaycan»” kitabı qiymətli
əsərlərdəndir.
M.Ə.Rəsulzadənin,
M.B.Məmmədzadəniн,
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ġ.Rцstəmbəylinin mцhacirətdə yazılmıĢ əsərləri faktların bolluğu, mцbahisəli məsələlərin aydınlaĢdırılması baxımından əvəzedilməzdir.
ХХ əsrin əvvəlləriндя mцtləqiyyətin bir чox demokratik
dəyiĢikliklər etməsi, digər tərəfdən Azərbaycanda milli
burjuaziyanın meydana чıxması вя onun milli təfəkkцrцn
inkiĢafına təsiri cəmiyyətdə yeni qцvvələrin formalaĢmasına
gətirib чıxardı. Azərbaycan milli burjuaziyası tərəfindən
dцnyanın mцxtəlif təhsil ocaqlarına oxumağa gюndərilən və
тящсиллярини баша вурараг vətənə qayıdan azərbaycanlı ziyalılar
siyasi hərəkata гошулдулар. Ġlk vaxtlar Rusiya sosial demokratlarının mюvqeyini mцdafiə edən bu ziyalılar sonraкы
мярщялялярдя onlardan uzaqlaĢdılar və milli-demokratik
hərəkatda iĢtirak etdilər.
Azərbaycanda milli hərəkatın geniĢ yayılmasının bir səbəbi
də, bu юlkənin mцstəmləkə юlkəsi olması və юz həyat Ģəraitini
yaxĢılaĢdırmaq
uğrunda
mцbarizəyə
qalxması
idi.
Azərbaycanda milli hərəkatın ən qabaqcıl nцmayəndələri
sırasında
M.Ə.Rəsulzadə,
H.Hacınski,
F.Xoyski,
Ə.TopчubaĢov, N.Yusifbəyli və onlarla baĢqaları юndə
dayanırdılar. Бцтцн бунлар 90-cı illərdə nəĢr olunan kitabларда
йер алмышдыр. Бу китабларда ADR yaradıcıları, Azərbaycan
hюkuməti, Azərbaycan parlamenti və digər məsələlərə dair топланмыш materiallar юyrəndiyimiz problem baxımından bюyцk
əhəmiyyətə malikdir.
M.Ə.Rəsulzadənin
«Azərbaycan
Cцmhuriyyəti”»,
«Əsrimizin Səyavuşu»”, «Чağdaş Azərbaycan tarixi”»,
«Panturanizm haqqında”», «Qafqasya tцrkləri”» və onlarca
baĢqa əsərləri юйряндийимиз проблемля баьлы əsil tarixi mənbədir.
Азярбайъан тцркляринин истиглал мцбаризяси тарихиня даир
ясярляр ичярисиндя Hцseyn Baykaranın ясярляри хцсуси санбала
маликдир.
H.Baykara unudulmuĢ ziyalılarımızdandır. Əsl adı Qara,
soyadı isə Hцseynovdur. Tцrkiyədə Hцseyn Baykara adı ilə
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məĢhur olan Qара Hцseynov 1904-cц ildə Susada anadan
olmuĢdu. BDU-nun tarix fakцltəsində oxuyanda (1927) Qara
Hцseynovun tələbələr qarĢısında tez-tez Azərbaycanın
mцstəqilliyi və azadlığı уьрунда чıxıĢ etməsi bolĢeviklərin
xoĢuna gəlмяmiш və o, təqiblərə məruz qalмышды. 1927-ci ildə
əvvəlcə Ġrana, sonra isə Tцrkiyəyə эедян Г.Щцсейнов Ġstanbul
Universitetinin hцquq fakцltəsinə daxil olмуш, уniversiteti
bitirdikdən sonra Eləziz шəhərində hakim iĢləмишдир. O hцquqĢцnaslıqla yanaĢı ədəbi fəaliyyətini də dayandırmамышдыр.
Onun «Azərbaycan istiqlalının 50 illiyi dolayısı ilə”», «Azərbaycanda erməni basqını və Naxчıvan məsələsi»”, «Azərbaycan
istiqlal mцcadiləsinin iqtisadi təməli”» və сair yazıları вятян
севэиси, вятянпярвярлик рущу иля долудур. Azərbaycanın sevıncı
onun sevinci, kədəri onun kədəri olmuĢdu.
H. Baykaraнын Azərbaycanın azadlıq hərəkatından bəhs
едян «Azərbaycan istiqlal mцbarizəsi tarixi”» kitabı isə 1975-ci
ildə Ġstanbulda buraxılmıĢ, 1992-ci ildə Бакыда Азярбайъан
дилиндя nəĢr olunmuĢdur.
Kitabda Azərbaycanın Rusiya tərəfindən iĢgalı, yeni
yaranan dюvlətin baĢına ğələn mцsibətlər, С. ġaumyanın
ermənilər və bolĢeviklərля birləĢərək tюrətdikləri qırğınlar,
həmчinin son vaxtlaradək bizə məlum olmayan hadisələrdən
bəhs olunur.
H. Baykaranın kitabı nюqsanlardan xali deyildir. Coğrafi
adlarда, tarixi hadisələrin vaxtıнда гейри-dəqiqлийя йол
верилмишдир. Bu isə onun vətəndən uzaqda olması ilə izah
olunmalıdır.
Azərbaycanda milli-demokratik hərəkata həsr edilmiĢ
əsərlərdən biri də Aydın Balayevin «Азербайджанское национально–демократическое движение. 1917-1920» kitabıdır. A.Balayevin
kitabında fevral inqilabından sonra Azərbaycandakı milli-demokratik hərəkat, ADR-in yaranması, onun ilk addımları,
Azərbaycan dюvlətчiliyinin mюhkəmlənməsi məsələləri hərtərəfli
iĢıqlandırılmıĢdıр. Əsər oxucuda Bakı Kommunasının və
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«Mцsavat”» partiyasının siyasi siması haqqında təsəvvцr
yaradır. Kitab geniĢ arxiv materialları və dюvrц mətbuat
əsasında iĢlənmiĢdir.
Azərbaycanda milli-demokratik hərəkat məsələlərinə Nəsiman Yaqubovun «Mцsavat» partiyasının tarixi”» nə dair monoqrafiyasında да geniĢ yer verilmiĢdir.
Азярбайъанда совет щакимиййятинин гурулмасы, 1920-30-ъу
иллярдя республиканын иътимаи-сийаси щяйаты, антисовет цсйанлары,
Азярбайъан сийаси мцщаъиряти, милли-азадлыг щярякаты вя диэяр мясяляляр дя тарихчилярин диггят мяркязиндя олан проблемлярдир. Бу
мювзулара даир Ъ.Б.Гулийев, Г.Я.Дадашов, З.И.Ибращимов,
П.Я.Язизбяйова, М.Я.Газыйев, Х.О.Ялимирзяйев, Н.Ялизадя, А.
Дадашлы, И.А.Щцсейнов, К. Шащэялдийев, С.Гарайев вя башгалары
ясярляр йазмышлар. Мятбуат сящифяляриндя минлярля мягаля дяръ
олунмушду. Бу китабларын, дяръ олунан мягалялярин, елми-нязяри
вя елми-практик конфрансларын, «дяйирми маса» ларын
материалларынын тящлили эюстярир ки, Азярбайъанын 20 –30 - ъу илляр
тарихинин ишыгландырылмасында ики истигамят цстцнлцк тяшкил
етмишдир: биринъиси, совет щакимиййяти гурулмасынын мядщ
едилмяси, щансы йолла олурса-олсун йени щакимиййятя йарынмаг;
икинъиси, Азярбайъан зящмяткешляринин мянафейиня «хяйанят
етмиш» «Мцсават» вя диэяр партийаларын ифшасына наил олмаг.
Фикримизъя, гейд олунан истигамятляря бир сыра амилляр эцълц тясир
етмишди. Илк нювбядя 28 апрел чеврилишинин мащиййяти ачыгланмамыш, йахуд да билярякдян чеврилишя щагг газандырылмасына ъящд
эюстярилмишди. Икинъиси, йазылан ясярляр даща чох сийаси сифаришя
уйьунлашдырылмышды; цчцнъцсц, Азярбайъанда апарылан «сосиалист
дяйишикликляринин» мащиййяти бир груп тарихчиляр цчцн айдын
дейилди; дюрдцнъцсц, йени щакимиййяти мядщ етмякля йени-йени
вязифя кцрсцляриня сащиб олмаг; нящайят, щакимиййятдя
яйляшянлярин халгына юз кечмишини унутдурмаг ъящди.
Бящс едилян дюврцн тарихшцнаслыьынын тящлилиндян айдын олур
ки, мцяллифляр 1918 -1920-ъи иллярдя щакимиййятдя олуб, бу дювря
аид китаблар вя мягаляляр йазан Азярбайъан зийалыларынын, щям
чинин хариъи юлкя алимляринин ясярлярини «йаддан чыхармышлар».
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Яслиндя ися дцз-яйри, пис-йахшы, ядалятли вя йа ядалятсиз олмасына
бахмайараг щадисялярин мащиййяти тярязинин эюзцня гойулмалы,
мцгайися едилмяли, щятта дцшмянин йазмасына вя йа сюйлямясиня
бахмайараг фикирляр саф-чцрцк едилмяли иди. Тяяссцф ки, «ХХ ясрдя
Азярбайъанда милли-азадлыг щярякаты» проблеми арашдырыларкян
гаршы тяряфя «дцшмян», «Мцсават», «буржуа» йарлыьы вурулмуш вя
кянара атылмышды.
Проблемин мащиййятинин совет идеолоэийасы призмасындан
ишыгландырылмасы дяряъясини мцяййянляшдирмяк цчцн фундаментал
няшрляря: 1964-ъц илдя чапдан чыхмыш «Азярбайъан Коммунист
Партийасы тарихинин очеркляри» нин биринъи ъилдиня, 1987-ъи илдя няшр
олунмуш «Азярбайъан Коммунист Партийасынын гурултайлары, конфранслары вя МК пленумларынын гятнамя вя гярарлары. Ы ъилд (1920 1937)» китабына нязяр салмаг кифайятдир. Бу няшрлярдя анъаг
коммунист партийасынын фяалиййятинин мцсбят ъящятлярини эюстярян
материаллар йер алмышды. Диггяти чякян одур ки, китабда АК (б) П
МК репрессийайа йашыл ишыг йандырмыш, 1937-ъи ил пленумунун
мате риаллары, репрессийайа мяруз галанлар «йаддан чыхмышдыр».
Азярбайъанын 20-30-ъу илляр тарихинин тарихшцнаслыьында
АДР-ин сцгуту, совет режиминин «наилиййятляри» тяриф едилмиш,
тарихи просеся болшевик ейняйиндян бахылмышды. Истяр мяркяздя,
истярся дя бюлэялярдя совет щакимиййятинин гялябясиня вя онун
зяфяр йцрцшцня даир тарихчиляр М.К.Рцстямбяйли, Т.Мусайев,
К.Ялийев, Г.Я.Мядятов вя башгалары ясярляр йазмыш вя йени
гурулушун шяниня эен-бол тярифляр сюйлямишляр. Лакин, Азярбайъан
Ингилаб Комитясинин 1920-1921-ъи илляря аид 368 декретинин
топландыьы вя рус дилиндя ишыг цзц эюрян «Азревкомун декретляри»
адланан
китабдакы
материаллары
тящлил
етдикъя
совет
щакимиййятинин ич цзц айдын олур.
20-30-ъу илляря даир ишыг цзц эюрян няшрляр ичярисиндя тарихи
сахталашдыранлара ъаваб шяклиндя йазылан, яслиндя ися коммунист
партийасынын фяалиййятиня вя совет Азярбайъанында щяйата
кечирилян сосиалист дяйишикликляриня бяраят газандыран китаблар
мараг доьурур. Беляляриня Т.Кючярлинин 1972-ъи илдя няшр
олунмуш «Тарихи сахталашдыранлар ялейщиня» китабыны нцмуня
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эюстярмяк
олар.
Мцяллиф
китабында
М.Я.Рясулзадя,
М.Б.Мяммядзадя вя диэярляри щаггында щягарятля йазмыш,
онларын ясярлярини, айры-айры журналларда дяръ олунмуш мягалялярини совет щакимиййятиня бющтан кими гялямя вермишди.
Ейни фикирляр мцяллифляр коллективи тяряфиндян 1978-ъи илдя
няшр олунмуш «Азярбайъан тарихи вя мядяниййятинин буржуа сахталашдырыъыларынын ялейщиня», 1987-ъи илдя няшр олунмуш «Совет Азярбайъаны: яфсаня вя щягигят» китабларында инкишаф етдирилмиш, мцяллифляр буржуа алимляри ады алтында Ф.Казымзадянин, Т.Свйатоховскинин, Б.Мейснерин вя б. ясярляриндяки фактлары ъанфяшанлыгла
тякзиб етмишляр. Ф.Казымзадянин «Загафгазийада мцбаризя
(1917-1921-ъи илляр) (1951), Б.Мейснерин «Совет Иттифагы вя
халгларын юзцнцтяйини щцгугу» (1962), Т.Свйатоховскинин
«Щцммят» партийасы. Русийа Азярбайъанында сосиализм вя милли
мясяля» (1978), «Русийа Азярбайъаны (1905-1920)» (1985)
китаблары тарихин сахталашдырылмасы щесаб едилмишди. Щалбуки,
гейд олунан мцяллифляр ясасландырмышлар ки, «Гырмызы орду Загафгазийа республикаларыны ишьал етмишдир», «Азярбайъан сосиалист
ингилабына щазыр олмамыш, Азярбайъан халгы она ъан
атмамышдыр».
Тяяъъцб доьуран орасыдыр ки, советпяряст
мцяллифляр бу фикирлярин долайысы иля болшевиклярин юзляри тяряфиндян
етирафына да мящял гоймамышлар. Мяс: Щ.Султанов АК (б) П-нин
ЫЫ гурул тайындакы (16-23 октйабр 1920-ъи ил) чыхышында демишди:
«Щакимий йятин деврилмясиндя мян юзцм шяхсян иштирак етмишям.
Мян чох йахшы баша дцшцрдцм ки, архамызда МК-дан олан щюрмятли йолдашлар дейил, Йаламада йерляшян гырмызы сцнэцляр
дайаныр…биз Совет щакимиййятини щазыр шякилдя алдыг, бизя ону
габда эятирдиляр».
Совет щакимиййятини бизя габда хонча кими тягдим едянляр
явязиндя республиканын сярвятлярини гардашлыг йардымы ады алтында
мяркязя дашыдылар. 1920-ъи илин майында Совет Русийасына 15 милйон пуд, ийунда ися 21,2 милйон пуд нефт вя нефт мящсуллары
эюндярилди.
Азярбайъан ССР-ин 20-30-ъу илляр тарихиня фяргли мцнасибят
бясляйян
тарихчиляр
дя
олуб.
Ъ.Щясянли,
И.Мусайев,
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Х.Мяммядов, К. Шцкцров, Н.Нясибзадя, Х.Ибращимли,
Ф.Ибращимли, А.Балайев, М.Гасымлы вя башгаларынын тядгигатлары
совет тарихчиляринин ясярля риндян фярглянир.
Азярбайъан халгынын милли-азадлыг щярякатындан бящс
едяркян «…биз Совет щакимиййятини щазыр шякилдя алдыг, бизя ону
габда эятирдиляр» дейянлярин мянтигиня ясасланараг «Мцстягил
Совет Азярбайъаны» шцарынын мащиййятиня, онун Азярбайъана ня
верди йиня айдынлыг эятирилмялидир. Бу шцарын сахталыьыны баша
дцшян Н.Няриманов В.И.Лениня йазырды ки, «цч республикада биринъи олараг Совер Русийасынын гойнуна атылмыш Азярбайъан…
щям яразисини, щям дя мцстягиллийини итирир». Азярбайъан ХЫ
ордунун ишьалындан сонра 29.338,2 кв. км. яразисини Ермянистан
вя Эцръцстана щядиййя етмишдир. Бу яразилярдян Иряван (галан
щиссяси) (3.100, 2 кв. км), Зянэязур (чох щиссяси) (5.115, 4 кв.
км), Газах (2.980, 3 кв.км), Дяряляйяз (1.583, 8 кв.км)
Ермянистана, Борчалы (бир щиссяси) (5.161,4 кв.км.), Сыгнах
(6.832, 6 кв. км) вя бир сыра башга яразиляр (4.564, 6 кв. км.)
Эцръцстана верирлмишдир.
«Мцстягил Совет Азярбайъаны» шцарынын сахталыьыны долайысы
иля И.Сталин дя тясдиг едирди: «…биз габагъадан Бакыда цсйан
галхаъаьына цмид едирдик. Лакин шцбщясиз, бунун шансы йохдур.
Она
эюря
дя,
Азярбайъан
щцдудларына
сохулмаг
эярякдир…Мяня еля эялир ки, эяляъяк (нязярдя тутулан)
мцстягиллик ъидди практик ящямиййят дашымадан йалныз бяйанат
кими ола биляр».
Бящс олунан дюврцн мцщцм мясяляляриндян бири дя, совет
щакимиййяти ялейщиня баш верян цсйанлар, бу цсйанларын иштиракчыларына тутулан диванлардан бящс едян ясярлярдир. Шцбщясиз ки,
Азярбайъанда совет щакимиййятиня гаршы Эянъядя (25-31 май
1920), Гарабаьда (5-15 ийун 1920), Загаталада (9-20 ийун 1920)
вя диэяр бюлэялярдя баш вермиш цсйанлар милли-азадлыг щярякатынын
илк гарангушлары иди вя тябии ки, «йени щюкумят» онлары мцхтялиф
васитялярля йатыр мышды.
Арашдырмалар эюстярир ки, болшевикляр щакимиййяти яля
аларкян вердикляри сюзя ямял етмямиш, сийаси рягибляриня гаршы
14

толерантлыг эюстярмямишляр. Академик З.Бцнйадовун «Гырмызы
террор» китабында йаздыьы кими, «…щакимиййяти сяссиз-сямирсиз,
демяк олар ки, мцфтя ялиня кечирян болшевикляр сийаси рягибляриня
демирям, ади азярбайъанлы фящля вя кяндлиляря инсафсызъасына
мцнасибят эюстяр мясяйдиляр, ялбяття, халгымызын щюрмятини
газана билярдиляр. Лакин щакимиййяти яля алан кими, болшевикляр
бандит Дзержинскинин гырмызы террор байраьыны галдырараг
сойьунчулуг, гарят вя халгы гясдян мящв етмякля мяшьул
олдулар. Нефт мядянляриндя ишляйян минляръя азярбайъанлы
фящляляри ъасуслуг ады иля кимини сцрэцн едир, кимини дя Ирана
говур, явязиндя Серебровски кимиляр, Крымдан говулмуш
Вранэел ордусунда хидмят едян забит вя ясэярляр Бакыйа эяти
рилди….щяр щансы бир етираз да ялцстц дайандырылды: яксингилабчы,
антисовет, антиколхоз, антипартийа вя мин ъцр башга «анти» ляр ады
иля йцзляръя вя минляръя кяндли зящмяткеш эцллялянир вя йа сцрэцн
едилирди». Еля Азярбайъан Ингилаб Комитясинин «Шамхор
гязасында бандитизмя гаршы мцбаризя цчцн мцвяггяти фювгяладя
цчлцйцн йарадылмасы щаггында» 1921-ъи ил 16 май тарихли 365 сайлы
гярары, 1921-ъи ил йанварын 25-дя ХЫ ордунун «хцсуси шюбяси» нин
цчлцйцнцн гярары иля Гарабяй Гарабяйов, Ъямил Лянбярански,
Мяммяд Щясянов башда олмагла 155 няфяр «Иттищад»
партийасынын цзвцнцн мцхтялиф мцддятлярдя сцрэцн едилмяси гейд
едилянляря нцмунядир.
Совет щакимиййятиня гаршы баш верян цсйанлар щаггында обйектив мялуматлар Н.Нясибзадянин, Г.Мухтарлынын, М.Ъяфярлинин, И.Умудлунун вя б. ясяр вя мягаляляриндя верилмишдир.
«Експресс» гязетинин 01 феврал 2001-ъи ил тарихли 3-ъц сайында
Эянъя пийада алайынын команданы Ъащанэир Казымбяйовун
1943-ъц илдя Берлиндя йаздыьы «Эянъя цсйанындан хатиряляр»
мягаляси дяръ олунмушду. Мягаля цсйан щаггында обйективлийи
иля мараг доьурур.
И.Умудлунун «Миллят» гязетинин 10 ийун 2000-ъи ил тарихли
сайында дяръ олунмуш «Баш тутмайан гийам» мягалясиндя
гийам иштиракчысы олан 10 няфяр азярбайъанлы забитин- Исрафил
Вякилов, Ъцмшцд Таьыйев, Надир Таьыйев, Мяммяд Мирзяйев,
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Исфяндийар Балабяйов, Йагуб Наибов, Мцсейиб Гасымов,
Мещралы Щцсейнов, Гафар Наьыйев, Щясян Ялякбяровун талейи
щаггында мялумат верилир.
ХХ ясрдя Азярбайъан халгынын милли-азадлыг щярякаты
тарихини юйрянмяк бахымындан 20-30-ъу иллярдя Азярбайъан
ССР-дя рящбяр вязифялярдя олмуш шяхслярин фяалиййятинин
юйрянилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. Беля шяхсиййятлярдян бири
дя Няриман Няримановдур.
1920-ъи ил май айынын 16-да Бакыйа эялян Н.Няримановун
фяалиййяти айры-айры дюврлярдя мцхтялиф аспектлярдян тящлил
олунмуш, рус сийаси хадимляри тяряфиндян она миллятчи дамьасы
вурулмушду. Азярбайъанда ися Н.Няриманов сатгын, рус
болшевики, халглар достлуьунун «ъарчысы» кими гиймятляндирилмиш,
онун щаггында бир-бирини тякзиб едян ясярляр йазылмышдыр. 1956-ъы
илдя Н.Няриманова бяраят верилдикдян сонра о, йенидян
коммунист кими тяблиь олунмуш, 80-ъи иллярин сонунда йенидян
она икили мцнасибят формалашмаьа башла мышды. Цмуммилли лидер
Щейдяр
Ялийев
мцсащибяляринин
бириндя
демишди:
«Н.Няримановун 100 иллийи 1970-ъи илдя тамам олса да, йубилейи
1972-ъи илдя кечирдик. Бу йубилейи кечирмяк цчцн ики ил мцбаризя
апармаг лазым эялди. Чцнки Н.Няриманова «миллятчи» дамьасы
вурулмушду. Миллятчи рущлу ермяниляр беля бир ряй йарадырдылар ки,
эуйа о йубилейи кечирилмяйя лайиг шяхсиййят дейил».
Н.Няриманова аид йазылмыш ясярляри 2 група бюлмяк олар.
Биринъи група Н.Няримановун щяйат вя фяалиййятиня мцсбят
йанашан, 2-ъи група ися онун фяалиййятиня тянгиди йанашан ясярляр
дахилдир. М.Газыйев, Т.Кючярли, В.Аьасийев, Д.Гулийев,
Б.Гящряманов вя башгаларынын ясярляри биринъи, А.Балайев,
В.Мяъидов, Е.Мяммядова вя диэяр мцяллифлярин ясярляри ися 2-ъи
група дахилдир.
Сон тядгигатлардан мялум олур ки, 1920-1925-ъи иллярдя
партийадахили мцбаризядя рус-ермяни групуна вя онларын ялалтыларына гаршы мцбаризя апаран Н.Няриманов Сталин, Киров,
Оръоникидзе, Шаумйан тяряфиндян тязйигляря мяруз галмыш, 30-ъу
иллярдя онун тяряфдарлары репрессийанын гурбаны олмушлар.
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Н.Няримановун «Уъгарларда ингилабымызын тарихиня даир»
мярузяси, онун В.И.Лениня мяктублары эюстярир ки, болшевиклярин
сюз вя ямялляринин бир-бириня дцз эялмямяси сябябли онун
коммунист идеолоэийасына инамы азалмыш, нящайят юзц дя бу
инамын гурбаны олмуш, Москвайа «фяхри сцрэцня» эюндярилмишди.
Н.Няримановун бахышларындакы зиддиййятляри баша дцшян
М.С.Ордубади йазырды ки, «…о коммунизм мясялясиндя бир чох
мцряккяб вя гармагарышыг фикирляр ортайа атырды… Онун нязярий
йясиндя коммунизм иля исламиййяти барышдырмаг фикри мцщцм йер
тутурду».
Тарихчи алим Муса Гасымов 1998-ъи илдя няшр етдирдийи
«Хариъи дювлятляр вя Азярбайъан» китабында Н.Няримановун
1920-1922-ъи иллярдяки фяалиййятиня мцнасибят билдиряряк гейд
етмишдир ки, «о вя онун болшевик достлары Азярбайъанын
хошбяхтлийини Русийа иля бирэя олмагда эюрмцшляр».
«Няриман Няримановун сийаси фяалиййяти (1920-1921-ъи
илляр)» адлы намизядлик диссертасийсында Ф.Ящмядова (Бакы,
2000) яввялки елми-тядгигат ишляриндяки фикирляри цмумиляшдиряряк
доьру нятиъяйя эялмишдир ки, Н.Няриманов зяманясинин
эерчяклийидир. Ону дюврцндян, мцщитиндян гопармаг тарихи, елми
вя сийаси йанлышлыгдыр».
Цмумиййятля, Н.Няриманова икили мцнасибят бцтцн
тядгигат ишляриндя бу вя йа диэяр дяряъядя юзцнц бирузя верир.
Щесаб едирик ки, сон ийирми илдя йазылан ясярляр, мцдафия олунан
диссертасийалар да эяляъякдя бу ъцр тянгидляря мяруз галаъагдыр.
Мцасир мярщялядя Азярбайъанын мцстягиллик гарантыны
Авропада ахтаранлар да Н.Няриманов кими тянгид вя тящлил
едиляъякляр. Щяр щалда тарих ян йахшы щакимдир.
Н.Няримановдан фяргли олараг Азярбайъана 20-ъи иллярдя
рящбярлик етмиш диэяр рящбярляр щаггында чох аз йазылса да,
бунларда да икили йанашманын шащиди олуруг. Мясялян,
М.С.Исэяндяров «С.М.Киров щаггында» (1965) китабында ону
мцсбят ъящятдян характеризя етдийи щалда, З.Бцнйадов «Елм»
гязетиндяки (16 март 1991) мягалясиндя Кировун Азярбайъанда
тюрятдийи
ъинайятлярдян
сюз
ачмышдыр.
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Эюрцндцйц кими, щяр ики щалда сюзц заман демишди: 1965ъи ил; 1991-ъи ил.
Азярбайъанын 20-30-ъу илляр тарихиндя Нахчыван МССР-ин
йаранмасы вя Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайятинин тяшкили мцщцм
йер тутур. Бу мясяляляря аид Ъ.Гулийев, Г.Мядятов, Т.Кючярли,
Х.Вязиров, А.Надиров, Й.Йусифов, Й.Гасымов вя башга
тарихчиляр китаб вя мягаляляр йазмышлар. Онларын ясас
мязмунуну Ленин милли сийасятинин тянтяняси тяшкил етдийи щалда,
Щ.Байкаранын 1970-ъи илдя Тцркийядя няшр олунан «Нахчыван»,
И.Мусайевин «1917-1921-ъи иллярдя Нахчыван бюлэясиндя иътимаисийаси вязиййят» мягаля ляриндя, М.Б.Ялийевин 1993-ъц илдя няшр
едилмиш «Ганлы эцнляримиз» китабында Нахчыван МССР-ин
йаранмасына фяргли мцнасибят бяслянилмишдир.
Ейни фикирляри ДГМВ-нин тяшкили вя вилайятин сонракы
иллярдяки инкишафындан бящс едян ясяр вя мягаляляр щаггында да
сюйлямяк олар. Беляляриня Р.Ялийев, И.Ялийев, И.Мцслцмов,
К.Мещдийев,
Р.Иманов,
И.Мосесова,
Е.Саркисов
вя
башгаларынын ясярлярини эюс тярмяк олар. Бу ясярлярдя дя ДГМВнин йаранмасы (яслиндя тяшкили) Ленин милли сийасятинин тянтяняси
щесаб олунмуш, бюлэядя баш верян щадисяляр совет тарихшцнаслыьы
принсипляриня уйьун шякилдя ишыгландырылмышдыр.
Азярбайъанда щяйата кечирилян зоракы коллективляшдирмя,
сосиалист сянайеляшдирилмяси вя мядяни ингилаб тарихчилярин
диггятиндян йайынмамыш, тарихчилярдян Х. Ялимирзяйев,
Й.А.Токаржевски, Х.Ялийев, А.Мяммядов, А.Атакишийев, Б.
Гурбанов, С.Шярифов, А.Ширинова, М.Мирщадийев, Д.Гцдрятов,
Л.Яскярова вя б. гейд едилян мясяляляря даир мягаля вя китаблар
йазмышлар. Няшр олунан китаб вя мягалялярдя коллективляшдирмя,
сянайеляшдирмя вя мядяни ингилабын щяйата кечирилмяси
хцсусиййятляри, фящля синфинин бу ишдя ролу, йени сянайе вя кянд
тясяррцфаты обйектляринин йаранмасы коммунист партийасынын
Азярбайъан халгына гайьысы кими гиймятляндирилмишдир. Лакин еля
ясярляр дя вардыр ки, онларда кянд тясяррцфатынын зоракылыгла коллективляшдирилмяси заманы баш верян яйинтиляр, коллективляшдирмя
ялейщиня баш верян цсйанлар, КП-нын сящв сийаси хятти юз яксини тап18

мыш, сосиалистъясиня сянайеляшмя вя елликля коллективляшмяйя кечилмясинин ясил эцнащкарынын Сталин вя онун йаратдыьы систем олдуьу
гейд олунмушду. Бу фикир рус алимляриндян Б.Хандросун
«Йуност» журналынын 1990-ъы ил 12-ъи сайында дяръ олунан «Юлцм
сящифяляри» (1932-ъи илдя Украйнада кцтляви аълыг щаггында) вя
Л.Копелйушинин «Известия» гязетиндя дяръ олунан «Аълыг» (1933ъц илин дящшятли аълыьы щаггында) мягаляляриндя дя ифадя олунмушду. Мягалялярдя 1930 - 1933 - ъц иллярдя газах ящалисинин 1,7
милйон няфяринин аълыг дан вя хястяликдян юлмяси, ашыры репрессийа
тядбирляриндян йаха гуртармаг цчцн 1 милйондан артыг ящалинин
Юзбякистана, Гырьы зыстана, РСФСР-я вя хариъи юлкяляря кючмяси,
1932-1933-ъц иллярдя Украйнада, Волгабойунда вя Русийанын
диэяр бюлэяляриндя баш верян кцтляви аълыглар, кяндлярин бошалмасы
вя баш верян цсйанлар щаггындакы фактики материаллар диггяти
чякир.
Охшар щадисяляр Азярбайъанда да баш вермишди.
Колхозлара дахил олмаг истямяйян кяндлиляр тягибляря мяруз
галмыш, совет щакимиййятинин дцшмянляри елан олунараг щябс
едилмишляр. Бу бахымдан коллективляшдирмя дюврцндя баш верян
яйинтиляря даир Ъ.Щясяновун «Коллективляшмя вя тарихи щягигят»
мягалясиндя, 1991-ъи илдя няшр олунмуш «Аь лякя» лярин гара
кюлэяси» китабындакы фактлар совет щакимиййятинин йеритдийи
сийасятин ич цзцнц ачыр.
«Йухарыдан ингилаб» йолу иля Азярбайъан шяраитиндя щяйата
кечирилян сцрятли коллективляшмя, кооперасийа тядбирляринин
рцсвайчы шякилдя тящриф едилмяси кяндлилярдя юз ямяйиня инам
рущуну юлдцрмцшдц. Бу сябябдян дя, коммунист режиминя гаршы
мцбаризя яксяр щалларда идеоложи мцбаризядян силащлы цсйана
чеврилмиш, 1923-ъц иля гядяр Азярбайъанда совет Русийасына
гаршы 53, 1941-ъи иля гядяр 200-я гядяр ирили-хырдалы цсйан, силащлы
чыхыш олмушду. Бу цсйанлар щаггында М.Я.Рясулзадя йазмышды:
«Бцтцн милли мцяссисяляр баьланылыр, милли орду даьыдылыр, зийалылар
юлдцрцлцр…синфи мцбаризя аловланыр, иътимаи нифрят гызышдырылыр,
гардаш гардаша гаршы тящрик едилир, бир сюзля, мямлякят советляширди.
Бцтцн бунларла бярабяр, милли мцгавимят давам едирди вя
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Азярбайъанын щяр тяряфиндя ганлы щадисяляр олурду». Цмумиликдя,
бу силащлы цсйанлар щаггында З.Бцнйадовун, Ъ.Щясянлинин,
Н.Йагублунун, Щ.Исаханлынын, Х.Ибращимлинин, М.Оруълунун,
И.Умудлунун, Ш. Нязирлинин китаб вя мягаляля риндян мялумат
алмаг олар.
Азярбайъанда совет режиминя гаршы милли мцгавимят
щярякатынын ясас формаларындан бири дя гачагчылыг щярякаты
олмушду. Лерикдя Шащсевян Яскяр оьлу, Астарада Фяттащ
Рясулов вя Щцсейн Рамазанов, Гарабаьда Эцлмалы хан,
Эоранбойда гачаг Муса, Нябиаьалыда Мяммядгасым
Пирмяммяд оьлу, Рцстям вя Тящмяз Рамазан оьланлары,
Гандал Наьы, Дяли Алы, Шяки-Загатала бюлэя синдя Молла
Мустафа Шейхзадя, полковник Бящрам бяй Нябибяйов, гахлы
Садыг бяй Балаъайев, лащыълы гачаг Ъцмшцд бу щярякатын
башчылары олмушлар. Бундан башга, Нахчыванын Кечили кяндиндя,
Хызы даирясинин Аьдяря кяндиндя, Аьдамда, Эянъя даирясинин
Битдили кяндиндя, Аьдашын Пираза кяндиндя, Эюйчайын
Моллакянд кян диндя гачаглар фяалиййят эюстярмишляр.
20-30-ъу иллярдя щяйата кечирилян мядяни гуруъулуг
тядбирляриня даир хейли китаб вя мягаля йазылмышдыр. Бу ясярлярдя
графиканын дяйишмяси, али мяктяб гуруъулуьу, мядяниййятин айрыайры сащяляринин инкишафына даир мараглы фактлар вардыр. Мядяни
гуруъулуг сащясиндяки наилиййятляр
бу сащянин эюркямли
тядгигат чысы Т.Щ.Мусайеванын ясяр вя мягаляляриндя, хцсуси иля
1979- ъу илдя няшр олунмуш вя Дювлят мцкафатына лайиг эюрцлмцш
«Революция и народная образования» (Баку,1979) китабында юз
яксини тапмышдыр.
30-cu illərin II yarısı və 40-cı illərdə bir sıra məsələlər
istisna olunmaqla bəhs etdiyimiz problemlə bağlı diqqəti cəlb
edən araĢdırmalar aparılмаmıĢdır. 40-cı illərin sonlarından
baĢlayaraq 1917-1920-ci illər hadisələrinə diqqətin artdığının
Ģahidi oluruq.
Mцharibədən sonrakı dюvrdə yazılan monoqrafiyalarda да
ayrı-ayrı milli respublikaların xarici siyasətləri, mцharibə edən
юlkələrin Qafqaza mцnasibəti məsələlərinə toxunulmuĢdur.
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Azərbaycan alimləri də юz əsərlərində haqqında bəhs olunan
problemдəн bu və ya digər dərəcədə бящс етмишляр. Lakin бу
əsərlərin əsas nюqsanı ondan ibarətdir ki, mцəlliflər bцtцn
diqqəti sovet hakimyyətinin qurulmasının zəruriliyinə
yюnəltmiĢlər. 70-80-ci illərdə yazılmıĢ бир чох əsərlər isə uğurlu
olmayıb, antimilli mюvqedə iĢlənmiĢdir.
30-ъу иллярин репрессийасына даир чох сайда китаб вя мягаля
йазылмышдыр. Бунларда ики истигамят юзцнц эюстярир. Биринъи
истигамят Сов.ИКП ХХ гурултайындан сонра щаким олан хяттдян
ибарятдир. Бу ясярлярдя бцтцн фаъиялярин эцнащы коммунист
режими, Сталин щесаб олунур.
Икинъи истигамят ися 1988-ъи илдян башлайыр. Бу дюврдя йазылан
китаб вя мягалялярдя репрессийа дюврцндя баш верян фаъиялярин сябябляри, субйектив амиллярин ролу ъямляшмишди. Бу бахымдан
З.Бцнйадовун «Гырмызы террор» китабы хцсуси йер тутур. 1993-ъц
илдя чап олунан бу китаб архив материаллары иля зянэиндир. Мцяллифин
щесабламаларына эюря 1936-1937-ъи иллярдя тяхминян 70-80 мин
Азярбайъан зийалысы мящв едилмишди. «Халг дцшмянляри» шащидсиз,
мцдафиячисиз диндирилмиш, 15-20 дягигядя эцллялянмяйя мящкум
едилмишляр.
Китабын «Гадынларымыз - гурбанларымыз» башлыглы щиссясиндя
1937-ъи илдя эцллялянмиш Мядиня Гийасбяйли, 1938-ъи илдя эцллялянмиш Хядиъя Гайыбова, 1939-ъу илдя 5 ил азадлыгдан мящрум едилмиш вя 1943-ъц илин май айында Сибирин Маринск щябс дцшярэясиндя иткин дцшмцш Эцларя Гядирбяйова щаггында, «Елм гырьыны:
Фаъия» башлыглы бюлцмцндя репрессийайа уьрамыш 23 елм хадиминин, о ъцм лядян Щяняфи Зейналлы, Бякир Чобанзадя, Бюйцкаьа Талыблы, Мяммяд Ъуварлински, Таьы Шащбази, Йусиф Вязиров
(Чямян зяминли), щямчинин сахта иттищамларла эцллялянмиш сящня
усталары Аббас Мирзя Шярифзадя вя Цлви Ряъяб, дин хадими Гази
Мир Мяммядкярим Аьа, 1938-ъи илдя эцнащсыз мящкум
олунмуш Эянъя Тохуъулуг комбинатынын баш механики Фируз
Яляскяр оьлу Сулейманов вя капитан Няби Мурад оьлу Санийев
башда олмагла мящкум олунмуш 33 няфяр азярбайъанлы забит
щаггында мялуматлар верилмишдир.
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Репрессийайа уьрамыш инсанлар щаггында Ъ.Щясянлинин «Аь
лякя» лярин гара кюлэяси» китабында зянэин фактлар вардыр. Мцяллиф
китабында Сталин - Баьыров групунун Азярбайъанда щяйата
кечирдийи ъинайятлярин кюкцнц ачмаьа ъящд эюстярмишди.
Щ.Ъавид, М.Мцшфиг щаггында фактларын яксяриййяти тядгигата илк
дяфя ъялб олумушдур. Мцяллифин шящадятиня эюря, 1937-1938-ъи
иллярдя Азярбайъанда 40 мин адам мясулиййятя ъялб едилмиш вя
цмумиликдя, 30-40 вя 50-ъи иллярдя 70 миндян артыг адам
репрессийайа мяруз галмышдыр.
Репрессийа дюврцнцн аъы нятиъяляри щаггында М.Катиблинин
«Коммунист» гязетиндя (11.ВЫ.1988) чап олунмуш «30-ъу
иллярин фаъияси», Н.Барскинин
«Коммунист» гязетиндя чап
олунан «Хязярдя юлцм адасы» (17.ХЫЫ.1989), З.Рцфятоьлунун
«Сящяр» гязетиндя дяръ олунмуш (13.ЫХ.1990) «Репрессийа
едилмиш эерб», Н.Казымоьлунун «Тарих» гязетиндя (21.Х11999)
дяръ олунан «Архив сянядляри шащидлик едир», Е.Исмайыловун
«Мяркяз» гязетиндя дяръ олунан «Террор компанийасы»
(15.ЫВ.2000), С.Мусайевин «Ядя биййат вя инъясянят» гязетиндя
чап олунмуш «Бющранын гурбаны: шяхсиййятя пярястиш дюврцнцн
гурбанларындан бири Азярбайъан КП МК-нын кечмиш катиби
Я.Ханбудагов» мягаляляри, Н. Казым оьлунун 1992-ъи илдя няшр
олунмуш «Эетсин эялмясин» китабында щейрятедиъи фактлар вардыр.
Ядябиййатын тящлилиндян мялум олур ки, цмумиликдя, 1927-1928ъи иллярдя 7, 9 милйон няфяр щябсханаларда вя аъындан юлмцш, 2
милйон адам Совет Иттифагындан гачараг ъаныны гуртармышдыр.
Азярбайъан тарихинин ян аьрылы вя шяряфли сящифяляриндян
бирини республиканын Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя иштиракы
проблеми тяшкил едир. Мцщарибя илляриндя Азярбайъандан орду
сыраларына 678.950 няфяр киши ъинсиндян оланлар сяфярбярлийя
алынмыш, 260 мин няфяря гядяр евдар гадын, тягацдчц, йенийетмя
истещсалата эялмишди. Азяр байъанын ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндя
иштиракына даир Г.Мядятов, М.Аббасов, Я.Баьырзадя,
Т.Новрузов, М.Алыъанов, Я.Зейналов, М.Ямращов вя башга
тарихчиляр санбаллы ясярляр йазмышлар.
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Азярбайъан халгы 1941-1945-ъи иллярдя совет режими
дахилиндя милли мцстягиллик уьрунда мцбаризясини давам
етдирмишдир. И.Умудлунун «Айна» гязетинин 01.02.1997-ъи ил
тарихли сайында дяръ олунмуш «Азярбайъанда диссидентлик: беля
бир шей олубму?» адлы мягалясиндя эюстярилир ки, 1942-ъи илдя 8
няфярдян ибарят «Эизли миллятчи эянъляр груплашмасынын» цстц
ачылмыш вя групун 3 цзвц эцллялянмяйя, 5 цзвц ися 10 ил щябс
ъязасына мящкум олунмушдур.
Мараглы фактлардан бири дя, «Ядалят» гязетинин 02.09.2000ъи ил тарихли сайында чап олунмушду. Гязетдяки «Руслар Щязи
Асланову эюзцмцн габаьында эцллялядиляр» башлыглы йазы мцсащибядя
мцщарибя
ветераны,
мцщарибя
дюврцндя
Щ.Аслановун йавяри олмуш Ялийев Адил Яли оьлу билдирир ки,
Баграмйан Щязи Асланова гысганълыгла йанашырды. Щ.Аслановун
иэидлийи, шяхси кейфиййятляри ону наращат етдийиндян Баграмйанын
эюстяриши иля онун якскяшфиййатынын полковники Соловйов Пйотр
Василйевич архадан атяшля Щязи Асланову гятля йетирмишди.
Мцщарибядян сонракы илляр Азярбайъан халгынын щяйатында
кешмякешли дювр олмушду. Бу дюврцн ян аьрылы сящифясини азярбайъанлыларын Ермянистан ССР яразисиндян – тарихи етник торпаглардан депортасийасы, тоталитар режимин эцълянмяси, М.Б.Баьыров
вя онун ялалтыларынын халга гаршы гяним кясилмяси тяшкил едир.
Мцщарибядян сонракы иллярдя фящля синфинин фяалиййятиня, шящярлярин салынмасына, кянд тясяррцфатынын вязиййятиня, мядяниййятин айры-айры сащяляринин инкишафына даир материаллара
А.Щцсейновун, А.Аббасовун, С.Сялимзадянин, Й.Гасымовун,
Я.Яннаьыйевин,
Б.Гурбановун,
А.Елдаровун,
Ф.Ящмядшинанын,
З.Гулийеванын,
М.Мещдизадянин,
А.Хяляфовун вя б. ясярляриндя раст эялирик.
Тарихчиляри, бцтювлцкдя Азярбайъан зийалыларыны наращат
едян проблемлярдян бири дя депортасийа проблемидир. 50-60-ъы
иллярдя о гядяр дя «актуал олмайан», «диггятдян кянарда» галан
депортасийа мясяляляриня даир тарихчилярдян Б.Няъяфов,
Н.Мящяррямов,
М.Гасымлы,
И.Вялийев,
К.Мухтаров,
Ф.Щцсейнов, И.Мяммядов, С.Ясядов вя б. китаб вя мягаляляр
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йазмышлар. Бунларын ичярисиндя Б.Няъяфовун «Депортасийа»,
И.Умудлунун 1999-ъу илдя чапдан чыхмыш «Совет дюврцндя
Азярбайъанда диссидент фикир ъяряйаны» китаблары, М.Мирщадийевин
«Коммунист» гязетиндяки (22.09.1988) «Алимин шющряти вя
фаъияси» адлы мягаляси хцсуси мараг кясб едир.
50-ъи иллярля мцгайисядя 60-80-ъи иллярин тарихшцнаслыьы юзцнцн мювзусу, характерик хцсусиййятляри, ъямиййятдяки щадисяляря
мцнасибяти бахымындан сечилир. Азярбайъанын 1985-1991-ъи илляр
дюврц елми ядябиййатда мцхтялиф бюлмялярля верился дя, ясас
диггят милли мцстягиллик идейасынын эцълянмясиня йюнялдилмишди.
Хцсуси иля «Даьлыг Гарабаь проблеми» нин мейдана атылмасы,
мцнагишянин кяскинляшмяси, сепаратчылыг мейлляринин эцълянмяси,
демократик щярякатын боьулмасы ъящдляри, милли - азадлыг
щярякатынын эенишлянмяси, совет империйасынын сцгуту вя
Азярбайъан Республикасынын Азадлыг Бяйаннамясинин гябулу
вя саир мясяляляр бу дюврцн тарихшцнаслыьында апарыъы йер тутур.
Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин
юйрянилмяси цчцн ян мцщцм йолэюстяриъилярдян бири Цмуммилли
лидер Щ.Ялийевин бу проблемин щяллиня даир дяйярли мцддяалары,
хариъи юлкяляря сяфяри заманы етдийи мярузяляр, нитг вя чыхышларынын
топландыьы китаблар мцщцм ящямиййят кясб едир.
Ермяни силащлы дястяляринин азярбайъанлылары гятля йетирмяси,
депортасийа вя гачгынлыгла ялагядар фактлар В.Арзуманлы вя
Н.Мустафанын «Тарихин гара сящифяляри. Депортасийа. Сойгырым.
Гачгынлар» (Бакы, Гартал, 1998) китабында эениш йер алмышды.
Тарих
елмляри доктору,
профессор
Я.Щясяновун
«Азярбайъан-АБШ мцнасибятляри (1991-1997-ъи илляр)» (Бакы, Ганун,1998), «Азярбайъан-АБШ: анлашылмаз мцнасибятлярдян
стратежи тяряфдашлыьа доьру (октйабр 1991-август 1997)» (Бакы,
Азярбайъан Университети, 1997), «Азярбайъанын хариъи сийасяти:
Авропа юлкяляри вя АБШ (1991-1996)» (Бакы, Азярняшр, 1998) адлы
китабларында Азярбайъан Республикасы-АБШ мцнасибятляри вя
Даьлыг Гарабаь мцнагишясиндя Америка дипломатийасынын
мювгейи шярщ едилмишдир.
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В. Абдуллайевин «Азярбайъан йени дипломатийа мяканында»
китабында (Бакы, Азярняшр, 2000) «Даьлыг Гарабаь проблеми»
нин щялли уьрунда Азярбайъан Республикасы президенти Илщам
Ялийевин фяалиййяти ишыгландырылмышдыр. Бу сащядя Т.Гаффаровун
«Азярбайъан тарихи» (1920-1991) (1999), «Азярбайъанын ян йени
тарихи» (2006) китаблары диггяти ъялб едир. Х.Мяммядовун,
Я.Елчибяйин,
А.Мансурзадянин
китаблары
щадисялярин
арашдырылмасында истигамятвериъи рола маликдир. Бу дюврдя няшр
олунан мятбуат васитяляриндя дя милли-демократик вя миллиазадлыг щярякатынын истигамятляриня даир материаллар дяръ
олунмушдур.
Азярбайъан тарихинин милли мцстягиллик уьрунда мцбаризя
дюврц кими характеризя олунан 1988-1991-ъи ил дюврц иля ялагядар
мцраъият едилян мювзулардан бири дя 20 йанвар фаъиясидир.
Мювзуйа аид Т.Кючярли, М.Ибращимов, Р.Зейналов, А.Балайев,
Т.Ясядуллайев, М.Исмайыл, Н.Щаъыйев вя б. китаблар вя
мягаляляр йазмышлар. Бц мювзуйа даир А.Балайевин, Р.Мирзянин,
Г.Кянэярлинин, И.Вялийевин вя б. китаблары няшр олунмушдур.
Бунларын ичярисиндя Айдын Балайев вя Расим Мирзянин 2000-ъи илдя няшр олунан «20 йанвар щадисяляри. Сянядляр, мювгеляр, шярщляр
(1990-2000)» адлы китабы фактики материалларын чохлуьу,
щадисяляря обйектив гиймят верилмяси бахымында диэярляриндян
фярглянир.
Азярбайъан ХХЫ ясря гядям гоймушдур. Йени ясрин илк
ониллийи тамам олмагдадыр. Бу он илдя Азярбайъан халгы дювлят
мцстягиллийини мющкямляндирмяк йолунда юнямли аддымлар
атмыш, истяр сийаси, истяр игтисади, истярся дя мяняви сащядя бир сыра
наилий йятляр газанмышдыр. Щяйатын айры-айры сащяляриндя ялдя
олунан наилиййятляр халгын тарихинин, хцсуси иля милли-азадлыг
щярякаты тарихинин йенидян ишлянмясиня имкан йаратмышдыр. Бу
сащядя ялдя олунан уьурлар сырасына тарих елмляри доктору,
профессор Муса Гасымлынын 2006-ъы илдя Истанбулда няшр олунан
«Азярбайъан тцркляринин милли мцъадиля тарихи.1920-1945»
монографийасы дахил едилмялидир. Китабда АХЪ-нин сцгуту,
Азярбайъанын советляшмя синдян башлайараг 1920-1923-ъц иллярдя
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Азярбайъанда баш верян щадисяляр, антисовет чыхышлары,
«Мцсават», «Иттищад» вя диэяр партийа цзвляриня гаршы щяйата
кечирилян террор ямялиййатлары, щябсляр, Азярбайъандан кянара
мцщаъирят етмиш шяхслярин Азярбайъанын мцстягиллийи уьрунда
мцбаризяси, 1930-ъу ил антисовет цсйанлары, мцщарибя яряфясиндя
вя мцщарибя илляриндя Азярбайъан сийаси мцщаъирятинин фяалиййяти
архив материаллары ясасында шярщ едилмишдир. Китабда бундан
яввял совет дюняминдя Азярбайъан тцркляри щаггында
сюйлянилмиш рясми вя гейри-рясми бцтцн фикирляр фактларын дили иля
алт-цст едилмишдир. Диггяти чякян одур ки, мцяллиф эизли сянядляри
цзя чыхармыш, онлардакы фактлар тядгигата илк дяфя ъялб едилмишдир.
Беляликля, эюрцндцйц кими, «ХХ ясрдя Азярбайъанда миллиазадлыг щярякаты» мювзусу эениш олмагла бярабяр, щяртяряфли
арашдырмайа ещтийаъ дуйулан проблемлярдян олса да, бу
вахтадяк
тялябяляр
цчцн
цмумиляшдирилмиш
вясаит
щазырланмамышдыр. Али мяктяб тялябяляри цчцн дярслик кими
нязярдя тутулмуш «ХХ ясрдя Азярбайъанда милли-азадлыг
щярякаты» китабы бу сащядя илк тяшяббцсдцр вя тябии ки,
нюгсанлардан хали дейилдир.
Ирад вя тяклифляр цчцн яввялъядян миннятдарлыьымызы билдиририк.

ЫFƏSİL
XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində
Şimali Azərbaycanın ictimai-siyasi və iqtisadi vəziyyəti.
Milli-demokratik fikir
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XIX əsrin sonları - XX
əsrin əvvəllərində Rusiya kapitalist истещсал mцnasibətlərinə
cəlb olunmaqda idi.
Azərbaycan iqtisadiyatında da irəliyə doğru addımlar hiss
olunur, sənayenin bir sıra sahələrində yeniliklər tətbiq edilirdi.
Qəzaların təsərrцfat cəhətdən ixtisaslaĢması, kənd təsərrцfatı
məhsulları istehsalının geniĢlənməsi, əmtəə istehsalının kapitalist
əmtəə istehsalına чevrilməsi prosesi dərinləĢirdi.
XX əsrin əvvəllərində Bakı mцstəsna olmaqла
Azərbaycanda sənaye zəif inkiĢaf edirdi. Əsasən kənd təsərrцfatı
xammallarının emalı ilə məĢğul olan xırda mцəssisələrin - Ģərab
чəkən, sabun biĢirən, gюn aĢılayan, yağ əridən zavodların,
dəyirmanların və s. sayı artırdı. Лакин нeft sənayesi nəzərə
alınmazsa, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan sənayesi az
məhsul verirdi. Neft ixracı əsasən Nobel qardaĢları, RofĢild və s.
kimi Ģirkətlərin əllərində cəmləĢmiĢdi.
1901-1903- ъц илляр бюhranы neft istehsalı və emalı ilə məĢğul
olan Ģirkətlərin vəziyyətinə də təsir etмишdi. Məsələn, 1902-ci ildə
167 Ģirkətdən ancaq 136-sı neft чıxarılmasını davam etdirirdi.
1901-ci il yanvarın 1-nə Bakıda 78 zavod vardır ki, bunlardan 51i ağ neft, 18-и ağ neft yağ, 2-si benzin, 1-i benzin-yağ, 1-i sabunyağ, 2-si qudron zavodu idi.
Neft daĢınması və ixracına gəldikdə isə bu sahədə ixtisar
mцĢahidə olunurdu. 1900-cü ildə Bakıdaн 443 milyon pud,
1902-ci ildə 513 milyon pud, 1903-ci ildə 494 milyon pud neft
aparılmıĢdı.
XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəllərində артыг neft
sənayesində ilk inhisar birlikləri meydana чıxмаьа башлайыр.
Onlardan «Bakı ağ neft zavodчularının ittifaqı»nı (1893-1897),
«Nobel qardaĢlarının korserni» ni (1901-1920), «Oyl» trestini
(1912-1916), «Poyal-Datч ġell» (1912-1920) və «Rusiya neft
birliyi» konsernini, «Qazma iĢləri sahibkarları» sindikatlarıны
(1906), «Gəmi sahibkarları» sindikatını эюstərmək olar.
1.1. XIX əsrin sonu - XX əsrin
əvvəlləрində Azərbaycanda
игтиsadi vəziyyət
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Neft sənayesində istehsalın təmərgцzləĢməsi və kapitalın
mərkəzləĢməsi, нефт sənayeсиnin bu sahəsində inhisarчı
birləĢməлərin meydana чıxması bank kapitalınын neft sənayesinя
nцfuzуна йол ачды. Бanklar бюйцк qцvvəyə malik inhisarlara
чevrilirdilər. Maliyyə kapitalı meydana чıxырdı. Bakıda фяалиййят
эюстярян Britaniya Ģirkətləri 1828-1903-cц illərdə Bakı neft
rayonu mцəssisələrinə 47 milyon manat pul qoymuĢdular. 1902ci ildə Bakıda 39,4 milyon manat kapitalı olan 11 ingilis
mцəssiсəsi var idi.
Amerikanın «Standart Oyl» tresti də Bakı neftinə maraq
gюstərirdi. Bu trestин Batumda тясис етдийи bюyцk ticarət bцrosu
Ġtaliyaya gюndərmək цчцn ağ neft tədarцk етмяк барядя
RotĢiltlə mцqavilə баьламышды.
Bakl gəmi sahibləri iчərisində birləĢmək meylləri hiss olunurdu. Onlar «Мaye yanacaq gəmiləri ittifaqı» adı altında birləĢmiшdilər. 1904-cц ilin əvvəllərində onun tərkibində 134 gəmi
var idi.
Bakı neftində rus kapitalını Koкorеv, Sivayev, Benkendorf,
qərb kapitalını Nobel, RotĢild, Simens, ViĢau və baĢqaları, Azərbaycan tцrk kapitalını Tağıyev, Nağıyev, Muxtarov və baĢqaları
təmsil edirdilər. XX əsrin əvvəllərində 167 neft sənaye mцəssisəsindən 49-u, yaxud 29,3% - i Azərbaycan kapitalistlərinin əlində
idi. 1900-cu ildə Bakı vilayətində фяалиййят эюстярян 204 neft
sənayesi mцəssisəsi 115 kapitalist sahibkarын ялиндя ъямляшмишди.
Онларын arasında Azərbaycan kapitalistləri цmumi kapitalın 18%ə sahib idilər.
BaĢqa sənaye sahələrində də vəziyyət dəyiĢirdi.
Azərbaycanın rayonlarında istehsal edilən mis, duz, kobalt və
baĢqa xammalların siyahısına ipək, balıq, kцrц kimi məhsullar
да ялавя олунмушду.
Bakı təkcə neft mərkəzi kimi yox, həm də Bakı - Batum
dəniz yolu тranzit mərkəzi kimi də iqtisadi həyatda əhəmiyyətli
rol ойнамаьа башламышды.
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ХЫХ ясрин 80-ъи илlяринин яввялляриндя тиъарят мцяссисяляринин
сайы артырды. 1881-ъи илдя Bakı Ģəhərində 1.445, 1890-cı ildə 1.711,
1900-cц ildə isə 2.669 ticarət mцəssiсəsi варdı. 1887-ci ildə bank
və ticarət mцəssisələri arasında 3.703 ticarət saziĢi bağлandığı
halda, 1895-ci ildə 7.118 ticarət saziĢi bağlanmıĢdı.
Topdan satıĢ mцəssisələrinin сайында артым нязяря чарпырды.
1892-ci ildə Bakıda topdan neft satıĢı ilə 19 ticarət mцəssisəsi
məĢğul olurdusa, 1897-ci ildə onların sayı 49-a чatmıĢdı.
Таъирлярин тяркибиндя дя дяйишиклик баш вермишди. 1897-ci ildə
Bakıda гейдя алынан 7.348 tacirин 192 nəfəri komissiyonчu, 957
nəfəri yeməkxana, meyxana, kozino sahibləri, 5.436 nəfəri isə əsl
tacir idi.
Сянайе мцяссисяляринин артмасы, тиъарятин эенишлянмяси милли
капитал сащибляринин эялиринин артмасына тясир эюстярирди. Мilli
Azərbaycan kapitalistlərinin əsas nцmayəndələri olan Щаъы
Zейналабдин Tağıyevin və Musa Nağıyevin illik gəliri 16 milyon,
ġəmsi Əsədullayevin эялири 2,5 milyon, Ġ.Hacınskinin,
A.Rzayevin вя H.Dada Ģovun щяр биринин иллик эялири 2 milyon
manat idi. Gюrцndцyц kimi, milli Azərbaycan burjuaziyası yetiĢirdi.
Bakıda neft sənayesiнин inkiĢaf етмяси
Azərbaycanın qəzalarında mцxtəlif sənaye
sahələrinin йаранмасына тякан верди. Nuxada
ipəkчilik, Naxчıvanda duz sənayesi, Gədəbəy
və DaĢkəsəndə mis, kobalt чыхарылмасы,
Xəzərdə və Kцr sahillərində баьчылыг inkiĢaf
етмяйя башлады.
1865-1882-ci illərdə Gədəbəy mis Ш.Ясядуллайев
mədənlərindən 15,5 milyon pud mis kцlчəsi əldə edilmiĢdi. 1895ci ildə təkcə bir ərazidən 887, 5 min pud duz чıxarılmıĢdı.
XX əsrin əvvəllərində Аzərbaycanda pam bıq və digər
биткилярин əkin sahələri geniĢlənдiрилир, сu чəkən stansiyalar
qurulурdu.
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Кянд яhaliси baĢlıca олараг əkinчilikля мяшьул олур, яsasян
buğda, arpa və чəltik, аz miqdarda qarğıdalı, чovdar, kartof, lifli
və yağlı bitkilər becərirdi.
Пambıqчılıq sцrətlə inkiĢaf edirdi. 1903-cц ildə Gюyчay
qəzasında 2.945 desyatın, Cavad qəzasında 1.450 desyatın
sahədə pambıq əkilmiĢdi. Həmin ildə Эюйчай gəzasında 44.071
pud, Cavad qəzasında 13.685 pud pambıq məhsulu
gюtцrцlmцĢdц.
1904-cц ildə AğdaĢda топланан Qafqaz pambıqчılarının
birinci qurultayı Azərbaycanда pambıqчılığın inkiĢafında
əhəmiyyətli rol oynadı.
Кənd təsərrцfatıнын мцщцм сащяляриндян biri тцтцнчцлцк
idi. 1891-ci ildə Bakıda illik istehsalı 660,1 min manat olan dюrd
tцtцn fabriki, Gənъədə 3 тцтцн fabriki iĢləyirdi. 1899-cu ildə
тцтцн fabriklərinin məhsul istehsalı 1,2 milyon manata чatmıĢdı.
ġamaxıda, Nuxada yerləĢян фабрикляр тянбяки истещсал едирдиляр.
Tцtцn фабрикляринин сайынын вя мящсул истещсалынын артмасы
иля ялагядар 1903-cц ildə tцtцn sahələrinin щяъми 485 desyatinə
чatдырылmыĢdı.
İpəkчilikdə birinci yeri Qarabağ tuturdu. Ġpək baramasının
mexaniki Ģəkildə qurudulması ilk dəfə ġuĢada tətbiq edilmiĢdi.
Ġpəkчilikdə Ordubad da mцhцm rol oynayırdı. Ġlk dəfə olaraq Ordubadda buxarla iĢləyən maĢınla ipək парча toxunmuĢdu. 1886-cı
ildə fabrikdə 4 ipək toxuйan maĢın var idi ki, onlarda 300 pud ipək
istehsal edilmiĢdi.
Zaqatala ipək fabrikində də maĢınlardan istifadə
olunurdu. 1886-cı ildə Zaqatala fabrikində 86 dəzgah və 142
сapeĢmə maĢını var idi. Цmumiyyətlə, Cənubi Qafqazdan xaricи
юlkələrə ixrac edilən ipəyin 90%-ni Azərbaycan verirdi.
Иpək istehsalında Nuxa birinci yer tuturdu. 1861-ci ildə 1.200
pud əla nюvlц ipək emal еdilmiĢdi. 1862-ci ildə London yarmarkasında Azərbaycanın xam ipəyi və ipək baraması медала лайиг
эюрцлмцшдц.
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Ġpəkчiliyin inkiĢafına 1902-ci ildə Gəncədə toplanmıĢ ipəkчilərin qurultayı təkan verdi. Qurultay ipəkчiliyin inkiĢafı цчцn
tut plantasiyalarının geniĢləndirilməsiни, sağlam ipək qurdu
yetiĢdirilməsiни vacib сайды.
Ġpəkчiliyin inkiĢafınдa 1900-cц ildə Gюyчayda və
Kцrdəmirdə təĢkil olunan baramaчılıq məktəbləri дя ящямиййятли
рол ойнады.
Bəhs олунан dюvrdə balıqчılıq юзцnəməxsus yer tuturdu.
Azərbaycan balığı və кцрцсц keyfiyyətinə və dadına gюrə dцnyada tanınırdı. Tağıyev, Mantaшev, Mayılov, Lianozov və baĢqаları balıq sənayesinin bюyцk bir qismini əllərinə almıĢdılar. 18981900-cц illər arasında 2. 418.7 milyon pud balıq istehsal
edilmiĢdi.
Balıqчığın inkiĢafı ilə konserv sənayesi, dəniz nəqliyyatı,
gəmi təmiri tərsanələrinin inkiĢafına yol aчıldı. 1900-cц ildə
Bakıda artıq 9 gəmi tərsanəsi var idi.
Azərbaycanın kənd təsərрцfatında bağчılıq və цзцмчцлцk
mцhцm rol oynayırdı. ġamaxı, Gюyчay, Kцrdəmir, ġuĢa,
Naxчıvan, Ordubad və Azəрbaycanın baĢqa qəzalarında dadlı
цzцmlər yetiĢdirilirdi. 1897-ci ildə Cənubi Qafqazda istehsal
olunan Ģərabın 25%-i Azərbaycanın payına дцшцрдц. Gəncədə,
Yelenendorf (индики Эюйэюл району) alman koloniyasında
istehsal edilən konyak XIX London yarmarkasında qızıl medala
layiq эюрцлмцшдц.
Bostan məhsulları-tərəvəz, qarpız, qovun və baĢqa bitkilər
istehsalı artırdı. Kartof sahələri də geniĢlənirdi.
XIX əsrin sonu- XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan Zaqafqaziyanın iri maldarlıq rayonlarından biri idi. Maldarlıq təsərrцfatında
baĢlıca yeri qoyunчuluq tuturdu. 1900-cц ildə Bakı quberniyasında
1.017.917 baĢ, 1903-cц ildə isə 1.527.332 baĢ mal-qara var idi. Yelizavetpol quberniyasında 1903-cц ildə 3 milyon baĢdan чox mal-qara
saxlanılırdı.
Чar Rusiyası юz mцəssisələrini xammalla təmin etmək цчцн
Cənubi Qafqazda daxili Ģosse və dəmir yolları чəkmiĢdi. Təkcə
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1890-cы ildə Bakı stansiyalarından Rusiyaya 55 milyon pud mцxtəlif mallar daĢınmıĢdı.
Neft Rusiyaya дямир йолу вя дяниз васитяси иля daĢınırdı.
Bakı-Batumi dəmir yolu Qərb ilə ġərq юlkələri arasında tranziт
yolu rolu oynadığından Bakı limanının həcmi geniĢləndirilmiĢdi.
Bu səbəbdən də, Qərbi Avropaya, Amerikaya, Ġrana, Əfqanıstana və Tцrkmənistana tranzit yцklərin daĢınması цчцn
Bakıda ticarət mцəssisələri bцrosu yaradılmıĢdı.
1899-cu ildə Xəzərdə 945 yelkənli gəmi цзцрдц. Bunların
133-ц buxarla ишляйирди. Xəzər dənizi Rusiya imperiyasının
gəmiчilik mərkəzi rolunu oynayırdı. Qara dəniz, Aralıq dənizi və
Baltik dənizində olan yцk gəmilərinin 40%-i Xəzərdə yerləĢirdi.
Daxili ticarət də inkiĢaf edirdi. Bu sahədə «Həftə bazar»
ları” əhəmiyyətli rol oynayırdı. Sonralar bu cцr bazarlar
yarmarkalara, daha sonra isə topdan və pərakəndə satıĢ
bazarlarınа, ixracatla məĢğul olan tacirlərin mцhцm
məntəqələrinə чevrilirdilər. «Həftə bazarları» həm də sosial
xidmətlər gюstərirdi.
Beləлiklə, Azərbaycanda kapitalist istehsal mцnasibətləri
inkiĢaf edir, muzdlu əmək tətbiq edilir, kəndlilərin təbəqələĢməsi
prosesi sцrətlənirdi. Azərbaycan əhalisinin tərkibi dəyiĢir, Ģəhər
əhalisi artır, Ģəhərlər təĢəkkцl edirdi. ġamaxı, Bakı, Quba,
Gəncə, Nuxa, Ġrəvan, ġuĢa kimi Ģəhərlərdə daha чox əhali
toplaĢırdı.
Bakının əhalisi sцrətlə artırdı. 1820-ci ildə Bakıda 2.500
nəfər yaĢayırdısa, 1905-ci ildə bu rəqəm 206.000, 1917-ci ildə isə
231.100 nəfər чatmıĢdı.
1860-cı ildə Azərbaycan əhalisinin 12,2 %-i Ģəhərlərdə yaĢayırdı. 1897-ci ildə Bakı quberniyası əhalisinin 20%-i Ģəhərdə cəmləĢmiĢdi. Təkcə 11 il ərzində - 1886-1897-ci illərdə Gəncənin əhalisi
63 % , Lənkəranın əhalisi 107 % , Zaqatalanın əhalisi 147 % artmıĢdı.
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Эюрцндцйц kimi, XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycanda milli burjuaziyanın yarаnması цчцн Ģərait
yetiĢirdi. Un və чəltik təmizləyən zavodlar Ağabala Quliyev,
Zцlfцqarovlar,
Səttar
Kərimov
və
baĢqalarına məxsus idi.
Səlimxanov neft sənayesində ən bюyцk
kapitalist sayılırdı. Bakıda ilk toxuculuq fabrikiни H.Z.Tağıyev инша етдирмишди. Dəniz və
чay nəqliyyatında DadaĢovlar, Hцseynovlar,
AĢurov, Manafov, Zeynalov, иpəkчilik
sənayesində Nuxada Hacı Kərim, Hacı
Vahab oğlu, Ġbrahim Əkbər oğlu, Hacı
Щ.З.Таьыйев
Abdulkərim oğlu, Hacı Məmməd Rəhim
oğlu, бalıq sənayesində Tağıyev, Sulтanov, Əhməd Mustafa
oğlu, Ağa Mustafa oğlu və baĢqaları daha цстцн иdilər.
ġцbhəsiz ki, yeni yaranan mцəssisələrdə insanlar iĢləməli
idi. Yeni mцəssisələrin iĢчiləri isə ясасян fəhlə sinfi idi. 1901-ci
ildə Azərbaycan neft sənayesində 26.637 nəfər fəhlə iĢləyirdi.
Neft quyularının qazılmasında 5.409 nəfər, neft təmizləyən
zavodlarda 3.865 nəfər чalıĢırdı. Bundan baĢqa, gəmi təmiri
tərsanələrində, «Nobel», «Qafqaz Merkuri», «Xəzər»
Ģirkətlərində, zavod və fabriklərdə, Bakı və onun ətrafindakы
kimya mцəssisələrində, Naxcыvan duz mədənlərində minlərlə
fəhlə calыsыrdi.
Fəhlələrin bir hissəsiни Cənubi Azərbaycandan эялмяляр
тяшкил едирди. Mirzə Бaлa Məmmədzadə гейд едирди ki, 1917-ci
ildə Bakыda 15.000-dən чox Ġran təbəяsi olan iĢчi чalıĢırdı.
Azərbaycan burjuaziyasının və fəhlələrinin tərkibi
чoxmillətli idi. Təkcə Bakıda yaĢayan fəhlələrin tərkibində 30
millətin nцmayəndəsi var idi. Bu da Bakı neftinə dцnya
kapitalistlərinin bюyцk marağı və rus imperiyasının digər
bюlgələrindən buraya iĢ dalınca fəhlə axını ilə əlaqədar idi.
XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlləriндя Azərbaycanda
mцtərəqqi demokratik fikirli və milli Ģцurlu ziyalılar dəstəsi
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təĢəkkцl tapırdı. Мillətin taleyini dцĢцnən зийалылар чarizmin
milli və mцstəmləkə zцlmцnц tənqid atəĢinə tutmaqla yanaĢı,
xalqı maarifə, mədəniyyətə, elmə чağırırdılar. M. F. Axundov,
H. B. Zərdabi, C. Məmmədquluzadə, M.Ə. Sabir, S.Ə. ġirvani,
N. Nərimanov, Ə. Haqverdiyev, N.B. Vəzirov, M. Ə.
Rəsulzadə, Ə. TopчubaĢov, Ə. Hцseynzadə, Ə. Ağayev (Ağa
oğlu) və baĢqaları belələrindən idi.
XIX əsrin ortalarında
Rusiya Azərbaycan torpaqlarını iki hissəyə bюлməyə
nail oldu. ġimali Azərbaycan uzun mцddət Rusiya ишьалы иля разылашмайараг ona mцqavimət gюstərdi.
Rusiya Azərbaycan ərazisinə «xammal mənbəyi»” kimi
baxırdı. Tələsik aparılan islahatlar ящямиййятли nəticə vermirdi.
Uzun durğunluqdan sonra 70-ci illərin əvvəllərində «neft
inqilabı»” baĢ verdi. ġimali Azərbaycanda kapitalist
mцnasibətləri inkiĢaf etməyə baĢladı, cəmiyyətdə sosial struktur
dəyiĢiklikləri baĢ verdi. Bцtцn bunlar isə milli ideoloji fikir və
baxıĢlarda irəliləyiĢə zəmin yaratdı.
XIX əsrin ortalarından baĢlayaraq Avropa və ənənəvi
islam mədəniyyətinin qarĢılıqlı əlaqəsi və təsirinin geniĢlənməsi
milli ziyalıların formalaĢmasını sцrətləndirdi. 40-cı illərdə
Avropa intelektual sərvətlərinin ютцрцъцсц rolunu oynayan
birinci nəsiл formalaĢdısa, 1870-ci illərə yaxın isə millətin
yцksəliĢinə can atan, yeni sosial mцnasibətlərin yaradılmasına və
kюhnənin dağıdılmasına чalıĢan ikinci nəsil formalaĢdı.
70-ci illərdə formalaĢan ikinci nəslin nцmayəndələri
arasında milli maarifчilər: M.Axundov, H. Zərdabi və b. mцhцm
yer tuturdu.
Ахундзадя (Ахундов) Мирзя Фятяли
Мящяммядтаьы оьлу (12.07.1812 Шяки - 10.03.
1878.Тифлис) Шяргдя милли - азадлыг идейаларынын
илк тяблиьатчыларындан олмушду. Молла ханада
1.2. ХЫХ ясрин сону -ХХ ясрин
яввялляриндя Азярбайъанда
иътимаи - сийаси вязиййят
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М.Ф.Ахундзадя

охуйан Фятяли Ахундзадя аталыьы Ахунд Щаъы Яляскярдян,
эянъяли Молла Щцсейн Пишнамаззадядян, шаир Мирзя Шяфи
Вазещдян хцсуси дярс алмыш, яряб вя фарс диллярини, хяттатлыьы
юйрянмишди. 1833-ъц илдя Нуха гяза мяктябиня дахил олан Фятяли
бир ил орада охудугдан сонра Ахунд Яляскярин тяшяббцсц иля
Тифлися кючмцшдц. Сонралар Гафгаз ъанишинлийи Баш идарясинин
дяфтярханасында мцлки ишляр цзря баш тяръцмячинин кюмякчиси,
1858-ъи илдя ъанишинлийин Баш Сийаси идарясинин тяръцмячиси тяйин
олунмушду. М.Ф.Ахундзадя дювлят ишляри иля йанашы бядии
йарадыъылыгла мяшьул олмуш, 1850-1855-ъи илярдя 6 мяшщур
комедийасыны, 1857-ъи илдя «Алданмыш кявакиб» пйесини
йазмышды. Ядибин «Пушкинин юлцмцня Шярг поемасы», «Закиря
мяктуб» лары, «Йени ялифба щаггында мянзумя» си вя б. шеирляри
йцксяк бядии сявиййяси иля сечилир. «Кямалцддювля мяктублары»
нда ядиб ислам юлкяляриндя тярягги йолунда бухова чеврилян
фанатизмин кюклярини ачмышды. О, мяктубларынын бириндя «Мяним
мягсядим ислам халгларыны сарсыдан ъящаляти арадан галдырмаг,
елмляри юйрянмяк, халгымызын азадлыьы, рифащы вя сярвятинин армасы
цчцн исламиййятдян яввял бабаларымызын малик олдуьу шан вя
шющрятин бярпа едилмяси цчцн ядалятя ряваъ вермякдир» дейя
йазырды. Мягсядиня наил олмагда даща чох маарифчилийя цстцнлцк
верян ядиб ъямиййяти дяйишмяк, йени бир дцнйа йаратмаг
мясялясиндя мцтярягги идейаларын тяблиьини биринъи шярт щесаб
едирди.
М.Ф.Ахундзадя маарифчилик мярамнамясиндя мцсялман
халгларынын
мцасир
дюврдя
инкишафы
цчцн
ялифбанын
дяйишдирилмясини башланьыъ сайараг йазырды ки, «…бцтцн ишлярин
ясасы биликдир, билик ися ялифбанын асан олмасындан ибарятдир».
Бюйцк ядиб ялифбанын дяйишдирилмясиня дин байраьы алтында
халгларын дювлятчилик янянялярини даьыдан, мядяниййятини мящв
едян яряб истиласынын тязащцрц сайдыьы мяняви ясарятдян хилас
олмаг васитяси кими бахырды. Бюйцк мцтяфяккир миниллик
сялтянятимизин даьыдылмасындан, вятянимизин харабазара чеврилмясиндян, хцсусиля юз ялифбасыны зорла гябул етдирдикляриндян
цряк аьрысы иля бящс едяряк баш верян мцсибятляри ялифба иля баьла35

йырды. M .F. Axundov əsərləri ilə Azərbaycan cəmiyyətinə yeni
istiqamət vermiĢ, milli mədəniyyətin inkiĢafına bюyцk təsir
gюstərmiĢdi. Bu səbəbdən də XIX əsr «Mirzə Fətəli əsri» kimi
qiymətləndirilir.
ġəxsiyyəti və yaradıcılığı son zamanlar mцbahisə
obyektinə чevrilən Axundov milli юzцnцdərketmə Ģцurunun
ziddiyйətlərini юzцndə cəmləĢdirmiшdi. O, biр tərəfdən
antiottman əhval-ruhiyyədən xali deyildisə, digər tərəfdən
doğma dilin ədəbi dirчəliĢinə verdiyi tюhvəyə gюrə tцrk
xalqlarının milli юzцnцdərkinin formalaĢdırılmasında mцhцm rol
oynamıĢdı.
М.Ф.Ахундов азадлыьа наил олмаьын йолларына мцнасибят
билдиряряк йазырды «… зцлмц арадан галдырмаг цчцн щеч дя
залыма мцраъият етмяк лазым дейилдир, бялкя яксиня, мязлума
демяк лазымдыр ки, …бяс ня цчцн зцлмя гатлашырсан…
Адамларын дамарларына тязя вя исти ган даьытмаг вя онлары
щярякятя эятирмяк лазымдыр, эюз габаьында олан бу ясас
кюкцндян, дибиндян гопарылмалыдыр».
Бюйцк мцтяфяккир Азярбайъан халгынын азадлыьа чыхаъаьына,
йаделлилярин юлкядян говулаъаьына инанараг йазырды: «…Йахын эяляъякдя вятянимиз йадларын ардынъа эедянлярин мянщус вцъудундан тямизляняъякдир! Йурдумуз йенидян эцлцстана чевриляъякдир».
М.Ф.Ахундов Азярбайъан халгынын сосиал-игтисади,
мядяни-мяняви тяшяккцлцнц «миллят» кими дяйярляндирирди.
«Кяшкцл» гязети бу тяшяккцлдян «тцрк милляти» дейяряк бящс
едирди.
H.Zərdabi həyatını xalqının oyanması
iĢinə sərf etmiĢdi. Щясян бяй 1875-ci ildə ilk
tцrk mətbuatının - «Əkinчi» nin əsasını qoy
muĢdu. Avropa nцmunəлi ilk azərbaycanlı
jurnalist olan H. Zərdabi Azərbaycan
xeyriyyə cəmiyyətinin və teatrının banisidir.
1877-ci
ildə
«Əkinчi»
qəzeti
bağlananda onun iĢi əvvəllər «Ziya» (187936

Щ.Зярдаби

1881), «Qaf qazın ziyası» (1881-1894), «KəĢkцl» (1884-1891)
ədəbi jurnalı, sonralar isə «ġərqi-Rus», «Həyat», «ĠrĢad»,
«Molla Nəsrəddin», «Fцzyцzat» tərəfindən davam etdirildi. H.
Zərdabi belə hesab edirdi ki, millətimiz dцnyanın qabaqcıl
maarif və mədəniyyətinə yiyələnməsə юmцrlцk əsarətə dцĢə биляр.
Щ.Зярдабинин милли дирчялиш идейалары щюкумят даирялярини
наращат етмяйя башламыш, о щюкумят мямурларыынын гара
сийащысына дцшмцш, етибарсыз адама чеврилмишди. 1877-ъи илдя
«Якинчи» баьланыр, ики ил сонра Щясян бяй Зярдаби Бакы реалны
мяктябиндян мцяллим ликдян азад едилир, Бакыны тярк етмяйя
мяъбур олур. Зярдаб кяндиня кючян Щясян бяй 16 илдян сонра
Бакыйа гайыдыр. «Каспи» гязетиндя ямякдашлыг едян Щясян бяй
1891-ъи илдя Бакы Шящяр Думасынын мяктяб комиссийасынын цзвц
сечилир. 1906-ъы илдя Гафгаз мцсялман мцяллимляринин биринъи
гурултайы Щ.Зярдабинин сядрлийи иля кечир.
Щ.Зярдабинин тяблиь етдийи идейалар сайясиндя милли дирчялиш,
сийаси мцстягиллик вя дювлятчилик идейалары формалашды. Сюзсцз ки,
бцтцн идейаларын нятиъяси иди ки, 1918-ъи илин майында Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти гурулду.
XIX əsrin sonları dцnya mцsəlmanları və tцrk xalqları
arasında siyasi-milli prosesin dərinləĢməsi, millətlərin meydana
gəlməsi, bir sıra cərəyan və hərəkаtlаrыn yaranması ilə səciyyəвидир. Yusif Axcura oğlunun 1928-ci ildə Ġstanbulda чapdan чıxan
«Tцrk fikri, tцrk hərəkatı, tцrk ocaqları» əsərində yazdığı kimi,
nəsil tayfa hadisələrinin milli təfəkkцr səviyyəsinə yцksəlməsi
ġərqdə deyil, Qərbdə baĢlanmıĢdı. O, yazırdı: «Millət» anlayıĢı
Avropada meydana gəlmiĢ, Avropa ilə sıx əlaqədə olan tayfalar
tərəfindən mənimsənilmiĢdi. Bu чoxluq tцrk tayfalarına - osmanlılar adlanan qərb tцrklərinə, Krım tцrklərinə, Volqa sahillərində
yerləĢən Ģimal tцrklərinə, habelə Qafqazdakı azəri tцrklərinə aiddir».
Beləliklə, XIX əsrin sonlarına yaxın tцrklərin 4 qrupunda
milli təfəkkцrцn yaranması və yayılmasının Ģahidi oluruq.
Bu dюvrdəki gerilik, tənəzzцl, islahatların uğursuzluğu
Orta Шərq юlkələrində dinə və islamчılığa , millətчiliyə - tцrk
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birliyinə dayanmağı Ģərtləndirирdi. Məhz bu və ya digər
səbəblərdən bir sıra ideologiya paralel эедирди. Ġslamчılığın, həm
də tцrklцyцn baniləri bildirirdilər ki, islamın yaĢaması цчцn ona
itaət edən millətlərin юzцnцdərk etməsi vacibdir. Digər tərəfdən,
islama itaət edənlərin birliyi yaradılmalıdır.
XIX əsr islam mоdernizminin baĢчısı
Şeyx Cəmaləddin ял-Əfqani (1836-1897)
олмушду. Яфганийя эюря мцсялманларын дирчялиши ислама вя Гурана сюйкянмялийди. Яфгани
исламын мцддяаларына радикал йанашмырды. О,
мцасир Авропа елми вя парламент идаря цсулу
да дахил олмагла сийаси системи иля Гуран
мцддяалары арасында чох бюйцк уйьунлуг
эюрцрдц. Бунунла беля, Яфгани Авропа щяйат
Ъ.Яфгани
тярзинин кор-кораня йамсыланмасы ялейщиня
чыхыр, беля щесаб едирди ки, Гуранын мцддалары васитясиля щятта
эяляъяйи беля мцяййянляшдирмяк олар.
Azad fikirliliyi zəruri sayan ġeyx Cəmaləddin islamın o
dюvrdə tənəzzцlцnцn səbəblərini araĢdırmıĢdı. O, əfqan
mцsəlmanlarını ehkamdan uzaqlaĢmağa, təriqət parчalanmasına
son qoymağa, Qərbin elmi-texniki naиliyyətlərini mənimsəməyə
чağırmıĢdı.
Əfqani
mцstəmləkə
zцlmцnə
qarĢı
mцbarizədə
millətчilikdən bir silah kimi istifadə olunmasının əleyhinə idi. O,
bцtцn mцsəlmanların bir hakimiyyət altında birliyinə иnanırdı,
kюkə qayıdıĢı mцhцm vasitə kimi гиймятləndirirdi. Əfqani
Hindistanda fars dilində nəĢr edilən «Cəmaliyyə məqalələri
məcmuəsi»ndə, xцsusilə də «Nəslin (millətin) birliyinin fəlsəfəsi»
adlı мягалясиндя yazıрdı ki, миллятдян кянарда хошбяхтлик, динсиз
ися миллят йохдур.
Ъ.Яфгани дейирди ки, ислам бирлийиня тякъя милли бирлик кми
дейил, империализмя гаршы мцбаризядя сийаси бирлик, мцттяфиглик
кими йанашылмалыды. О, йазырды ки, тяряггинин, мцстягиллийин
биринъи вя башлыъа шярти халгын елмя йийялянмясидир. Бюйцк
мцтяфяккир билдирирди ки, «Дцнйа елм цстцндя бяргярар
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олур…Елм бир няфярин эцъцнц он няфяря, мин вя он мин няфяря
бярабяр едяр».
Ъ.Яфгани Шярг тарихиндя илк дяфя милли инкишаф идейасыны иряли
сцрмцшдц. О, «Милли вящдят фялсяфяси вя дил бирлийинин щягиги мащиййяти» адлы ясяриндя йазырды ки, щяр кяс юз миллятинин тяряггисиня
наил олмаг истяйирся, биринъи нювбядя юзцнц танымалыдыр, сойунакюкцня баьланмалыдыр, дилиня, дининя сарынмалыдыр.
Ъ.Яфгани дини милли вящдятин икинъи мцщцм васитяси щесаб
едирди. «Ислам елми диндир, ъищад вя мцбаризя динидир, йахшы ишляря
дявят вя пис ишлярдян чякиндирмяк динидир, ичрят дини вя зилляти
гябул етмямяк динидир, мясулиййят динидир» - дейирди.
Ш.Ъ.Яфганинин идейалары Азярбайъан вя бцтювлцкдя Шяргин
мцсялман халгларынын милли - азадлыг щярякатынын системли идеолоэийасына чеврилмишди. Яфгани йарадыъылыьыны тящлил едян Я.Щцсейн
задя тцрк халгларынын истиглал мцбаризясинин идеолоэийасыны
««Тцркляшмяк, исламлашмаг вя мцасирляшмяк» формасында систем
ляшдирмишди.
Азярбайъан
милли-азадлыг
щярякатынын
идеологлары
исламлашмаг дейяркян щеч дя щяр щансы дин нцмайяндясинин
исламлашдырылмасыны дейил, ислам дининин хцрафатдан тямизлямясини
вя Гуранын елми тямял цзяриндя инкишафыны нязярдя тутурдулар.
Шярг юлкяляриндя эенишлянян милли-азадлыг щярякатыны боьмаьа
ъящд едянляр вя ислам халгларынын мцстягиллик уьрунда
мцбаризясини истямяйянляр панисламист доктринасыны ортайа
атдылар.
Panislaмizm (йунанъа пан- бцтцн вя ислам сюзляриндян йаранмышды) анттислам мювгейиндя дуран рясми вя идеоложи
гцввялярин иттищади- ислам (ислам бирлийи) дини-сийаси ъяряйанына
гаршы мцртяъе бахышлар системи вя она вердикляри аддыр.
Панисламизм илк дяфя Мяркязи Асийада йаранмышды. Мяркязи
Асийада бу идеолоэийайа рящбярлик едян Коканд ханы Худайар
хан Османлы султаныны Яфганыстаны ишьал едян инэилисляр вя Орта
Асийаны тутан русларла мцбаризяйя чаьырмышды. Эюрцндцйц кими,
бу щярякат Авропа вя рус мцстямлякячилийиня гаршы хялифянин
башчылыьы иля мцсялман халгларынын бирликдя мцбаризя апармасыны
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истяйирди. О дюврдя хялифя функсийасыны Османлы султаны дашыдыьы
цчцн бу сийаси щяряката да Османлы дювляти башчылыг етмяли иди.
Исламчылыьын бцтцн мясяляляриня мцртяъе мювгедян йанашанлар
панисламизм анлайы- шындан мцсялман халгларынын милли-сийаси
ойанышына, дювлятчилик яняняляринин дирчялишиня мане олмаг васитяси кими истифадя етмяйя башладылар. Чцнки, панисламизм сийасяти
мцстямлякяйя чеврилмиш ислам халгларынын мцстягиллик уьрунда
мцбаризясини бирляшдирмяйи, юлкясиня сащиб олмаьы нязярдя
тутурду.
ХЫХ ясрин сонунда сийасятя вя елмя дахил олан
панисламизм ъяряйаны бир заманлар совет елминдя зярярли мцртяъе
ъяряйан елан олунмуш, панисламизм сийаси дамьасы иля минлярля
адам щябс олунмуш, эцллялянмиш, мцхтялиф мящрумиййятляря
мяруз галмышлар. Советляр бирлийинин чюкмясинин сон анларында
М.Горбачов «Ислам фундаментализми» идейасыны ортайа атмыш,
лакин мягсядиня наил олмамышды.
«XIX əsrin ən bюyцk islahatчısı» олуб
«tцrk dцnyasını oyandıran» İsmayıl bəy
Qaspıralıнын (1851-1914) мцsəlman tцrk
əhalisinin oyanıĢında xцsusi йери вардыр.
«Дildə, fikirdə, iĢdə birlik» Ģцаrını fəaliyyət
proqramı kimi irəli sцrян Qaspiralı
tцrkчцlцyц
mədəniyyət
sahəsi
ilə
məhdudlaĢdırır, tцrk xalqlarının birliyini
ruh, din və mədəniyyət цmumiliyi əsasında
И.Гаспиралы
həyata keчirilməsini mцmkцn hesab edirdi.
O, rus dilində nəĢr olunan «Rusiyada mцsəlmanlar» əsərində
yazırdı: «Asiya və Avropanın bюyцk hissəsində tцrk-tatar
adlanan bюyцk bir millət məskunlaĢmıĢdır. Bu millət hissələrə
parчalanmıĢdır və buna gюrə də zəifdir; digər millətlərlə
mцqаyisədə o, elm, maarif, sərvət və mədəniyyət sahəsindя
эеридя галмышдыр.
Əgər belə davam edərsə, təbii ki, o məhv olacaq, digər millətlər tərəfindən unudulacaqdır». Gюrцndцyц kimi, Ġsmayıl bəyin
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fikirləri ilə «dildə bilik» ideyasını irəli sцrən ġ. C. Əfqaninin
fikirləri цst-цstə dцĢцr. Onların hər ikisində dil biрliyi əsasdır.
Ġsmayıl bəy Krım və Ġdilboyu tatarları arasında, щямчинин
Tцrkцstana, ġimali Qafqaza, Azərbaycana, Ġrana, Чinə və Hindistana yayılan вя «Cədidчilik» adlanan islahat hərəkatının
geniĢlənməsində fəal iĢtirak etmiĢ, оnun fəaliyyətində
«Tərcцman”» qəzeti mцhцm rol oynamıĢdı.
«Tərcцman» ın səhifələrində milli Ģцur, mцxtəlif dinli və
dilli xalqların birgə yaĢamalarına, onların arasındakı iqtisadi və
mədəni mцnasibətlərə, qadın hцquqlarına, azadlıq, mцstəqillik
uğrunda mцbarizə aparan mцsəlman юlkələri haqqında yazılara
rast gəlirik. Krımda «Gənc tatarlar» təĢkilatının yaranmasında
fəal iĢtirak edən Qaspiralı Krım tatarlarını mцxtariyyət tələb
etməyə чağırırdı.
XIX-XX əsrin hцdudlarında Azərbaycanda тцркчцлцк идеолоэийасы йайылырды. Ə.Hцseynzadə, Ə.Ağayev, Ə.TopчubaĢov,
M.Ə.Rəsulzadə və baĢqaları bu ideyanın yayılmasında fəal
iĢtirak etmiĢlər. Onlar tцrkчцlцk hərəkatının Ġ.Qaspiralı, Zəki
Validi Toğan, Й.Axчura, Ziya Goyalp və baĢqa liderlərи иlə birlikdə pantцrkizm ideyasını yaymaqla tцrk xalqlarını əsarətdən
qurtarmaьa, onların дирчялишиня чalышmышlar. Чцнки, рус империйасынын ишьал етдийи, ясарятдя сахладыьы торпагларын 90 %-и тцрк торпаглары вя тцркляр иди. Бу идеолоэийада башга халгын торпаьынын
ишьалы, кимсянин ясарят алтына алынмасы нязярдя тутулмурду.
Пантцркизм - антитцрк дювлятлярин тцркчцлцйцн мащиййятини
тящриф едян мцртяъе идейа-сийаси бахышлар системи вя она верилян
аддыр. ХЫХ ясрин яввялляриндя тцркчцлцк идейа-сийаси бахышларынын
тцрк халглары ичярисиндя йайылмасы вя юзцня йени тяряфдарлар топламасы иля ялагядар Гярбин вя Русийанын щаким даиряляриндя пантцркизм доктринасы щазырланды. Пантцркизми рящбяр тутан
даирялярдя тцркчцлцйя гаршы идейа-сийаси мцбаризя башланды.
Гярбин щаким даиряляри бу идейадан тцрк халгларынын бирлийиня
гаршы истифадя етдиляр. Советляр дюняминдя репрессийа заманы
«пантцркист» иттищамлардан Азярбайъан халгынын зийалыларыныЩцсейн Ъавид, Микайыл Мцшфиг, Салман Мцмтаз, Йусиф Вязир
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Чямянзяминли, Ящмяд Ъавад, Таьи Шащбази, Бякир Чобанзадя
вя диэярлярини мящв етмяк цчцн истифадя олунду. Азярбайъан
ССР-ин дювлят вя щакимиййят структурларында йува салмыш ермяни
миллятчиляри дя Азярбайъан зийалыларыны мящв етмяк цчцн
«пантцркист» дамьасындан эениш истифадя етмишляр.
Azərbaycan ziyalılarının 3-cц nəsli XIX əsrin axırında
щягиги сийаси fəaliyyətя башламышды.
XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində ġimali
Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında l i b e r a l i z m ideya
cərəyanı və hərəkаtı da mцəyyən rol oynaйырdı. Bu cərəyanın
tərəfdarları Конститусийалы гурулуш yaradılmasını тяляб едирдиляр.
Azərbaycan liberallarının юzəyini Bakı dumasındaкы
mцsəlman tacir və sənayeчilər təĢkil edirdi. Onların əsas
tribunası H. Z. Tağıyevin sahiblik etdiyi və Ə. TopчubaĢovun
baĢ redaktoru olduğu «Kaspi» qəzeti idi. Qəzetdə pantцrkist
yazılarla yanaĢı panislamist baxıĢlara da rast gəlirik.
Bəhs olunan dюvrdə ġimali Azərbaycanda marksist
ideyalar da yayılırdı. Bu iĢi əsasən qeyri-azərbaycanlılar həyata
keчirirdilər. Bakıda gizli fəhlə dərnəkləri yaranırdı. 1901-ci ildə
(yazda)
sosial-demokrat
dərnəklərinin
fəaliyyətini
əlaqələndirmək цчцн Bakıda təĢkilatın mərkəzi yaradılır, bir
qədər sonra тяшкилат RSDFP-nin Bakı Komitəsi adlandırılır вя
оnun tərkibinə L.Qalperin, Y.Qolokova, A.Yenukidze,
Ketsxoveli,
B.Kunuнyanst,
Ġ.Krasin,
M.Məlikyan,
A.Eyzenberq, Ə.Axundov və M.Məmmədyarov вя б. daxil
olурlar. 1901-ci ildə Bakıda artıq 15 belə dərnək fəaliyyət
gюstərirdi.
RSDFP-nin
Bakı
Komitəsinin
yaradılması
ilə
Azərbaycanda fəhlə hərəkatında dərnəkчilik dюvrцnə son
qoyuldu, sosial-demokrat hərəkatı qцvvətləndi. Bu iĢdə Bakı
«Иskra»-nəĢriyyat-texniki qrupu, gizli «Nina mətbəsi», BK-nin
təbliğatчılıq fəaliyyəti bюyцk rol oynadı.
Bu dюvrdə yaranan təĢkilatlar arasında 1902-ci ildə əsasы
M.Ə.Rəsulzadə tərəfindən qoyulan «Mцsəlman gənclik təşkilatı»
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xцsusi yer tutur. Azərbaycanda Rusiya mцstəmləkəчiliyinə qarĢı
mцbarizə aparan бу тəĢkilatın «Hцmmət» adlı jurnalı da var idi.
Тяшкилат az sonra «Mцsəlman demokratik «Mцsavat» cəmiyyəti
adı altında gizli fəaliyyətə baĢlaмышdı.
1904-cц ilin sonlarında «Mцsavat» cəmiyyətinin” əsasında
RSDFP BK-nin nəzdində «Mцsəlman sosial demokrat
«Hцmmət» təĢkilatı yaradıldı. Onun əsasını Mirhəsən
Mюvsumov, Məmməd Həsən Hacınski, M.Əли Rəsulzadə
qoymuĢdu. N.Nərimanov, S.M.Əfəndiyev, M.Əzizbəyov və
baĢqaları 1905-ci ildə bu qrupa daxil olmuĢdular. Qrupu RSDFP
BK-də S.M.Əfəndiyev təmsil edirdi.
XX əsrin əvvələrində Azərbycanda digər millətlərin də
mцxtəlif təmayцllц təĢkilat və partiyalarının юzəkləri və bir sıra
cəmiyyətləri
fəaliyyət
эюstərirdi.
Belələrinə
«Bюyцk
Ermənistan»” xцlyasına dцĢən ermənilərin «DaĢnaqsцtйun»
(ittifaq) partiyasını, onun «Qırmızı xaч», «Vahimə təĢkilatı» ны,
«Beynяlxalq orqan» və s. komitяlərini, sosial-demokrat
«Hnчaг» (Zəng) partiyasının Bakıda və rayonlardakı Ģюbələrini
gюstərmək olar. Onlar «DroĢak» (Bayraq), «Hncaг» (Zəng)
kimi antitцrk mətbuat orqanlarını чap edirdilər. Bakıda
«Erməni insansevər cəmiyyəti» fəaliyyət gюstərirdi.
1904-cц ildə Bakıda Lev вə Ġlya ġendrikov qardaĢları
tərəfindən «Balaxanı və Bibi Heybət fəhlələrinin təĢkilatı»,
Gəncədə bir sıra millətчi təmayцllц burjua partiyaları və
təĢkilatlarы - «Mцdafiə», «Difai», «Qeyrət», «Tцrk sosialist
federalistlərinin inqilabi komitəsi» - yarandı. Gəncə tədricən
Azərbaycan milli hərəkatının mərkəzinə чevrilмяйя башлады.
ХХ ясрин əvvəllərində Azərbaycanda dюvrц nəĢrlər чoxalды.
Əsrin ilk milli qəzeti- Məmmədağa ġaxtaxtinskinin nəĢrinə icazə
aldığı «ġərqi-Rus» qəzeti 1903-1905-ci illərdə Tiflisdə nəĢr
olunду.
Эюрцндцйц кими, XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlllərində
Azərbaycanda ictimai-siyasi Ģərait hadisələrlə zəngin olmuĢ,
чoxsaylı partiyalar, təĢkilatlar вя ъямиййятляр yaranmıĢdı.
43

Башланмыш милли-демократик щярякатын dцzgцn axara dцĢməsində
Ə. Hцsеynzadə, Ə.Ağayev, Ц. Hacıbəyov və baĢqaları mцhцm
rol oynamıĢlar.

Azərbaycanda, щямчинин
mцsəlman və tцrk aləmində inqilabi-demokratik fik rin inkiĢafında
xidmətləri olan Ģəxslər сырасында Əli bəy Hцseynzadəнин хцсуси
йери вардыр. Ġctimai xadim, rəssam və jurnalist Ə. Hцsеynzadə
1864-cц ildə Salyanda dцnyaya gюz aчmıĢdı. 1885-ci ildə Tiflis
gimnaziyasını bitirən Ə. Hцsеynzadə яввялъя Peterburq
Universitetinin fizika-riyaziyyat fakцltəsində,
sonra isə Ġstanbul ali hərbi məktəbində təhsil
almıĢdı. 1889-cu ilin may ayında Tцrkiyədə
«Ġttihad
və
tərəqqi»
partiyasının
yaradılmasında iĢtirak едян Яли бяй 90-ci
illərdə «Osmanlı cəmiyyəti» ndə fəaliyyət
gюstərmiĢ, 1897-ci ildə hərbi-hakim yцzbaĢı
sifəti ilə Osmanlı-Yunan mцharibə sində iĢtirak etmiĢdi.
Я.Щцсейнзадя
Бир
мцддят
Италийада
галан
Ə.Hцsеynzadə ХХ яsrin əvvəllərində Azərbay cana qayıdыр вя
1905-ci ilin iyulunda H.Z. Tağıyevin yardımı ilə aчılan «Həyat»
qəzetini Ə. Ağayevlə birlikdə nəĢr etdirir. «Kaspi» qəzetində
redaktorluq едян Я.Щцсейнзадя 1906-cı ilin noyabrından 1907ci ilin sonlarınadək dərc olunan «Fцyцzat» da mцdir və baĢ
redaktor iĢləyir. 1910-cu ildə yenidən Ġstanbula qayıdan Əli bəy
1911-ci ildə «Tцrk yurdu», 1912-ci ildə isə «Tцrk ocağı»
cəmiyyətinin yaranmasında iĢtirak eтмишdi. 1917-ci il hadisələri
zamanı Bakıda olan Əli bəy «Mцsavat» partiyasının dirчəldilməsində фяаллыг эюстярир.
1.3. Милли - демократик вя ингилаби
фикрин нцмайяндяляри (Я.Щцсейнзадя,
Я.Аьайев, Ц.Щаъыбяйов, М.Щади,
Я.Ъавад)
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Ə. Hцsеynzadənin dцnyagюrцĢцnə babası ġeyx Əhməd
Səlyani, dostu M. F. Axundov və oxuduğu universitetlər təsir etmiĢdi. Onun siyasi, inqilabi demokratik fikirləri və ideyaları
«Siyаsi fərasət» kimi iri həcmli əsərində, «Məktəbi-məxsusi»,
«Tцrklər kimdir və kimlərdən ibarətdir», «Bizə hansı elmlər
lazımdır», «Yazыmыz, dilimiz, birinci ilimiz» və s. məqalələrində
əks olun muĢdu.
Mədəni və siyаsi tцrkчцlцk hərəkatının Azərbaycanda
yayıcısı olan Əli bəy mədəniyyət чərчivəsindən, пантцркизм
чərчivəsindən kənara чıxan ilk azərbaycanlı olmuĢdu.
Я.Щцсейнзадя vaxtı ilə Atatцrkцn юzцnцn mənəvi atası
adlandırdığı Ziya Gюyalp, Ə. Ağayev, Y.Axcura, Ġ.Qasпiralı və
baĢqaları ilə birlikdə tцrkчцlцyцn bir ideya və siйasi cərəyan kimi
yayılmasında və inkiĢafında bюyцk rol oynamıĢdı. Əli bəy
Hцsеynzadə yazırdı: «Qafqaz tцrkləri tцrklərin ən hцrriyyətpərvərləridir. Bu məmləkətdə heч bir qцvvə hцrriyyət arzusunu məhv edə bilməz. Heч bir cəbr və təzyiq, heч bir cəfa və
əziyyət, heч bir zцlm və sitəm hцrriyyət odunu sюndцrə bilməz.
Qafqaz hцrriyyət aləminin tarixində mцhцm rol oynayacaqdır».
Bu rollardan ən бюйцйц «Qafqaz və Azərbaycan tцrklərinə»
aiddir. Онун «Məktəbi-məxsusi» məqaləsini oxuduqca
anlayırsan ki, o yalnız panтцrkizm tərəfdarı deyil, həm də
turanчıdır. Y.Axcura «Tцrkчцлцk» əsərində yazырdı ki, Əli bəy
turanчılığı israrla mцdafiə edirdi. Оnun тuranчılığı 1908-ci ildən
sonra Ġstanbulda digər «turanчıları», baĢlıcası isə Ziya Gюyalpı
yaratmıĢdı.
Башга
сюзля,
«TцrkləĢmək,
ĠslamlaĢmaq,
AvropalaĢmaq»
ideyasını
əsaslandırанлардан
олмуш
Я.Щцсейнзадя Atatцrkцn fikir babası олан Ziya Gюyalpın fikir
babası иди.
Tцrkчцlцk ideya cərəyanı və hərə
katında, Azərbaycanın ictimai-siyasi fikir
tari xində Əhməd bəy Ağayevin (Ağaoğlu)
xüsusi yeri vardır.
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Я.Аьаоьлу

Rusiyada və Qərbi Avropada ĢərqĢцnas алим, publisist,
ideoloq kimi tanınan Ящмяд бяй 1869-cu ildə ġuĢada anadan
олмушду. Яrəb və fars dillərini юyrənян Ящмяд бяй 1885-ci ildə I
Tiflis gimnaziyasında orta təhsilini baĢa vurmuĢ, Peterburq
Texnoloji Уniversitetinə daxil olmuĢ, lakin gюzləri ağrıdığı цчцн
тящсилини давам етдиря билмямишди. 1888-ci ilin əvvəlində təhsil
almaq цчцн Parisə gedян Ящмяд бяй 1894-cц ilədək «Kollec de
Frans» və siyasi biliklər məktəbində oxuмуш, Parisdə hцquq
məktəbini, həm də Sarbonna Уniversitetində texnologiya
fakцltəsini bitirмишди. Latın, fransız, ingilis, alman və rus
dillərini юyrənян Я.Аьайев 1892-ci ildə ĢərqĢцnasların
Londonda keчirilən konfransında «ġiə məzhəbinin qaynaqları»”
mюvzuсunda məruzə eтмишdi.
1894-cц ildə Qarabağa гайыдан Ящмяд бяй йolцstц Ġstanbulda Ə. Hцsеynzadə ilə tanıĢ olur, «Gənc fikirlər» təĢkilatı ilə
əlaqə yaradır.
Azərbaycanda Bakı qubernatorluğunda dəftərxana
məmuru iĢləyən Əhməd bəy ġuĢada və Bakıda fransız dili
mцəllimi iĢləyir, «Qafqaz», «Kaspi» qəzetləri ilə əməkdaĢlıq edir,
«MəĢriq» adlı qəzet burаxmağa cəhd gюstərir.
Ə. Ağayev 1905-ci ildə Bakıda «Difai» partiyasını yaradır.
Partiyanın məqsədi ermənilərin bədxah niyyətlərindən
qorunmaq və onlara qarĢı mцbarizə апармаг idi.
1909-cu ilin sonunda Ə.Ağayev йенидян Ġstanbula kючцr.
1911-ci ildə «Tцrk yurdu», «Tərcцmani-həqiqət» qəzetlərinə redaktorluq edir. 1918-ci ildə Azərbaycana tцrk qoĢunlarının siyasi mцĢaviri kimi гайыдан Ə.Ağayev Gəncədə «Tцrk sюzц» qəzetini nəĢr
etdirir, ġuĢadan parlamentə цzv seчilir. 1919-cu ilin əvvəlində
Versal Sцlh konfransına yollanan Ağayev «Gənc tцrklər»
təĢkilatına mənsub olması bəhanəsi ilə Ġstanbulda ingilislər
tərəfindən щябс олунур, 70 nəfərlə bərabər Malta adasına сцрэцн
edilir. 3 ilлик сцрэцндян sonra Ġstanbula gəlян Ящмяд бяй Tцrkiyə
Рespublikası yarandıqdan sonra Ankaraya kючцр вя Atatцrkцn
yaxın adamlarından biri olur. Ə.Ağayev сцрэцндян sonra (1921)
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N.Nərimanova məktubla mцraciət edərək Azəрbaycana qayıtmağa
icazə istəsə də, onun məktubu cavabsız qalır.
XIX əsrin sonunda islamĢцnas və publisist kimi yetiĢən
Ə.Ağayev 90-cı illərdən baĢlayaraq «millət nədir?» sualına cavab
axtarır, milli məsələnin izahında dini юn sıraya чəkir. «Ġslama
gюrə və islam aləmində qadın”» kitabчasında «qadın” məsələsini
islamın tərəqqi və tənəzzцl məsələləri» kimi qiymətləndirян
Ящмяд бяйин Qafqaz tцrklərinin problemlərinə marağı чoxalır.
Həyat və fəaliyyətinin, mцbarizə yolunun ayrı-ayrı mərhələlərində mцxtəlif ideya və siyasi cərəyanlara meyl edən Əhməd bəy
1905-1907-ci illər inqilabı zamanı sosial-demokratiyaya
yaxınlaĢmıĢ, irtica və sonrakı illərdə isə liberalizm mюvqeyinə
keчmiĢdi. Ə.Ağayev 1939-cu ildə vəfat etmiĢdir.
Azərbaycanın mцtərəqqi ziyalıları iчərisində юzцnə məxsusi
yeri olan xadimlərdən biri də Цzeyir Hacıbəyovdur.
Ц. Hacıbəyov 1885-ci ildə Ağcаbədidə
anadan olmuĢdu. Gənclik illəriни ġuĢada keчирян балаъа Цзейир burada rus-tatar məktəbini bitirmiĢ, 1889-1904-cц illərdə Qori
seminariyasında təhsil almıĢdı. «Həqiqət»,
«Tərəqqi» mətbuat orqanlarında «filankəs»
imzası ilə məqa lələr yazan Цzeyir bəy bir
mцddət həmin qəzetlərə редакторluq etmiĢdi.
Ц.Щаъыбяйов халгымызы юзцнц танымаьа,
Ц.Щаъыбяйов
ъясарятли олмаьа, йени щяйат уьрунда мцбаризяйя сяслямишди. О, 1906- ъы илдя 21 йашында «Иршад» гязетиндя
«Мярязляримиздян бири» сярлювщяли мягалясиндя мцбтяла
олдуьумуз цмуми милли хястяликлярдян чох бюйцк вя дярин
тяфяккцрля сюз ачараг йазырды: «Бизим юз гцдрятимизя етимадымыз
йохдур. Вармышса да, итибдир. Тяяссцф ки, бизим ъцрятсизлийимиз вя
аъизлийимизя мцбтяла олдуьумуз щяр бир иш мцгабилиндя ялайаьымызы баьлайыб бизи щярякятсиз бурахыр. Ъцрятсизликдян башга
бир дя цмумиййят етибари иля диэяр бир сифят дяхи мцшащидя олунур.
Бу да аъизликдир. Балаъа бир мцсибят вя бядбяхтлийя дцчар оланда
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биз юзцмцзц билмярря итиририк. Яслиня бахсаг, бу да бизим
ъцрятсизлийимиздян доьан бир сифятдир…
…Аъизлик вя ъцрятсизлик эюстярмякдя мцбаризя едиб басылмаг яфсялдир» … Аъиз галыб мягсядимиздян сярфи-нязяр етсяк
мцтляг башгаларына мющтаъ олаъаьыг. Мющтаълыг да тяняззцля
йардым едян бир бядбяхтликдир». Эюрцндцйц кими, бюйцк ядиб
халгы юз азадлыьыны ялдя етмяк цчцн мцбаризяйя сясляйир, бу
мягсядя наил олмаг цчцн бцтцн йахшы кейфиййятлярин халгда
олдуьуну вурьулайырды.
Истедадыны доьма халгынын милли вя сосиал сийаси азадлыьы, тяряггиси уьрунда мцбаризяйя щяср етмиш Ц.Щаъыбяйов милли
истиглалын тяъяссцмц олан АХЪ-нин гурулмасыны севинъля
гаршыламыш, бцтцн гцввясини милли дювлятчилийин тяшяккцлцня вя
инкишафына щяср етмишди. ADR-in platformasını qəbul едян Цзейир бяй 1919-cu il yanvarın 16-dan 1920-ci il aprelin 27-dək
«Azərbaycan»
qəzetinin
redaktoru
olmuĢ,
birpərdəli
«Azərbaycан» baletini, «Milli Azərbaycan marĢı» və
«Azərbaycan» marĢını bəstələmiĢdi.
М.Я.Рясулзадя иля Ц.Щаъыбяйовун илк дяфя щарада вя ня
вахт таныш олмалары барядя дягиг мялумат йохдур. Мялум олан
будур ки, Цзейир бяй Бакыйа эялян вахт М.Я.Рясулзадя Бакынын
сийаси даиряляриндя, хцсусиля эянъляр арасында сосиал-демократ
«Щцммят» групунун фяал цзвц кими танынырды. Онун билаваситя
иштиракы иля «Щцммят» гязети няшр олунурду. Эцман едилир ки,
«Шярги-рус» у охуйан Цзейир бяй Рясулзадянин мяктуб вя
шеирляри иля таныш олмушду. Бакыйа эялдикдян сонра демократик
рущлу зийалыларла эюрцшян Ц.Щаъыбяйов мятбуатда чыхыш етмяйя
башламыш, еля бу сябябдян дя АХЪ-нин идеологларындан бириня
чеврилмишди.
Ц. Hacıbəyov millət, milli dюvlət və milli dil məsələlərinə
xцsusi diqqət yetirmiĢdi. О, мilli-demokratik fikir, milli-azadlıq
hərəkatıны təkcə siйasi partiyaların, təĢkilatların və cəmiyyətlərin
fəaliyyəti ilə məhdudlaĢдырmırdı. Elm, məktəb, mətbuat,
ədəbiyyat, incəsənət васитяси иля xalqı istiqlal mцcadиləsinə
həvəsləndirirdi. Ц.Щаъыбяйов АХЪ-нин «…йахын эяляъякдя
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тцрклцйцн цмидэащы, исламлыьын пянащы вя алями мядяниййятин
мющтяшям бир цзвц олаъаьына инанырды.
Цзейир бяй Sovetlər dюvrцndə musiqi ilə məĢğul olmuĢ,
1948-ci ildə vəfat etmiĢdi.
Azərbaycanın istiqlal mцbarizəsində ilk
istiqlal Ģairi kimi Məhəmməd Hadinin yeri
ayrıcadır.
Щады Мящяммяд, Ябдцлсялимзадя Аьамящяммяд Щаъы Ядцлсялим оьлу (1879, Шамахы - май 1920, Эянъя) Азярбайъан ядябиййатында романтизмин эюркямли нцмайяндясидир.
1886-1898-ъи иллярдя Шамахы мящялля мяктябиндя вя мядрясядя тящсил алан Щады 1902-ъи
илдя Кцрдямиря кючмцш вя 1902-1906-ъы иллярдя
М.Щады
мцяллимлик етмишди. 1906-ъы илин апрелиндя
кечмиш мцяллими вя гощуму Мустафа Лцтфи Исмайылзадянин
дявятиля Щяштярхана эедян Щады «Дарцл-ядяб» мяктябиндя
мцяллим, «Бцрщани тярягги» гязетиндя мцщяррир ишлямишди. Щямин
илин октйабр айында Бакыйа дюнян Щады «Фцйцзат» журналында
(1906-1907), «Тязя щяйат» (1907-1908), «Иттифаг» (1908-1909),
«Тярягги» (1908-1909), «Щягигят» (1909-1910) гязетяляриндя
ямякдашлыг етмишдир.
Щады 1911-1914-ъц иллярдя Истанбулда йашамыш, эюркямли
тцрк шаирляри Тофиг Фикрят вя Рза Тофигля таныш олмуш, мцхтялиф
гязет вя журналларда шеир вя мягаляляр дяръ етдирмиш, истибдад
ялейщиня шеирляриня эюря Саляник (Салоник) шящяриня (Йунаныстан)
сцрэцн олунмушду.
1914-ъц илдя йенидян Бакыйа дюнян Щады «Игбал» гязетинин
редаксийасында ишлямиш, «Ешги-мющтяшям, йахуд Яфлатун севэиси»
(1914), «Шцкцфейи-щикмят» (1914) китабларыны няшр етдирмишди.
Мящяммяд Щады «Дикайа дивизийа» нын баш ахунду кими,
Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя иштирак етмиш, Карпатда,
Галисийада, Полшада, щабеля Петербургда олмушду. Ордудан
тярхис олундугдан сонра Эянъядя вя Бакыда йашамышды.
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Щадынын дцнйаэюрцшц зиддиййятли олмуш, буржуа вя сосиалист
идейалары арасында тяряддцд етмишди. Онун шеирляринин рущуну
азадлыг, сяадят вя щцгуг бярабярлийи арзулары тяшкил едир. Щады
Иран вя Тцркийя ингилабларына хейли ясяр щяср етмиш, Сяттархан вя
диэяр фядаилярин шяряфиня няьмяляр гошмушду.1918-1920-ъи иллярдя
Щады ян чох АХЪ органы олан «Азярбайъан» гязетиндя чап
олунмушду.
«Ġnsan əsrari hikmət və təbiətin kюkцdцr, tilsimli dцnyanın
aчarıdır» tezisini irəli sцrən Hadi inanırdı ki, irtica bir gцn məhv
olacaq, Azяrbaycan азадлыьа qovuĢacaqdır.
M.Hadыnыn əsərlərinдя hцquq bərаbərliyi ideyası цстцнлцк
тяшкил eдир. Bu hцquq bərabərliyi sənədinə imza qoyanlar
iчərisində millətin imzasını gюrməyən Hadi vətən xainlərini
damğalayır:
Bir niĢan аlmаqlıq цчцн satmayın bu milləti
Millətin, milliyyətin heч yoxmu sizdə qeyrəti? - deyirди.
Azərbaycan Халг Cцmhuriyyəti sцqut etdikdən sonra M.
Hadы цmidsizliyə qapılыр. Həmin illərdə onu Ģeиr kitabları satan
gюrmцĢlər. Nəhayət, o да ФК-nın zindanına salыныр. Minlərlə
azərbaycanlı kimi M. Hadыnыn taleyindən də xəbər чıxmamıĢdı.
Ġstibdada, cəhalətə, sosial ədalətsizliyə qarĢı mцbarizəдя
«pantцrkиst» damğası alaн, юlцmdən qoxmayaraq ancaq
xalqının azadлığını dцĢцnən вя mцcadilə tariximizdə юz ədəbi
əsərləri ilə iz qoyan Hцseyn Cavidi unutmağa heч bir
azərbaycanlının mənəvi haqqı yoxdur.
Щцсейн Абдулла оьлу Расизадя-Щцсейн
Ъавид (24.10.1882 - 5.12.1941) Нахчыванда
дцнйайа эюз ачмыш, ибтидаи тящсилини
моллаханада, орта тящсилини М.Т.Сидгинин
«Мяктяби-тярбийя» адлы йени цсуллу мяктябиндя
алмышды. 1899-1903-ъц иллярдя Ъянуби Азярбайъанда олан Щцсейн Ъавид Тябризин
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Щ.Ъавид

Талибиййя мядрясясиндя тящсилини давам етдирмишди. 1909-ъу илдя
Истанбул университетинин ядябиййат шюбясини битирян Ъавид
Нахчыванда, Эянъядя, Тифлисдя, нящайят 1915-ъи илдян Бакыда
мцяллимлик етмишди.
Щ.Ъавид ХХ яср Азярбайъан мцтярягги романтизминин
баниляриндяндир. Онун 1912-ъи илдя няшр олунан «Сян нясян,
кимсян дейян арифляря» поемасында ишыглы, азад эяляъяк идейасы
апарыъы йер тутур. «Юксцз Янвяр», «Чобан тцркцсц», «Кичик
сярсяри», «Дцн вя бу эцн», «Гадын», «Эюрмядим», «Вярямли
гыз» вя диэяр шеирляриндя гурулушун ядялятсизлийи, ямякчи
инсанларын фаъияли щяйаты тясвир олунмушду. Даща чох драм
ясярляри йазан ядиб 1914-ъц илдя «Шейх Сянан», 1917-ъи илдя
«Шейда», 1918-ъи илдя «Щаггыны сян мцбаризя иля ала билярсян»
ясярлярини йазмышды. Сосиал зиддиййятляря, истисмарчылара гаршы
мцбаризяйя цстцнлцк верян Ъавид ясярляринин ясас гайясини
ядалятсиз, истисмарчы иътимаи гурулушун тянгиди тяшкил едир. Ъавид
Азярбайъанын хошбяхт эяляъяйиня инанырды вя «Азяр» дя «Лазымса ъящалятля эцляшмяк, Бир чаря вар: анъаг йениляшмяк» - дейя
ачыгъа сюйляйирди.
Азярбайъанда совет щакимиййяти гурулдугдан сонра йени
щяйатын тяряннцмцня шеирляр щяср едян ядиб 1926-ъы илдя мцалиъя
цчцн Алманийайа эедир вя 7 ай Берлиндя йашайыр. Берлин щяйаты
Ъавидин йарадыъылыьына эцълц тясир едир. «Нил йаьышы» ясяриндя
мцстямлякя зцлмцнц гамчылайыр.
Щ.Ъавид 20-30-ъу иллярдя бир нечя тарихи драм ясяри йазыр.
Онун «Пейьямбяр» (1922), «Сяйавуш» (1933), «Хяййам» (1935)
тарихи драмлары тарихя, тарихи шяхсиййятляря бахышынын дюнцш дюврц
кими гиймятляндирилмялидир.
Щ.Ъавид азадлыг ашиги иди. Онун поезийасы йцксяк
сяняткарлыьы, дярин емосионаллыьы вя сямимиййяти иля сечилир. H.
Cavid yaradıcılığı Azərbaycan xalqının mцcadilə tarixində ona
gюrə mцhцm yerlərdən birini tutur ki, o sюzцn həqiqi mənasında
heч bir sapmalara yol verməyən həqiqi millətsevər olmuĢdu.
Yolunun цstцndəkiləri kimliyindən və nəчiliyindən asılı
olmayaraq qurban verən kommunist rejimi цчцн Cavid təhlцkəli
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dцĢmən idi. Ona gюrə də, o zindanlarda чцrцməli, onun
məsləkdaĢları pərən-pərən salınmalı idi ki, bir-birиlərini gюrməsinlər. Birdən nə isə ola bilərdi... Она бющтанлар атдылар, адыны
лякялямяйя чалышдылар. Азярбайъан К(б) П ХЫЫ гурултайында
М.Ъ.Баьыров Щ.Ъавидин цнванына бющтан долу ифтиралар
сюйляйяряк: «Тцркийядяки мцсаватчылар Щ.Ъавиди Азярбайъанын
миллиййятчи йазары кими дяйярляндирирляр. О юз ишлярини йенидян
эюздян кечир мяли, «Мцсават» мяфкуряси вя «Мцсават» цнсцрляри
иля мцбаризя едилмялидир»-демишди. Л.Берийа да совет
йазарларынын ядяби ясярляриндя миллиййятчи цслубун йер алдыьыны
билдирмишди.
1934 - ъц илин ийун айынын орталарында кечирилян Азярбайъан
Йазычылар Бирлийинин биринъи гурултайында М.Ъ.Баьыров М.Мцшфиг,
М.Ряфили вя диэяр йазарлары шиддятли тянгид етмиш, онлары
Азярбайъан К(б) П МК вя БК ятрафында бирляшмяйя дявят
етмишди. Тянгид олунанлар ичярисиндя Щ. Ъавид дя вар иди.
Щ.Ъавид она гаршы апарылан кампанийанын чиркинлийи
барядя 1936 - ъы ил октйабр айынын 3 - дя М.Ъ.Баьырова мяктуб
йазыр. Буна ъаваб олараг М.Ъ. Баьыров Ъавиди дявят едяряк
онун динлянил мясини вя МК Буросуна мялумат верилмясини
Щ.Рящманов вя Р.Ахундова тапшырыр. Анъаг бунларын щеч бир
няиъяси олмур. Яксиня, бющтан кампанийасы бир аз да гызышыр,
щятта гансызлар гязетлярдя она цнванланан шеирляр чап етдирирляр.
«Ядябиййат» гязетинин 1937-ъи ил 16 май тарихли сайында Ъавидя
унванланмыш шеирдя дейилирди:
Адына миллятчиляр деди: «Бюйцк сяняткар»
Эялин дцз арашдыраг сянин сянятинми вар?
Азярбайъан шаири олса да мурдар адын
Солтанларын, шащларын синисини йаладын
О мурдар арзуларын торпаглара эюмцлдц,
Сянин йаратдыгларын юзцндян яввял юлдц.
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Бц шеири ядибя цнванлайанлар дярк етмирдиляр ки, Бюйцк
Азярбайъанлы «Щцсейн Ъавид Азярбайъан сяняткары олмагла
бярабяр, дцнйа гаршысында бюйцк бир реэионун - Йахын вя Орта
Шяргин тямсилчиси иди. Бу халгларын тарихини, психолоэийасыны,
рущуну, фялсяфясини ифадя едирди. …Бу эцн биз Ъавид щаггында
дцшцняндя … ону да дцшцнцрцк ки, Азярбайъан халгынын
фаъиялярля долу щяйатыны дуйан, дярк едян, ону азад, мцстягил
эюрмяк истяйян ядиб юзц фаъиялярля долу бир щяйат йашады». О,
1941-ъи илдя 59 йашында, Иркутскидя, Тайшет вилайятинин Шевченко
кяндиндя дцнйасыны дяйишмишди. Ъавидин юлцмц щаггында 59 № ли
акт тяртиб олунмуш, 59 сайлы гябирдя дяфн олунмушдур. 1982-ъи
илдя - шаирин 100 иллик йубилейи яряфясиндя ъяназясинин галыглары
цмуммилли лидер Щ.Ялийевин бюйцк сяйи нятиъясиндя Иркутск
вилайятиндян Нахчывана эятирилмиш, ев-музейинин йахынлыьында
дяфн олунмушдур. Адына Нахчыванда кянд, республикамызын
шящяр вя районларында кцчя, мяктяб, мядянимаариф оъаглары вардыр.
Azərbaycanın azadlıq mцbarizəsində
Əhməd Cavadın юz yeri vardır.
Ахундзадя Ъавад Мящяммяд Яли оьлу
(05.05.1892-12.10.1937) Шямкир районунун
Сейфяли кяндиндя анадан олмушду. Илк тящсилини
евдя алан Ъавад тцрк, яряб, фарс диллярини вя
Шярг ядябиййатыны юйрянмиш, 1912-ъи илдя
Ящмяд Ъавад Эянъя эимназийасыны битирмиш, мцхтялиф иллярдя
Губа вя Бакыда мцяллимлик етмишди. Я.Ъавад
Эянъянин ядяби вя иътимаи-сийаси щяйатында йахындан иштирак
етмишди. Онун ингилабагядярки йарадыъылыьында мцъярряд
романтизм ясас йер тутур «Хортдан», «Йаралы гуш», «Дан
улдузу», «Йазыг», «Ахшамдыр» шеирляри буна мисал ола биляр. Совет
дюврцндя йаздыьы «Биз гардаш дейиликми», «Кцр», «Памбыг
дастаны», «Москва», «Байрам» шеирляриндя ися йени щяйат,
вятянпярвярлик, халглар достлуьу тяряннцм олунур.
Ə.Cavad tцrk dцnyasında tanınan Azərbaycan Ģairidir.
Onun цrəyi qardaĢ Tцrkiyə ilə həmiĢə birgə vurmuĢdu. Ġstər
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Balkan mцharibələri, istərsə də Биринъи Dцnйa savaĢı illərində
Ə.Cavad Tцrkiyə цчцn, цmumilikdə isə тцркчцлцк цчцн narahat
olmuĢ, Балкан мцщарибясиндя тцрк халгына кюмяйя эялян Гафгаз
кюнцллцляри сырасында Тракийа ъябщясиндя Абдулла Шаигля бирликдя
вурушмуш, 1914-ъц илдя Тцркийянин Шярг щиссясини ишьал етмиш рус
ордусунун вя онларын щавадарлыг етдийи ермянилярин Гарс вя
Ярзурум вилайятиндя тюрятдикляри сойгырымы гырьынынын гурбаны
олан йерли тцрк ящалисиня йардым эюстярян «Азярбайъан хейриййя
ъямийяти»нин ишиндя йахындан иштирак етмишди.
«Olsun bizim bцtцn ellər
Qurban Tцrkцn bayrağına» deyən Ə.Cavad юmrцnцn sonuna qədər Azərbaycanın azadlıq
mцbarizəsinə sadiq qalmıĢdı. ADR sцqut edən zaman Ə.Cavad
nə qırğından, nə həbsdən, nə də soyuq zindandan qorxmayarаг
Чoxdandır ayrı dцĢdцм
Цч boyalı bayraqdan –
deyərək xalqın qara gцnlərinin ortağı olmuĢdu.
Я.Ъавад 1919- ъу илдя йаздыьы «Азярбайъан байраьына»
адлы шеириндя
Тцркцстан йелляри юпцб алныны,
Сюйляйир дярдини мана, байраьым!
Цч рянэин яксини гузьун дяниздян,
Ярмяьан йолласын, йара байраьым! - дейирди
H. Baykara yazır ki, bir gцn Ə.Cavadla qeyri-leqal milliazadlıq komitəsinin rəhbəri doktor DadaĢ Həsənzadə və
комитянин liderlərинdən biri olan Rahim бəy Vəkilli ilə
rastlaĢdıq. Uzun danıĢıqlardan sonra mən (H. Baykara- М.Я.)
qeyri-leqal komitənin gюrkəmli nцmayəndələrinin bir hissəsinin
mцvəqqəti olaraq Azərbaycandan чıxıb getməsini təklif etdim.
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Onların hər цчц mənim bu təklifimə qarĢı чıxdılar və dedilər:
«Mən gedim xarici юlkəyə, sən get, o getsin, чox yaxĢı, bəs bu
bədbəxt və talesiz gцnləri millətlə kim bюlцĢsцn?».
Ящмяд Ъавад шеирляринин рущуна милли ойаныш, халг щярякaты,
тцрк халгларынын бирлийиня чаьырыш, халгын йаддашына гайыдыш кими
щиссляр щаким олмушду. АХЪ-нин щимнини йазан Я.Ъавад
юмрцнцн сонуна кими милли истиглал идейаларына садиг галмышды.
Azərbaycan xalqının аьыр gцnlərini онунла birlikdə yaĢayan
Ə.Cavad 1925-ъи илдя йаздыьы «Эюйэюл» шеириня эюря щябс
олунмушду. 1920-1927-ъи иллярдя цч дяфя щябс олунан шаир 19361937-ъи иллярин репрессийасынын губаны олмуш, аиляси щябс едилмиш,
щяйат йолдашы 8 ил сцрэцндя галмышды.
Ə.Cavad bilirdi ki, Azərbaycan xalqı onu unutmayacaq,
onun ideyaları yaĢayacaqdır. Еlə bu səbəbdən də yazırды:
Mən bir aĢığаm ki, чaldığım saz
Dumanlı dağlara səs salacaqdır.
Ağlatdığım teldə inləyən avaz
Elin xatirində чox qalacaqdır.
Еля бу сябядян дя,
Anlatayım nəsiyяm:
«Bən чiynənən bir юlkənin
Haqq bağıran səsiyяm deyən Ə.Cavad юmrцnцn sonunadək юз идейаларына sadiq
qalмышdı.
Azərbaycan xalqı xоĢbəxtdиr ki, onun M.Ə.Rəsulzadə,
Ə.Hцsеynzadə, Ə.Ağayev, Ц.Hacıbəyov, M.Hadы, Ə.Cavad kimi
liderləri vardır. Onlar bir əsr bundan əvvəl Azərbaycan
istiqlalına inanmıĢ və bu ideаl uğrunda mцbarizə aparmıĢlar. Əli
Yusif onların bu ideyasınıн чin olacağına inanır və yazırdı:
Чох долашдым яски Шяргин юлц, щиссиз йурдуну
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Сцбщ олмушду, фягят бир ойанан эюрмядим.
Анламазды кимся онун о шцбщяли дярдини,
Аьламазды она кимся, гялби йаныг эюрмядим.
Дедиляр ки, юксцз Шяргин хязан эюрмцш баьында
Йени башдан гызыл эцлляр, йасямянляр ачаъаг,
Бу гаранлыг эеъялярин иссиз, тутгун чаьында,
Алмас йылдыз доьаъаг да, урфа йылдыз сачаъаг.
Дедиляр ки, Азярбайъан тцркляринин елиндя
Яски атяш йени башдан аловланмыш, ъошмушдур.
Явят, явят. Бир эцн Шяргя Кябя олан бу юлкядя
Йеня ону тягдис иля зийарятэащ едяъяк
Бцтцн Туран, Оьуз нясли. Щятта бцтцн Шярг дя бялкя,
Йеня ону тягдис иля зийарятэащ едяъяк.
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II F Ə S İ L
Birincи Дцnya mцharibəsi ərəfəsi və dюvrцndə Azərbaycanda
milli-demokratik hərəkat
Məlum olduğu kimi, 1901-1902ci illərdə dцnya inqilabı hərəkatınıн
mərkəzi
Rusiyaya
keчir.
Ясрин
яввялляриндя башланан дцнйа игтисади
бющраны Русийайа да юз тясирин эюстярмиш, иqtisadi bюhran
nəticəsində 300-dən artıq zavod və fabrik bağlanmıĢ, 100 minə
qədər adam iĢsiz qalmıĢdı.
Игтисади бющран илляриндя Азярбайъанда да тятил щярякаты
эенишлянир. 1901-ъи илин йанварында Бакыда тцтцн фабрики фящляляри,
мартда Сабунчуда механики емалатхана фящляляри тятил етдиляр.
1902-ъи илин апрелиндя Бакынын мяркязиндя, Балаханы вя
Сабунчуда нцмайишляр кечирилди. Эянъядя дямирйолчулар
арасында щяйяъанлар башлады. Эенишлянян фящля щярякатынын
гаршысыны алмаг цчцн щаки миййят кцтляви щябсляр кечирмяйя
мяъбур олду.
Кцтляви тятиллярин кечирилдийи дюврдя Азярбайъанын
гязаларында да чыхышлар башланды. Бакы, Лянкяран, Шуша, Эянъя,
Нуха, Шамахы гязаларында кяндлилярин чыхышлары даща габарыг иди.
Эянъя, Газах, Ъаваншир, Загатала гязаларындакы кяндли
чыхышларында кяндлиляр верэи вермякдян вя мцкяляфиййятляр
дашымагдан имтина едирдиляр.
Цмумиликдя, 1900-1904-ъц иллярдя Азярбайъанда 100-дян
чох кянди ящатя едян 15-дян чох кяндли чыхышы олмушду.
Bakı fəhlələrinin dekabr tətili ilin ən bюyцk inqilabi чıxıĢlarından biri oldu. Тятил щямин илин dekabr айынын 30-da Bakı
neft sənayeчiləri ilə fəhlələr arasında kollektiv mцqavilənin
imzalanması ilə baĢa чatdı. Fəhlələr bir sıra gцzəĢtlər əldə etdilər.
«Mazut konstitusiyası”» адланан бу mцĢtərək mцqavilə Bakı
2.1.1905-1907-ci illər
Rusiya inqilabı
və Azərbaycan
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fəhlələrinin neft sənayeчiləri цzərində qələbəsi idi. 1904-cц il
dekabr tətilinin ən bюyцk əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, bu
qələbə digər юlkələrin rəhbərləri цчцн дярс oldu.
Rus чarizmi юlkədəki acınacaqlı vəziyyətdəн чıxıĢ yolu axtarmaq əvəzinə Qərb dюvlətləri ilə birlikdə Чini talan etmək və
бюлцшдцрмяк istəyirdi. Чin torpaqlarından pay ala билмяйян
Yaponiya юzцnə mцttəfiqlər axtarmağa baĢlamıĢdı. Belə
mцttəfiq ися Ġngiltərə oldu.
Koreyanın бюлцшдцрцлмяси цстцндя 1904-cц il yanvarın 26da rus-yapon mцharibəsi baĢlandı. Yaponiya 1904-cц il
yanvarın 26-da Port-Arturda yerləĢən rus donanmasına hцcum
edərək bir neчə gəmini batırdı. Ruslar Lyaodun, ġahe və
Mцkdendə olan dюyцĢlərdə məğlubiyyətə uğrayaraq, Uzaq
ġərqdən geri чəkilməyə baĢlaдılar. Чar II Nikolay isə
vəziyyətdən чıxıĢ yolu kimi islahatlar keчirмəкlə xalqı
inandırmağa чalıĢırdı.
Rusiyada иnqilab 1905-ci ilin 9 yanvar bazar эцнцндя
fəhlələrin gцlləboran edilməsi ilə baĢladı. Hadisə belə baĢ verdi.
1905-ci il yanvarın 8-də Peterburqda 150.000 iĢчi цsyana башлады.
Цsyan baĢqa Ģəhərlərə də yayılırdı. Bu zaman ortaya keĢiĢ
Qapon adlı bir Ģəxs чıxır вя fəhlələrə чara ərizə verməyi təklif
edir.
Fəhlələr ərizələrində yazırdılar: «Ey padşahımız, biz işчilər
balalarımız, işчи arvadlarımız və qoca ana-atamızla birlikdə sənə
pənah gətiririk. Biz dilənчi kюkцndəyik. Bizimlə pis rəftar edirlər.
Əlimizdən gəlməyən, gцcцmцz чatmayan işləri gюrdцrцrlər. Bununla kifayətlənməyərək hər gцn bizi sюyцr və təhqir edirlər. Artıq
səbrimiz tцkənmişdir. Чцnki hər gцn və hər saat vəziyyətimiz daha
da pisləşir, bizi əsl mənada dilənчiliyə, hцгuгsuzluğa və qaranlıq
cəhalətə doğru sцrцkləyirlər. Ey padşahımız, artıq gцc və
taqətimiz tцkəndi, səbrimiz bitdi, boğuluruq. Artıq elə bir
vəziyyətə gəldik ki, bizim цчцn юlцm, dюzцlməsi mцmkцn olmayan
əzablardan yцngцldцr…».
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Яризядя, щямчинин амнистийа, сюз, мятбуат, йыьынъаг
азадлыьы, килсянин дювлятдян айрылмасы, иш саатынын 8 саата
ендирилмяси, ямяк щаггынын юдянилмяси, торпагларын тядриъян
кяндлиляря пайланмасы, Мцяссисляр Мяълисинин топланмасы вя
диэяр тялябляр юз яксини тапмышды.
Ərizənin mətnindən gюrцndцyц kimi, fəhlələr чardan
onlara diqqətin artırılmasını xahiĢ edirdilər. Ancaq... фящляляр
эцлляборан едилди, yцzlərlə adam юldцrцldц və yaralandı.
Beləliklə, юlkənin hər yerini цsyan bцrцdц.
1905-ci il sentyabr ayının 19-da Moskvada mətbuatda və
nəĢriyyatda iĢləyən fəhlələr, оktyabrın 7-də Moskva-Kazan
dəmir yolu fəhlələri, оktyabrın 8-də Rusiyanın bцtцn
dəmiryolчuları, fabriklər, zavodlar, poчt вя teleqraf, məktəblər
tətil етдиляр. 1905-ci ilin dekabrında Peterburqda fəhlə və
tələbələrlə hюkumət qцvvələri arasında barриkаda dюyцĢləri
baĢladı.
Rusiyada tətil edən bцtцn iĢчilərin sayı 1.700.000 nəfər idi.
Tətillərdə bцtцn təbəqələrdən insanlar iĢtirak edirdi. 1905-ci il
oktyabrın 13-də Peterburqda, сонра isə Moskvada ilk «fəhlə
soveti» yaradıldı. Vəziyyətin kəskinləĢdiyini hiss edən чar qraf
Vittenin tюvsiyyəsi иlə октйабрын 17- дя «Azadlıq manifesti»
verdi.
«Manifest» məhkum xalqlara, o cцmlədən tцrklərə,
ukraynalılara, belaruslara, gцrcцlərə, yəhudilərə heч bir yenilik
vəd etmirdi. 1899-cu il qanununa əsasən tцrklərin dюvlət
idarələrində чalıĢmasının qadağan edilməsi yenə də manifestdə
olduğu kimi qalмышdı. Həmin qanuna əsasən baĢqa millətlərin
dюvlət idarələrində чalıĢması qadağan olunduğu kimi, Сibirdə
yaĢayan bir neчə xalq; Arxangelsk vilayətindəki eskimoslar,
Stavropol vilayətindəki kючərilər, кalmıklar, гırğızlar, Kazan və
tцrkцstan xalqı, аzərbaycanlılar və Qafqazda yaĢayan
mцsəlmanlar, йəhudilər də щярби хидмятя aparılmırdılar.
Башга сюзля, rus чarının tцrk xalqına qarĢı apardığı
siyasətdə ayrıseчkilik əsas yer tuturdu.
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1905-ъи ил ганлы базар эцнц щадисяляри Бакыда эениш якс-сяда
йаратды. Йанвар айында Бакыда вя Бакы губернийасынын
яразисиндя 25 мцяссисянин фящляляри тятил етди. Эядябяй мис
мядянляринин, Ляки зяй заводунун, Нуха вя Шуша ипяк емалы
фабрикляринин фящляляри тятиля гошулдулар. Эянъя дямирйол фящляляри
тятиля башладылар. Тятил тезликля Бакы, Щаъыгабул, Кцрдямир,
Йевлах, Аьстафа вя диэяр ясас дямирйол стансийаларыны ящатя етди.
1905-ъи ил ийун-ийул айларында Бакы вя гязалардакы сянайе
мцяссисяляринин 75 %-ни тятил бцрцдц. Бязи йерлярдя щятта тятил
комитяляри йарадылды. Тябии ки, щюкумят бу тятилляри зор эцъцня
йатырмаьа цстцнлцк верди. Минлярля адам Бакыдан сцрэцн едилди.
1905-1907-ъи илляр ингилабы дюврцндя Азярбайъанда миллиазадлыг щярякатынын тяркиб щиссяляриндян бири дя кяндли щярякаты
иди. Кяндлиляр голчомаг мцлклярини даьыдыр, мцлкядарларын
торпагларыны тутурдулар. Бу ъцр кяндли чыхышлары Эянъя
губернийасында, Ъавад вя Газах гязаларында, Загатала
даирясиндя даща эцълц иди. Шамахыда, Губада, Лянкяранда,
Эюйчайда, Аьдашда вя диэяр йерлярдя кяндлиляр бяйляря,
мцлкядарлара гаршы даща инадла мцбаризя апарырдылар. Бир сыра
бюлэялярдя кяндлилярля бяйлярин силащлы дястяляри арасында
тоггушмалар баш вермиш, юлян вя йаралананлар олмушду.
Ингилаб дюврцндя Азярбайъанда гачагчылыг щярякаты
эенишлянмишди. Бу щярякатын рящбярляри Гачаг Кярям, Дяли Алы,
Мяшяди Йусиф, Мяшяди Гядир, Гандал Наьы, Гачаг Защид, Гачаг
Мяммяд вя б. рус чар режиминя вя йерли зцлмкарлара гаршы
мцбаризя апармышлар. Онларын бязиляри даьларда, бязиляри
кяндлярдя, бязиляри дя шящярлярдя щяйатларыны тящлцкя алтына
гойараг рус мямурларына вя онларын дястяляриня гаршы
вурушмушлар. Ящали гачаглары ярзаг вя диэяр васитялярля тямин
едирди. Эюйчай вя Шамахы гязаларында гачаг Защидин, Загатала
даирясиндя Йусифин, Эянъя вя Газахда Гандал Наьынын вя Щясян
Лязэи оьлунун дястяляри халгын ряьбятини газанмышдылар.
1905-1907-ъи илляр ингилабы дюврцндя Азярбайъан милли
щярякаты рус империйасындан ана дилиндя мяктяб вя мятбуат
йаратмаг, мцсялманлара христианларла бярабяр щцгуг верилмяси
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тяляби иля чыхыш едирдиляр. Бу ися бярабярщцгуглулуг иддиасы олуб
юзцнцдяркин йцксяк сявиййяси иди.
1905-1907-ъи илляр щадисяляри эюстярди ки, Азярбайъанда демократик вя милли-азадлыг щярякаты йцксялян хятля инкишаф едир.
М.Я.Рясулзадянин тябиринъя десяк, «…азярбайъанлылар юзлярини
иътимаи бир вцъуд, хцсуси мядяниййят тохумларыны дашыйан бир
ъямиййят, йяни руслардан айры бир миллят олдуьуну щисс етмяйя
башладылар».
1905-1907-ci illər inqilabı məğlub oldu, кцтляляр юz məqsədлярinə чatmadı. Ancaq onun dərsləri bюyцk oldu. Ġnqilab
milyonlarla zəhmətkeĢi kцtləvi siyasi mцbarizəyə cəlb etdi,
мювъуд quruluĢu sarsıtdı.
Халг кцтлялярини сакитляшдирмяк, мцбаризянин истигамятини
дяйишдирмяк мягсядиля чар 1905-ci il fevralın 18-də Dюvlət
Duması layihəsinin hazırlanması haqqında bəyanаt verди. Лакин
Duma haqqında чarın vədləriнин aldadıcı олмасы Думалара
сечкилярдя юзцнц эюстярди. Birinci və ikinci Dumaya Qafqaz
mцsəlmanları 36 deputat gюndərdikləri halda, цчцнъц Dumaya
10 millət vəkili, dюrdцncц Dumaya isə cəmi bir millət vəkili
gюndərdilər. Yaxud, birinci Dumada tцrklərin 46 nцmayəndəsi
olduğu halda, dюrdцncц Дumada ъями 7 deputat qalmıĢdı.
Azərbaycanın «мillət xadimləri» nin səyi ilə 1905-ci il
martın 5-də Bakı Ģəhər dumasıндан daxili iĢlər naziri Bulыginin
qəbuluna nцmayəndə heyəti gюndərилməси мцзакиря едилди. H. Z.
Tağıyevin evində keчirilən yığıncaqda islahatlar keчirilməsi
haqqında Rusiya hюkumətinə ərizə gюndərilмяsi гярара алынды.
Ərizə sadəcə tələbələrdən ibarət olmayıb цmumi milli haqq
istəyi Ģəklində hazırlanır. Layihənin hazıрlanmasında Fərrux bəy
Vəzirov, Əlimərdan bəy TopчubaĢov və Əhməd bəy Ağayev
bюyцk rol oynayırlar. Layihədə seчkilərdə mцsəlmanlara
məhdudiyyət qoyulmaması, orta və ali təhsilли mцsəlmanların
arzu etdikləri sənəti seчmələrinə, pedaqoji sahədə чalıĢan
mцsəlman tələbələrinin dюvlət təqaцdцndən istifadə edə
bilmələrinə icazə verilməsi, ana dilində təhsil və baĢqa məsələlər
юz əksini tapır.
61

Ərиzяdə, həmчinin Qafqaz mцsəlmanlarına Ģəxsiyyət və
ərazi toxunulmazlığı, fikir, sюz, mətbuat azadlığı verilməsi və
bunlara qarĢı qoyulmuĢ qadağaların ləvğ edilməsi tələb
olunurdu.
1905-ci ilin baharında və yay aylarında Bakıda baĢlanan
milli hərəkat Azərbaycanın digər bюlgələrinə də yayılырdı.
QoyulmuĢ məhdudiyyətlərə baxmayaraq tцrklər bələdiyyələrə
seчilirdilər. Əlimərdan bəyTopчubaĢov, Adilxan Ziyadxanov,
Ələkbər bəy Rəfibəyov, Ələkbər bəy Xasməmmədov, Cahangir
xan Xoyskinin təĢkil etdiyi yığıncaqlarda mцsəlmanların yerli
idarələrə seчilməsindəki məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması
tələb olunurdu.
Azərbaycan mətbuatında da xalqı oyanıĢa, birliyə чağıran
yazılar dərc olunurdu. Bеlə yazılara Ə.Hцseynzadənin nəĢr
etdirdiyi «Həyat»” qəzetində, Ə. Ağayevin «Kaspi”» qəzetindəki
məqalələrində rast gəlirik. Artıq tцrklər yuxarı instansiyalara
adamlar gюndərir, юz hцquqlarını tələb edirdilər. Bu Qafqaz
mцsəlmanlarının aчıq milli-azadlıq mцbarizəsi idi.
Ġnqilab illərində Azərbaycanda mцxtяlif partiyaların yerli
komitələri, həmчinin digər qruplar da fəaliyyət gюsтərirdi.
Onlardan bəziləri mцtləqiyyət quruluĢunu mцdafiə edir, milli
qırğın tюrətməyə cəhd gюstərirdilər.
1906-1917-ъи иллярдя Русийада али нцмайяндяли ганунвериъилик тясисаты олан Дювлят Думалары фяалиййят эюстярмишди.
Биринъи Дювлят Думасы (1906, 27 апрел-8 ийул) 1906-ъы илин
апрелин 27-дя чаьрылмыш вя ъями бир сессийасы кечирилмишди. Дювлят
Думасына 524 нцмайяндя сечилмяли иди. Думайа сечкиляр 1906ъы илин феврал-март айларында баш тутмушду. Биринъи Дювлят
Думасына сечкиляр Йелизаветпол губернийасында майын 16-да,
Бакы губернийасында ися майын 31-дя кечирилмишди. Сечкиляр
мцхтялиф вахтларда кечирилдийиндян Дума натамам тяркибдя
фяалиййятя башламышды. Биринъи Дювлят Думасына сечилмиш 478
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М.Ялийев Я.Мурадханов И.Зийадханов Я.Щагвердийев Я.Топчубашов

депутатдан 179-у кадет, 63-ц мухтариййатчы, 16-сы октйабрйат,
105-и битяряф, 18-и сосиалист-демократ иди. Думайа бцтцн Ъянуби
Гафгаздан 5 азярбайъанлы депутат сечилмишди. Думанын сядри
С.А.Мураморсевя Щ.З.Таьыйев тябрик телеграмы эюндярмишди.
Думада Бакы вя Йелизаветпол губернийаларыны, щямчинин Бакы
шящярини Ялийев Мяммяд Таьы оьлу, Ясядулла бяй Мурадханов,
Ялимярдан бяй Топчубашов, Исмайыл хан Ябцлфятхан оьлу
Зийадханов, Ябдцрящимбяй Щагвердийев тямсил едирди. Бунларын 3-ц Халг Азадлыг Партийасыны, 1-и, сонунъусу мцсялман
групуну тямсил едирди.
Азярбаъандан олан депутатлар мцсялман фраксийасына
дахил олмушдулар. Онларын сайы 36 няфяр иди. Сай етибары иля онлар
Украйна вя Полшадан олан депутат групундан чох идиляр.
Мцсялман фраксийасы 1906-ъы ил ийунун 21-дя тяшкил олунмуш, 7
няфярдян ибарят бцро сечилмишди. Бцройа Азярбайъандан
Я.Топчубашов
вя
И.Зийадханов
дахил
олмушдулар.
Я.Топчубашов бцронун сядри сечилмишди. Я.Топчубашов аграр
комиссийаснын мцзакиряляриндя иштирак етмишди.
Мювъуд олдуьу 72 эцндя азярбайъанлы депутатлар
тяряфиндян Биринъи Думайа 391 сорьу верилмишди ки, онларын 123ц тяъили иди.
Ингилаби чыхышлы миллят вякилляри чохлуг тяшкил етдийиня эюря
чар 1906 -ъы илин ийулунда Ы Дювлят Думасыны бурахды. Дума
бурахылан кими депутатлардан бир групу, о ъцмлядян
Я.Топчубашов вя И.Зийадханов кадетляр партийасынын Думанын
бурахылмасы
щаггында
етиразына
гошулараг
Выборг
мцраъиятнамясини имзаладылар. Чар бундан гязябляняряк
мцраъиятнамяни имзалайан депутатларын депутат олмаг
щцгугуну алараг щяр бирини 3 ай азадлыгдан мящрум етди.
Икинъи Дювлят Думасына (1907, 20 феврал-2 ийун) сечкиляр
1907-ъи илин йанвар-феврал айларында кечирилди. Думайа сечилян
518 депутатын 104-ц трудовикляри, 98-и кадетляри, 76-сы миллиляри,
65-и сосиал-демократлары тямсил едирдиляр. ЫЫ Дума 1907-ъи илин
феврал айынын 20-дя ачылды. Думайа кадет партийасындан олан
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Головин сядр сечилди. ЫЫ Дювлят Думасы 103 эцн ишляди. 1907- ъи ил
ийунун 3-дя говулду вя йени сечки гануну елан едилди.
ЫЫ Думайа Азярбайъандан Ф.Хойски, Х.Хасмямядов,
И.Таьыйев, М.Шахтахтински, М.Мащмудов, З.Зейналов депутат
сечилмишдиляр. Онлар Думанын ишиндя фяал иштирак етмишдиляр.

Ф.Хойски Х.Хасмяммядов М.Шахтахтински М.Мащмудов З.Зейналов

Ф.Хойски вя Х.Хасмямядов Думанын мцсялман фраксийасынын
бцро цзвц сечилмишди. Депутатлар щаггында гыса характеристикайа
нязяр салаг:
1.Фятяли хан Хойски - 31 йашлы - Москва Дювлят Университетинин щугуг факцлтясини битирмишди. О, Йекатеринодарда яйалят
мящкямясинин прокурору ишлямишди. 2-ъи шюбянин, 6 дума
комиссийасынын цзвц сечилмишди. Халг Азадлыг партийасыны тямсил
едирди.
2. Хасмяммядов Хялил бяй Щаъыбаба оьлу - 34 йашлы - мцлкядардыр. Москва Дювлят Университетинин щцгуг факцлтясини битирмишди. Йекатеринадорда яйалят мящкямясинин йолдашлыг
прокурору ишлямишди. 11-ъи шюбянин, 5 комиссийанын цзвц
олмушду. Халг Азадлыг партийасындан иди.
3.Таьыйев Исмайыл Щаъы Зейналабдин оьлу - 42 йашлы Щ.З.Таьыйевин оьлу иди. Бакы реалны мяктябиндя охумушду,
Коммерсантдыр. 9-ъу шюбянин цзвц олмушду. Битяряф иди.
4. Шахтахтински Мяммядаьа Мяммядтаьы Султан оьлу - 56
йашлы - Сарбон шящяриндя (Франса) мцщазиря динлямиш, Лейпсик
Университетинин фялсяфя факцлтясини битирмишди. «Шярги-рус»
гязетинин нашири, шярг дилляри мцяллими иди. Ярзаг вя аграр
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комиссийанын цзвц сечилмишди. Халг Азадлыг партийасыны тямсил
едирди.
5.Мащмудов Мустафа Щаъы Муса оьлу - 29 йашлы - кяндли.
Кцрдямирдя анадан олмушду. Гори мцяллимляр семинарийасыны
битирмиш, мцяллим, директор муавини ишлямишди. 9-ъу шюбянин, 4
комиссийанын цзвц сечилмишди. Халг Азадлыг партийасындан иди.
6.Зейналов Зейнал Ейнал оьлу - 30 йашлы - кяндли аилясиндян
чыхмышды. Ибтидаи тящсилли иди. «Хязяр - Гара дяниз ъямиййяти» ндя
механик ишлямишди. Мцсялман фраксийасынын сядри, 2-ъи шюбянин, 3
комиссийанын цзвц сечилмишди. Ямяк групуна мянсуб иди.
ЫЫ Дювлят Думасынын да юмрц узун олмады. Чар 1907-ъи ил
ийун айынын 3-дя Думаны бурахаркян билдирмишди ки, «Рус
дювлятини мющкямляндирмяк мягсяди иля йарадылмыш Дювлят
Думасы юз рущу етибариля рус Думасы олмалыдыр. … Дювлят
вятяндашлыьынын кифайят гядяр инкишаф етмядийи уъгарларда Дювлят
Думасына сечкиляр мцвяггяти олараг дайандырылыр». Эюрцндцйц
кими, чар юлкянин тцрк вя мцсялман ящалисини гейри-йеткин елан
едир, онларын сечки щцгугуну мящдудлашдырырды.

Фятяли хан Хойски вя Хялил бяй Хасмяммядов
2-ъи Дювлят Думасынын депутатлары арасында
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Цчцнъц Дювлят Думасында (21 нойабр 1907-1912-ъи ил 9 ийун)
депутатларын сайы 442- йя ендирилмишди.
ЫЫЫ Думайа сечкиляря даир йени гануна эюря яввялляр
Ъянуби Гафгаздан сечилмиш 28 депутат явязиня (Биринъи Думада
онларын сайы 36 няфяр иди) 10 депутат сечилмяли иди. Яэяр яввялляр
Бакы, Йелизаветпол вя Иряван губернийаларынын щярясиндян 3
нцмайяндя сечилирдися, инди щамысындан бир йердя анъаг 2,
Тифлисдян 4 явязиня 1 депутат сечилмяси мцяййянляшдирилмишди. ЫЫЫ
Дума 1907-ъи ил нойабр айынын 21-дя ачылды. Думайа сядр
яввялъя Н.А.Хомйаков сечил мишди, сонра ися сядр йерини
А.И.Гучков вя М.В.Родзйанко тут дулар. Думада 8 комиссийа
тяшкил едилмишди. . Октйабристляр вя онлары горуйанлар 154, ифрат саь,
мютядил саь вя миллиляр 97, кадетляр 54 няфяр мандата сащиб
олмушдулар.
Думанын тяркибинин 45,5%-ни зядяэанлар, 10 %-ни
рущаниляр, 12%-ни таъирляр вя фяхри вятяндашлар, 11%-ни мешшанлар
вя б. тяшкил едирдиляр.
Думада партийалар ашаьыдакы кими тямисил олунмушду:
монархистляр -137 няфяр
октйабристляр -132 няфяр
кадетляр вя онлара гошуланлар -118 няфяр
трудовикляр - 14 няфяр
сосиал-демократлар -18 няфяр
Битяряфляр - 27 няфяр.
Думада азярбайъанлылары Х.Хасмям
мядов (ХАП), ермяниляри И.Сагателйан
(Дашнак стйун), руслары Тимошкин (саь
фраксийачы) тямсил едирди.
Х.Хасмяммядов
бир
нечя
комиссийанын цзвц сечилмишди. О, щцгугшунас
олдуьу цчцн яксяр мцзакирялярдя иштирак
етмишди.
1912-ъи илин ийун айынын 9 - да Дума
Х.Хасмяммядов
фяалиййятини дайандырмышды.
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ЫВ Дювлят Думасына сечкиляр 1912-ъи ил сентйабр-октйабр
айларында кечирилди. Мцсяман, рус вя ермяни ящалисиндян 3
депутат
мцсялманлары
М.Й.Ъяфяров,
ермяниляри
М.И.Папаъанов, руслары ися И.Скобелов тямсил едирди. ЫВ Дювлят
Думасы 1912-ъи ил нойабр айынын 15-дя ачылмыш, Думанын сядри
октйабрист-кадетляр партийасындан олан Родзйанко сечилмишди.
Азярбайъанлы депутат Мяммяд Йусиф Щаъыбала оьлу
Ъяфяров
Бакыда анадан олмушду.
О,
Александров
эимназийасында охумуш, 1912-ъи илдя Москва Дювлят
Университетинин щцгуг факцлтясини битирмишди. Мцсялман
фраксийасынын цзвц иди.
М.Й.Ъяфяров Думада рус империйасынын антитцрк, антимц
сялман сийасятиня мцгавимят эюстярмишди.
1912-ъи илин октйабр айынын 9-да мцсялман фраксийасы юзцнцн рясми тясис йыьынъаьыны
кечирмишди. К.Б.Тевкелов фраксийанын сядри, И.
Ахмйалов катиби сечилмишляр. Думада
Азярбай ъан нцмайяндяляри фяаллыг эюстярмиш,
онлар ана дилиндя тящсил, мящкямя ишляринин
ана дилиндя апарылмасы, щцгуг бярабярлийи,
аграр мясяляляря даир тяклифляр иряли сцрмцшляр.
Бакы главасы Быг, Ъейщун Щаъыбяйли,
М.Й.Ъяфяров
М.Я.Рясулзадя Думаны тябрик етмишляр.
1905-1907-ci illər inqilabı
dюvrцndə чarizm юz hюkmranlığını saxlamaq цчцн bir
sıra tədbirlər həyata keчirirdi.
Belə sцni tədbirlərdən biri də mцxtəlif millətlər arasında ədavət
salmaq idi. M.Ə. Rəsulzadə чarizmin siyasətini tənqid edərək
yazırdı: «Rusiya məmləkətində hюkm sцrən istibdadın ən qədim
və kюhnə цsullaрынdan biri budur ki, istibdad юzцnə tabe olan
millətləri bir nюv ilə yağılaĢdırıb və tutuĢdurub və belə mцxtəlif
millətlər arasında ziddiyйət və dцĢmənчilik salırdı”».
2.2. Qafqazda milli mцnasibətlяrin kəskinləşməsi. Ermənи-Azər
baycan mцnaqişəsi
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Bu цsulla hərəkət etmək цчцн əlveriĢli Ģərait олан бюлэялярдян бири Загафгазийа иди. Burada чarizmin əli ilə yaradılmıĢ erməni-azərbaycanlı ziddiyйəti mюvcud idi. Чarizm XIX əsrin I
yarısınдaн ermənilləri Azərbaycan torpaqlarına kючцrməklə
ziddiyətlərin əsasını qoymuĢdu.
Rusiya imperiyasının tarixi sцbut edir ki, o, юz mцstəmləkələrini
qoruyub
saxlamaq,
imperiyanın
hцdudlaрını
geniĢləndirmək цчцn ermənilərdən istifadə etmiĢdi. Анъаг bu
siyasətdə heч də ermənilərin istəyi yox, Rusiyanın mənafeyi ясас
тутулмушду. Ġstər I Pyotrun, istər чar Aleksandrın, istərsə də
Sovet иmperiyasının vaxtında belə olmuĢdu. Azərbaycan
xalqının tarixində qara ləkə olan 1813, 1828, 1922-ci il
mцqavilələri буна əyani misaldır.
1828-ci il Tцrkmənчay mцqaviləsinə gюrə Ġrandan, sonra
isə Tцrkiyədən Ġrəvan xanlığının əraziсinə, Qarabağ və
Azərbaycan ərazisinin baĢqa vilayətlərinə erməni əhalisinin
kцtləvi kючцрцlməsi baĢlandı. Bunun nəticəsində yerlərdə
demokraфiк dəyiĢikliкляр баш верди. Məsələn: Ġrəvan xanlığının
yerində yaranan «erməni vilayəti» ndə azərbaycanlıların xцsusi
чəkisi 1828-ci ildə 73,8 faiz təĢkil edirdisə, 1834-1835-ci illərdə
bu faiz 46,2-yə enmiĢdi. Mцqavilədən sonra Naxчıvan əyalətində
2.791 azərbaycanlı ailəsi və 434 erməni ailəsi var idisə, sonradan
kючцrцlənlərin hesabına erməni ailələrinin sayı 2.719-a чatмышdı.
1832-ci il kameral sayımına gюrə Qarabağ əyalətində
azərbaycanlılar 64,8 %, ermənilər isə 34, 8 % тяшкил едирди.
Ермянилярин
кючцрцлмяси
идейасынын
мцяллифи
А.С.Qрибойедов «Ермянилярин илк дяфя бурахылдыглары торпаглара
ябяди сащиб дураъагларындан мцсялманлар ичярисиндя йаранан
горхуну арадан галдырмаг вя (сонунъуларын) дцшдцкляри аьыр
вязиййятин узун сцрмяйяъяйини билдирмякля онлары сакитляшдирмяк
мясялясини биз … дяфялярля эютцр-гой етмишик» дейя йазырды.
Грибойедов юзц дя етираф едирди ки, «онлар цчцн (ермянилярин М.Я.) йени олан юлкяйя набяляд олмаьы фаъия иля гуртара биляр».
Ермянилярин кючцрцлмяси иля ялагядар Н.Н.Шавров йазырды ки,
«Биз мцстямлякячилик фяалиййятиня Загафгазийада рус ящалисинин
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дейил, бизя йад олан халгларын… йерляшдирилмясиндян башладыг…
мцщарибядян сонракы ики ил ярзиндя, 1828-1830-ъу иля кими Загафгазийайа Ирандан 40 миндян чох, Тцркийядян 84 миндян чох
еrмяни кючцрмцш вя онлары ермяни ящалисинин азлыг тяшкил етдийи
Йелизаветпол вя Иряван губернийаларынын ян йахшы хязиня
торпагларында… йерляшдирмишик. Йерляшмяк цчцн онлара 200 мин
десйатиндян чох хязиня торпаьы айрылмыш вя онлар цчцн
мцсялманлардан 2 милйон манатлыгдан чох хцсуси сащибкар
торпаьы сатын алынмышдыр. Йелизаветпол губернийасынын даьлыг
щиссяси (индики Гарабаь-М.Я.) вя Ъюйчя эюлцнцн сащили щямин
ермяниляр тяряфиндян мяскунлашдырылды. Гейри-рясми кючянлярля
бирликдя кючцб эялянлярин цмуми сайы 200 мини ютцб кечди».
Эюрцндцйц кими, ХХ ясрин башланьыъында Загафгазийада
йашайан 1,3 милйон ермянинин бир милйондан чоху
Н.Н.Шавровун сюзляри иля десяк, дийарын кюклц сaкинляри олмайыб
руслар тяряфиндян məskunlaĢdırılmıĢdı. Демяли, мцнагишя цчцн
шяраит щяля ХЫХ ясрин орталарында йарадылмышды.
Гərbin hakim dairələri tərəfindən qızıĢdırılан еrməni
separatчıları Tцrkiyənin Zeytun, Sasun,Van vilayətlərində qanlı
faciələr və qırğınlar tюrətmiĢ, мəqsədlərinə nail ola
bilmədiklərindən mцbarizənin mərkəzini Qafqaza keчirmiĢdilər.
1887-ci ildə йарадылмыш Щnчaq /Zəng/, 1890-cı ildə Tiflisdə
тясис едилмиш «DaĢnaгsцtyun”» partiyası erməniləri «Bюyцk
Ermənistan» yaratmaьа рущландырырды.
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1905-1906-cı illərdəki erməni-mцsəlman qırğını zamanı ilk
toqquĢma Bakıda baĢ vermiĢdi. Buna baĢlanğıc цчцn səbəb
Ağarza adlı bir azərbaycanlının fevralın 2-də Bakının Quba

Щынчаг кюнцллцляриндян бир груп.

meydanı adlanan yerdə daĢnaklar tərəfindən, fevralın 6-da isə
digər azərbaycanlının istintaqa aparılarkən erməni əsgəri
tərəfindən юldцrцlməsi oldu. Polis və ordunun еtinasızlığı
nəticəsində Bakıda 3 gцn qırğın və qarət baĢ verмишdi. M. S.
Ordubadi «Qanlı illər»” əsərində bu hadisədən bəhs edərək
yazlrdı: «...sцni və чoxdan bəri hər iki millətin zatına
qondarılmıĢ ixtiĢaĢ bombası partladıldı və bцtцn Qafqaz aləmi
bu bombanın təsiri Ģiddətindən yanıb yaxıldı. Gюrəsən, o
partlayıcı maddə həqiqətən də bomba imiĢ? Bəli, bu bomba
fevralın 6-da baĢ verən Bakı faciəsidir ki, bцtцn Qafqaza buradan atəĢ aчıldı». Bununla da, təxminən iki il davam edən
erməni-azərbaycanlı qırğını baĢladı.
Bakıdan sonra 1905-ci ilin may-iyun aylarında ermənimцsəlman qırğını Ġrəvan, Naxчıvan, ġuĢa, Cəbrayıl və Qaryagini
əhatə etdi. 1905-ci ilin yayında Bakıda, Gəncədə, ġuĢada,
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Zaqafqaziyanın digər yerlərində erməni-mцsəlman qırğınına чar
hюkuməti tərəfindən yenidən rəvac verildi.
1905-ci ilin sentyabrın axırlarında Qazax Ģəhəri yandırıldı.
Noyabrda Gəncədə və Tiflisdə də erməni-mцsəlman гырьыны
тюрядилди.
Bəs kim idi bu faciənin arxasında duran və onu tюrədən?
Bюyцk Cəfər Ъаббарлы «1905-ci ildə» əsərində фаъиянин
сябябкарыны «İşıqları sюndцrцn, atan kazaklardır» - дейя ifadə
etmiĢdi. Башга сюзля, бюйцк рус шаири Александр Блокун тябиринъя
десяк, Русийаны Аллащ она эюря йаратмышды ки, дцнйа халглары,
юлкяляри неъя йашамамаг лазым эялдийини бахыб эюрсцнляр.
1905-ъи илдя Бакыда башланан милли гырьын мцсялманларын
доьма йерляриндян говулмасы иля мцшайят олунурду. Бу гятлляр
вя гарятляр планлы олуб, щяр ики тяряфдян юлянляр вя йаралананлар
вар иди. Февралын 6-дан 10-а кими давам едян гырьында щяр ики
тяряфдян- азярбайъанлылардан вя ермянилярдян миндян чох адам
юлдцрцлмцшдц. Лакин ермянилярин планы баш тутмады, мяьлуб
олдулар.
Ермяниляр Бакыдакы мяьлубиййятин явязини Нахчыванда чыхмаг истядиляр. Нахчывандакы щадисяляря губернаторлуг мящял
гоймады. Нятиъядя адамлар юлдцрцлдц, евляр, маьазалар
йандырылды, мал-гара гарят олунду.
Ян дящшятли щадися Ъящри кяндиндя баш верди. Казакларла
бирляшян ермяни гулдурлары кянди харабазара чевирдиляр.
1905-ъи ил ийун айынын 16-да дашнаклар Ъябрайылда вя Зянэязурда гятлляр тюрятдиляр. Иyun ayının 9-da ermənilər azərbaycanlılar
yaĢayan Təkiyə kəndinə hцcum etдиlər. Mцsəlmanlar silahsız
olduğu цчцн kəndi boĢaldaraq arvad-uĢaqlarını gюtцrцb dağlara
qaчдыlar. Ermənilər Axund Məhəmməд Əli Mirzə Əbdцл Hцseyn
Qazızadənin imarətinə od vurmuĢ, 200 –дяк quran və mцqəddəs
kitablarы yandırmıĢлар. Eчmədzinin 9 məĢhur azərbaycanlı kəndi
dağıдылmıĢdı.
1905-ъи ил щадисяляри ичярисиндя Шуша щадисяляри даща фаъияли
иди. Ермяниляр Шуша дюйцшцня хцсуси щазырлыг эюрмцшдцляр. 1905 ъи ил августун 8-дя Ъянуби Азярбайъандан эялмиш 17 фящлянин
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гятли иля дюйцшляр башланды. Тифлисдян кюмяйя эялян ермяниляр,
щямчинин рус ордусунда гуллуг едян ермяниляр азярбайъанлылары
атяшя тутдулар. Азярбайъанлылар ермяни дашнагларына лайигли
ъаваб вердиляр. Августун 16-дан 21-дяк давам едян Шуша
гырьынында Азярбайъан тцркляри гялябя чалдылар. Лакин август
мяьлубиййяти ермяниляря дярс олмады. Онлар Эцлаблыда,
Малыбяйлидя, Коланыда вя диэяр кяндлярдя гырьын тюрятмяйя ъящд
етсяляр дя, лайигли ъаваб алдылар. Дюйцшдя 200-дян чох ермяни
юлдцрцлдц.
1906-ci il iyun айынын 29-da ермяниляр Qafan rayonunun
mədən bazarını dağıtdıqdan sonra Karxana kəndinə hцcum
eдирlər. Qana susamıĢ ermənilər gizli sığınacaqda daldalanan
30-dək qadını qətlə yetirдикдян сонра, еlə həmin gцn Xələc,
SaldaĢlı, Ġncəvar, DaĢnov kəndlərini dağıtmıĢ, Qatar kəndinə
hцcum etmiĢlər. Онлар 750 tцstцdən ибарят 3.500 nəfər əhalisi
olan Qatar kəndini dağıtdıqdan sonra Oğчu, Sabadin, Aralık,
Pirdavan və Atqız kəndlərini qarət eтмишdilər.

Дашнаг дястяляри Азярбайъан кяндиня щцъума кечяркян.

Saqqarasuda erməni millətчiləri bəĢəriiyyət tarixində
dəhĢəti ilə seчilən faciə tюrəдирlər. M. S. Ordubadi yazır:
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«Saqqarasuda sığınacaq etmiĢ camaat qırılıb, qaчıb
qurtardıqdan sonra Molla Həsən Əfəndinin baĢında yanında bir
чox юvrət Quran əlində ermənilərin qabağına чıxıb, Quran xatiri
цчцн rəhm istəyib ağlasalar da, Quranы, bəlkə Ġncili mцbarəkdə
tanımayan qansızlar hamısını vəhĢiliklə юldцrdцlər”».
M.S.Ordubadi avqust ayının 18-də olan hadisələri вя dəhĢətləri
юz gюzləri ilə gюrmцĢ bir qadının dili ilə belə təsvir edir: «Ayın
18-də sцbh zamanı namazından sonra camaatın sığınaq etdiyi
meĢəyə girdik. Bir az getdikdən sonra 25 yaĢlarında bir qadın və
bir cavan oğlan cənazəsi gюrцnцr. Bələdчinin rəvayətinə gюrə ər
və arvad imiĢ, bir yerdə doğranmıĢlar. Buradan keчəcək dəstə
Molla Həsən Əfəndinin Ģahadətgahına yaxınlaĢır. Onun bədəni,
canamazı və s. mцqəddəs əĢyaları yandırılmıĢdı. Həsən
Əfəndinin qətl yerindən bir az шimala doğru bir palaz parчası
gюrцndц. Bu, camaatın hamısını ağlatdı. Zira palazı kənara
чəkən kimi 15 nəfər цzlərində чiчək, yəni abilə əlaməti sюnməmiĢ
kюrpə cocuqların kəsilmiĢ baĢları və bir para bir-birinə qarıĢmıĢ
bədənləri gюrцnцrdц. Cənub səmtdə həddən artıq arvad-uĢaq
bədənləri tюkцlmцĢdц».
Bu əsil soyqırım, ermənilik idi. Bюyцk ədib M.S.Ordubadi
bu vəhĢiliklərin səbəbini 1) еrməni «DaĢnaksцtyun» komitəsinin
mцstəbiд idarə цsulunu yaraтmasıнда; 2) мəhəlli hюkumət
məmurlarının mцharibə zamanlarında etinasızlığıнда: 3)
мцsəlmanların elmsizliyi və mцasir iĢlərdən bixəbər
olmalarıнда; нящайят, 4) еrmənilərin avtonomiya- idarə
muxtariyyatı həvəsində olmalarıнда эюрцрдц.
Беляликля, рус империйасынын полиси вя ордусунун эюзц
гаршысында террор баш алыб эедирди. Дювлят ися ящалинин
мцдафиясиня ящямиййят вермирди. Она эюря дя, Азярбайъан
зийалылары, милли-демократик вя милли-азадлыг щярякатынын юндярляри
халгын рущундакы горхуну чыхармаг, мяьлубиййят щиссинин кюк
салмасына йол вермямяк цчцн щакимиййятя мцраъият етмяйи
ваъиб сайырды.
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МцnaqiĢəнин dərinləĢдийини və getdikcə kəskin xarakter
aldıьыны эюрян чar hюkuməti mцəyyən tədbirlər fikirləĢməйə
baĢladı. 1906-cı ilin fevralın 20-də Tiflisdə Qafqaz caniĢini
Vorontsov-DaĢkovun baĢчılığı ilə erməni-mцsəlman sцlh məclisi
aчıldı. Məc liсdə caniĢinin nцmayəndəsi, Tiflis, Ġrəvan, Gəncə
qubernatorları, Krım sultanı, erməni-mцsəlman nцmayəndələri Əhməd bəy Ağayev, Kərbalayi Ġbrahim oğlu Vəkilov,
Г.Qarabəyov,
Ə.Xasməmmədov,
Ədilxan
Ziyadxanov,
Məmməd bəy ġahmalıyev вя б. var idi.
Məcliсdə bir neчə məsələ, o cцmlədən ermənilərin
Qafqazda terrorчu əməlləri mцzakirə edildi. Lakin Tiflis məclisi
mцnaгiĢənin qarĢısını ala bilmədi.
1905-1906-cı il hadisələri azərbaycanlıları mцəyyən qədər
ayıltdı. Milli oyanıĢ sцrətləndi. Milli qırğın siyasi cəhətdən ifĢa
olunmağa baĢladı.
ХХ яsrin əvvəllərində
Azərbaycanda demokratik ideyalar formalaĢırdı.
Ġлk sosial-demokrat dərnəklərи yaranırды. 1901-ci
ildəн RSDFP-nin Bakı Komitəsi фяалиййятя башламышды. Lakin bu
təĢkilatlara dili, yerli адят-ənənələri bilməyən, əsasən kənardan
gəlmiĢ qeyri-azərbaycanlılar (əsasən rus dilli fəhlələr) daxil
olduğundan onların təsiri Bakıdan kənara yayıla bilmirdi. Belə
bir Ģəraitdə M.Ə.Rəsulzadə 1902-ci ildə Bakıda «Mцsəlman
gənclik təşkilatı»”нын ясасыны гойду. Sonralar bu təĢkilat
«Mцsəlman demokratik «Mцsavat» cəmiyyəti» adı ilə gizli
fəaliyyət gюstərмiш və onun bir qolu da Ġranda yaradılмышdı.
Həmin cəmiyyətin bir qrup mцsəlman sosialistləri M.
Mюvsцmov, M.Ə.Rəsulzadə, M.H. Hacınski və baĢqaları 1904cц ilin oktyabrında mцsəlman sosial-demokrat təĢkilatı olan
«Щцmmət» i yaratdılar. TəĢkilat «El bir olsa dağ oynadar
yerindən» devizi ilə «Hцmmət» adlı qəzeti buraxdı.
2.3. Şimali Azərbaycanda ictiмаи
hərəkatların, siyasi partiyaların və
təşkilatların təşəkkцlц. Milli-demo
kratik hərəkatın genişlənməsi
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«Hцmmət» чilər 1906-cı ildə II Dюvlət Dumasınда
keчirilən sekчilərdə fəal iĢtirak eтdilər. Onlar qəzet səhifələrində
xalqı maariflənməyə, mədəni yцksəliĢə чağırırdılar. «Hцmmət»
azərbaycanlılardan baĢqa Dağıstandan gəlmiĢ fəhlələri,
Volqaboyu tatarlarını da юz ətrafında birləĢdirирди. «Hцmmət»
RSDFP-nin Bakı Komitəsi ilə əlaqəyə girmiĢdi. Бир гrup erməni
sosial-demokratlarы ilə birgə iki dildə gцndəlik buraxılan
«Dəvət-Qoч» (ЧağırıĢ) mətbu orqanını nəĢr etməyə baĢlamıĢdı.
1906-1907-ci illərdə leqal «Təkamцl» ” və qeyri-leqal «YoldaĢ»
(1907-1908) qəzeti nəĢr olundu.
«Hцmmət» in yerlərdə Ģюbələri var idi. 1905-ci ilin
sonunda Tiflis Ģюbəsinin ятрафында 100-dən чox цзв топланмышды.
Onlardan
A.YцzbaĢov,
Ə.Bayramov,
Ə.N.Qarayev,
M.Mirheydərzadə və baĢqaları dаha fəal idilər. ġюbənin mюhцrц
var idi. Sonralar Ġ.Əbilov, Ə.ġeyxцlislamov, С.Ağamalıoğlu və
baĢqalarы da Tiflis Ģюbəsinə daxil olмушdular.
1905-1907-ci illərдя Rusiya inqilabının məьlubiyyəti ilə
əlaqədar irticaнын hцcuma keчмяси сябябли 1907-ci ilin iyununda
N.Nərimanov, S.M.Əfəndiyev, B.M.Sərdarov həbs edildi. M.Ə.
Rə sulzadə, Ġ.M.Əbilov, D.X.Bцnyadzadяnin Ġrana mцhacirəti
нятиъя синдя «Hцmmət» in siyasi fəaliyyəti xeyli zəifləди.
Azərbaycan ziyalıları vəziyyətə uyğun olaraq mцtləqiyyətə
qarĢı цmumxalq mцbarizəsini təĢkil etmək цчцн kцtləvi-siyasi iĢi
geniĢləndirdilər. Bu iĢdə 1906-cı ilin martında yaradılan «Nicat»,
«Səadət» mədəni-maarif ocaqları, C.Məmmədquluzadənin təsis
etdiyi «Molla Nəsrəddin» jurnalı mцhцm rol oynadı. Jurnalın
ətrafında Ə.Əzimzadə, Ə.Haqverdiyev, Ə.Qəmgusar, Ə.Nəzmi,
Ю.Nemanzadə, M. S.Ordubadi və b. birləĢmiĢdi. 1905-ci ilin
yazında Gəncədə «Difai» (dəfn edən) partiyası yaradılды.
Юзцнц «Гафгаз мцсялман мцдафия комитяси» адландыран
«Дифаи» партийасынын програмында йазылырды: «Ясас мягсяд
Гафгазда йашайан бцтцн халглар арасында сямими гардашлыг вя
бирлик йаратмагдыр».
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Партийа ермяни терроруна гаршы эярэин мцбаризя
апараъаьыны, щямчинин йерли сатгынлары ъязаландыраъаьыны бяйан
етмишди. Нятиъядя, партийа тяряфиндян Шушада азярбайъанлыларын
гырьынында ермяниляря кюмяк едян Голашаров, Эянъя
губернаторунун мцавини Кершински, Шушада рус щярби мящкямяляринин прокурору Лунйакин, Эянъянин полис ряиси Банников,
Тяртярин полис ряиси Теликински мящв едилдиляр. Сiyasi mюvqeyində
demokratik olан партийанын əhali arasında nцfuzu бюйцк idi.
Partiyaда тacirlər, kəndlilər, tələbələr, vəkillər, qiсmən həkimlər
цстцнлцк təĢkil edirdilər. Xan və bəylər цчцn partiyanın qapıları
bağlı idi.
«Difai» partiyası аqrar məsələнин щялли мягсядиля mцlkədar
torpaqlarının əvəzsiz olaraq kəndlilərə paylanmasıны nəzərdə
tuturdu. Paрtiyanın Mərkəzi Komitəsi Bakıda yerləĢirdi. Onun
ġuĢada, Ağdamda, Bərdədə, Tərtərdə, Yelizavetpolda
komitələri фяалиййят эюстярирди. Ġlhamveriъисi doktor Əhməd bəy
Ağayev idi.
«Difai» təĢkilatının aqibəti faciəli oldu. CavanĢir qəzasının
pristavı Ġsmayıl bəy Qəhrəmanbəyovun verdiyi danos əsasında
Qazı Molla Məhəmməd Axund PiĢnamazzadə, Ə.Rəfibəyov,
Ələsgər bəy Xasməmmədov həbs olunдuлар. Əhməd bəy Аğayеv
ися 1908- ъи илдя mцhacirət eтмяйя мяъбур олду.
1905-ci ildə Gəncədə ġəfi bəy Rцstəmbəyov tərəfindən
«Qeyrət»
təĢkilatı
yaradıldı.
Партийайа
Я.Ряфибяйов,
Я.Хасмяммядов вя А. Гулийев рящбярлик едирдиляр. Г.Фяттащов,
М.Щ.Исмайылзадя, Н.М.Щямзяйев, М.Хялилов да тяшкилата цзв
идиляр.
Тяшкилат яввялъя юзцнц «Тцрк сосиал-федератив ингилаби
комитяси» адландырараг ейни адда вярягяляр бурахмышды.
Вярягялярдя Азярбайъан халгына гаршы тюрядилян сойгырымларла
ялагядар бцтцн гцввяляр милли гырьын тяшкилатчыларына гаршы
мцбаризяйя чаьырылырды.
Мялум олдуьу кими, Балкан мцщарибяляринин башланмасы
иля ялагядар Русийа-Тцркийя мцнасибятляри кяскинляшмишди.
Азярбайъанын сосиал-федералистляри фяалиййяти эенишляндиряряк,
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Русийа
тяркибиндя
мухтариййат
идейаларынын
тяблиьини
эцъляндирмяйя башладылар. Лакин башланмыш репрессийалар
«Гейрят» ин бязи цзвляринин щябси иля нятиъялянди, тяшкилатын
фяалиййяти дайандырылды. 1912-ъи илядяк фяалиййят эюстярян пartiya
haqqında tarixi ədəbiyyatda ətraflı məlumat yoxdur.
Бящс олунан дюврдя фяалиййят эюстярян тяшкилатлар ичярисиндя
«Mцsəlman xeyriyyə cəmiyyəti» və «Qarabağ birlik мяълиси» дя
хейли нцфуза малик иди.
«Mцsəlman xeyriyyə cəmiyyəti» Bakıda yaradılmıĢdır. Ъəmiyyətiн komitələri ġuĢada fəaliyyət gюstərirdi.
«Qarabağ
birlik məclisi»nin
sədri
Kərim
bəy
Mehmandarov idi. Yaradılmasının təĢəbbцsчцləri Qarabağın
Ģəhər tacirləri və ziyalıları, qolчomaq tacirlər və zəngin adamlar
idi. Bu partiya «Hidayət» adlı mцsəlman xeyriyyə cəmiyyətinin
qanadı altında yara dılmıĢdı. 400 gəncdən ibarət dюyцĢ drujinası
var idi. TəĢkilatın proqramında əsas məqsəd kimi hюkumət
idarələrinin baykot edilməsi, aqrar məsələ, partiya tələblərinə
tabe olmayanların cəzalandırılması məsələləri əks olunmuĢdu.
Bu təĢkilatın da məqsədi ermənilərlə toqquĢmanın qarĢısını
almaq idi. 1907-ci ilin sentyabr айынын sonunda partiya
fəaliyyətiни dayandırır. 1908-ci ilin aprelində ġuĢa komitəsinin
binası yandırılır. Komitə цzvləri sцrgцn olunur.
1907-ci иlin may ayında korpus topoqrafı, polkovnik
Ġbrahim Vəkilov Tiflisdə «Mцdafiə» partiyasıны yaradır. Partiya
«Difai» nin proqramını qəbul етмишди. «Mцdafiə» kəndlilərin
məiĢət və mədəniyyətiнря гайьы эюстярилмяси, онларын
mцlkədarlara verdikləri bəhrə vergisindən azad olunması, mюvcud dюvləт quruluĢunun devrilməsi vəzifələrini qarĢısına məqsəd
qoymuĢdu. Партийанын ясас диггяти дашнагларын азярбайъанлылара
гаршы тюрятдикляри сойгырымла ялагядар чаризмин Азярбайъанын
гярб гязаларында йерляшдийи казак щиссяляринин бойкот едилмясиня
йюнялмишди. Партийанын мərkəzи Vladiqafqazda yerləĢirdi.
Партийа фяалиййятини 1909-cu ildə dayanдырmıĢdı.
Gюrцndцyц kimi, əsrin əvvəlində yaradılan partiyalar,
təĢkilatlar və cəmiyyətlər kцtlələr arasında kцtləvi siyasi iĢ aparır
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və bu proseslərin baĢında Azərbaycan ziyalıları dururdular.
Онлар Rusiyanın цmumdюvlət ишляриня qoĢuluр вя ilk dəfə olaraq
bцtцn Rusiya mцsəlmanlarını birləĢdirən ilk siyasi təĢkilatRusiya Mцsəlmanlar Ġttifaqınıн yaradılмасы зярурятини анлайылар.
Нящайят, «… 1905-ci il aprelin 8-də Pеterburqda RəĢid
Əfəndiyevin evində Əlimərdan bəy TopчubaĢov, Əhməd bəy
Ağayev, Əli bəy Hцseynzadə, Alim Əfəndi Maqsud və Binyamin
əfəndi Ədhəm toplanıрlar». Toplantının мягсяди bцtцn Rusiya
mцsəlmanları цчцн mцĢtərək siyasi bir heyət qurmaq məsələsiнин
щялли йоларыны тапмаг олур”. Bir neчə gцndən sonra Krımdan
gələn Ġsmayıl bəy Qaspiralı да bu fikrə həmrəy olduьуну билдирир.
1905-ъи ил август айынын 15-дя Нижни-Новгородда
йармарка заманы Русийа мцсялманларынын биринъи гурултайы
кечирилир. Гурултайда 150-дяк нцмайяндя иштирак едирди.
Щюкумятин рясми разылыьы олмадан кечирилян гурултайа Гафгаз,
Крым, Казан, Тцркцстан, Сибир вя б. йерлярдян 15 нцмайяндя
эялмишди. Исмайыл бяй Гаспиралы гурултайын сядри, Ялимярдан бяй
Топчубашов, Ряшид Ибращимов вя Ябцлсцгут Ахматов ися онун
мцавинляри сечилирляр. Гурултайда мцзакиря едилян ясас
мясялялярдян бири сийаси вя мядяни сащядя бцтцн Русийа
мцсялманларыны бирляшдирмяйя габил мцсялман сийаси партийасынын
йарадылмасы мясяляси олур. Мцзаки рялярдян сонра «Иттифагимцслимин» ин (Цмумрусийа Мцсялманлары Иттифагы) йарадылмасы
гярара алыныр. Гурултайын гябул етдийи гятнамядя бцтцн Русийа
мцсялманларынын ващид щярякат чярчивясиндя бирляшдирилмяси,
бцтцн миллятлярин нцмайяндяляринин бярабяр сурятдя тямсил
олунмасы ясасында Русийада конститусийалы монархийанын
гурулмасы, мцсялман вя рус ящалисинин щцгуги ъящятдян
бярабярлийи, мцсялманлара гаршы айры сечкилик салан бцтцн
ганунларын вя идаряетмя методларынын ляьв едилмяси, мцсялманларын тяряггиси вя с. мцддяалар яксини тапмышды.
Uzun mцzakirədən sonra gələcək qurultayın toplanmasına
və «Rusiya Мцsəlmanları Иttifaqı”» нын proqram layihəsinin
hazırlanmasına qərar veriliр. Beləliklə, qurultayın чağırılması və
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yeri haqqında mцbahisələr olsa da, hər halda «Ġttifaqın”» təsis
qurultayı baĢ tutmuĢ və əsas addım atılmıĢdı.
«Rusiya Мцsəlmanları Иttifaqı».
1. Vahid
dюvlət
чərчivəsində
bцtцn
Rusiya
mцsəlmanlarının birləĢdirilməsi;
2. Bцтцн millətlərin nцmayəndələrinin bərabər surətdə
təmsil olunması əsasında konstitusiyalı monarxiyanın
qurulması;
3. Mцsəlman və rus əhalisinin hцquqi cəhətdяn bərabərliyi,
mцsəlmanlara qarĢı bцtцn ayrıseчkilik salan qanunların,
idarəetmə metodlarınын ləvğ edilməsi;
4. Mцsəlmanların mədəni və maarif tərəqqisi haqqında
qərar qəbul eдiр.
Русийа мцсялманларынын икинъи гурултайы- 1906-ъы илин йанвар
айынын 13-23-дя Петербургда эизли шяраитдя, əvvəlcə Murtuza
əfəndi Vahabın evində verilən ziyafətdə рясми иъазя олмадан
кечирилир. Гурултайда 100-я йахын нцмайяндя иштирак етмишди.
Азярбайъан мцсялманларынын нцмайяндяляри- Ялимярдан бяй
Топчубашов, Гара бяй Гарабяйли вя Ясядулла Ахундов
гурултайын ишиндя фяал иштирак етмишляр. Гурултайда «Иттифагын»
програм вя низамнамя лайищяляри, 1-ъи Дювлят Думасына
сечкилярдя тактикасы мцзакиря олунмуш, 23 бянддян ибарят
низамнамя вя мцвяггяти програм лайищяси гябул едилмиш,
нювбяти гурултайа гядяр чатышмазлыгларын арадан галдырылмасы
тювсиййя олунмушду. Гурул- тайда Дума сечкиляриндя кадетлярля
бирликдя щярякят етмяк гярара алынмышды.
II qurultay yanvar айынын 22- дя Peterburqda Həsən
Əfəndi Həbibullahın evində qurban bayramı mцnasibətilə 200
nəfərя yaxın adamın iĢtirakı ilə топлашан йыьынъагда ишини davam
eтмишdi. Йыьынъаьа Ə. TopчubaĢov sədrлик етмишди.
Русийа мцсялманларынын цчцнъц гурултайы- 1906-ъы ил августун 15-21-дя Нижни - Новгородда, Oka чayınда «Qustav
Struve» эямисиндя топланмышды. Я.Топчубашовун сядрлик етдийи
гурултайда 800 нцмайяндя, щямчинин мцсялман гязетляринин
наширляри иштирак етмишляр. Гурултайда щяр бири 156 няфярдян ибарят
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ики комиссийа (тящсил вя дини ишляр цзря) йарадылмышды. Комиссийа
сядрляринин мярузяляри ясасында 33 маддялик «Мяктяб ислащаты»
вя 13 маддядян ибарят дини сийасятин тякмилляшдирилмяси щаггында
гярар гябул едилмишди.
Гурултайын ишиндя ян ящямиййятли щадися «Иттифаги
мцслимин» ин Ялимярдан бяй Топчубашов тяряфиндян щазырланан
11 бюлмя вя 79 маддядян ибарят програмынын гябул едилмяси
олур. Програмын сийаси щиссяси кадет партийасы програмына уйьун
олса да, бир сыра тялябляр дя нязярдя тутулмушду. Програмда
конститусийалы монархийа идейасы иряли сцрцлцрдц.
Гурултайда Ъянуби Гафгазда милли мцнагишяляря сон гойулмасы щаггында гятнамя гябул олунур. Иттифагын Дювлят
Думасында мцсялман фраксийасынын фяалиййятиня рящбярлик едяъяк
15 няфярдян ибарят Мяркязи Комитя вя онун няздиндя 3 няфярлик
даими буро сечилир. Гурултайда Я.Топчубашов МК-нын вя
бцронун цзвц сечилмишди..
Ġ.Qaspиralı və Yusif Akчura qurultaya rəhbərlik edə bilmə
сяляр дя, qurultayın iĢinə yцksək qiymət verмишlər Y. Akчura
yazırdı: «ĠĢtirakчıların hamısı eyni siyasi gюrцĢlц deyilди, birbirinə tаmamilə əks siyasi və iqtisadi fikir sahibləri idilər. Ancaq
onlаrı bir-birinə bağlayan iki tel mюvcuddur «eyni dindən və
tцrk olmaları». Xцlasə, bu toplantı, mitinq вə qurultay, bəlkə
Rusi yadakı mцsəlmanların dini, milli mцĢavirə məclisləri,
«siyasi цmmətləri», fransız anlamı ilə qarĢılığını sюyləsək milli
parlamentləri» idi.
«Ġttifaqın» III qurultayında Ə.TopчubaĢov demiĢdi: «Ey
mюminlər, ey qardaĢlar, bu gцn o qədər məmnun oldum ki, bu
məmnunиyyətimi sizə heч bir dillə tərif edə bilmərəm. Mən bu
gцnц heч vaxt xatirimdən чıxartmayacam. Bu gцnцn, bundan
sonra Цmumrusiya mцsəlmanları цчцн milli bayram gцnц
olacağı Ģцbhəsizdir. Biz tцrk balaları, əslimiz bir, nəslimiz bir,
dinimiz birdir».
Qurultay, 15 avqust эцнцнцн bцtцn Rusiya mцsəlmanları
arasında
bayram
edilməsini
qərarlaĢdırır.
Rusiya
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mцsəlmanlarının IV qurultayının 1907-ci il avqustun 10-da yenə
Nijni - Novqorodda keчirilməsi qərara alınır.
«Rusiya mцsəlmanları ittifaqının» yaradılması, цч
qurultayın keчirilməsi, nizamnamə və proqramın qəbul edilməsi,
xцsusilə burjua ziyalılarının вя nцmayəndələrinin bu prosesdə
iĢtirakı gələcək milli-azadlıq hərəkatının gediĢinə юz mцsbət
təsirini gюstərdi.
Bəhs etdiyimiz dюvrdə Azərbaycan qadınları da ictimai-siyasi
fəaliyyətə qoĢulmuĢdular. 1906-cı il avqust айынын 22- дя təsdiq
olunmuĢ Nizamnamə əsasında fəaliyyətə baĢlайан «Nicat» cəmiy
yətinin sıralarında P. Qasımova, X.Əlibəyova, Ə.Əfəndiyeva,
S.Axundova, H.Axundova, S.Əbdцrrəhman, S.Vəzirova, Ə.Tere
kulova,
X.Əmircanova,
P.Hacıbababəyovа,
Qərib-Sultan
Xanlarova, A.Hacı Qasımova və baĢqaları var idi.
Ъямиййятин «Nicat» qəzeti Ġsa bəy AĢurbəylinin
redaktorluğu ilə nəĢr olunurdu.
O zaman Bakıda «Наши дни» (Bizim gцnlər) baĢlıqlı vərəqələr buraxan «Əşşəms» mцsəlman partiyası, mцxtəlif intibahnamələr buraxan «Тцrk sosial-inqilabчı ittifaqı komitəsi»” və
«Tцrk sosial-federalist inqilabi komitələri», «Konstitusiyalı
demokrat partiyası», «Хalq azadlığı» partiyası, «Qafqaz ordusu
rabitəчиlərinin ittifaqı» da fəaliyyət gюstərirdi.
1906-cı ilin iyunundan Bakıda «Anarxiya» cəmiyyəti
fəaliyyətə baĢlaйıр. Онунла йанашы Bakıda «Anarxistkommunist»lərin Bakı federasiyası, «Bakı Krasnaya Sotnya»sı,
«Terror qrupu» da fəaliyyətдя иди .
Эюрцндцйц kimi, əsrin birinci on illiyində Bakıda və Bakı
quberniyasında чoxsaylı mцxtəlif nizamnamələri olan mцxtəif
məqsədli partiyalar, təĢkilatlar və cəmiyyətlər fəaliyyət gюstərirdi.
Polis depаrtamentiнин xцsusi Ģюbəsinin qeydiyyatına gюrə 1909-cu
il yanvarın 1-dən iyulun 1-nə qədər olan dюvrdə Bakıda йухарыда
гейд олунанлардан башга «Rusiya SDFP», «Sosialist inqilabчılar
partiyası», «Dəmiryol ittifaqı», «Daşnaksцtyun», «Щnчaq», «Er-
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məni sosial-demokrat fəhlə təşkilatı» вя «Hцmmət»” təĢkilatları
фяалиййятдя olmuĢdu.
Adları qeyd олунан partiyalarla yanaĢı «Kapitala юlцm!»,
«Anarxist kommunistlər», «Balaxanı Bakı anarxist-kommunistlər»
qrupu, «Земля и Воля» anarxist-kommunistlər qrupu, «Ужас» anarxist-kommunistlər partiyası вя bir sırа диэяр quldur dəstələrи də
mюvcud idi.
Цmumiyyətlə, bəhs олунан dюvrdə yaranan və fəaliyyət
gюstərən partiyalar, təĢkilatlar və cəmiyyətlər Azərbaycanda
nцfuzlu bir siyasi partiyanın meydana gəlməsi цчцn Ģərait
yaratмышdı. Belə partiyalardan biri «Mцsavat» partiyası oldu.
Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında mцhцm rol oynayan

«Мцсават» партийасынын йарадыъылары –

М.Яли Рясулзадя Аббасгулу Казымзадя Таьы Наьыйев

«Mцsavat» partiyası 1911-ci ildə Bakıda keчmiĢ «Щцmmət»
чilərdən M. Əli Rəsulzadə, Tağı Nağıyev, Abbasqulu
Kazimzadə, Kərbalayı Vəli Mikayılzadə və Qulam Rza ġərifzadə
tərəfindən tam gizli təĢkil edilmiĢdi. Onun Zaqafqaziyanın hər
yerində, Дağıstanda, Ġranda вя Azərbaycanda йерли təĢkilatları
yaradılmıĢdı.
«Mцsavat»ın proqram bəyanнaməsi islami mahiyyətdə idi.
Həmin proqram səkkiz maddədən ibarət idi. Ən mцhцmlərinə
aĢağıdakıları gюstərmək olar:
- mцstəqilliyə nail olmuĢ mцsəlman юlkələrinin mцs
təqilliyinин qorunmasına, mцstəqilliyini itirmiĢ mцsəlman
юlkələrinə mцstəqillik əldə etməkdə kюmək etmək;
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- millət və məzhəb fərqi olmadan bцtцn mцsəlman xalqlarının birləĢdirilməsi;
- mцsəlman birliyinə və irəliləyiĢinə yardım edəcək
partiyalarla əlaqə saxlamaq;
«Mцsavat» partiyasının Ģцarı belə idi: «Tцrkləşmək,
İslamlaşmaq, Mцasirləşmək». Пartiya юz proqramında ictimai,
dini, aqrar, fəhlə, maarif məsələlərinə xцsusi fəsillər ayırmıĢ,
dюvlət quruculuğu, hər bir muxtar qurumun və vətəndaĢların
hцquqları, maliyyə və iqtisadi siyasət, məhkəmə iĢləri haqqında
yeridəcəyi siyasи xətt geniĢ izah olunmuĢdu.
1913-cц ildə M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycana qayıdaraq
«Mцsavat» a цzv olur və tezliklə onun rəhbərinə чevrilir. 1914-cц
ilin oktyabrından mцəyyən vaxtlarda «Ġqbal»” qəzetinin baĢ
redaktoru olан М.Я.Рясулзадя 1915-ci ilin oktyabr ayından
«Aчıq sюz»” gцndəlik qəzetini nəĢr etməyə baĢlaйır.
Fevral burjua inqilabından sonra «Mцsavat» aчıq
fəaliyyətə keчiр. Rusiyada monarxiya цsul-idarəsi devrildikdən
az sonra Gəncədə Nəsib bəy Yusifbəylinin rəhbərliyi altında
tцrk federalist partiyası olan «Tцrk ədəmi-mərkəziyyət firqəsi”»
йарадылыр. Bu partiya bir nюv «Difai”» нin davamı idi. Əgər 1905ci ildə onlar Rusiyanı federativ Ģəkildə qurmaq və
Zaqafqaziyaйа muxtariyyat verilməsini дцшцнцрдцлярся, 1917-ci
ildə Azərbaycana muxtariyyat verilməsini тяляб едирдиляр.
1917-ci ilin iyun айынын ikinci yarısında «Mцsəlman
demokratik «Mцsavat» partiyası ilə «Tцrk ədəmi-mərkəziyyət
firqəsi» «Mцsavat» adı altında birləĢdi. Onun Ģюbələri nəinki
Azərbaycanda, həmчinin HəĢtərxan, Stavrоpol, Moskva, Kiyev,
Xarkov, Tiflis, Ġrəvan, DaĢkənd, AĢqabad, Təbriz, RəĢt və
Ġstanbulda da təĢkil edildi.
1917-ci ilin oktyabrın 26-da «Ġsmaиliyə» binasında «Mцsavat» ın birinci qurultayı keчirildi вя Oktyabrın 30-dək davam
etdi. Həmin ilin sentyabr-oktyabr aylarında bir neчə nюmrəsi
чıxan həftəlik ictimai-siyasi «Mцsavat» qəzeti qurуltaya hazırlığı
və onun gediĢini iĢıqlandırмышdı.
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ADR-nın yaranmasında «Mцsavat»” partiyası həlledici rol
oynamıĢdı.
XIX əsrin əvvəllərində ġimali
Azərbaycan Rusiya tərəfindən iĢğal olunduqdan sonra Azərbaycanın cənub torpaqları Ġranın
hakimiyyəti altına dцĢdц. Ġrana qatıldıqdan sonra юlkənin 4 əyalətindən birini təĢkil edən Azərbaycan əyalətiнин ərazisinə ilk
vaxtlarda cənubda Həmədan, cənubi ġərqdə Zənъan və Qəzvin
mahalları daxil idi. Sonralar inzibati sərhədlər daraldıldı. 1906cı ildə qəbul olunmuĢ seчki nizamnaməsində bu əyalətə Təbriz,
Urmiya, Xoy, Deyləmqaн, Maku, Marağa, Binab, Miyandoab,
Sovucbulaq, Dehxarqan, Mərənd, Əhər, Ərdəbil, MeĢkin,
Astara, Xalxal, Sərab, Miyanə və Sainqala mahalları daxil
edilmiĢdi. Son inzibati bюlgцyə gюrə (1984) Cənubi Azərbaycan
adlandırdığımız əraziyə 142.350,7 kv.km sahəni tutan (юlkə
ərazisiнин 9 %-и) ġərqi Azərbaycan (mərkəzi Təbriz), Qərbi
Azərbaycan (Urmiya) və Zəncan (Zəncan) ostanları daxildir.
ХХ ясрин яввялляриндя аzərbaycanlılar юlkədə farslardan
sonra sayca ikinci yerdə dururdu. Cənubi Azərbaycanda 2
milyona qədər azərbaycanlı yaĢayırdı. Onlardan 1 milyonu kənd
əhalisi, 0,5 miyonu Ģəhər, 0,5 miyonu isə kючəri idi. Hazırda
Ġranda azərbaycanlıların sayı təxminən 30 milyondan чoxdur.
Bu əhalinin, 30-35%-ni təĢkil edir.
Cənubi Azərbaycanda demokratik fikrin yayılmasına,
milli Ģцurun oyanmasına вə milli-azadlıq mцbarizəsinin
yцksəлməsinə 1904-cц il dekabrın 13-də Bakı və onun Balaxanı,
Sabunчu, Bibiheybət rayonlarında baĢlanan və dekabrın 31-də
qələbə ilə nəticələnən fəhlə tətilləri, həmчinin Rusiyada baĢ
verən 1905-1907-ci il hadisələri də gцclц təsir etdi.
«MəĢrutə inqilabı»” ərəfəsində və gediĢində Ġranın baĢqa
rayonlarına nisbətən Cənubi Azərbaycanda sosial vəziyyət daha
gərgin idi. Xalq ədalətli quрuluĢ yaradılmasını tələb edirdi.
2.4. 1905 - 1911-ъи iллярдя
Ъянуби Азябайъанда миллидемократик щярякат
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Hərəkatın hərəkətverici qцvvələrini sənətkarlar, yenicə meydana
gələn fəhlələr, tacirlər, alverчi təbəqələri, xırda ruhanilər və
kəndlilərin qabaqcıl dəstələri təĢkil edirdi.
1906-cı il avqustun 5-də Ģahın Кonstitusiya verilməsi
barədə fərmanının elan olunması, 1906-cı il sentyabrın 9-da
məclisə seчkilər keчirilməsi haqqında Əsasnamə imzalanması
kцtlələri bir az da ruhlandırdı. Sentyabrın 20-də mцsbət cavab
alan Təbriz цsyanчıları siyasi mərkəzlər yaratmağa baĢladıлar.
Artıq 1906-cı ilin noyabr-dekabr aylarında «Azərbaycan əyalət
əncuməni»” adlanan təĢkilatlar əksər əyalətlərdə yaradılmıĢdı.
1906-cı il oktyabr ayının 20-dən noyabrın 5-ə kimi
Azərbaycanda keчirilən seчkilərdə qələbə qazanmıĢ Azərbaycan
nцmayəndələri 1907-ci ilin fevral ayının 8-də Tehrana gəldilər və
əyalət əncuməninin saрaйa verdiyi tələblərin məclisdə mцzakirəsinə və həyata keчirilməsinə razılıq aldılar. Həmчinin,
«Konstitusiyaya əlavələr» ”in qəbul edilməsini tələb etdilər.
1907-ci ilин oktyabrında Ģah tərəfindən
məhdud burjua azadlıqlarını nəzərdə tutan
«Konstitusiyaya əlavələr»” qəbul edildi. Bu
sənəd inqilab cərgəsinin sinfi qцvvələrinin
təbəqələĢməsini sцrətləndirdi. Ġrtica xalqa
qarĢı hцcuma hazırlaĢmağa baĢladı. Юlkədə
xцsusi irtica qцvvələri («Fetovvat» «Səadət»,
«Ġsлаmiyyə») təĢkil edildi. 1908-ci il iyun
ayının 23-də hюkumət чevriliĢi keчirildi. Xalq
dюyцĢə hazırlığa baĢladı. Mərkəz Tehrandaн
Сяттархан
Təbrizə kючdц.
Ġrticaчılar Əmirxiz məhəlləsi istisna olmaqla Təbrizin
ġimali-ġərq hissəsini tutdular. Bu məhəlləni Səttarxanın dəstəsi,
Xiyabani məhəlləsini isə Bağırxanın dəstəsi mцdafiə edirdi.
Təbrizin mцqaviməti irticanı narahat етдийиндян 1908-ci
ilin avqustunda buraya 40 minlik qцvvə gюndərildi. Sentyabrın
25-də Təbriz цzərinə iki gцnlцk hцcum baĢladı. Lakin irtica
qцvvələri heч nə edə bilmədilər və oкtyabrın 12-də Ģəhəri tərk
85

etdilər. Сяттархан юз силащдашлары Баьырхан, Щцсейнхан Баьбан,
«эизли мяркяз» ин башчылары Яли Мцсйю, Щаъы Яли Давафуруш вя б.
Тещранын мцдафиясини тяшкил етдиляр.
1909-cu ilin fevralına qədər Cənubi Azərbaycanın bцтцn qərb
vilayətləri (Makudan baĢqa) inqilabчıların əlinə keчdi. Ancaq
Məщяmmədəli Ģah qцvvələri topladı. 1909-cu ilin yanvarın
axırlarında Təbрiз Ģəhəri yenidən mцhasirəyə alındı, fevral-mart
aylarında Təbriz цzərinə əksinqilabi hцcum baĢladı, lakin uğur
qazanылmadı. Aprelin 14-də Marağa Ģəhərinin qubernatoru olmuĢ
Səməd xanın qoĢunları Təbrizə hцcum etdilər. Чar Rusiyası xarici
konsulluqları və təbəqələri mцdafiə etmək və ərzaq daĢınması
bəhanəsi ilə 1909-cu ilin aprelin 29-da юz qoĢunlarını Təbrizə
yeritdi. Bununla da Təbriz цsyanı yatırıldı.
Təbriz цsyanı RəĢt və Ġsfahanda цsyanların uğurla baĢa
чatmasına, цsyanчıların Tehrana yцrцĢцnə, eyni zamanda
Məhəmmədəli Ģahın hюkmranlığının devrilməsinə (16 iyul 1909)
və Кonstitusiyanın bərpasına səbəb oldu.
Fədailəri tərkisilah etmək məqsədilə rəsmi dairələr
tərəfindən Сяттархан və Bağırxan 1909-ci il
martın 11-də Tehrana dəvət olundular.
Тяркисилащ щаггында фядаи башчылары иля ялдя
олунмуш разылыьа бахмайараг, Атабяк
паркында Сяттархан вя онун ятрафындакы мцъащидляря вя онлара гошуланлара basqın edildi.
Сяттархан Йепрем адлы ермяни тяряфиндян
йараланды. Мцъащидлярдян 18 nəfər həlak oldu,
40 nəfər yaralandı. Səttarxan və Bağırxana
qayıtmağa icazə verilmədi. Bu xəyanət xalqı
Баьырхан
hiddətləndirся дя, чар гошунлары Cənubi Azərbaycanda əhalinin fəal чıxıĢına imkan vermədi. Декабрын 28-дя
Təbriz fədailərinin mцqaviməti qırıldı. Ġrtica hцcuma keчdi.
Сяттарханы йаралайан Йепрем ким иди?. Ясл ады Давид
Йантес олан ермяни Йепрем Иран Мяшрутя ингилабыны юз
йолундан сапдыран сахта вя гондарма ингилабчылардан иди. Иран
тарихчиси Щ.М.Завош йазыр ки, «… сахта вя гондарма»
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ингилабчылыг хяттинин … нцмайяндяляри Тещрана щцъцм етмиш вя
ону яля кечирдикдян сонра «Мяшрутя рящбярляри» сифяти иля
щакимиййятя йийялянмишляр. Щямин вязифялярин бюлцшдцрцлмясиндя
Йепрем хана Тещран полис идарясинин башчылыьы дцшмцшдц».
Иранда Йепрем ады иля танынан Давид Йантес Ясирбергийан
1868-ъи илдя Эянъянин Барсил кяндиндя анадан олмушду. 1877-ъи
илдя 20 няфярлик дястя иля Тцркийяйя эялиб орадакы ермяниляря
гошулмаг истяйяркян руслар тяряфиндян тутулмуш вя Сибиря сцрэцн
едилмишди. Цч ил сцрэцндя галдыгдан сонра гачараг Йапонийайа
кечян Йепрем 1898-ъи илдя Тябризя, орадан Сялмаса эялмишди.
Лакин тутулмагдан горхдуьу цчцн Анащид адлы бир ермяни
гадыны иля Гарабаьын Аьаьан кяндиня гачмыш вя орада
евлянмишляр.
Йепрем тезликля «Дашнагсцтйун» партийасына цзв сечилир вя
партийанын тапшырыьы иля эащ Гарабаьда, эащ да Тифлисдя олараг
тапшырыглары иъра едир вя 1901- ъи илдя Ирана эяляряк Тябриздя
йерляшир.
Йепрем илк яввял Гязвин-Ряшт йолсалдырма ширкятиндя ишя
башлайыр. Лакин ясас мягсяди Иранда «Дашнагсцтйун»
партийасынын шюбялярини йаратмаг олдуьундан Тургум адлы бир
ермяни иля бирляшяряк кярпичбиширмя сехи алыр вя 1903-1918- ъи
иллярдя партийанын шюбялярини йарадыр. Тезликля танынмыш шяхсиййятя
чеврилян Йепрем «азадихащлыг» маскасына бцрцняряк Эиланын
танынмыш шяхсиййятляри иля - сонралар Атабяк паркында
мцъащидляря суи-гясдин тяшкилатчысы, масон Ябдцлщцсейн хан
Сярдар Мощи вя Мирзя Кяримхан Ряшти иля таныш олур.
«Дашнагсцтйун» партийасынын тапшырыьы иля Янзяли, Ряшт, Гязвин
вя Тещранда иш апаран Йепрем дашнагларла бирляшяряк Тещранын
Атабяк паркында Сяттарханын дястясиня гаршы фаъия тюрядирляр.
Йепрем полис ряиси вязифясиндя оларкян М.Я.Рясулзадянин, Щейдярхан Ямоьлунун вя Йармящяммяд Эирмашащинин сцрэцня
эюндярилмясинин тяшкилатчыларындан бири олур.
Сяттархан 1914-ъц ил нойабрын 9-да вяфат етмишди. Бир эцн
сонра М.Я.Рясулзадянин «Игбал» гязетиндя «Сяттархан»
сярлювщяли мягаля - некрологу дяръ олунмушду. М.Я.Рясулзадя
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Сяттарханын тарихи ролуну гейд едяряк бурахылмыш сящвляри дя
халгдан эизлятмямишди. О йазмышды: «Сон заманлар Сяттархан
унудулмушду. Артыг ады диллярдя дастан дейилди. Сяттархан щяр ня
гядяр ъисмян инди юлмцшдцся дя, Тябриз мейдани-щцрриййятиндя
газандыьы шющрятини 1910-ъу илдя Тещранын Атабяк паркында
юлдцрмцшдц». Бюйцк юндяр Атабяк паркында баш верянляря
айдынлыг эятиряряк йазырды: «Сяттарханын юз сяйи вя щиммятийля
вцъудуна чатышмыш олдуьу мяшрутиййят щюкумяти артан нцфузуну
пайидар етмяк истямишди. Бинаян - ялейщ ялляриндя силащ олараг
кцчяляри эязян мцъащидлярин тярксилащ едилмясиня гярар вермишди.
Эюзлянилмяли иди ки, бу гярары щяр кясдян яввял Сяттархан гябул
елясин. Щейщат! Хан Тещран интригачыларынын даминдя (тялясиндя)
иди. Щюкумятин бу мяшру тялябиндян бойун гачыртды. Мцъащидляр
Атабяк паркына долдулар. Щюкумятя гаршы дурдулар. Нятиъя
паркын щцъумла алынмасы вя Сяттарханын да айаьындан
йараланмасы кими фяъи бир щала мцнъяр олду. Йараландыьындан
сонра юзц иля дюйцшянляря Сяттархан юзцнцн бу сящвиндян
мцтяяссир олдуьуну сюйляйирди:
-Ах, бу мялунлар башыма няляр эятирдиляр? - дейя
интригачылара лянятляр охуйурду».
Эюрцндцйц кими, Атабяк паркында баш верян щадисяляр
Сяттарханын сящвиндян тюрямиш, нятиъядя мцъащидляр бюйцк
иткиляря мяруз галмышлар.
Сяттарханы йаралайан Йепремин чиркин щяйатына ися
Ябдцлбагихан Чардоли адлы бир шяхсин эцлляси сон гоймушду. О,
1912-ъи ил майын 18-дя Щямядан иля Гор арасында йерляшян
Чардоли вилайятинин Шоръа кяндиндя кяндин галасына етдийи
щцъумда тцфянэини Йепремя йюнялмишди. Йепремин мейиди май
айынын 23-дя Тещрана эятирилмиш вя орада басдырылмышды.
1905-1911-ci illər inqilabının yatırılmasıндан сонра чar
Rusiyası və Ġngiltərə Ġranın, o cцmlədən Cənubi Azərbaycanın
əsarəti və istismarıны qцvvətləndirdи.
Сяттархан щярякатына Шимали Азярбайcанын зийалылары иля
йанашы милли буржуазийанын нумайяндяляри дя мадди вя мяняви
кюмяк эюстярмишляр. Щаcы Зейналабдин Taьıyev Тещранда вя
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Тябриздя ачылан мяктяблярин тикинтисиня пулlа йардым еtmиш,
китаблар вя дярс лявазиматы эюндярмишди. Кялкяттядя чыхан
«Щяблцл- мятин» гязети онун вясаити иля няшр олунур вя Иранда
йайылырды. Щаcы Тябриз ингилабынын талейиня дя биэаня галмамышды.
Гыса мцддят Бакыда йашайан (ийун 1908-ийул 1909) Иран
вятяндашы доктор Рящимзадянин кюмяйи иля Тябризя бир милйон
200 мин манатлыг силащ эюндярмишди. Чар Русийасынын рясми
сянядляриндя Щаcы Зейналабдин Таьыйевдян башга милли
бурjуазийанын диэяр нцмайяндяляри Муса Наьыйевин, Муртуза
Мухтаровун, щабеля Теймурханшурадан Н.Мцтяллибовун да
адлары чякилир. Онларын бир гисми Иранын Бакыдакы консулу Mирзя
Кярим ханла сых ялагя сахлайырдıлар. Консуллуг Тябриз
ингилабчыларына
дюйцш
лявазиматы,
пул
вя
кюнцллцляр
эюндярилмясини тяшкил едирди. 1909-cу ил августун 19-да Гафгаз
cанишини чар щюкумятинин хариcи ишляр назири Изволскийя эюндярдийi
телеграмда йазырды ки,: «Иранын Бакы консулу Мирзя Кярим хан
ингилабчылара йардым эюстярир…О, hяля Йелизаветполда консул
мцавини вязифяси дашыдыьы заман силащ алмаq, онлары Ирана
эюндярмяk ишини тяшкил едирди. Бакыйа консул тяйин едилдикдян
сонра даща эениш фяалиййят эюстярир….О силащ сандыглары цзяриндя
вя силащ долдурдуьу табутлар цзяриндя беля йазыр: «Бакыда вяфат
етмиш мцсялманын Кярбялада мцгяддяс йерлярдя басдырылмаг
цчцн cясяди». Мирзя Кярим хан Гафгазын мцхтялиф шящярляриндя
олан консул мямурларыны да бу ишя cялб етмяйя чалышыр».
Бакыда вя Тифлисдя ингилабчылара хцсуси йардым комиtяляри
тяшкил олунмушду. Бакы йардым комитясиня М.Язизбəйов вя
Мещмандаров дахил идиляр. Тифлис комитясиня ися Н.Няриманов
башчылыг едирди. Онларын фяал кюмяйи иля Тябризя хейли силащ вя пул
эюндярилмишди. 1909-cу илдя Воронтсов-Дашковун Столипиня
вердийи мялумат эюстярир ки, чар щюкумяти бцтцн бунлары
наращатлыгла гаршылайырды. Бу сябябдян дя, Бакы губернаторунун
сентйабрын 27-дя шящяр полис идарясиня вердийi ямрдя дейилирди:
Сон вахтлар Русийадан Азярбайъана (Cянуби Азярбайcана)
гачаг силащ апарылмасы хейли артмышдыр. Туланын щюкумят
заводундан кцлли мигдарда тцфянэ, патрон эятириляряк Нижни89

Новгород йармаркасында эизли саtылыр, гачаг тиъарят малы кими
Волга чайы иля Щяштярхана, орадан да, дяниз васитясиля Бакыйа
эятирилир. Силащ Бакыдан ики йолла- фургонла Шушайа, орадан
Cулфайа вя Тябризя апарылыр. Щяштярхандан эями васитясиля
Бакыйа эятирилян маллар цзяриндя cидди нязарят гойулмасы сиздян
хащиш олунур».
Мялумдур ки, нязарятин эцcляндирилмясинин нятиъяси кими
Н.Няриманов щябс олунараг Щяштярхана сцрэцн едилди.
1905- ъи ил йанварын 9-да
Петроградда баш верян ганлы
щадисяляр гыса заманда Русийада,
чаризмин
милли
мцстямлякяляриндя, о ъцмлядян Орта Асийада, Газахыстанда,
Сибирдя, Волга сащили районларында да ингилаби фыртынанын баш
галдырмасына, милли-азадлыг щярякатынын эениш вцсят алмасына
сябяб олду.
1905-ъи ил ингилабындан сонра Русийада башланан ингилаби
щярякат милли уъгарларын бцтцн бюлэяляриня сирайят етди. Бу
бюлэялярин габагъыл зийалылары щцрриййят вя маариф йолуна ъялб
олундулар. Бакыда, Дашкянддя, Сямяргянддя, Казанда, АлмаАтада, Щяштярханда, тцрк дцнйасынын диэяр бюлэяляриндя милли вя
дини мясяляляря даир китаблар, китабчалар, публисистик йазылар дяръ
олунмаьа башлады.
Биринъи рус ингилабы Орта Асийада, Газахыстанда,
Татарыстанда баш верян ингилаби щяряката, милли вя дини ойаныша
тясир етди. Щцрриййят абы-щавасы империйанын сярт ганунларыны
хейли йумшалтды, юлкядя сюз, мятбуат азадлыьына зямин
йаранмасына сябяб олду. Газах, юзбяк, тцркмян, татар йазычылары
вя публисистляри ана дилиндя мятбуат органлары йаратмаьа имкан
тапдылар. Чох кечмяди ки, Бакыда «Щяйат», «Фцйцзат»,
«Тярягги», «Тякамцл», «Иршад», «Игбал» вя диэяр мятбуат
органлары няшря башладылар. Дашкянддя 10 адда, Сямяргянддя 5
адда, Алма-Атада 6 адда, Казанда 9 адда мятбуат органлары
няшр олунду. Ингилаб щавасы партийаларын, ъямиййятлярин,
2.5. Биринъи дцнйа мцщарибяси
яряфясиндя вя илляриндя тцрк
вилайятляриндя милли щярякат
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дярняклярин фяалиййяти цчцн шяраит йаратды. Башга сюзля, ингилаб
тцрк халглары арасында милли ойаныша эцълц тякан верди.
Дашкянддя, Бухарада, Хивядя, Щяштярханда йерли бяй вя
ханларла йанашы, чар цсул-идарясиня гаршы мцбаризя эцълянди.
Чар Русийасынын милли мцстямлякяляри олан тцрк
вилайятляриндя цч иътимаи-сийаси ъяряйан мювъуд иди: мцртяъе
мцщафизякарлар, миллятчи либераллар вя ингилабчы миллятчиляр. Бу цч
сийаси ъяряйан цмуми шякилдя Юзбякистан, Тцркмянистан,
Газахыстан, Таъикистан вя диэяр турк дилли халгларын иътимаи-сийаси
щярякатынын хятлярини мцяййянляшдирир.
Мцщафизякарлар башлыъа олараг дин хадимляриндян ибарят
иди. Моллалар, сейидляр, цлямаларын бир щиссяси мцтлягиййятя гуллуг
едяряк демократик щярякаты боьмаьа чалышырдылар. Милли щяряката
мцнасибятдя дин хадимляри иля чаризмин мювгейи мащиййят етибары
иля бир-бириндян фярглянмирди. Бцтцн бунларла бярабяр, ислам
дининин щяр щансы бир формада тяблиьи чаризмин йерлярдяки
дайагларыны лахладырды.
Тцрк либераллары илк анлар рус либераллары иля бирликдя фяалиййят
эюстярир, принсипиал мясялялярдя ейни мювгедян чыхыш едирдиляр.
Лакин рус либералларынын мювгейиндя империйа иддиалары айдын
щисс олун дуьу заман тцрк либераллары иля онлар арасында
парчаланма йаранды. Рус либераллары тцрк вилайятляринин
мухтариййатыны танымаг истямирдиляр. Сонралар тцрк либераллары
тцрк миллятчи партийаларына гошулараг бирэя фяалиййят эюстярмяйя
башладылар.
Иътимаи-сийаси щярякатын ингилабчы миллятчиляр голуну эянъляр
тяшкил едирдиляр. Онлар рус ингилабчылары иля бирликдя чаризми
девирмяк уьрунда мцбаризя йолуну тутмушдулар.
Эцълц игтисади потенсиала малик Орта Асийа вя Газахыстан
буржуазийасы тцрк милли щярякатынын инкишафында мцщцм рол ойна
мышды. Газахыстанда «Сящра», «Улфат», «Серке», «Урал», «Сящра
щяйаты», Тцркмянистанда «Ашхабадский вестник объявлений»,
«Тюрк менская тузесная», «Туркменская ведомост»,
«Шхабад», вя с. гязетляр няшря башлады. Бу гязет вя журналларын
няшриндя буржуазийа фяал иштирак едирди.
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Юзбякистан, Газахыстан, Тцркмянистан, щямчинин Азярбайъан буржуазийасы йерли шящяр юзцнцидарясиндя дя фяал иштирак
едирди. Чар щакимиййяти христиан олмайанлара мящдудиййят
гоймаг цчцн тядбирляр эюрмяйя башламышды. Хцсуси иля 1907-ъи ил
3 ийун чеврилишиндян сонра Столыпинин иртиъачы миллятчи сийасяти иля
гейри-христианлара гаршы кяскин мцбаризя апарылмаьа башланды.
Казан, Оренбург, Дашкянд, Щяштярхан, Омск, Семипалатински,
Петро павловски, Красноводски, Буха ра, Хивя, Сямяргянд,
Црэянъ, Ашгабад, Мярв вя башга шящяр думаларында христианлара
цстцнлцк верилди, мцсялманларын сайы кяскин дяряъядя азалдылды.
Биринъи рус ингилабы тцрк вилайятляриндя милли-демократик
фикрин инкишафына тякан верди. 1904-ъц илдя «Мцсялман
демократик ъямиййятинин» ясасында РСДФП-нин Бакы, 1905-ъи
илдя Дашкянд, Щяштярхан, Сямяргянд, Ашгабад ингилаб
комитяляри йарадылды. 1905-1912-ъи иллярдя Газахыстанын 20-дян
чох шящяриндя, Волга бойу районларында, Урал мядянляриндя бу
ъцр комитяляр тяшкил едилди. Ашгабадда, Сямяргянддя, Казанда,
Щяштярханда
да бу ъцр тяшкилатлар фяалиййятя башлады.
Щ.Байкаранын гейд етдийи кими, Азярбайъандакы «Щцммят» илк
тцрк сийаси тяшкилаты олуб Орта Асийанын, Щяштярханын вя щабеля
Газахыстанын мцсялман-ислам тяшкилатлары иля ялагя сахламаьа
ъящд едирди. Хцсуси иля Иранла, Орта Асийа юлкяляри иля ялагяляр
эенишлянирди. «Щцммят» вя «Ашгабад» тяшкилатларынын рящбярлийи
вя тяшяббцсц иля Бакыда вя Ашгабадда Иран сосиал-демократларынын «Ядалят» вя «Мцъащид» тяшкилатлары фяалиййят эюстярирди.
Бу тяшкилатларын йаранмасында Азярбайъан вя Тцркмя нистан
милли-азадлыг щярякатынын габагъыл нцмайяндяляри иштирак
едирдиляр.
Биринъи рус ингилабы мяьлуб едилдикдян сонра Русийанын
бцтцн милли мцстямлякяляриндя, хцсуси иля тцрк дилли мцсялман
юлкяляриндя иътимаи щярякат кяскин характер алды, тцрк
вилайятляриндя милли мцнагишяляр даща да эцълянди. Рус-йапон
мцщарибясиндя Руси йанын биабыръасына мяьлубиййяти, Столыпинин
щяйата кечирдийи сийасятин ифласа уьрамасы юлкядя милли
мцнагишялярин кяскинляшмясиня сябяб олду. 1907-1910-ъу иллярдя
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Газахыстанда, Юзбякистанда, Волгабойу районларында синфи
мцбаризя, милли-азадлыг щярякаты эениш вцсят алды. 1909-1910-ъу
иллярдя Казанда, Щяштярханда, Сямяргянддя, Бухарада, Хивядя,
Дашкянддя вя Красноводскидя милли тоггушмалар баш верди.
Таъиклярля
тцркмянляр,
газахларла
руслар,
ермянилярля
азярбайъанлылар арасында милли зяминдя мцнагишяляр эцълянди.
Чаризмин бир чох щалларда мцстямлякялярдя, хцсусян дя тцрк
вилайятляриндя йеритдийи милли, дини айры-сечкилик, щядя горхулар
силащлы тоггушмалара сябяб олду. Артыг 1912-ъи илин май айында,
щямин илин йай вя пайыз айларында Орта Асийанын шящяр вя кяндляриндя, дямир йол говшагларында 16 тоггушма гейдя алынмышды.
1914-ъц илдя Казанда, 1915-ъи илин йазында Дашкянддя,
Красноводскидя, 1916-ъы илдя Орта Асийанын яксяр шящярляриндя
милли тоггушмалар баш верди.
Биринъи Дцнйа мцщарибясинин башланмасы дцнйанын щяр йериндя, о ъцмлядян чаризмин милли мцстямлякяляриндя милли
ойаныша тякан верди. Айры-айры империалист дювлятляринин тцрк
вилайятляринин милли сярвятляриня малик олмаг мараьы эетдикъя
айдын щисс олунмаьа башлады. Алманийа Бакы нефтиня, Инэилтяря,
Америка, Тцркийя Гафгаза вя Орта Асийайа, Франсанын Гафгаза
вя Гара дяниз бюлэяляриня олан мараьы бу юлкяляр арасында
зиддиййятлярин кяскинляшмясиня сябяб оду. Мцщарибядя
Русийанын мцттяфиги кими чыхыш едян Инэилтяря Бакы нефтини яля
кечирмяйя вя Американын дцнйа базарындакы нцфузунун
зяифлядилмясиня ъящд едирди.
Мцщарибядя Тцркийянин дя реэионал мягсядляри вар иди.
Мцщарибя башланандан цч ай сонра Русийанын Гара дяниздя
йерляшян донанмасына щцъум етмякля Османлы дювляти саваша
гошулду. Т.Свйатоховскинин гейд етдийи кими, Османлы дювляти
мцщарибя башлайаркян ики «идеоложи тямял»и изляйирди. Биринъи
тямял панисламизмин эерчякляшмяси уьрунда мцбаризя иди. Она
эюря дя, онлар саваша гошуларкян мцщарибянин «бир ъищад
олдуьуну елан етмиш вя бцтцн дцнйа мцсялманларыны ъищада
гошулмаьа чаьырмышлар». Икинъи тямял ися туранчылыг идейаларынын
щяйата кечирилмяси иди.
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Русийа иля Тцркийя арасында мцщарибя Азярбайъанда, Орта
Асийада, гисмян Газахыстанда эцълц якс-сяда доьурду.
Мцщарибя
тцрк
вилайятляриндя
исламчылыг
идейаларынын
эцълянмясиня тякан верди. Русийа ялейщиня етираз чыхышлары
башланды. Бакыда, Ашгабадда, Бухарада йашайан милли
буржуазийанын нцмайяндяляри антирус тяблиьаты цчцн вясаит
айырдылар. Русийа империализмини ифша едян китаб вя китабчалар,
йазылар дяръ олунмаьа башлады. Бу сябябдян дя, Тцркмянистанда, Юзбякистанда, щабеля Волгабойу районларында бир чох
гязетлярин няшри дайандырылды. Беля бир шяраитдя «Дифаи» партийасы
цзвляри юз араларында илк мцстягил Гафгаз мцсялман дювляти
йаратмаг мясялясини ортайа атдылар. Фятяли хан Хойскинин
гардашы оьлу Аслан Хойски 1915-ъи илин февралында эизли шякилдя
сярщядди кечяряк Янвяр Пашанын Ярзурумдакы гярарэащына
эетди. Бу сяфярин мягсяди Бакы, Йелизаветпол, Иряван
губернийалары иля Терек вя Даьыстаны ящатя едяъяк бир
республиканын гурулмасы цчцн Османлы дювляти башчыларынын
разылыьыны алмаг иди. Янвяр Пашайа тягдим олунан лайищяйя эюря
Азярбайъанын Османлы дювляти иля бирляшдирилмясиндян даща чох
мцстягил дювлят кими гурулмасы принсипи ясас эютцрцлцрдц. Сарыгамыш мяьлубиййятиндян сонра Янвяр Паша Аслан Хойскинин тягдим етдийи лайищяни гябул етди. Бцнцн явязиндя А.Хойски османлылар Ъянуби Азярбайъандан кюмяк алан кими Даьыстан вя
Гафгаз мцсялманларыны да айаьа галдырмаьа сюз верди. Данышыг
заманы, щямчинин Дашкянддя, Щяштярханда, Волга сащили бойу
районларда милли-азадлыг щярякатынын эениш вцсят алдыьы диггятя
чатдырылараг Орта Асийа вя Волга бойу мцсялманларынын да бу
ишя ъялб олунаъаьы вяд едилди. Лакин мцщарибянин эедиши, юлкядя
ящалинин игтисади-сосиал вязиййяти, мцтлягиййятин милли уъгарлара
вя хцсуси иля мцсялман юлкяляриня эцълц тязйиги бу мясялянин
реаллашмасына имкан вермяди.
1914-1915-ъи иллярдя русларын лаз вя аварлара диван тутмасы,
Дашкянддя, Сямяргянддя, Хоъянтдя, Мярвдя, Ашгабадда,
Щяштярханда, Красноводскидя, Гуревдя вя Ъяръода тюрядилян
милли нифаглар мцсялманлар арасында наразылыьа сябяб олду.
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Русийа Дювлят Думасындакы чыхышында миллят вякили М.Й.Ъяфяров
да ордунун бу щярякятиня эюря щюкумяти эцнащландырды.
Думадакы чыхышында о, демишди: «…Бу сийасят Гафгазда, орду
щиссяляринин кечдийи йерлярдя, рус олмайан миллятляря гаршы ачыг
тящрикчилик шяклиндя юзцнц эюстярир. Мцщарибя эурултусунун
архасында йардымсыз, сцлщсевяр мцсялман халгынын башына
горхунъ ямялляр эятирил мякдядир. Онларын щяйат вя ямлакы цчцн
щеч бир тяминат йохдур. Мцсялман цчцн зцлм, талан вя ъинайят
ади эцндялик ишляр олмушдур. Кишилярин елликля сярщяд хариъиня
атылмасы, мцдафиясиз галан гадынлара тяъавцз, даьыдылмыш, тярк
едилмиш кяндляр, аъ, йалаваъ, йаралы мющтаъ инсанлар-бюлэядяки
мцсялманларын вязиййяти белядир».
М.Й.Ъяфяровун иттищамедиъи чыхышы, «Иттищади мцслимин»
йыьынъаьында едилян чыхышлар, Москвада кечирилян Цмумрусийа
мцсялманларынын 900 няфярдян ибарят нцмайяндяляри адындан иряли
сцрцлян иттищамлар мцтлягиййяти даща чевик сийасят йеритмяйя
тящрик етди. Мцсялманлар ялейщиня Дашкянддя, Сямяргянддя,
Бухарада, Хивядя, Црэянъдя, Мярвдя, Щяштярханда вя Ъяръода
тяхрибатлар тюрядилди.
Азярбайъанда олдуьу кими, Орта Асийада да Тцркийяйя
ряьбят бясляйянлярин сайы артмагда иди. Ящали ъябщядян ясир кими
эятирилмиш тцрк ясэярляриня йардым етмяйя ъан атырды. Тифлис
Губернийа жандарм идарясинин 22 март 1914-ъц ил тарихли
мялуматында
Гафгаз
мцсялманлары
арасында
Тцркийя
донанмасына ианя топландыьы гейд едилмишди. Мцсялман гадын
хейриййя ъямиййятинин цзвц Сона ханым Щаъыйеванын вердийи
мялуматдан айдын олур ки, о,Бакыда хястя тцрк ясирляриня кюмяк
эюстярмяк барядя еланлары охудугдан сонра «Мцсялман
хейриййя ъямиййяти» нин сядри Исмайыл бяй Сяфяр ялийевля бирликдя
дяфялярля шящяр хястяханаларында олмуш, хястяляря мцхтялиф
йардымлар эюстярмишляр. Тцрк ясирляри Нарэин адасына
апарылдыгдан сонра да о, щяфтядя бир дяфя щябс дцшярэясиня
эетмиш, ясирляря мадди йардым эюстярмишди. Азярбайъанын, Орта
Асийанын, Даьыстанын вя Щяштярханын имканлы шяхсляри юз тцрк
гардашларына мадди вя мяняви дястяк олмагла кифайятлянмир,
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щятта юз щяйатларыны тящлцкя гаршысында гойараг, бюйцк хяръляр
щесабына ясирлярин гачырылмасына чалышырдылар. 1915-ъи ил февралын 18
вя 20-дя хястя ясирлярин йерини дяйишмяк ады иля 14 няфяр тцрк
ясэяри Орта Асийайа апарылмыш вя орада онлара кюмяклик
едилмишди. 1915-ъи илин ийул айында 8 няфяр тцрк забити ясирликдян
гачырылмышды. Нарэин адасынын щярби дцшярэясинин коменданты
полковник Полторатскинин Бакы шящяри жандарм идаряси ряисинин
адына вердийи мялуматда гачырылан тцрк ясэярляринин капитанлар
Сцлейл Иззят, Фярагят, Турсун, Шцкрц Шабан бяй, поручик Осман
Нцри Абдулла, подпоручик Йусиф Зийа, Щцсейн Щилми, Фикрят
Шакир вя Йусиф Ибращим олдуьу айдын олур.
Миллиййятъя ермяни олан А.Б.Акоповун Гафгаз
ъанишинлийиня эюндярдийи мялуматда ясрлярин гачырылмасынын
йоллары, бу ишин тяшкилиндя хидмятляри олан мцсялманларын ады вя
сойады эюстярилмишди. Онун фикринъя тцрк ясэярляри билярякдян ясир
дцшцр, бу йолла рус базаларынын йерини юйрянмяйя чалышырлар.
Акопов тцрк ясирляринин гачыраылараг Бакынын «Исмаилийя»
мещманханасында йерляшдирилмяси вя бу ишин тяшкили олунмасында
бюйцк хидмятляри олан шяхсляр барядя дя мялумат вермишди.
Ясирлярин бир щиссяси Пута, Сангачал вя Ялят йахынлыьында
сахланылмышды. Бир щиссяси ися Иран фящляляри ады иля Ирана йола
салынмышды. Акоповун йаздыьына эюря, Аьабала Гулийев бу ишя
хейли вясаит сярф етмиш вя хидмятляриня эюря Тцркийянин «Айпара»
ордени иля тялтиф олунмушду.
Ящали арасында тцркляря ряьбятин артмасы, ясирляр арасында
апарылан ишляр рус сийаси вя щярби даиряляриндя ъидди наращатлыьа
сябяб олмушду. Бакыда вя Тифлисдя олдуьу кими, Дашкянддя вя
Щяштярханда рус дилиндя няшр олунан йазыларда йерли ящалинин,
хцсуси иля тцрк дилли халглар ичярисиндя тцркляря олан ряьбятин
мцхтялиф формалары шярщ олунурду. «Гурултай», «Иолдыз»,
«Безнен тауш» (Наш голос), «Койаш» (Эцняш) вя б.
гязетляриндяки йазыларда дюйцш мей данларында русларын ялдя
етдикляри гялябяляр, тцрклярин итки вермяляри вя эери чякилмяляри
щаггында верилян хябярлярдя кядяр щисс олунурду. Дашкяндин,
Сямяргяндин, Црэянъин мясъидляриндя танрынын тцрк халгына гц96

ввят вермяси цчцн дуалар охунурду. 1915-ъи илин нойабр айынын
яввялляриндя Гафгаз ъанишинлийиня эюндярилмиш мялуматларын
бириндя йазылмышды ки, «… Йерли мцсялманларын ящвал рущиййяси
даими вя бирбаша олараг тцрк ъябщясиндяки вязиййятля баьлыдыр.
Тцркляр щцъум едир, мцсялманларын ящвал рущиййяси щисс
олунаъаг дяряъядя йцксялир, эери чякилмя ашаьы дцшцр. Сян демя,
истяр йцксяк тябягя, истярся дя ашаьы тябягя олсун, мцсялманларын
яксяриййяти тцрклярин тяряфиндядир… Мцсялман мянбяляриня эюря
инди онларын диггяти Балкан щадисяляриня йюнялмишдир. Онлар
алманларла тцрклярин бирляшяъяйи аны щясрятля эюзляйирляр, чцнки о
заман тцркляр юз ъябщяляриндя щцъума кечяъякляр. Тцрклярин
уьур газанаъаглары тягдириндя мцсялманларын цсйаны истисна
олунмур».
Чар щюкумяти, онун йерлярдяки ъанишинляри тцркляря ряьбят
бясляйянлярин ъязаландырылмасындан да беля чякинмирди. Бу ишдя
ермяни миллятчиляри арасында руслара бюйцк сядагятля хидмят
едянляр «фярглянирди». И.Сяркисйан, Ашот Балайан, Тигран
Погосийан, Сцрен Налбандийан вя башгалары мцнтязям олараг
Азярбайъан, Даьыстан, Щяштярхан, Красноводски вя Орта
Асийанын диэяр ири шящярляри иля олан эизли ялагяляр, Тцркийяйя
топланан ианяляр, тцрк ясирляриня эюстярилян йардымлар барядя
мялуматлар верирдиляр. Мцтлягиййятин йерли мямурлары йерлярдя
ахтарышлар апарыр, мясулиййятя ъялб едилмяк цчцн мцхтялиф
тяхрибатлар тюрядирдиляр. Бакыда Тцркийя консуллуьуна верилмиш
ианянин тяшкил олунмасында хцсуси хидмяти олан К.А.Асланов
Щяштярхана сцрэцн олунмушду. Нарэин адасындан тцрк ясирляринин гачырылмасында иштирак едян 30-дан чох азярбайъанлы, татар, юзбяк, газах ъинайят мясулиййятиня ъялб едилмишди.
Тцркийядя мцщаъирятдя олан Я.Щцсейнзадя, Я.Аьайев баш
верян щадисялярдян наращат олараг «Эянъ тцркляр» щярякатынын
лидерляри иля бирликдя АБШ президенти Вилсона Русийа
мцсялманларынын аьыр щяйатындан бящс едян мцраъияти
имзаламышлар.
Мцщарибя илляриндя Тцркийя дювляти Я.Щцсейнзадяни хцсуси
тапшырыгла Бакыйа эюндярмишди. Она «Азярбайъанын йени бир
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дювлят щалында гурулмасы мясялясини мцзакиря етмяк вя бу
барядя мцяййян тядбирляр эюрмяк тапшырылмышды».
Мцщарибя Азярбайъанда «Мцсават», Дашкянддя «Шурави
Исламийа», Сямяргянддя «Иттифаг», Йеддисуда гырьызларын «Букра», «Шуро и-Улама», Газахыстанда «Алаш», «Иттифаги мцслимин»
вя с. тяшкилатларын фяалиййятинин эенишлянмясиня имкан йаратды. Бу
партийалар вя тяшкилатлар арасында юз араларында мцхтялиф
мясялялярдя фикир айрылыглары олса да, милли-азадлыг щярякатынын бир
чох мягамларында бирэя чыхыш едирдиляр. Онлар мцщарибяни ишьал
кими гиймятляндирир, онун дярщал дайандырылмасыны тяляб
едирдиляр.
Биринъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя буржуа партийаларынын
фяалиййяти ясасян мятбуатда дяръ олунан сийаси публисистик, ядябибядии йазыларда юзцнц эюстярирди. 1914-1918-ъи иллярдя Тцркмянистанда «Чыгири», «Чатма», «Шалаш», «Богатые», «Бедняки», «Тумарлы», Газахыстанда «Степ», «Айкап», «Улфат», «Серке» «Казахыстан», «Ешим галасы», «Уакат», «Шора» вя б. гязетляр дюврцн
зиддиййятдляриндян, мцщарибянин тцрк халгларына эятирдийи мин
ъцр бялалардан бящс едир, халгы мцтлягиййятин ейбяъяр ганунларына, йерли мямурларын юзбашыналыьына гаршы мцбаризяйя
чаьырырды.
Мцщарибя Русийанын милли уъгарларына, тцркмян аулларына,
газахларын шящяр вя кяндляриня аълыг вя фялакят эятирди. Ящалинин
ямлакы, мал-гарасы, мадди вясаити мцщарибянин хейриня мцсадиря
едилди. 1915-ъи илдя Красноводски гязасында ящалидян 6.872 ат,
12.805 дявя, 1.187.627 манат пул алынмышды. 1916-ъы илдя
Тцркмянистанда ярзаьын, сянайе малларынын гиймяти 300 - 400
фаиз артмышды. 1917-ъи илдя Закаспи вилайятиндя кяндлиляринин 15,9
фаизи торпаг сащясини итирмишди. Кяндлилярин мал-гарасы 35,6 фаиз
азалмышды. Кяндлиляр торпаьы беъяря билмядийиндян торпаг
сащясинин 61 фаизини иъаряйя вермишдиляр. Газах кяндлиляриндян
1915- ъи илдя 20.518 мин пуд, 1916-ъы илдя 14.900 мин пуд, 1917ъи илдя ися 7.845 мин пуд памбыг алынмышды. Тургай вилайятиндя
якин сащяляри 57 мин десйатин азалмышды. Акмолински
вилайятляриндя чюряйин гиймяти 3-4 дяфя артмышды.
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Мцщарибя, апарылан щярби сяфярбярлик фящля синфинин милли
тяркибинин дяйишмясиня сябяб олду. Милли тяркибин дяйишмяси иля
синфи вя милли мцнасибятлярдя дя дяйишикликляр баш верди. Мцщарибя
милли-азадлыг щярякатынын йцксялмясиня тякан верди.
ХВЫЫЫ ясрдя башлайан вя ХЫХ ясрдя
баша чатан маарифчилик зямининдя бир сыра
юлкялярин щяйатында хейли дяйишикликляр баш
верди. Юлкялярарасы тиъарят ялагяляри эенишлянди. Бу бахымдан Османлы империйасынын чохмиллятли иътимаи гурулушу, мювъуд
тялябляря ъаваб вермяйян сийаси-интеллектуал сявиййяси бящс
олунан дюврдя Гярбин йцксялян гцввяляри гашысында эерилямякдя
иди. Вязиййятдян чыхыш йолуну ахтаран зийалылар дяйишикликлярин
васиб олдуьуну щисс едирдиляр. Беляликля, ХХ ясрин яввялляриндя
Тцркийянин сийаси щяйатына истигамят веряcяк йени бир зийалы нясли
ортайа чыхырды. Бунлар «конститусийалы» реjим гурмаг истяйян
кичик рцтбяли забитляр, эянcляр, щярби-мцлки бцрократлар идиляр.
Османлы cямиййятиндя fормалашан фикирляр мцхалиф
групларын йаранмасына шяраит йаратды. Онларын йаратдыглары илк
бирлик «Фядаиляр», илк сийаси тяшкилат ися «Османлылар» cямиййяти
олду.
1865-cи илдя йаранан «Османлыlар» ъямиййятинин 6 няфяр цзвцндян бири дя Намиг Камал иди. Йени cямиййятдян хябяр тутан
щюкумят ъямиййятин лидерлярини - Намиг Камал, Ябцлзийа Тефик,
Зийа Раша вя Яли Суфвини щябс едяряк Истанбулдан кянара сцрэцн
етдиляр. Бу заман яввялярдя ялагядя олдуглары Мисир валиси Ибращим пашанын оьулларындан бири Фазил Мустафа pаша мцхалифятчиляри
Парися дявят етди. Юлкядян кянарда йашайан мцхалифятчиляр 1867cи илдя юзляриня «Эянc тцркляр» адыны вердиляr вя няĢр етдирдикляри
гязетлярля мцбаризяни давам етдирмяйя башладылар.
1873-cц илдя «Эянc тцркляр» ин бир гисми яфв едилди, бир
гисми ися мцхтялиф йолларла Истанбула гайытдылар.
1876-cы ил майын 12-дя йениликчи османлы бцрократийасынын
танынмыш хадимляри Мидщят Паша Мяcлиси-Вцкялайа, Мцтярcим
Рцшди паша ися Баш вязирлийи эятирилди. Майын 30-да Sултан
Ябдцлязиз тахтдан салынды вя В Мурад тахта чыхды.
2.6. Эянъ тцркляр
щярякаты
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Мидщяt паша конститусийанын щазырланмасы цчцн комиссийа
йаратды. «Вятян- йахуд Силистре» адлы ясярляриндяки фикирляри
цстцндя əvvəllər Магоса сцрэцн едилян Намиг Камал да
комиссийайа дявят олунду. Декабрын сонунда «Ганын-и Ясас» ын
мятни щазыr олду. 23 декабр 1876-cы илдя илк османлы
Коnститусийасы елан олунду. Конститусийайa эюря ики палаталы
парламент йарадылса да, парламентин юмрц аз олду. Миdщят
pашаны сцрэцня эюндярян ЫЫ Ябцлщямид 1877-1878-cи илляр рустцрк мцщарибяси иля ялагядар Мяcлиси эцнащландырды вя 1878-cи ил
февралын 14-дя Мяълис бурахылды. Костутусийанын ляьвиндян наразы
галан мцхалифятчи зийалылар онун йенидян бярпасына наил олмаг
мягясяиля юз сийаси фяалиййятлярини давам етдирдиляр.
1889-cу илин майында Ибращим Темо, чяркяз Мещмед
Ряшид, Абдуллащ Сяадят вя Исщаг Сцкути «Османлы Иттищад вя
Тярягги» cямиййятини гурдулар. «Иттищад вя Тярягги» («Йени
османлылар» вя йа «Эянъ тцркляр») тцрк зийалыларынын сийаси
тяшкилаты олуб ясасы 1889-ъу илдя Истанбулда щярби тибб мяктябинин
тялябяляри тяряфиндян гойулмушду. Тясисчиляриндян бири дя
Я.Щцсейнзадя иди. Ясас мягсядляри бир сыра башга мясялялярля
йанашы 1876-ъы ил Консти- тусийасынын бярпасы иди. «Эянъ тцркляр»
Парисдя юзляринин хариъи мяркязлярини йаратмыш, «Мяшвярят»
гязетини няшр етмяйя башламышдылар. Османлы империйасында
идарячилик системини дяйишмяк тяряфдары олан Мустафа Камал да
«Иттищад вя Тярягги»чилярля йанашы, яввялъя Шамда (Дямяшг),
сонра ися Салоникдя (Салоники) «Вятян вя Щцрриййят» ъямиййяти
йаратмышды. Бу ъямиййят сонралар «Иттищад вя Тярягги» иля
бирляшмиш, нятиъядя 1907-ъи илин сонундан етибарян «Иттищад вя
Тярягги» тцрклярин ващид тяшкилатына чеврилмишди.
1908-cи илин яввялляриндя Македонийадакы цчцнcц ордуда
мцбаrиз рущ артмаьа башлады. Эянc забитляр щярякятя кечмяйин
вахты чатдыьыны щiсс едирдиляр. Ийул айынын 3-4-дя Янвяr бяй вя
Ряшняли Нийази мяслящятляшдикдян сонра Ряшняли Нийази вязиййяти
Падшащ дяфтярханасына, Румели Цмуми Мцфяттишлийиня вя
Манастр вилайятиня билдирди. Фярариляри йола эятирмяк цчцн
Манастра эедян Шямси паша юлдцрцлдц. Артыг цсйан башлаnмышды.
Тезликля Ядир нядяки икинcи гошунлары да цсйан бцрцдц. Султан
щярякатын гаршысыны алмаьа cящд ется дя, Салоник вя Манастрдакы
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ордулар падшаща гaршы чыхдылар. Ийулун 20-дя Манастрдакы мцлки
ящали цсйан галдырды. Косово вилайятиндя дя цсйан баш верди. Ийул
айынын 23-дя Манастрда Конститусийалы монархийа елан едилди.
Щямин эцн падшащ Конститусийанын тякрар фяалиййятя башламасы
щаггында фярман верди.
«Иттищaд vя Тярягги» cямиййяти дювляти идаря етмяйя щазыр
дейилди. Артыг cямиййят ики йол айрыcында галмышды: vятянпярвяр
дярняк олараг галмаг, йа да сечкилярдя иштирак етмяк. Сонуъда
икинъи йол сечилди. Анъаг сечкилярдян сонра да вязиййят
сабитляшмяди. 1908-cи илдя Австрийаныn Боснийа вя Щерсоговинаны
илщаг етмяси, октйабрын 5-дя Болгарыстанын юз мцстягиллийини елан
етмяси, бир эцн сонра Критин Йунаныстана илщаг едилмяси юлкядя
радикал cяряйанларын гцввя топланмасыны дайандырды. Иттищадчылар
1909-cу ил февралын 13-дя Щцсейн Щилми пашаны Баш назирлийя
эятирдиляр. Лакин cямиййятин юлкядяки нцфузу эетдикъя ашаьы
дцшцрдц. 1909-cу ил апрелин 7-дя мцхалифят зийалыларындан bиrи
олан Щясян Фящми бяйин юлдцрцлмяси иля шайя йайылды kи, бу
щадисяни cямиййяt тюрятмишди. Беля олан тягдирдя апрелин 12-дя
«Иттищад вя Тярягги» интибащнамя йайараг сийаси партийайа
чеврилдийини билдирди.
1909-1911-cи иллярдя «Иттищад вя Тярягги» йаваш-йаваш юлкядя
йеэаня щаким сийaси партийа щалына дцшдц. Коnститусийаdакы
дяйишикликлярдян сонра сечкиляря эетди вя Мяcлися йенидян щаким
олду.
Нящайят, иттищадчылар Истанбула кючя билдиляр. Лакин
мяркязин Салоникдян Истанбула эялмяси вязиййяти йахшылашдыра
билмяди. 1912-ъи илин ийул айынын 21-дя Гази Ящмяд Мухтар
пашанын башчылыьы алтында йени щюкумятин тяшкили иля ялагядар
«Иттищад вя Тярягги» игтидардан узаглашдырылды.
1912-ъи илин октйабрында Османлы дювляти йенидян мцщарибя
иля цз-цзя галды вя октйабрын 18-дя мцщарибя башлады. Гази Ящмяд
Мухтар пашадан сонра йарадылан Камил пашанын щюкумяти
баъарыгсыз олдуьундан вязиййят кяскинляшмяйя башлады. Балкан
дювлятляринин ордулары Истанбулун йахынлыьына чатмышдылар. Сийасятя
гошулмуш забитлярин чоху дюйцшя эетмякдян имтина едирди. Беля
бир шяраитдя иттищадчылар 1913-ъц ил йанварын 23-дя дювлят апаратына
щцъум едяряк назир Назим пашаны юлдцрдцляр, Камил пашаны истефа
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вермяйя мяъбур етдиляр. Мащмуд Шювкят паша щакимййятя
эятирилди. Анъаг о, 1912-ъи илдя йарадылан «Хиласкар Забитан»
групу тяряфиндян юлдцрцлдц вя нятиъядя йенидян игтидар Тялят,
Янвяр вя Ъамал пашанын ялиня кечди. 1918-ъи иля гядяр «Эянъ
тцркляр» щакимиййятдя олдулар.
«Эянъ тцркляр» идаряетмяйя щазыр олмадыгларыны баша
дцшцрдцляр. Онлар беля щесаб едирдиляр ки, парламентли бир режим
йаратсалар Гярб дювлятляри онлара щяр ъцр кюмяклик едяъяк,
чятинликляри арадан галдыраъаглар. Лакин Гярб дювлятляринин
Боснийа вя Щерсоговинанын Австрийа-Маъарыстан тяряфиндян
илщагыны, Болгарыстанын мцстягил лийини мцдафия етмяси
иттищадчылары йухудан ойатды.
1911-ъи илдя башлайан Траблис мцщарибяси, онун ардынъа
Балкан мцщарибяляри Османлы дювлятини сийаси сынаьа чякди.
Артыг Балкан торпаглары уьрунда
вурушан мцтяфигляр цз-цзя галмышды.
Вязиййятдян исти фадя едян Османлы дювляти
Ядирняни эери алды. Икинъи Балкан
мцщарибясинин сонунда имза ланан
мцгавиляйя эюря Мериъ чайы Тцркийя иля
Болгарыстан арасында сярщяд гябул едилди.
1913-ъц илин орталарында Авропа Тцркийясинин чох бюйцк гисми ялдян верилди.
«Иттищад вя Тярягги» дюврцндя
Тялят паша
Османлы дювляти Алманийа иля иттифага эирся
дя, Инэилтяря вя Франса иля йахынлашмаг ъящди баш тутмады.
Биринъи Дцнйа мцщарибясинин башланмасы ися йени эеосийаси шяраит
йаратды.
Щакимиййяти идаря етмяк бахымындан тяърцбяли олмайан
«Эянъ тцркляр» бир сыра ислащатларын кечирилмясиня наил олдулар.
Тцркийядя иш йерляринин миллиляшдирилмяси, йазышмаларын тцркъя апарылмасы, тцрклярин ширкятлярдя ишля тямин олунмасы мцщцм
ящямиййят кясб едирди. Игтисади тящсил юня чякилди. Алманийайа
тящсил алмаг цчцн тялябя эюндярилди, маэистр вя техники ишчи
щазырлайан курслар ачылды.
Зираят Банкы йенидян тяшкил едилди. Йени гурулан
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фабриклярдя чалышан ишчилярин тцрк вятяндашы олмасы мяъбури сайылды.
Щюкумятя ясэярликдян азад едилмиш бцтцн вятяндашлардан кянд
тясяррцфаты ишляриндя хидмятчи кими истифадя етмяк щцгугу верилди.
Алманийа вя Австрийа-Маъарыстандан эятирилян 6 няфяр
профессорун Истанбул Университетиндя игтисадиййатдан дярс
апармасына имкан йарадылды. Бцтцн бунлар игтисади дяйишикликляр
едилмясиня, милли буржуазийанын йаранмасына шяраит йаратды.
«Эянъ тцркляр» гадын вя аиля щцгугу сащясиндя ислащатлар
кечирдиляр. 1914-ъц илдя Гадын Университети ачылды. Гадынлар
яввялляр йалныз шяфгят баъысы вя мцяллимлик пешяляриня
йийялянирдилярся, инди диэяр ихтисаслара да йийялянмяк имканы ялдя
етдиляр.
1917-ъи илдя гябул олунан «Аиля щцгугу гярарнамяси» ня
эюря шярият мящкямяляри ядлиййя назирлийинин табелийиня кечди.
Ордунун эенишляндирилмяси вя йенидян гурулмасы сащясиндя
ваъиб аддымлар атылды. Донанмада ислащатлар апарылды. Ордунун
силащ вя ярзаг тяъщизаты йахшылашдырылды.
Дил
сащясиндя
ислащатлар
апарылды.
«Тцркляшмяк,
Исламлашмаг, Мцасирляшмяк» шцары тяблиь олунмаьа башлады. Милли
китабхана, архив, мусиги вя ъоьрафийа институтлары йарадылды.
Тягвимдя дяйишиклик едиляряк гямяри айы йериня эцняш айы, эейимдя «инвяриййя» ады верилян баш эейими гябул едилди.
Беляликля, «Эянъ тцркляр» игтидарда олдуьу иллярдя
дювлятчилик сащясиндя топланан тяърцбя республика дюврц
ингилабларында истифадя олунду.
Биринъи Дцнйа мцщарибяси Тцркийя
империйасы цчцн йахшы сонлугла битмяди.
Мудрос (1918-ъи ил 30 октйабр) вя Севр
(1920-ъи ил, 10 август) сцлщ мцгавиляляриня
ясасян Тцркийянин Сурийа, Ливан, Фялястин
вя Ираг вилайятляри Инэилтярянин вя
Франсанын идаря чилийиня верилди. Бир чох
язяли торпаглар Франса, Йунаныстан, Италийа,
дашнаг
Ермя
нистаны
арасында
М.К.Ататцрк
бюлцшдцрцлдц.
Дарданел
вя
Босфор
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боьазлары бцтцн юлкяляр цчцн ачыг елан олунду. Тцркийя юз
мцстягиллийини итирмяк гаршысында галды. Лакин тцрк халгы истиглал
уьрунда мцбаризяйя галхды. Мустафа Камал Пашанын рящбярлийи
иля ингилаби демократик вя милли-азадлыг щярякаты эенишлянди.
Тцркийянин апардыьы милли мцстягиллик уьрунда мцбаризя галиб
эялди. 1923-ъц ил ийулун 24-дя Лозанна сцлщ мцгавиляси иля
Тцркийя дювлятинин истиглалиййяти бейнялхалг мигйасда танынды.
1923-ъц ил октйабрын 29-да Тцркийя Республика елан едилди вя
Мустафа Камал Паша онун илк президенти олду. 1934 - ъц илдя
Бюйцк Миллят Мяълиси Мустафа Камал Пашайа хцсуси ганунла
Ататцрк ады верди.
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III F Ə S İ L
1917-1920-cи illərdə Azərbaycanda milli-demokratik hərəkat.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
1917-ci ил мартын 6 да Mцvəqqəti hюkumət
xalqa mцraciət edərək
demokratik
dəyiĢikliklər keчirəcəyini vəd etdi və təsis yığıncaqları keчirməyi,
idarəetmə qaydasını mцəyyənləĢdirməyi, yeni konstitusiya qəbul
etməyi vacib saydı. Martın 9-da (22) Гафгаз ъанишинлийи ляьв
едилди. Zaqafqaziyanı idarə etmək цчцn xцsusi Zaqafqaziya
komitəsi (OZAKOM) təĢkil edildi. Həmin təĢkilata Xarlamov
(kadet) sədr, Чxengeli (menĢevik), AbaĢidze (sosial federalist),
M.Y. Cəfərov (bitərəf), M.Ġ.Papacanov (kadet) daxil oldular.
M.Y.Cəfərov, M.Ġ.Papacanov, A.Ġ.Чxengeli martın 15-də
Bakıya, martın 18-də isə Tiflisə gəldilər.
Хцсуси Загафгазийа комитяси анъаг мцлки ишляр идарячилийи
сялащиййятляриня малик иди. Онун ганунвериъилик щцгугу олмады
ьындан Загафгазийадакы щадисяляря нязарят етмяк эцъцндя
дейиди. Диэяр тяряфдян, мцстягиллик идейалары, сийаси щярякатлар
ъанланмышды.
1917-ъи ил мартын 17-дя Мцвяггяти щюкумятин йерли щакимиййят органы олан Иътимаи Тяшкилатларын Иъраиййя Комитяси
йарадылды (ИТИК). Бу комитя иля йанашы Бакы шящяр Думасы да
фяалиййятини давам етдирирди. Азярбайъанын шящярляриндя вя гяза
мяркязляриндя ИТИК-ляри йарадылмышды.
Lakin OZAKOM юzцnə tərəfdar toplaya bilmədi və
hakimiyyəti yerli fəhlə və əsgər deputatlаrı sovetlərinə, mцxtəlif
milli komitələrə və təĢkilatlara verdi.
3.1. Азярбайъан милли-демократик
hярякаты Русийада феврал ингилабындан сонра
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Fevral hadisələrindən sonra «Mцsavat» gizli fəaliyyətdən
aчıq iĢə keчdi, yeni siyasi partiyalar (Gəncədə federalistlər,
Иряvanda «ĠrĢad milli partiyası») meydana gəldi. Lakin bu цч
partiyadan щеч biri fevral inqilabından sonrakı gцnлярdə millidemokratik hərəkata rəhbərlik etmək iqtidarında deyildi. Buna
gюrə də, Azərbaycan ictimaiyyətinin mцxtəlif nцmayəndələri
qцvvələri birləĢdirmək məqsədilə komitələr, cəmiyyətlər
yaratmağa cəhd edirdilər. Belələrindən birisi, kцtlə arasında
nisbətən чox nцfuzu olan Bakı mцsəlmanları ictimai təĢkilatı
olan Mцvəqqəti Komitə oldu. Martın 29-da yaradılan bu
komitəyə sədr M.H. Hacınski, onun mцavini isə M.Ə.Rəsulzadə
seчildi. Komitə Цmumqafqaz мцсялманларынын qurultayının
чağırılması və keчiriлməsində həlledici rol oynadı.
Qafqaz mцsəlmanları qurultayı 1917-ci ilin aprelin 15-20-də
Bakıda keчirildi. Qurultayda Azərbaycanın bцtцn siyasi qцv
vələri təmsil olunmuĢdu. Dini təĢkilatlardan və bolĢevik partiya
sından N.Nərimanov və M.Əzizbəyov qurultayda iĢtirak edirdi.
Əsas problem - юlkənin siyasi quruluĢu haqгынda M.Ə.
Rəsulzadə məruzə etdi. Məruzəчi hər bir milli qrupa юz
mцqəddəratını təyin etmək hцququ verilməsiни хцсуси вурьулады.
Uzun sцrən mцzakirələrdən sonra qurultay yekdilliklə qərara
aldı: «Rusiyada dюvlət quru- luĢu, əsasən mцsəlmanların
marağını təmin edən federativ ərazi əsasında demokratik
respublika olmalıdır».
Qurultay nцmayəndələrinin diqqətində duran məsələlərdən
biri də millətlərarası mцnasibət problemi idi. Qurultayı aчan
A.M.TopчubaĢov bəyan etмишdi ки, «Rusiйada yaĢayan qeyrirus xalqlarına qarĢı kюhnə Rusiyanın siyasəti ayrı-seчkilik
siyasəti olub, xalqları bir-birinə qarĢı qoyub. Еrmənilərlə
azərbaycanlılar arasındakı toqquĢma da bu vəhĢi siyasətin
nəticəsidir. Əgər azərbaycanlılar baĢqa Qafqaz xalqları ilə həqiqi
dəyiĢikлик yolu ilə getmək istəyirlərsə, onda onlar Мцəssисlər
Мəclisinə bir halda, цmumi ide yalar uğrunda birlikdə
getməlidirlər».
106

Qurultayda təhsil problemi də mцzakirə olundu. Ġctimaisiyasi və mədəni vəzifələrdən, xцsusilə ilk nюvbədə məktəb iĢi
цчцn maliyyə vəsaiti toplamaqdan юtrц miлli fond yaradıldı. Иlk
olaraq H.Z.Tağıyev fonda 50 min manaт pul verdi. Qurultayda
iki azərbaycanlı qadının ġ.Əfəndizadə və S.TalıĢxanovanın чıxıĢı
nцmayəndələr tərəfindən alqıĢlarla qarĢılandı. Lakin Bakı qazısı
Ağamir Məmməd Kərimin qadınların kiĢilər qarĢısında цzцaчыq
чıxıĢ etməsinə qarĢı чıxması narazılğa səbəb oldu. M. Ə.
Rəsulzadənin təklifi ilə qurultay qadın məsələsi haqгынda
qətnamə qəbul etdi.
Гурултайын милли орду гуруъулуьу щаггында гярары
мцстягиллийя доьру практик аддым иди.
Qurultayın qəbul etdiyi qərarlar Azərbaycan millidemokratik hərəkatının zəfər yцrцĢц idi. Qurultay gюstərdi ki,
Azərbaycan xalqının milli-demokratik hərəkatı hər cцr
millətчilikdən, мцщафизякарлыгдан uzaq olub, mцtərəqqi
demokratik xarakter daĢıyır. Birinci Цmumrуsiya mцsəlmanları
qurultayı bu həqiqəti təsdiq etdi.
Биринъи Цmumrusiya mцsəlmanları qurultayı 1-11 may 1917ci ildə Moskvada Ш.Ясядуллайевин хяръи иля тикилян вя мцсялманлара щядиййя едилян бинада keчirildi. Гурултайа 600 нцмайяндя
дявят едилдийи щалда, 900 нцмайяндя иштирак едирди.
Qurultayın mayın 1-də və 2-də keчirilən iclasları daha чox
rəsmi-təntənəli xarakter daĢıмышdı. Mayın 3-dəki iclasda Əhməd
Salikov Rusiyanın gələcək siyasi quruluĢu barəsində məruzə ilə
чıxıĢ etмишdi. Əhməd Salikov məruzəsində Rusiyanın unitar bir
dюvlət kimi qorunub saxlanması, milli azlıqlara, o cцmlədən say
etibarı ilə ruslardan sonra ikinci yeri tutan tцrklərə də yalnız
mədəni muxtariyyət verilməsi təklifiни иряли сцрмцшдц. Əhməd
Salikovun fikirləri Azərbaycan nцmayəndəsi M.Ə.Rəsulzadənin
kəskin etirazı ilə qarĢılanмышdı.
Феврал inqilabынdan sonra vəziyyətin dərin elmi-siyasi
təhlilini verəн M.Ə.Rəsulzadə Rusiyanın vahid unitar dюvlət
kimi qorunması ideyasının tərəfdarlarına qəti etirazını bildirяряк
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гурултайда демишди: «Шцbhəsizdir ki, Rusiya Xalq Cцmhuriyyəti
цsulu ilə idarə olunmalıdır. Amma Kamчatkadan Qara dənizə,
Arxangelskdən Ġran sərhədlərinə qədər eninə və boyuna uzanan,
dцnyanın altıda birini qapsayan və əhalisi 170 milyonu aĢan bir
məmləkət və bюyцk bir чeĢidli millətdən meydana gələn bir
dюvlət bir mərkəzdən idarə oluna bilərmi? Bir məmləkət ki,
uzunlamasına azından bir ay, geniĢlənməsinə azından 7 gцn
dəmiryol səfərinə ehtiyac var, bir məmləkət ki, gцnəĢ bir
tərəfdən чыxıb, o biri tərəfdə batarkən təkrar sabah olur, belə bir
məmləkət bir nюqtədən idarə oluna bilərmi? Əlbəttə yox .
… Rusiya ədəmi-mərkəziyyət цsulu ilə idarə olunmalıdır»
Даща сонра М.Я.Рясулзадя фикирляриня айдынлыг эятиряряк
демишди: «Мən ədəmi mərkəziyyəti muxtariyyətlərdən təĢəkkцl
edən bir federasion Ģəklində təsəvvцr edirəm. Bu muxtariyyətləri
miлli-məhəlli prinsip iчərisində faydalı sayıram. Rusiya elə bir
bina olmalıdır ki, orada hər millətin юzцnəməxsus bir odası
olsun». Məmməd Əminin fikrincə, bu odanın-otağın bцtцn
ixtiyarı onun sahibində olmalı, otaq sahibi юz mənzilində hцrr və
mцstəqil, hakimi-mцtləq kimi yaĢamalıdır. BaĢqa sюzlə desək,
Azərbaycan demokratiyasının lideri konfederativ əsaslı dюvlətə
цstцnlцk verirdi.
Məmməd Əminin nitqiндян сонра unitaristlər dюnə-dюnə
чıxıĢ етсяляр дя, bu məsяlə ilə bağlı qurultayın gediĢində dюnцĢ
yarada bilməmiĢlər. Mцzakirələr 3 gцn davam etmiĢ, natiqlərdən
14-ц unitar dюvlət, 18-i milli-məhəlli prinsiplər əsasında
qurulmuĢ federasiya tipinə цstцnlцk vermiĢlər. Qurultayın
rəyasət heyətinə gюndərilən 200 yazılı qeyddən 150-sində milliməhəlli muxtariyyət, 34-də federasiya, yalnız 16-da unitar dюvlət
tipi qейд olunмушdu.
Qurultayın mayın 6-da Əlimərdan bəy TopчubaĢovun
sədrliyi ilə keчən iclasında Rusiya mцsəlmanlarının qюvm və
qəbilələrinin quruluĢu haqqında (məruzəчi Zəki Bəlidi), dini
idarələr haqqında (məruzəчi Seyid Girey Alkin), dini təĢkilatlar
haqqında (məruzəчi Hacı KəĢĢaf Tərcцmani) məsələlər mцzakirə
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olunмушdu. Əlimərdan bəyin sədrliyi ilə mayın 7-də keчirilən
gцndцz və axĢam iclaslarıнда Rəsulzadə, TopчubaĢov və doktor
Orucov qurultayda чыхыш едяряк siyasi baxımdan dцzgцn
əsaslandırılmıĢ qərarlar qəbul edilməsinə kюmək gюstərmиш,
гурултайын
tцrkчцlцk,
milliyйətчilik
istiqamətini
mцəyyənləĢdirmiĢlər.
Mayın 7-də Rusiyanın gələcək quruluĢu ilə əlaqədar
M.Ə.Rəsulzadə ilə Əhməd Salikovun təklifləri səsə qoyulмушду.
М.Я.Рясулзадянин təklifinin leyhinə 446, əleyhinə isə 271 nəfər
səs verилmiĢ və beləliklə də, bu qurultay bюyцk əksəriyyətlə
Rusiyanı demokratik-federativ dюvlət kimi gюrmək istədiyini
bildirmiĢdi.
«Məmləkətin idarə Ģəkli» barəsində qəbul olunan
qətnamədə deyilirdi: «1. Mцsəlman millətlərin mənfəətlərini
gerчəkləĢdirmək цчцн ən uyğun rejim milli ittifaq və torpaq
muxtariyyətinə əsaslanan və bəlli torpaqları olmayan millətlərə
milli-mədəni muxtariyyət təmin edən xalq cцmhuriyyətidir; 2.
Rusiyada yaĢayan mцsəlman millətlərin bцtцn dini və mədəni
iĢlərini qanunlar əsasında idаrə etmək və mцsəlman birliyini
qorumaq цчцn onlаrın юzləri ilə bağlı qanunlar чıxarmaq
haqqına sahib Umumrusiya Mцsəlmanları mərkəzi təĢkilatı
qurulur».
Qurultayda maarif məsяləsi ilə bağlı qəbul olunан 24 maddəlik qətnaməнин mцvafiq maddələrində «1. Мaarif və
mədəniyyət iĢlərinin hər xalqın юz ixtiyarında olması; 2. Ġbtidai
məktəblərdə maarif dili olaraq qəbilənin юz ana dilindən istifadə
edilməsi, orta məktəblərdə цmumi tцrk dilinin iĢlənməsinin
məcburi, ali məktəblərdə tədris diliнин tцrk-tatar qəbilələr цчцн
ortaq dilin tцrk dili olmasы; 3. ibtidai təhsilin məcburi və pulsuz
олмасы; 4. Ġbtidai məktəblərin vahid tipdə olması, onlarын dini və
dцnyəvi məktəblərə ayrılмасы; 5. Rus dilinin ancaq xarici dil kimi
keчilməsi» və s. qeyd olunmuĢdu.
Qurultayın Abdulla Xocayevin sədrliyi ilə keчən 8 may
tarixli iclasında Azərbaycan nцmayəndəsi doktor Orucov
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Rusiya-Tцrkiyə mцnasibətləri tarixindən, Birinci Pyotrun
dцnyanı nцfuz dairələrinə bюlmək və Ġstanbula йийяlənmək
barəsindəki vəsiyyətindən və mюvcud Mцvəqqəti hюkumətin də
əslində həmin siyasətin davamчısı olmasından danıĢmıĢdı.
Həmin iclasda Əlimərdan bəy TopчubaĢov Qafqazda, xцsusən
də Bakıda, Ġrəvanda, Qarsda və s. bюlgələrdə ruslarla
ermənilərin iĢbirliyi sayəsində kцtləvi mцsəlman qırğınlarının
hazırlanması barəsində həyəcanlı məlumat vermiĢdi. Qurultay
regionda yaranmıĢ qorxulu vəziyyətlə Mцvəqqəti hюkuməti daha
yaxından tanıĢ etmək və təcili tədbirlər gюrцlməsinə nail olmaq
цчцн dərhal Əlimərdan bəy TopчubaĢovun rəhbərliyi ilə
Peterburгa nцmayəndə heyəti gюndərilməsi barəsində yekdilliklə
qərar qəbul etmiĢdi. Həmin heyətin tərkibinə polkovnik Hacı
Murad, Mirzə Əsədullayev, Səlim Girey Canturin, Xeyrənsə
xanım Axunova və Peterburqdakı iĢчi və əsgər deputatları
sovetinin цzvц Sultanbəy Məmliyev daxil едилмишdi. Нцмайяндя
щeyətи mayın 9-da gecə Petеrбурqа yola dцĢmцĢdц.
Rusiya mцsəlmanlarının qurultayında atılan ən mцhцm
addımlardan biri də Milli ġuranın yaradılması олмушду. Milli
ġuranın tərkibi 30 nəfərdən ibarət nəzərdə tutulurdu. Bunların 7
nəfəri Tцrkцstan, Buxara və Xivəni, 5 nəfəri Qafqazı, 2 nəfəri
Krımı, 5 nəfəri Qazaxıstanı, 1 nəfəri Litva tatarlarını, 10 nəfəri
iч Rusiya və Sibir mцsəlmanlarını təmsil etməli idi. Bu цzvlər
təyin olунmur, mцvafiq regionlarda seчilirdi. Milli ġura
Мцəssislər Məclisi toplanana qədər mцsəlmanların siyasi saщədə
birgə hərəkətlərini təmin etməйi, məhəlli təĢkilatların
yaradılmasıны вя onların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsiни və s.
vəzifələri də юz цzərinə gюtцrцrdц. Qurultayın sonuncu gцnц
daxili Rusiya və Sibir tatarları Milli ġuraya юz nцmayəndələrini
seчdilər. Tцrkцstan və Qazaxıstan mцvəqqəti nцmayəndələr
təyin etdi. Mayın 11-də qurultayın təntənəli bağlanıĢı oldu. Майын 12-дя Moskva mцsəlmanları гурултай iĢtirakчılarınын Ģərəfinə ziyafət вердиляр.
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Rusiya tцrk mцsəlmanlarının 11 gцn davam edən qurultayı
bir sıra prinsipial, siyasi baxımdan əhəmiyyətli qərarlar qəbul
etdi. Ən vacibi o, idi ki, tцrkчцлцyцn dюvlət Ģцurunun səviyyəsi
barəsində aydın təsəvvцr yarandı. Lakin fikir və əməli birlik
yalnız elitar səviyyədə qaldı. Yalnız dilləri, zahiri gюrцnцĢləri
deyil, həm də fiкirləri, dцĢцncələri, siyasi baxıĢ və əqidələri də
bir-birindən
fərqlənən
mцxtəlif
tцrk
boylarının
nцmayəndələrinin ağır gцndə bir araya toplaĢmaları mцstəsna
dərəcədə faydalı addım idi. Rusiyada tцrkчцlцk hərəkatının
tanınmıĢ tədqiqatчılarından olan doktor Nadir Dюvlətin qeyd
etdiyi kimi, «bu qurultayın əhəmiyyəti bцtцn tцrk boylarının
чeĢidli gюrцĢdəki vəkillərinin fikirlərini ilk dəfə olaraq bir-birinin
юnцndə aчıq ifadə etmələri» olду. Гurultay həmin dюvrdəki
tцrk-mцsəlman siyasi hərəkatının kiчik modeli idi. Qurultayın ən
mцhцm ibrət dərsi tцrk birliyi qurmağın zəruriliyi fikri олду.
Lakin tezliklə юlkədə elə vəziyyət yarandı ki, hərə təkbaĢına xilas
yolları aramağa baĢladı. Nəticədə Bakıda və DaĢkənddə
keчirilməsi nəzərdə tutulan mцsəlman konqresləri baĢ tutmadı.
Qafqaz və Qazaxıstan tцrkləri avqust ayında Kazanda
keчirilən Иkinci Цmumrusiya mцsəlmanlarının qurultayında
iĢtirak etmədilər və bunun ardınca hər bir tцrk boyu ayrıayrılıqda чarizmdən daha qorxunc və qəsbkar olan imperializmə
qarĢı mцbarizəyə baĢladı.
1917-ci ilin yayı və payızında Azərbaycanda siyasi həyat
dəyiĢməyə baĢladı. Ġyunda «Mцsavat» la «Tцrk federalistlər
partiyası» yaxınlaĢdı. Sentyabrda «Ġttihad”» partiyası yarandı.
Yeni siyasi parтiyaların yaranmasına baxmayaraq, yenə də
«Mцsavat”» partiyasının Azərbaycanın siyasi həyatındakı rolu
getdikcə artmağa baĢladı.
Kцtlələr arasında «Mцsavat» ın mюvqeyi Bakı sovetinə 22
oktyabrda keчirilən seчkilərin yekununda юzцnц gюstərdi.
Sечkilərdə «Mцsavat» - 9.617 səs, bolĢeviklər 3.823 səs, eserlər 6.305 səs, menĢeviklər - 687 səs, «DaĢnakstyun» - 5.288 səs
qazandı.
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Petroqradda bolĢeviklərin hakimiyyəti ələ almаsı xəbəri Bakıya
gəlib чatdıqdan sonra 1917-ъи ил октйабрын 27-дя Bakı fəhlə və
əsgər deputatları sovetinin geniĢ yığıncağı keчirildи вя bu
yığıncaqda цч siyasi partiya - eserlər, menĢeviklər və daĢnaгlar
adından elan olundu ki, юlkədə bцtцn hakimiyyət Mцəssislər
Məclisinə verilməlidiр.
Petroqradda bolĢeviklərin əldə etdikləri qələbə Bakı
bolĢeviklərini ruhlandırırdı. Onlar юz qцvvələrini birləĢdirməyə
baĢladılar. Mədən-zavod komitələri цzvləri tərəfindən mцdafiə
olunan bolĢeviklər oktyabrın 31-də sovetin yeni iclasını
чağırdıлар вя онларын təzyiqi nəticəsində konfrans юzцnц yerli
inqilabi orqan elan etdi. Konfransda iĢtirak edən mцsavatчılar
bolĢevikлярин təkliflərini гябул етмясяляр дя, mцnaqiĢənin aradan
qaldırılması мягсядиля bolĢevikləri mцdafiə етмяйя мяъбур
олдулар вя юz bəyanatlarını konfransa təqdim etdilər.
BolĢeviklər «Мцsavat» partiyasından əlavə Xəzər ticarət
donanmasının да kюməyini ala bildilər. Beləliklə, нойабрын 2-дя
Sovet Bakıdakı siyasi hakimiyyət kimi hamı tərəfindən tanıнdı.
Sovet «Fəhlə və əsgər deputatları soveti» adlandırıldı. Лакин бу
real hakimiyyət deyildi. Bakı soveti qarĢısına qoyulan vəzifələrin
heч birini həll edə bilmədi.
«Мцсават» ла Бакы совети арасында мцнасибятляр эетдикъя
кяскинляширди. 1917-ъи ил нойабр айынын 8-12- дя Бакыда Гафгаз
Мцсялманлары Милли Комитясинин конфрансы кечирилди. «Мцсават»
ын рящбярлийи алтында кечирилян конрансда Милли Тяшяббцс
Мяълисинин чаьрылмасы гярара алынды.
RSFSR XKS-ə tabe olmaq istəməyən Gцrcцstan Sosial
Demokrat Partiyasının, menĢevikлərin, «Mцsavat”» ın,”
«DaĢnaгsцtyуn»” və sağ eserlərin nцmayəndələri 1917-ci ilin
noyabrın 11-də Tiflisdə keчirdikləri mцĢavirədə Rusiya bolĢevik
hюkumətinin hakimiyyətini tanımaqdan imtina edirlər və
«mцstəqil Zaqafqaziya hюkuməti”» yaratmaq haqqında qərar
3.2. Русийада Октйабр
чеврилиши вя Азярбайъан
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чıxardılar. Noyabrın 15-də Zaqafqaziya komitəsi yaradıldı.
Onun tərkibinə Gцrcцstandaн J.Terkopu (sədr) və A.Чxenэeli,
Azərbaycandan F.Xoyski, M.Cəfərov, X.Məlikaslanov,
ermənilərdən T.Ter-Гazariyan, X.Korçokiyan, A.Aqağan, sağ
eserlərdən D.Dolski və b. daxil oldular. Rusiya tərəfindən
təhlцkəni nəzərə alan Zaqafqaziya komissarlığı ittifaq bağlamaq
мягсядиля ġimali Qazqazdaкы ağ qvardiyaчı hərəkatının
rəhbərliyi иля əlaqə yaratdı.
1917-ci ilin noyabrın 26-da bцtцn Cənubi Qafqazda
olduğu kimi, Azərbaycanda da Mцəssislər Məclisinə seчkilər
keчirildi. Seчkilərin nəticələri əhalinin əhval-ruhiyyəsinə uyğun
idi. Милли Мяълися сечкилярдя меншевикляр - 661.934, Мцсават 615.816, дашнаг - 558.400, мцсялман сосиалистляр блоку - 159.700,
есерляр - 117.522, болшевикляр - 95.581, Щцмят - 84.748, Иттищад 66.504 сяс алдылар.
Noyabrın 28-də Tiflisдə Qafqaz, Cənubi Rusiya və
Ukrayna
AntibolĢevik
Qцvvələrinin
Щərəkatı
Birliyi
yaradılmasına aid mцĢavirə keчirildi. Dekabrın 6-da
Zaqafqaziya komitəsinin iclasında Bakıda və Dağıstanda
vəziyyət mцzakirə edilərək bolĢeviklərə qarĢı qəti tədbirlər
gюrцlməsi barədə qərar qəbul edildi.
1917-ci ilin dekabrın 5-də Zaqafqaziya komissarlığı Ərzincanda barıĢıq haqqında saziĢ imzaladı.
БolĢeviklərлə mцsavatчılar arasında mцnasibətlərin
gərginləĢдийи Ģəraitdə - 1917-ci ilin dekabr айынын 12-13-də
dəyiĢilmiĢ seчki qaydası əsasında Bakı Sovetinə seчkilər keчirildi.
BolĢeviklər 51 səs, mцsavatчılar 21 səs aldılar. 41 səs almıĢ
daĢnaklar, 38 səs almıĢ sol eserlər və 28 səs almıĢ sağ eserlər
mцsavatчılardan irəli keчdilər. Nəticədə, yeni icrayə komitəsinə
6 nəfər bolĢevik, 5 nəfər daĢnak, 4 няфяр sol eser, 3 няфяр sağ eser,
2 няфяр mцsavat nцmayəndəsi daxil oldu.
1917-ci il dekabrın 18-də V.Lenin - S.ġaumyanı
Zaqafqaziya iĢləri цzrə komissar təyin etdi. Чaparidze isə Bakı
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Sovetinin sədri oldu. Беля шяраитдя mцsavatчılar юz fəaliyyət
mərkəzlərini Bakıdan Gəncəyə kючцrdцlər.
3.3. 1918-ci ilin мart
hadisələri вя онун
нятиъяляри

Dцnya xalqları iчərisində юz nəfsləri ilə
seчilən, gюzц doymayan ermənilərin
iĢtəhası həmiĢə bюyцk olmuĢ, yaranmıĢ
tarixi Ģəraitdən istifadə etməyə səy gюstərmiĢlər. F.Kərimzadə
«Gцney uğrunda mцbarizə (1917-1921)»” kitabında yazırdı ki,
bцtцn ermənilərin katalikosu V Kevorq 1914-cц il avqustun 5-də
Qafqaz caniĢiниnə məktub gюndərərək ondan erməni məsələsini
yaddan чıxarmamağı xahiĢ etmiĢdi. Чar II Nikolay isə
bildirmiĢdir ki, erməniləri ən parlaq gələcək gюzləyir.
Rusiya imperatoru 1914-cц il noyabrın 21-də Fransanın
Rusiyadakı səfiri M.Polsoloqla gюrцĢцndə erməni məsələləsini
nəzərə alacağını, onlar цчцn mцstəqil dюvlət yaradacağını
bildirmiĢdi.
II Nikolay 1914-cц ilин noyabrында Tiflisdə olarkən
daĢnaqlardan S.Artunyan və A.Xatisiyanın baĢчılıq etdiyi
nцmayəndə heyəti onun qəbulunda olmuĢ вя «Tцrkiyə
Almaniyanın kюməyi ilə Rusiyaya əl qaldırmağa cəsarət etdiyi
indiki vaxtda ermənilərин bir nəfər kimi ayağa qalxдыгларыны və
həyatlarını, əmlaklarını bюyцk taxt-tacın yolunda qurban
verməyə hazır олугларыны» билдирмишляр.
A.Xatisyan «Ermənistan ermənilər цчцndцr» шцарыны иряли
сцрмцшдц. Bu Ģцarı həyata keчirmək цчцn onun baĢчыlığı ilə
«Erməni milli bцrosu» yaradılmıĢ, «кюnцlлцlər» adlanan дястяляр
тяшкил едилмишди. 1914-cц ilin sonunda «кюнцллцляр»ин sayı 3 minə
чatmıĢdı. Bu dəstələrin təĢkilində Andrоnik Ozonsiyan
(Ozanyan) mцhцm rol oynamıĢdı.
Чoxsaylı bəd əməllərin sahibi olan Andronik 1865-ci ildə
Tцrkiyənin ġonin-Qarahasar Ģəhərində anadan olmuĢdu.
Gəncliyində erməni quldur dəstələrinə qoĢulараг dinc tцrk
əhalisinə basqınlar едян Андроник 1895-ci ildə Sevastоpola
эетмиш, бир мцддят орада fəhlə iĢləmiĢ, sonрa Tiflisə эялмишди.
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Тифлисдя йашайаркян «DaĢnaгsцтyun» partiyasına daxil олан
Андроник Birinci Dцnya mцharibəsi baĢlanan kimi Ġrəvan
quberniyasında erməni kюnцllц dəstələri təĢkil edərək
Tцrkiyənin цzərinə hцcum etmiĢdi. 1914 -1915-ci illərdə Cənubi
Azərbaycanın Dilman və Səlmas əyalətlərində azərbaycanlılara
qarĢı soyqыrımы tюrədərək oradan Tцrkiyə ərazisinə keчян Андроник Anadoluda да tцrklərə qarĢı soyqыrımы təĢkil etmiĢdi.
1918-ci ilin payızında tцrk ordusunun Bakını xilas
etməsindən sonra general Andronik Ġran ərazisinə keчmiĢ, 1920ci ildə oradan Bolqаrıstana, sonra isə ABġ-dakı erməni
icmasının dəvəti ilə Kaliforniya Ģtatına getmiĢdi.
Ermənilərin xislətini yaxĢı bilən rus siyasətчiləri erməni
dəstələrinin yaradılmasından, onların torpaq iddialarından
narahat olmuĢlar. 1915-ci ilin aprelin 5 - də general Yudeniч
Qafqaz caniĢininə yazırdı ки, еrmənilərin iĢğal etdikləri
torpaqları mцharibədən sonra онлардан geri almaq və ya
tutulanların onlara məxsus olmadığını sцbuta yetirmək чətin
olacaqdır.
1917-ci ilin fevral inqilabından sonra imperiyanın
hцdudlarında йаранан ikihakimiyyətlilik вя hərcməрclikдян
istifadə edən ermənilər millətlərin юэ mцqəddəratıны тяйин етмя
hцququ ады altında Tцrkiyənin, onun vilayətlərinin, ġimali və
Cənubi Azərbaycanın bəzi ərazilərinin hesabına «Bюyцk
Ermənistan”» yaradılması iĢinə giriĢdilər. Мilli azlıqların
hцquqlarına dair онларын tələbləri tezliklə ġimali Azərbaycanın
Naxчıvan, Zəngəzur, Qarabağ bюlgələrinə qarĢı ərazi iddialarına
gətirib чıxardı.
Tarixi hцquqları ilə yanaĢı «етнографиг щцгуг» дан дям
вуран ермянилярин Нахчыван, щабеля Зянэязур мащалына
иддиаларынын щеч бир ясасы йох иди. Парис сцлщ конфрансына тягдим
едилян «Азярбайъан ящалисинин етник тяркиби щаггында» китабчада
вя енсиклопедик сорьуларда эюстярилир ки, Нахчыван гязасында
азярбайъанлылар 54,5 фаиз, ермяниляр 45,5 фаиз , Зянэязурда
мцвафиг олараг 52 вя 46, Шярур-Дяряляздя 72 вя 27, Ордубадда
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90,2 вя 9,8 фаиз иди. Йахуд , 1914-ъц ил мялуматына эюря
Зянэязур гязасында азярбайъанлылар 52 фаиз, bашга сюзля,
азяbайъанлылар 10.031 тцстц, ермяниляр ися 9.400 тцстц тяшкил
edirdi.
Артыг 1917-ъи илдя кечирилян топлантыларда ермянилярин
эцръцляр вя азярбайъанлылара гаршы ярази иддиасы ачыг сяслянмяйя
башлады. Онлар Тифлисдяки кяндли гурултайында елатлар щаггында
мясяля галдырдылар, Гафгазын инзибати яразисинин йенидян
бюлцнмяси тяклифи иля чыхыш етдиляр. Йелизаветпол губернийасы
щесабына Гарабаь вя Зянэязурун да гатылдыьы Ганзаг
губернийасы йарадылмасыны ортайа атдылар.
1917- ъи илин пайызында Тифлисдя кечирилян «Цмуммилли
ермяни
конфрансы»
ндан
сонра
ермяни-азярбайъанлы
мцнасибятляри хейли кяскинляшди. Болшевиклярин миллятлярин щцгуг
бярабярлийиня даир алдадыъы сийасяти, В.И.Ленинин С.Шаумйаны
Гафгаза фювгяладя комиссар тяйин етмяси иля ермяни планларынын
реаллашмасына шяраит йаранды.
Ермяниляр ялдя олунмуш сазишя ямял етмяйяряк Азярбайъан
торпагларында террор вя зоракылыглара башладылар. 1917-ъи илин
сону, 1918-ъи илин мартынадяк ермяниляр тяряфиндян Иряван
губернийасында 197 кянд талан едилди. Зянэязур гязасында 109,
Гарабаьда 157 кянд гисмян даьыдылды. Цмумиликдя,
Азярбайъанда 60 йашайыш мяскяни тамамиля мящв едилмиш, 388-и
гисмян зяряр чякмиш, 5.140 тясяррцфат виран гойулмушду.
Тцрк ордусунун сирлярини инэилис кяшфиййатына сатдыьына эюря
гулаьы кясилян, сонра Ирявана гачан Андроник ермяниляри башына
топлайараг Азярбайъан кяндляриня басгын едир, инсанлары гятля йетирирди. Андроникин дястяси онlаръа Азярбайъан кяндини мящв етмишди. 50-100 адамы бир хяндяйя долдурараг дири-дири
басдырырдылар. Охчц шящяриндяки мясъиддя 150 няфяри сцнэц иля гятля
йетирмишдиляр.
Азярбайъанлылара гаршы nюvbəti мягсядйюнлц сойгырымы
1918-ъи илин 30-31 март вя апрелин 1-дя tюrədildi. Узун илляр бойу
вятяндаш мцщарибяси кими гийямтляндирилян март щадисяляри щям
дя ермянипяряст Бакы советинин сону олду.
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Мялум олдуьу кими, 1918-ъи илин яввялляриндя Бакы иля Тифлис
арасында дямир йолунун гапанмасы нятиъясиндя Гафгаз
ъябщясиня йолланан Гярб вя Иран ъябщясиндян эялян бир нечя мин
силащлы ермяни ясэярляри Бакыйа топлашмышды. Бу вахт дашнаг
партийасынын да Бакыда миня йахын силащлы aдамы вар иди.
«Мцсават» ын ися силащы олмадыьына эюря Бакы вя ятраф кяндлярин
ящалиси силащсыз галмышды. Цстялик Щ.З.Таьыйевин милли орду
гуруъулуьунда иштиракы заманы шящид олмуш оьлу Мящяммяд
Таьыйевин ъяназясини Лянкярандан Бакыйа эятирян «Евелина»
эямиси иля Бакыйа эялмиш 18 няфяр Азярбайъан милли орду
щярбичиляри болшевик-дашнаг ордусу тяряфиндян зоракылыгла
тярксилащ едилди. Бакы советинин бу аддымы бир даща эюстярди ки,
онлар силащлы мцнагишя цчцн бящаня ахтарырлар. M.Ə.Rəsulzadə
bu mцnasibətlə yazırdı ki, «Mart hadisələrində” «Mцsavat”»ı
gцnahlandırırlar. Bu əsassızdır. Mцharibə elan etmək цчцn heч
olmasa fiziki qцvvə olmalıdır. Bu isə yox idi. BaĢqaları deyirlər
ki, mart hadisələrinə səbəb Azərbaycanın muxtariyyat istəməsi
idi. Bu aзca həqiqətə uyğundur. Doğrudur, əgər biz azadlığın
baĢını dцĢmənlərimiz qarĢısında
əysəydik, bəlkə də
bu
hadisələr
olmazdı. Ancaq
biz bunu edə
bilməz dik Бизим
дцш- мянlərimiz
deyir lər ki, muxtariyyat bəzi Ģəxslərin Ģəxsi marağı
цчцn
idi,
Бакы март щадисяляри эцнляриндя. 1918-ъи ил.
Azərbaycan xalqının istəyi deyildi. Ancaq onlar bilir lər ki, xalq «Mцsa vat”»ın
arxasınca gedir”».
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Дашнаг партийасы вя ермяни Милли шурасы юз мянфур
сийасятини щяйата кечирмяк цчцн мягам эюзляйирди. 1918-ъи илин
мартын 29-да Лянкярана эетмяк истяйян пароходун сахланмасы
вя тярксилащ едилмяси милли гырьын цчцн бящаня олду.
Мартын 30-да шящярин мцхтялиф районларында кортябии
митингляр башлады. Гызыл Орду дястяляринин провакасийа характерли
эцллябораны Бакы Коммунасынын болшевик-дашнаг рящбярлийиня
имкан верди ки, азярбайъанлы ящалийя гаршы щцъума башласынлар.
1918-ъи илин мартын 30-31-дя бящанядян истифадя едяряк ермяни
дястяляри азярбай ъанлыларын йашадыьы кварталлара щцъума
кечдиляр. Гызыл Орду гярярэащынын ряиси С.Аветисйан, дястя рящбяри
Амазасп вя Козарев азярбайъанлылара хцсуси иля шиддятли диван
тутдулар. Мартын 31-дя атяш хцсусиля эениш вцсят алды. Дюйцшлярин
ян ганлы нюгтяси Гоша Гала гапысы вя Исмаилийя биналары ятрафы
олду. Ермяниляр Бакынын ъянуб кяндляриня дя щцъум етдиляр,
лакин онлар эери отурдулараг Мярдякан, Бцлбцля, Биня вя Гала
кяндляриня бурахылмадылар. 30 миндян чох ящали юлдцрцлдц.
Сонралар Шаумйан бойнуна алмышды kи, вятяндаш мцщарибяси
нятиъясиндя мцсялман ящалиси зяряр чякмишди.
Азярбайъанлыларын кцтляви шякилдя юлдцрцлмяси ятраф бюлэялярдя дя баш вермишди. Губайа Амазаспын рящбярлийи алтында бюйцк
гошун щиссяляри йолланмышды. Онлар шящяря дахил олараг 2.000 киши
вя гадыны, ушаьы юлдцрмцшдцляр. О, губалылар гаршысында чыхыш едяряк демишди: «Мян ермяни халгынын гящряманыйам. Мян бурайа
ъяза дястяляри иля эялмишям ки, ики щяфтя бундан габаг бурада
юлдцрцлян ермянилярин гисасыны алым. Мян бура гайда-ганун
йаратмаг вя совет щаки миййятини гурмаг цчцн эялмямишям. Мян
Хязяр дянизинин сащил ляриндян Шащдаьына гядяр бцтцн мцсялманлары мящв етмяк, онларын йашайыш йерлярини йерля йексан етмяк ямри
иля эялмишям».
Amazaсpın dəstəsi Ģəhərdə oğurluqla da məĢğul olmuĢdu.
Təxminən 4 milyon manat pul, 4,5 milyon manatlıq qızıl
яшйалары,
2,5 milyon manatlıq mцxtəlif mallar qarət edilmiĢdi. ġaumyanın
həbsi zamanı onun binasından 80 milyon manat pul və qızıl
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Ģeylər tapılmıĢdı. Сюзсцз ки, bunlarын ичярисиндя Amazасpın qarət
etdiyi pullar да вар idi.
Губайа гядяр Амазаспын кюмяйи иля Аветисов вя Петров
Ъцмя мясъиди дя дахил олмагла Шамахыны даьытмыш, Лянкяран,
Салйан, Кцрдямир ящалисиня диван тутмушду.
1918-ъи илин март адисяляри дцшцнцлмцш бир олай иди. Бу ишин
башында болшевикляр партийасынын Гафгаз комитяси вя ермяни
«Дашнагсцтйун» partiyası дурурду.
1902-ъи илдя анадан олмуш вя нефт сянайечиляринин биринин
оьлу олан Ясяд бяй 1929-ъу илдя Алманийанын Штутгарт шящяриндя
алман дилиндя чап етдирдийи «Шяргдя нефт вя ган» ясяриндя
йазырды:
«Ермяни
сяркярдяля
риндян
олан
Лалай
(Шаумйан) 1917-ъи ил
дя aнд ичмишди ки,
мцсялманлардан инти
гам алаъаг. КП-нын
рящбярляринин яксярий
йяти ермянилярдян ол
дуьу цчцн дашнаг
ларла щямряй иди.
Ясяд бяй даща
Март сойгырымы. 1918 - ъи ил.
сонра йазыр: «Хан
галасы ятрафы мцщарибя мейданына чеврилмишди. Бу мцсялман-ермяни дюйцшцндя 14 няфяр нефт мцщяндиси юлдцрцлмцшдц. 30 мин няфярин
мейиди Бакы шящяринин кцчя вя мейданларыны юртмцшдц.
Йцзлярля мцсялман ушаьы дящшятли сурятдя вящшиъясиня юлдцрцлдц. Сойгырымдан алты саат сонра барышыг цчцн мцсялман
башчыларындан он ики няфяр (онларын алтысы рущани иди) ялляриндя аь
байраг дцшмян дцшярэясиня тяряф эеtдиləр. Лакин онларын щамысы
юлдцрцлdц. Цчцнъц эцнцн тамамында Бакы хийабанларындан ган
ахырды, щяр йер мейидлярля долу иди».
Ясяд бяй хатиряляриндя юз евлярини дя тясвир едир: «Бизим евя
дя щцъум етдиляр. Мян евимизин зирзямисиндян щяйятдяки мянзя119

ряйя бахырдым. Ермяниляр 10 йашы тамам олмайан 2 ушаьы яля
кечириб щавада фырладараг шямшир иля шишя чякдиляр. Щяр шейлярини
ялдян вермиш бир дястя мцсялман аь кяфян эейиб силащсыз, юзлярини
ермянилярин гямя вя гылынъларына сипяр етдиляр.
Ермяниляр ушагларына хянъяр вермишдиляр kи, онлар
мцсялман мящбусларынын башларыны кяссинляр».
Март щадисялярини йохлайан комиссийа цзвляриндян бири,
христиан
Гцлгенин
щазырладыьы
сяняддя
йазылмышды:
«Мцсялманларын сакин олдуглары мящялляляря эириб ящалини
юлдцрмцшдцляр, шямширля парчаламышдылар. Сцнэцлярля дялик-дешик

Исмаилийя бинасынын ермяниляр тяряфиндян йандырылмасы.
Бакы. 1918-ъи ил

етмишдиляр. Евляря од вуруб ушаглары бу ода атараг дири-дири
йандырмышдылар. 3-4 эцнлцк сцдямяр ушаглары ися сцнэцйя
тахмышдылар. Щадисянин сонунда 57 мцсялман мейиди мцшащидя
олунду kи, бунларын гулаглары, бурунлары гопарылмыш, гарынлары
йыртылмыш, язалары кясилмишдир. Юлдцрмядикляри гадынлары сачлары иля
бир-бириня баьлайараг тцфянэ гундаглары иля дюйцрдцляр».
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Гцлге диварлара сюйкядилян чылпаг гадынларын, итлярин
эятирдийи ушаг мейидляринин фотошяклини дя чякмишди.
Истанбулда няшр олунан «Йени Гафгасйа» дярэисинин 1923-ъц
ил 31 март тарихли 13-cц сайында «Март фаъияси» башлыглы йазыда билдирилирди ки, «…3 эцн ярзиндя 15.000 мцсялман юлдцрцлмцш, «Исмаилийя» сарайы, «Ачыг сюз», «Каспи» мятбясиня од вурулмушду.
Бакынын əн бюйцк ъцмя мясъиди топ мярмиляри иля дялик-дешик
едилмишди…»
ġaumyan юзц дя етираф етмишди ки, онлар йаранмыш
мягамдан истифадя едяряк азярбайъанлыларын физики ъящятдян
мящвиня чалышмышлар. O demiĢdi ки, «Биз атлы дястяляримизин силащлы
басгынындан истифадя етдик вя бцтцн ъябщя бойу щцъума кечдик,
бизим 6 мин няфярядяк силащлыларымыз варды. «Дашнагсцтйун» ун
3-4 минядяк милли щиссяляри … бизим сярянъамымызда иди.
Сонунъуларын иштиракы сябябли вятяндаш мцщарибяси милли гырьын

Бакы Март сойгырымы эцнляриндя. 1918-ъи ил
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характери алды, анъаг бундан гачмаг мцмкцн дейилди. Биз буна
шцурлу сурятдя эетдик. Яэяр онлар Бакыны яля кечирсяйдиляр, шящяр
Азярбайъанын пайтахты елан олунаъагды».
Azяrbaycanlы bolĢevik S.M. Əfəndiyev bu hadisə ilə
əlaqədar yazırdı ki, daĢnaqlar təkcə mцsavatчıları yox, bцtцn
mцsəlmanları məhv edirdilər. Sovetin baĢında duran ġaumyan,
Canaрidze və baĢqaları daĢnaгların əlaltıları idi.
BolĢevik qəzeti «Наш голос»” hadisələri təhlil edərək gюstərirdi ki, bu milli qırğıнdır. «Hцmmət”» qəzeti hadisələri
xarakterizə edərək yazırdı: «Biz юzцmцzц aldatmamıĢıq və
aldatmırıq. Biz yaxĢı bilirik ki, … əvvəlcə siyasi mцbarizə
xarakteri daĢıyırdısa, sonda milli rəng aldı»”.
N. Nərimanov ġaumyana məktubda qeyd edirdi ki, «... bu
hadisə Sovet hakimiyyətini ləkələdi. Əgər qısa vaxta bu kюlgə,
ləkə təmizlənməsə, bolĢevik iddiası və Sovet hюkuməti
mюhkəmlənməyəcək. Silahla ələ alınan hakimiyyəti uzun
mцddət saxlamaq olmaz…».
Бу фактлар март гырьынынын характерини вя ермянилийин ич
цзцнц эюстярир. Азярбайъанда март-апрел щадисялярини тюрядян
болшевик-дашнаг груплашмасынын мягсяди Бакы губернийасында
гялябя чалдыгдан сонра Эянъяни яля кечирмяк, бцтювлцкдя
Азярбайъаны ишьал етмяк иди. Лакин 1918-ъи илин мартында
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасы, милли дювлятчилийин
бярпасы дцшмянлярин планыны алт-цст етди.
Март щадисяляриня М.Я.Рясулзадя обйектив гиймят
вермишди. 1919-ъу ил мартын 31-дя «Азярбайъан» гязетиндя о
йазырды: «Мартда тюкцлян ганлар тцрклярдяки миллиййят вя
щцрриййят фикрини, Азярбайъан атяши-мцгяддясини сюндцря
билмяди. … Ганлар ичиндя боьдурулмаг истянилян Азярбайъан
фикри бу кяря мцстягил бир щюкумят шякли иля тяъялли етди!
Бакы бир ган вя бир фитня оъаьы дейил, пайтахтымыз олду».
«Йаддаш эцнцнцн елан олунмасы барядя Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълисинин гярары» нда эюстярилир ки,
Ермянилярин Азярбайъан халгына гаршы тюрятдикляри сойгырымы
нятиъясиндя Бакыда, Шамахыда, Губада, Мцьанда, Лянкяранда
122

ермяниляр 50 миндян артыг азярбайъанлыны гятля йетирмиш, евлярини
талан етмиш, йцз минлярля силащсыз вя эцнащсыз ящалини дидярэин
салмышлар. Тякъя Бакыда 30 миня йахын сойдашымыз ганына гялтан
едилмиш, Шамахы гязасынын 58 кянди даьыдылмыш, 7 минядяк адам,
о ъцмлядян 1.653 гадын, 965 ушаг юлдцрцлмцш, Губа гязасында
122 мцсялман кянди йерля-йексан едилмишдир. Гарабаьын даьлыг
щиссясиндя 150-дян чох, Зянэязур гязасында 115 мцсялман
кянди вящшиъясиня даьыдылмыш, ящалинин хейли щиссяси гылынъдан
кечирилмишдир. Иряван гязасында 88 кянд даьыдылмыш, 1.920 ев
йандырылмыш, 131.970 няфяр юлдцрцлмцшдцр. Тюрядилмиш фаъиялярин
нятиъяси иди ки, Иряван губернийасынын азярбайъанлы ящалисинин сайы
1916-ъы илдя 373.582 няфяр явязиня 1922- ъи илдя ъями 70 мин няфяр
олмушду.
Гырьын Ъянуби Азярбайъан яразисиндя дя давам етмишди.
Ъянуби Азярбайъанын Гярб щиссясиндя христиан щюкумяти
йаратмаг истяйян ермяниляр Урмийа, Сялмас вя Кющняшящярдя
130 миндян артыг йерли мцсялман ящалини сон дяряъя аъынаъаглы вя
фаъияли шякилдя гырыб тюкдцляр. Щямин яряфядя «эенерал» Андроник
башда олмагла 8 мин силащлы ермяни Араздан кечяряк Хой
шящяриня щцъум едиб гырьын тюрятдиляр.
Урмийада гырыланларын яксяриййятини эцнащсыз арвад-ушаг,
щятта сцдямяр кюрпяляр тяшкил едирди. Сямяд Сярдарнийа «Аразын
щяр ики тайында мцсялманларын сойгырымы» (Бакы, Елм, 2006)
китабында йазыр ки, Урмийанын чятин вя аьыр эцнляриндя ящалийя ня
Тещрандан, ня дя Тябриздян щеч бир кюмяк эялмяди. Тябриздя
отуран Азярбайъан щакими вя вялиящд Мящяммяд Щясян Мирзя
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эянъ вя тяърцбясиз олмагла йанашы яййашлыгла мяшьул олурду.
Ямиси гошун башчысы олса да, эцнцнцн чохуну карт ойнамагла
кечирирди. Урмийадакы щадисялярдян бящс едян «Тяъяддцд» гязети
юзцнцн 17 феврал - 2 март 1918-ъи ил тарихли нюмряляриндя дяръ
олунмуш мягаляляриндя йазырды ки, Црмийадан эялян бир мцсафир
йолда 300-дян артыг вятяндашын мейидини эюрмцшдц. Цч эцнлцк
Црмийа гырьыны 1918-ъи ил щадисяляринин дящшятли сящифялярини тяшкил
едир. Црмийадакы гырьынлар 1918-ъи ил мартын 19-дан сонра да
давам етдирилмишди.
Эцней Азярбайъанын Гярб щиссясиндя мяскунлашмыш
кцрдлярдян олан Исмайыл аьа Смитгонун христианларын силащлы
дястяляринин
рящбяри
Маршиманы
юлдцрмясиндян
сонра
христианларын диггяти Сялмаса йюнялди. Ящали яввялляр йахшы
мцгавимят эюстярся дя, щеч бир йардым эялмядийиндян
мцгавимят зяифляди. Бу арада Петрос аьанын ордусу да Сялмаса
гайытды. Беля олдугда Хой вя Сялмасын щакими Хойа чякилди.
Ермяниляр 1918-ъи ил апрелин 13-дя Хой шящяриня дахил олурлар.
Ящали гарят едилир. Сялмас яля кечирилдикдян сонра Османлы гцввяляринин бу бюлэядя йерляшмяси щаггында хябярляр алан Петрос
ордунун бир щиссясини шящярдя гойуб ятраф кяндляря чякиляряк
щазырлашмаьа башлайыр. Бу фцрсятдян истифадя едян мцсялманлар
1918-ъи ил апрелин 19-да эеъя щцъума кечиб Сялмасы яля кечирдиляр.
Он эцн ярзиндя шящяр ермянилярин щцъумунун гаршысыны алды.
Нящайят, Петросун ордусунун Урмийадан Сялмаса дахил олмасы
вязиййяти дяйишди. Апрелин 23-дя вязиййят даща да аьырлашды. Цч
эцн сойгырым апарылды. Апрелин 25-дя вящшиляр 40 мин мцсялман
ясири бир йеря топлайараг базардан кечириб Щяфтван вя Галасяр
кяндялриня апарылдылар. Ясирляр лцт-црйан бир щяфтя бурада
сахланылдыгдан сонра мцхтялиф бюлэяляря йола салындылар. Онларын
чоху йолларда гырылды. Диэяр тяряфдян, Хойа эялян йолда пусгу
гурмуш Смитго да щяр кяси сойур вя юлдцрцрдц. Сонда Османлы
ясэярляринин эялиши саь галмыш ящалини гырьындан хилас етди. 1918-ъи
ил ийуn айынын 26-да Хой шящяри ермяни ишьалы вя таланындан азад
едиляркян шящяр ящалисинин цчдя бири ермяниляр тяряфиндян гятля
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йетирилди. Сялмасдан Хой шящяриня пянащ эятирян 40 мин мяъбури
кючкцндян, ъями 10 мин няфярə qədəri саь галмышды.
Гарс вилайятиндян дя щяйяъанлы хябярляр дахил олмушду. Йунaн гачгынлары мялумат верирдиляр ки, «тцрк ордусунун щцъумларындан geri чякилян ермяни щярби щиссяляри вя силащлы гачгынлар юз
йолларындакы бцтцн мцсялман кяндлярини даьыдыр, йандырыр,
вящшиликляр тюрядирляр. Гадынлары тамам сойундурур, йолун
кянарына гойурлар ки, йолдан кечян сцнэцляриндя сцдямяр кюрпя
олан «галиб ермяни дюйцшчцлярини» эюрсцнляр. Йунанлар дейирляр
ки, дяли олмуш гадынларын, кюмяксиз гоъаларын чыьыртысына инсан
ясябляри давам эятирмир. Там олмайан мялумата эюря gенерал
Арешев вя капитан Мовсесйанын вящшиликляри нятиъясиндя Гарс
вилайятиндя 82 мцсялман кянди мящв едилмишди».
Эюрцндцйц кими, 20-ci əsrin sonlarında mцstəqilliyini
yenidən əldə etmiĢ xalqımızın mцbarizə tarixində keĢməkeĢлi
səhifələr чox olmuĢdu. Təəssцf ki, yaĢadığımız ictimai quruluĢun
«sosialist gerчəkliyinin ” mцqəddəs qadağaları» bizə юz mцcadilə
yolumuza aydın nəzər salmağa uzun onilliklər boyu imkan
verməmiĢdi. Azərbaycan мцстягиллийини елан етдикдян сонра узун
illər gizli saxlanılan, saxtalaĢdırılan və təhrif edilən dюvr və
hadisələrinin obyektiv mənzərəsini yaratmaq imkanı йаранды.
Belə hadisələrdən biri də, artıq юz siyasi və hцquqi qiymətini
almıĢ və hər il ildюnцmц qeyd олунан «Azərbaycanlıların
soyqırımı” gцnц» dцr. «1948-1953-cц illərdə azərbaycanlıların
Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi etnik torpaqlardan deportasiyası haqqında» və «Azərbaycanlıların soy qırımı haqqında»
fərmanlar, 31 martын azərbaycanlıların soyqırımı gцnц elan
edilмяси иля əsil həqiqət dцnya ictimaiyyətinə чatdırылды, soyqırımы
aparıldığı, Ermənistan ərazisinin qədim Azərbaycan torpaqları
olduğu rəsmiləĢdirилди, xalqımızın tarixinə «ağ ləkələr» kimi
dцĢmцĢ səhifələr iĢıqlanmağa, qaranlıq mətləblər aĢkarlanmağa
baĢlaды. Ona gюrə də, «qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biri də
son əsrdə xalqımıza qarşı həyata keчirilən soyqırımы haqqında indiki və gələcək nəsillərdə mюhkəm milli yaddaş formalaşdırmaq,
bu faciələrə bцtцn dцnyada siyasi və hцquqi qiymət verilməsinə
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nail olmaq, onun ağır nəticələrinin aradan qaldırılmasına və bir
daha belə halların təkrar olunmamasına чalışmaqdır”».
Азярбайъан халгы ХХ йцзиллийн сонунда нювбяти ермяни
сойгырымына мяруз галды. Юлкянин щяр бир вятяндашы истяр кечян
ясрдя, истярся дя инди баш верян фаъияляри унутмамалы, тарихин
дярсляриндян нятиъя чыхармалыдыр.

Azərbaycan milli-demokratik hərəkatının yekunu olan
Azərbaycan
Cцmhuriyyətiнин
Azərbaycan
xalqının
tarixi
mцqəddəratındakı yeri və əhəmiyyəti бюйцкдцр.
Azərbaycan dюvlət qurumunun təqribəн цч minillik tarixi
var. Manna чarlğı (e.ə.IX- VII əsrlər), Atropatena dюvləti
(e.ə.IV-e. II), Qafqaz Albaniyası dюvləti (e.ə IV əsr- e VIII əsri),
ġirvanĢahlar dюvləti (IX-XV əsrlər), Eldənizlər dюvləti (X əsrXIII əsrin əvvəli). XIII-XВ əsrlərdə Azərbaycan gцclц dюvlət
qurumларыnunElxanilərin,
Qaraqoyunluların
və
Ağqoyunluların paytaxt vilayəti idi. Azərbaycan gюrkəmli dюvlət
xadimi ġah Ġsmayıl Xətai tərəfindən əsası qoyulan Səfəvilər
dюvlətinin beĢiyi olmuĢdu.
Azərbaycan XVIII əsrin 30-40-cы illərində Nadir Ģahın
basqınına məruz qaldı. Onun юlцmцndən sonra Azərbaycanda
15-ə qədər yarımasılı xanlıqlar meydana gəldi. Fətəli xan Quba,
Bakı və ġamaxı xanlıqlarını birləĢdirərək чox iri ġimali-ġərqi
Azərbaycan dюvlət qurumu yaratmağa nail olmuĢdu. Doğrudur,
«bəzi tarixчilər» onun ruspərəst olduğunu iddia etsələr də, Ġran
sərhəddində gцclц Azərbaycan dюvləti Rusiya imperiyasının
xeyrinə deyildi. Belə olmasaydı Fətəli xan юz qoĢunlarını
Яrdəbilə gюndərəndə Yekatеrina onları geri чağırmaq gюstəriĢи
verməzdi.
3.4. Azərbaycan Халг
Ъцмщуриййятинин йарадылмасы вя onun ilk addımları
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Fətəli xanın vəfatından вя ġimali-ġərqi Azərbaycan
parчalandıqdan sonra 1789-cu ildə burada Cavad xan baĢda
olmaqla Gəncə вя Qarabağ xanlığı fərqlənməyə baĢladı.
Gцclц xanlıqlar Rusiyanı qane etmirdi. Xanlıqları itaətə gətirib юзцnə tabe etmək istəyən Rusiya 1804-cц ildə knyaz Sisianovun komandanlığı ilə Azərbaycana qoĢun gюndərdi. Gəncə Ģəhərqalası ələ keчirildi, Cavad xan qəhrəmancasına həlak oldu.
Qarabağ xanlığı, sonra isə digər xanlıqlar bir-birinin ardınca
Rusiyaya ilhaq edildikcə diyarda inzibati quruluĢ dəyiĢdirilir,
tarixi adlar tədricən qeyb olur, onların yerində Yelizavetpol,
Kaspi və sairя peyda olurду.
Xəzər dənizi ilə Qara dəniz arasında Bюйцk Qafqaz
silsiləsindən cənubda yerləĢən bцtцn ərazi Rusiya baxımından
Zaqafqaziya adlanmağa baĢladı. Buna mцvafiq olaraq
Azərbaycan torpaqlarına sırf coğrafi istilah olan «ġərqи
Zaqafqaziya» deyilir. Azərbaycan oykonimi (diyarın adı) tədricə
aradan чıxıр, əsasən Cənubi Azərbaycan barəsində iĢlənirdi. Ona
gюrə də, onların цstцndən qərəzcəsinə qara xətt чəkmədən
«Azərbaycan oykonimini» və «azərbaycanlılar etnonimini»
yaĢatmaq цчцn bцtцn чətinliklərə sinə gərən, hətta həyatını
təhlцkə qarĢısında qoyan və 1918-ci ilin mayın 28-də
Azərbaycan dюvlət qurumunu dirчəldərək onu məhz
«Azərbaycan
Cцmhuriyyəti»
adlandıranlar
əsl
xalq
təəssцbkeĢləri adlandırılmağa layiqdirlər.
Azərbaycan oykoniminə мцнасибятдя M.Ə.Rəsulzadə йазырды: «Ah, Azərbaycan, biz sənin haqqını tələb etmək deyil,
yalnız adını sюyləmək цчцn nə qədər məruzlara rast gəldik, nə
qədər tюhmətlərə məruz qaldıq». O daha sonra yazırdı: «Xalqın
dцĢцncəsində «Azərbaycan» məfhumu coğrafi bir mənada
ziyadə fikir və əməl Ģəklində təzahцr deyil» ”.
Deməli, 1918-ci ildə yaradılmıĢ Azərbaycan Cцmhurиyyəti
gюydən dцĢmə deyildi. Həm də, bu dюvlət qurumu qədim və orta
əsrlərdə olan bцтцn dюvlət qurumlarından prinsipcə fərqlənirdi.
Azərbaycan Cцmhuriyyətinin ilhamчısı və yaradıcısı M.Ə.Rəsul127

zadə yazırdı: «Azərbaycan Cцmhuriyyəti aləmi-islamda bir tцrk
hюkumətidir». O, qeyd edirdi ki, tцrk mənĢəli bцtцn dюvlətlər
baĢlıca olaraq dini təməl цzərində qərar tutduqları halda,
Azərbaycan Рespublikası mцasir milli mədəni mцstəqillik
təməlinə, tцrk milli-demokratik dюvlət zəmininə əsaslanır və bu
baxımdan respublikamız ilk tцrk dюvlətidir.
Цмуммилли лидер Щ.Ялийев демишди: «Mən Azərbaycanın
həyat qabiliyyətinə inanıram. Юz təbiətinə və potensial
sərvətlərinə bənzərsiz olan bu diyar yerin təkində fəvvarələr və
alovlar saxladığı kimi, юz vətəndaĢlarının qəlblərinin ən dərin
guĢələrində də elə bir yaradıcılıq ruhu yaĢadır ki, bu yaradıcılıq
ruhu tцrk xalqının azad inkiĢafı Ģəraitində …dцnyaya orijinal
bir mədəniyyət nцmunəsi bəxĢ edəcəkdir».
Bцtцn mцsəlman Шərq aləmindən fərqli olaraq məhz
Azərbaycanda belə bir mцasir dюvlətin hansı amillərin hesabına
yarandığına nəzər salaq.
XIX əsrdə, xцsusən XX əsrin ilk iki onilliyində
azərbaycanlıların bir millət kimi tam formalaĢması yeni dюvlət
qurumunun yaranmasına imkan verdi. XIX əsrin II yarısından
Azərbaycanda kapitalist istehsal mцnasibətlərinin yaranması ilə
bюlgənin iqtisadi mənzərəsi dəyiĢdi. Bu ilk nюvbədə Bakıya aid
idi. O zamanlar (XIX əsrin II yarısı) az tanınan Ģəhər neft
sənayesinin inkiĢafı nəticəsində tezliklə məĢhurlaĢdı, bюyцdц.
«Bakı Ģəhəri əhəmiyyətsiz bir Ģəhər kimi .... dюnцb Rusiyada 112
min əhalisi olan birinci dərəcəli səna-ye mərkəzinə чevriлdi». Bir
чox sənaye sahələrinə malik olan «Bakı neft vahəsində» нефтдян
əlavə, zəngin balıq vətəэələri, mis əritmə zavodları, ipək fabrikləri вар иди. Nəqliyyat xarici юlkələrə və Rusiyaya yol aчmıĢdı.
Təsərцffatda dirчəliĢ baĢ verirdi. Azərbaycanda həm daxili, həm
də xarici тиъарят son dərəcə geniĢ miqyas almıĢdı.
Sosial strukturda da dəyiĢikliklər baĢ verirdi. Yeni siniflər
– burjuaziya və ploлеtariat formalaĢırdı. Azərbaycan milli
burjuaziyası (H. Z. Tağıyev, Musa Nağıyev, Əsədullayev
qardaĢları, Murtuza Muxtarov və b.) Rusiyanın bцtцn
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mцsəlman xalqları arasında ən iri və maliyyə cəhətdən ən gцclц
burjuaziya idi. Bunu mцsbət hal kimi qiymətləndirən
M.Ə.Rəsulzadə «Azərbaycan Cцmhuriyyəti» əsərində yazırdı ki,
«Azərbaycan Ģəhərləri bюyцdц. Aralarında mцnasibət və
mцbadilə artdı. Xanlıqlar zamanındakı xцsusiyyətlər rəf oldu.
Məmləkətdə iqtisadiyyat və ticarət inkiĢaf etdi, təkamцl yoluna
girdi».
M.Ə.Rəsulzadə
«Əsrimizin
SəyavuĢu»
əsərində
Azərbaycan xalqının mədəni dirчəliĢində Ġran, Tцrkiyə və
Rusiyanın rolunu mцqayisəli Ģəkildə qiymətləndirərək yazırdı:
«Rus istilasının yaxĢılığı bu oldu ki, azərbaycanlılar юzlərini bir
vцcud, xцsusən kцltцr toxumlarını daĢıyan bir cəmiyyət, yəni
rusların ayrı bir millət olduqlarını hiss etməyə baĢladılar».
Rusiyanın tərkibində olduğu dюvrdə baĢ verən mцsbət
dəyiĢikликlərlə yanaĢı, mənfi hallar da olmuĢdu. Mənfi hal юz
ifadəsini baĢlıca olaraq Rusiya, Ġran, hətta uzaq Almaniyanın
mцstəmləkə siyasətində tapırdı. Məsələn, qraf Paskeviч
tərəfindən Ġrana gюndərilən Lazarev 40 min erməninin
Zaqafqaziyaya kючцрцlməsinə nail olmuĢdu. Onlardan 18 mini
Qarabağda yerləĢdirilmiĢdi. A.S.Qriboyedov bu mцnasibətlə
yazırdı ки, «ermənilər əksərən Аzərbaycan torpaqlarında
yerləĢdirilmiĢlər. Кючкцнляр юzləri darısqal yaĢayır və mцsəlmanların yerini darısqal edirlər, mцsəlmanlar əməlli-baĢlı Ģikayətlənirlər».
Чar hюkumətinin Azərbaycana mцtəĢəkkil surətdə əhali kючцrməsinə və digər xalqların nцmayəndələrinin sərbəst axınla gəlməsinə Ģərait yаratmasına baxmayaraq azərbaycanlılar say
tərkibinə gюrə Zaqafqaziyada цstцnlцk təĢkil edirdilər. 1897-ci
ildə aparılmıĢ birinci Цmumrusiya əhalinin siyahıyaalma
nəticələrinə gюrə Zaqafqaziya əhalisinin 29,2%-ni azərbaycanlılar,
27,1%-ni gцrcцlər, 21,9%-ni ermənilər, 4,5%-ni ruslar, 17,3%-ni
digər millətlər təĢkil edirdi.
Mцtləqiyyət ikibaĢlı siyasət yeriдirdi. Bцtцn bunlara
baxmayaraq, XIX əsrin ortalarından etibarən Azərbaycanda
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Ģərq, islam ziyalılarından fərqlənən, Аvropa tərbiyəsi gюrmцĢ
yeni milli ziyalılar yetiĢməyə baĢladı. Мящз онларын фяалиййяти
нятиъяси олараг Fevral inqilabının qələbəsindən sonra
Azərbaycan milli hərəkatı юzцnцn yeni mərhələsinə qədəm
qoydu.
«Mцsavat» oktyabr inqilabını xoĢ niyyətlə qarĢıladı.
Партийанын 7 noyabr tarixli qətnaməsində hюkumətин
demokratik olmaсы билдирилирди. Bakı Sovetinin geniĢ iclasında
«Mцsavat»ın həmin qətnaməsi sцrəkli alqıĢlarla qarĢılanmıĢdı.
12 noyabrda «Mцsavat» ın kюməkliyi ilə Bakı Soveti Mцвəqqəti
Komitənin buraxılması haqda qərar qəbul etdi.
1917-ci il нойабрын 9-12- дя Bakıda «Mцsavat» ın
rəhbərliyi ilə Zaqafqaziya mцsəlman milli komitəsinin milli təsis
yığıncağı keчirildi. Йыьынъаг millətin taleyini həll etmək цчцн
bцtцn canlı qцvvələrин birləĢдирилмясини, Rusiya federasiyasında
yeni muxtar vahidин yaradılмасыны тяляб етди. Həmin vaxt
S.ġaumyan юz mюvqeyini mюhkəmləndirirdi. Гейд едилдийи кими,
XKS-nin 16 dekabr 1917-ci il tarixli iclаsında Ġ. Stalinin təklifi
ilə S.ġaumyan Qafqazın fюvqəladə komissarı təyin edilmiĢdi.
Lakin Bakı sovetinin hakimiyyəti Ģəhər kənarından uzağa
getmirdi. Zaqafqaziyanın qalan hissəsiни 11 noyabr 1917-ci il
tarixdə OZAKOM-un əvəzində yaradılmıĢ Zaqafqaziya komis
sarlığı idarə edirdi. Zaqafqaziya hюkumətinə E. Qeqeчkori
rəhbərlik edirdi. Hюkumətə Azərbaycandan 3 nцmayəndə - F.X.
Xoyski, M.Y. Cəfərov, X.Xasməmmədov daxil idi.
1918-ъи ил феврал айынын 23-дя Tiflisdə Zaqafqaziya Seymi
iĢə baĢladı. Onun tərkibinə Zaqafqaziyadan Цmumrusiya Təsis
yığıncağına seчilmiĢ deputatlar daxil oldular. Azərbaycan
fraksiyasınа бирляшян 44 deputat ясасян «Mцsavat», «Ġttihad»,
«Hцmmət» və sosialist blokunu təmsil edirdilər. Azərbaycan
fraksiyasının lideri M.Ə. Rəsulzadə idi.
Hadisələrin gediĢi gюstərirdi ki, Bakı soveti ilə «Mцsavat»
arasında konflikt эетдикэя ъидди характер алырды. Bakı sovetinin
rəhbərliyi baĢa dцĢцrdц ki, «Mцsavat» getdikъə эцълц siyasi
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qцvvəyə чevrilir. Тəkcə «Mцsavat» yox, xalq kцtlələri də
Azərbaycana muxtariyyət tələb edirdi. Bunu mərkəz də hiss
edirdi. PK (b) P MK ġaumyana və Чaparidzeyə 19 mart 1918-ci
il tarixli мякtubunda билдирилирdi ки, «Əgər mцsəlmanlar
muxtariyyət tələb edirlərsə, onu vermək lazımdır». Ancaq
ġaumyan aчıq-aĢkar bunun əleyhidarı idi. Azərbaycan xalqının
qanunu və haqlı tələbi ġaumyanы гане етмирди. Təəccцblц
orasıdır ki, ġaumyan Azərbaycanın muxtariyyatına qarĢı
barıĢmaz mюvqe tutsa da, cibində Tцrkiyə ərazisindən
Ermənistana muxtariyyat verilməsi haqda Leninin 29 dekabr
1917-ci il tarixli dekretini gəzdirirdi.
Mart hadisələrindən sonra azərbaycanlıların цmidi
Zaqafqaziya seyminə qaldı. 2 apreldə Seymə Bakı hadisələri
haqda məlumat verildi. Mцsəlman sosialist blokunun sədri Z.
Məmmədbəyov tələb etdi ki, Bakıda azərbaycanlılara qarĢı
tюrədilən qanunsuzluq və vəhĢilik barəsində tədbir gюrцlsцn.
M.Ə.Rəsulzadə билдирди ки, Seym Azərbaycana kюmək eməyəcəyi
щалда baykot едиляъякди. Ancaq canlarında tцrk qorxusu olan
gцrcц və erməni fraksiyası Azərbaycana kюmək etməkdən imtina
etdi.
Gələcək hakimiyyətin təkcə azərbaycanlılardan ibarət
olmamasıны, щямчинин beynəlmiləl və erməni hissələrinin Bakıda
qalmasını istəyən Seymin «DaĢnaqsцtйun» fraksiyasının
nцmayəndələri bilдirdilər ki, Bakı hadisələrinin nəticələrinin
aradan qaldırılmasını юz цzərinə gюtцrцrlər. Azərbaycan
fraksiyası təklifi mцzakirə edərək qərara aldı ki, «Bakıda və
ġərqi Zaqafqaziyada bцtцn hakimiyyət azərbaycanlılara məxsus
olmalıdır, əgər biz bu hakimiyyəti mцvəqqəti itirsək, onu
bцtюvlцkdə və sonadək itirmiĢ oluruq».
1918-ci il апрелин 22- дя Zaqafqaziya mцstəqil federativ
respublika elan edildi. Aprelin 26-da isə Чxengelinin rəhbərliyi
altında yeni hюkumət təĢkil edildi. Zaqafqaziyanın yeni
hюkumətinə Azərbaycanın 5 nəfər nцmаyəndəsi - F.X.Xoyski
(ədliyyə naziri), H.Məlikaslanov (yollar naziri), N.Йусифбяйов
131

(maarif naziri), M.H. Hacınski (ticarət və sənaye naziri),
Ġ.Heydərov (dюvlət нязарятчиси) daxil edildiляр.
Загафгазийанын мцстягиллийинин елан олунмасы хябяри
Москвада вя Бакыда щакимиййяти яля алмыш болшевиклярин вя
дашнагларын наращатлыьына сябяб олду. Онлар милли гцввяляри
мящв етмяк, юз щакимиййятлярини бцтцн Азярбайъана йаймаг
мягсядиля ишьал олунмуш Бакы губернийасында пролетариат
диктатурасыны мющкям ляндирмяк цчцн апрелин 24-дя Бакы Халг
Комиссарлары Советини йаратдылар.
Mцstəqilliyin elan edilməsi və yeni hюkumətin təĢkili xarici
və daxili vəziyyəti yaxĢılaĢdırmadı. Hюkumət daxili idarəetmədə
aciz idi, vahid hakimiyyət yox idi. Юlkədə anarxiya башламышды.
Millətlərarası dцĢmənчilik Ġrəvan quberniyasında ən yцksək
nюqtəйə чatmıĢdı. Irəvan quberniyasında azərbaycanlılar erməni
hərbi hissələri tərəfindən kцtləvi qırğına məruz qalmıĢdilar.
Xarici siyasət sahəsində də Zaqafqaziya xalqları nцmayəndələri
arasında birlik yox idi. Əlbəttə, bu ondan irəli gəlirdi ki,
azərbaycanlılar онларын mart hadisələrində Bakı soveti ilə əlbir
olduğunu bilirdi. Seymin tərəfdarları ися azərbaycanlıları
tцrklərля dostluqda gцnahlandırırdı.
Загафгазийа сейминин нцмайяндяляри арасында фикир вя
мягсяд бирлийи олмадыьы кими, мцттяфигляр Алманийа вя Тцкийя
арасында да мягсяд айрылыьы мювъуд иди. Тцркийянин Гафгазда
нцфузунун артмасы иля Алманийа разылашмаг истямирди. Бу
мягсядля эцръцлярдян истифадя юн плана чякилмишди. Ермянилярдян
дя истифадя эцндямдя иди. Батум конфрансынын эедишиндя Эянъя
Милли Шурасындан Сеймя эялмиш нцмайяндяляр мялумат веряряк
билдирирдиляр ки, болшевик-дашнаг гцввяляри дямир йолу хятти
бойунъа щцъума щазырлашырлар. Тцркийядян йардым алмаг
мягсядиля М.Ъяфяров, Н. Йусифбяйли вя Х.Хасмяммядов
Батума вя Истанбула езам олундулар. Еля бу вахт инэилис
гошунларынын Бакы истигамятиндя щярякяти щаггында да мялумат
дахил олду. Майын 14-дя йухарыда гейд едилянлярин гаршысыны
алмаг цчцн Хялил бяй Хасмяммядов Загафгазийа Сейминин
нцмайяндя щейятиня нота тягдим ется дя, эцръц вя ермяни
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нцмайяндяляри нотада иряли сцрцлян тяклифляри гябул етмядиляр.
Беляликля, Алманийа вя Тцркийянин мцнасибятляри кяскинляшди. Еля
щямин эцн эцръц Милли Шурасы эизли иълас кечиряряк эенерал Отто
фон Лотов васитяси иля Алманийанын гяййумлуьуна кечмяк
истядийини билдирди. Бу бир нюв яввялляр ялдя едилмиш разылыьын юртбасдыр едилмяси мягсяди дашыйырды.
Belə bir Ģəraitdə gцrcцlər mayın 25-də Zaqafqaziyanın
tərkibindən чıxıb mцstəqillik elan etdilər. Mayın 26-da Seymin
sonuncu iclasında menĢevik Sereteli seymin buraxıldığını
bildirdi. Mayın 27-də keчmiĢ Seymin mцsəlman fraksiyasının
iclası Milli ġuranın Rəyasət heyətini seчdi. M. Ə. Rəsulzadə və
F. X. Xoyski Милли Шуранын тяркибиня сечилдиляр. Майын 28-дя
Тифлис шящяриндя Азярбайъан Milli ġuraсы (24 няфяр лещиня, 2 няфяр
битяряф галмагла)-ашаьыдакы тяркибдя: Щясянбяй Аьайев,
Мустафа Мащмудов, Фятяли хан Хойски, Хялил бяй
Хасмяммядов, Нясиб бяй Йусифбяйли, Мирщидайят Сейидов,
Няриманбяй Няриманбяйов, Щейбятгулу Мяммядбяйов,
Мещди бяй Щаъынски, Ялиясэяр бяй Мащмудбяйов, Аслан бяй
Гардашов, Султан Мяъид Гянизадя, Якбяр аьа Шейхцлисламов,
Мещди бяй Щаъыбабабяйов, Щидайят бяй Мяликасланов, Рящим
бяй Вякилов, Мящяммяд бяй Шахтахтински, Фирудин бяй Кючярли,
Ъамал бяй Султанов, Ъяфяр Ахундов, Мящяммяд Мящяррямов,
Ъавад Мяликйеганов, Щаъы Молла Ахундзадя-Азярбайъанын
мцстягиллийи щаггында Бяйаннамяни имзаладылар. Мцsəlman
Мilli ġurasının elan etdiyi bəyannamədə rus qoĢunları getdikdən
və Zaqafqaziya Фederativ Рespublikası parчalandıqdan sonraкы
дурум, Rusiya və osmanlı imperiyası arasındakı mцharibənin
dayandırılması ilə əlaqədar Azərbaycanın siyasi vəziyyəti təhlil
edilir, xalqı ağır vəziyyətdən чıxarmaq цчцn юz dюvlətini
yaratmaq tələb olunurdu.
Bəyannamədə deyilirdi:
Xalq səsverməsi yolu ilə seчilən Azərbaycan mцsəlman
Milli ġurası bu gцndən bцtцn xalqa bəyan edir:
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1. Azərbaycan tam hцquqlu və mцstəqil dюvlətdir. O,
Zaqafqaziyanın Cənub və ġərq hissələrindən ibarətdir. Ali
hakimiyyət Azərbaycan xalqına məxsusdur;
2. Mцstəqil Azərbaycanın siyasi quruluĢ forması
demokratik cцmhuriyyətdir;
3. Azərbaycan Demokratik Cцmhuriyyəti beynəlxalq
birliyin bцtцn цzvləri ilə, xцsusən həmsərhəd xalqlar və
dюvlətlərlə dostluq əlaqələri yaradacaqdır;
4. Azərbaycan Demokratik Cцmhuriyyəti юz сərhədləri
daxilində millətindən, dinindən, ictimai vəziyyəti və cinsindən
asılı olmayaraq, bцtцn vətəndaĢlarına tam vətəndaĢlıq və siyasi
hцquqlar verir;
5. Azərbaycan Demokratik Cцmhuriyyəti onun ərazisində
yaĢayan bцtцn xalqların sərbəst inkiĢafına Ģərait yaradacaq;
6.
Məclisi
Mцəssisanın
чağırılmasına
qədər
Azərbaycanda ali hakimiyyət xalqın səsvermə yolu ilə seчilən
Milli ġura və Milli ġuranın qarĢısında cavabdeh olan Mцvəqqəti
hюkumət sayılır.
Həmin gцn, mayın 28-də aĢağıdakı tərkibdə Mцvəqqəti
hюkumət təĢkil olundu:
F. Xoyski-Nazirlər ġurasının sədri və Daxılı ĠĢlər naziri
Xosrov Sultanov - Hərbi nazir
Məmməd Həsən Hacınski - Xarici иĢlər naziri
Nəsib bəy Yusiфbəyli - Maliyyə və sənaye naziri
Xəlil bəy Xasməmmədov-Ədliyyə naziri
Məmməd Yusif Cəfərov - Ticarət və sənaye nazири
Əkbər Ağa ġeyxцlislamzadə - Nəqliyyat, poчt və teleqraf
naziri
Cəmo bəy Hacınski - Dюvlət nəzarəti
Цмумиййятля, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя
щюкумятин 5 кабинети фяалиййят эюстярмишди. Онларын тяркиби
ашаьыдакы кими олмушду:
Ы кабиня: 28. 05. 1918-17. 06. 1918
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1.Назирляр Шурасынын сядри вя дахили ишляр назири-Ф.Хойски
(битяряф)
2.Щярби назир - Х.Султанов (Мцсават)
3.Хариъи ишляр назири - М.Щ.Щаъински (Мцсават)
4.Малиййя вя халг маариф назири- Н.Йусифбяйли (Мцсават)
5.Ядлиййя назири - Х.Хасмяммядов (Мцсават)
6.Тиъарят вя сянайе назири - Й.Ъяфяров (битяряф, сонра - мцсават)
7.Якинчилик вя ямяк назири - Я.Шейхцлисламзадя (Щцммят)
8.Йоллар, почт вя телеграф назири- Х .Мяликасланов (битяряф)
9.Дювлят Мцфяттиши - Ъ.Щаъынски (сосиалист)
ЫЫ кабиня: 17. 06. 1918 - 07. 12. 1918
1.Назирляр Шурасынын сядри вя ядлиййя назири - Ф.Хойски
(битряф)
2.Хариъи ишляр назири - М.Щ.Щаъынски (Мцсават)
3. Халг маарифи вя дини етигад назири - Н.Йусифбяйли
(Мцсават)
4. Дахили ишляр назири - Б.Ъаваншир (битяряф)
5.Якинчилик назири - Х.Султанов (Мцсават)
6.Сящиййя вя сосиал тяминат назири - Х.Ряфибяйли (битяряф)
7.Йоллар назири - Х.Мяликасланов (битяряф)
8.Тиъарят вя сянайе назири - А.Ашуров (битяряф)
9.Малиййя назири - Я.Ямиръанов (битяряф)
10.Портфелсиз назир - Я.М.Топчубашов (битяряф)
11.Портфелсиз назир - М.Ряфибяйов (Мцсават)
12.Портфелсиз назир - Х.Хасмяммядов (Мцсават)
06. 10. 1918-ъи ил тарихли кабинетдахили дяйишикликлярдян сонра
1.Назирляр Шурасынын сядри - Ф.Хойски (битяряф)
2. Тиъарят, сянайе вя дахили ишляр назири - Б.Ъаваншир
(битяряф)
3.Хариъи ишляр назири - Я.М.Топчубашов (битяряф)
4.Малиййя назири - М.Щаъынски (Мцсават)
5.Халг маарифи назири - Н.Йусифбяйли (Мцсават)
6.Йоллар назири - Х.Хасмяммядов (битяряф)
7.Якинчилик назири - Х.Султанов (Мцсават)
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8.Халг сящиййя назири - Х.Ряфибяйли (битяряф)
9.Почт - телеграф назири - А.Ашуров (битяряф)
10.Сосиал тяминат вя дини етигад назири - М.Ряфийев
(Мцсават)
11.Щярби ишляр цзря мцвяккил - И.Зийатхан (битяряф)
12.Дювлят мцфяттиши - Я.Ямиръан (битяряф)
ЫЫЫ кабиня: 26. 12. 1918 - 14. 03. 1919
1. Назирляr Шурасынын сядри вя хариъи ишляр назири - Ф.Хойски
(битяряф)
2.Дахили ишляр назири - Х.Хасмяммядов (Мцсават)
3.Малиййя назири - И.Протасов (Славйан- Рус ъямиййяти)
4.Йоллар назири - Х.Мяликасланов (битяряф)
5.Ядлиййя назири - Т.Макински (?)
6.Маариф вя дини етигад назири - Н.Йусифбяйли (Мцсават)
7.Почт-телеграф вя ямяк назири - А.Сяфикцрдски (сосиалист)
8.Щярби назир - С.Мещмандаров (битяряф)
9.Сосиал тяминат назири - Р.Хойски (битяряф)
10.Халг сящиййяси назири - Й.Эиндес (Славйан - Рус
ъямиййяти)
11.Тиъарят вя сянайе назири - М.Ясядуллайев (битяряф)
12.Дювлят мцфяттиши - М.Щ.Щаъынски (16.01.1919-ъу ил
тарихдян Я.Щясянов)
13.Ярзаг назири - К.Лизгар (Славйан - Рус ъямиййяти)
14.Якинчилик назири - Х.Султанов (Мцсават)
ЫВ кабиня: 14. 03. 1919 - 22. 12. 1919
1.Назирляр Шурасынын сядри вя дахили ишляр назириН.Йусифбяйли (Мцсават)
2.Малиййя назири - Я.Щясянов (битяряф)
3.Тиъарят вя сянайе назири - А.Яминов (битяряф)
4.Хариъи ишляр назири - М.Й Ъяфяров (Мцсават)
5.Йоллар назири - Х.Мяликасланов (битяряф)
6.Почт-телеграф назири - Ъ.Щаъынски (сосиалист)
7. Щярби назир - С.Мещмандаров (битяряф)
8. Сосиал тяминат назири - В.Кленевски (Славйан-Рус
ъямиййяти)
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9.Сящиййя назири - А.Достаков (?)
10.Маариф вя дини етигад назири - Р.Капланов (Ящрар)
11.Якинчилик назири - А.Гардашов (Ящрар)
12.Портфелсиз назир - Х.Амаспцр (Дашнагсцтйун)
13.Дювлят мцфяттиши - Н.Няриманбяйли (Мцсават)
14.Ядлиййя вя ямяк назири - А.Сяфифкцрдски (сосиалист)
15.Сонралар дахили ишляр назири - Х.Хасмяммядов
(Мцсават)
В кабиня: 24. 12. 1919 - 01. 04. 1920
1.Назирляр Шурасынын сядри -Н.Йусифбяйли (Мцсават)
2.Хариъи ишляр назири - Ф.Хойски (битяряф)
3.Щярби назир - С.Мещмандаров (битяряф)
4.Дахили ишляр назири - М.Щ.Щаъынски (18.02.1920-ъи илдян
сонра М.Вякилов) (биринъиси яввял мцсават, сонра коммунист,
М.Вякилов - Мцсават)
5.Ядлиййя назири - Х.Хасмяммядов (Мцсават)
6.Малиййя назири - Р.Капланов (Ящрар)
7.Маариф вя дини етигад назири - Щ.Шахтахтински (05.03.1920ъи илдян сонра Н.Шащсуваров, щяр икиси - Иттищад)
8.Ямяк вя якинчилик назири - Я.Пепинов (сосиалист)
9.Йоллар назири, ейни заманда тиъарят, сянайе вя ярзаг цзря
мцвяггяти назир - Х.Мяликасланов (18.02.1920-ъи илдян сонра
тиъарят, сянайе вя ярзаг назири - М.Щ.Щаъынски)
10.Почт-телеграф назири - Ъ.Щаъынски (сосиалист)
11.Иътимаи тяминат вя сящиййя назири М.Ряфийев
(Мцсават)
12.Дювлят мцфяттиши - Щ.Мяммядбяйов (Иттищад).
Mayın 30-da F. Xoyski radioteleqraf vasitəsilə
Azərbaycan Demokratik Cцmhuriyyətiнин yaranдыьыны xarici
dюvlət baĢчılarına – Ġstanbul, Berlin, Vyana, Paris, London,
Roma, VaĢinqton, Sofiya, Buxarest, Tehran, Madrid, Haaqa,
Moskva, Stokholm, Kiyev, Tokio Ģəhərlərinə bildirildi: «Xarici
ĠĢlər Nazirliyinə, Gцrcцstanın чıxması ilə Zaqafqaziya Federativ
Рespublikasının parчalanması nəticəsində Azərbaycan Milli
ġurası 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan
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etmiĢ, tərkibinə ġərqi və Cənubi Zaqafqaziya daxil olan
Аzərbaycan Рespublikasını qurmuĢdur. Siz zati alilərdən xahiĢ
olunur k, bu barədə юz hюkumətinizə məlumat verəsiniz. Mənim
hюkumətimin mцvəqqəti yeri Gəncə Ģəhəridir». F. Xoyski.
Azərbaycan Рespublikasının Nazirlər Şurasının sədri.
Transqafqaz hюkumətinin baĢladığı Batum danıĢıqları
iyunun 4-də hər цч respublika ilə «Sцlh və Dostluq” haqqında»
mцqavilələrin imzalanması ilə nəticələndi. Osmanlı hюkuməti ilə
bağlanmıĢ mцqavilə Azərbaycan hюkumətinin dюvlətlərаrası ilk
mцqaviləsi idi. Mцqavilənin IV bəndinə əsasən «Ġmperator
Osmanlı hюkuməti Azərbaycan hюkumətinə qayda-qanun,
юлкянин təhlцkəsizliyinin təmin olunmasına ehtiyac duyduğu
təqdirdə hərbi qцvvə ilə kюmək etməyi юhdəsinə gюtцrцr”dц».
16 iyunda Respublika hюkuməti Tiflisdən Gəncəyə kючdц.
Bu vaxt Gəncədə Tцrkiyə hərbi məsləhətчiləri (300 nəfər) var idi.
Onlara Nuru paĢa rəhbərlik edirdi. Hərbiчilər Azərbaycan
Respublikasının xahiĢi ilə gəlmiĢdilər.
Азярбайъанын мцстягиллийинин ялейщиня олан дювлятляр Нуру
пашаны юз тяряфляриня чякя билдиляр. Нуру паша Милли Шуранын
бурахылмасыны вя онун щцгугларынын юзцнцн тяшкил едяъяйи
щюкумятя верилмясини тяляб етди.
Azərbaycan burjuaziyasının bəzi dairələri Milli ġura
əleyhinə fəal kаmpaniyaya baĢladılar. ĠĢ o yerə чatdı ki, Azərbaycanın Tцrkiyəyə birləĢdirilməsi щаггында шайяляр долашмаьа
башлады. Milli ġura ийунун 17-дя бу мясяляни мцзакиря етмяк
цчцн йыьылды. Uzun mцzakirələrdən sonra Milli ġura Mцvəqqəti
hюkumətin hцquq və vəzifələri вя Azərbaycan Milli ġurasının
buraxılması haqqında iki qətnamə qəbul etdi. Millи ġurada M.Ə.
Rəsulzadə yekun nitqi sюylədi.
Ġyun
hadisələri
Azərbaycanın
siyasi
həyatına эцълц təsir
etdi. Ийунун 17-дя
Ф.Хойски нин рящбярлик
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АХЪ-нин дювлят байраьы
Эянъя. 1918-ъи ил 24 ийун

етдийи икинъи щюкумят кабиняси тяшкил едилди. Щюку- мятин
Azərbaycan xal- qına 17 iyun 1918-ci il тарихли mцraciətində билдирилирди ки, яn yaxın vəzifələrdən biri hюkumət idarələrini,
məhkəmələri və məktəbləri milliləĢdirməkdir. Щюкумятин 24
iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə rəngi qırmızı, aypara və 8 guĢəli
ulduzun qırmızı fonda təsvirи olan Azərbaycan Respublikasının
bayrağı təsdiq olundu. Сentyabr айында bu bayraq цч rəngli bayraqla əvəz edildi. Эюy, qırmızı və yaĢıl rəngli bayraqda, ağ rəngli
aypara və 8 guĢəli ulduz təsvir olunmuĢdu.

АХЪ-нин байраьы.1918-ъи ил сентйабр
Бюйцк ядиб Ъ.Ъаббарлы Азярбайъан байраьыны беля
тяряннцм етмишди:
Бурахыныз сейр едялим, дцшцняйим, охшайайым,
Шу севимли, цч бойалы, цч мяналы байраьы.
Мяляклярин ганадыны цзяриня кюлэя салан!
Ня имиш бу, аман Аллащ! Од йурдунун байраьы!
Эюй йарпаглар, ал чичякляр, йашыл отлар топасы
Хайыр, хайыр, чичяк солур, отлар йердя тапданыр.
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Фягят бизим байраьымыз уъалары щям севийор,
Йылдызлардан, щилалдан да йцксяклярдя щярлянийор.
Кюлэясиндя ай чякилиб, бир эюзяли гуъмада,
Гуъашараг севдийийля йцксякляря учмада.
Шу эюрцнцш бир ананын шяфгятиня охшайыр,
Дцшцндцкъя зювглярими, виъданымы охшайыр.
Бу ай, йылдыз, бойаларын гурултайы ня демяк.
Бизъя бюйля сюйлямяк:
Бу эюй бойа эюй моголдан галмыш бир тцрк нишаны,
Бир тцрк оьлу олмалы,
Йашыл бойа исламлыьын сарсылмайан инамы,
Црякляря долмалы,
Шу ал бойа азадлыьын, тямяддудун фярманы,
Мядяниййят булмалы.
Сяккиз эушяли шу йылдыз да сяккиз щярфли
«Од йурду»
Ясарятин эеъясиндян фцрсят булмуш гуш кими
Сящярляря учмушдур.
Шу щилалда тцрк билэиси, дцзэцн севэи нишаны,
Аллащ, ямяллярин едиб шу байраьы интиьал.
Цряйимдя бир диляк вар, о да доьру кясилсин,
О эцн олсун бир байраг Туран цстя ачылсын.
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Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкумятинин бинасы
(индики Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин бинасы)

Ġlk addım olaraq 1918-ci il ийун айынын 27- дя Azərbaycan
dili dюvlət dili елан олунду. Bakıda ali əkinчilik məktəbinin
yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. Bakıda, ġəkidə,
Gəncədə və ġuĢada mцəllimlər seminariyası aчıldı. Salyanda,
Qusarda, Zaqatalada mцəllim hazırlayan kurslar təĢkil edildi.
Аvqustун 11-дя Azərbaycanın mцsəlman dinindən olan
1894 -1899-cu ildə anadan olmuĢ vətəndaĢlar hərbi xidmətə
чağrıldı. Сentyabrын 1-дя hərbi nazirlik yaradıldı. Əlbəttə, qısa
mцddətdə ordu yaratmaq чох чятин иди, ona gюrə də бу сащядя
Тцrkiyə ordusuнун kюməйиндян истифадя олунду.
Bu dюvrdə Bakıda vəziyyət mцrəkkəb idi. Tцrkiyənin
mцdafiə etdiyi Azərbaycan hюkuməti bolĢeviklərin əlində olan
Bakı quberniyasını gцzəĢtə gеtmək fikrində idi. Bakı haqqında
planlarını almanlar Sovet Rusiyası ilə həyata kечirmək
istəyirdilər. Bu məqsədlə də gizli danıĢıqlar aparırdılar. Elə bu
səbəbdən də, Bakının azad edilməsi xeyli yubandı. Nəhayət,
bцtцn cəhdlərə baxmayaraq iyulun axırında Bакы Kомитяси
yıxıldı. Denstervil baĢda olmaqla avqust ayının əvvəllərində
Bakıya daxil olan ingilislər Ģəhəri «Ġslam ordusunun»
hцcumundan mцdafiə edə bilmədi. Nəhayət, 3 ay davam edən
alman-rus danıĢıqları avqust айынын 27-дя baĢa чatdı. Berlində
bağ lanmıĢ saziĢin 14-cц maddəsində gюstərilirdi ki, Almaniya
Qafqazda
Gцrcцstanın
hцdudlarından
kənаrda
hərbi
əməliyyatlarda hər hansı цчцнъц dюvlətə heч bir yardım
gюstərməyəcəkdir. «Rusiya-Bakı vilayətində neft чıxarılmanıн
bцtцn imkanlarıны Almaniyaya verə cəkdir». 27 avqust saziĢi ilə
bağlı Azərbaycan nцmayəndə heyəti Almaniya səfirliyinə etiraz
notası verdi вə surəti диэяр dюvlətlərə də gюndərildi.
1918-ci ilin sentyabrında Bakının azad edilməsi zərurəti
meydana чıxdı. Azərbaycan Respublikası Osmanlı dюvlətindən
yardım istədi və sentyabrın ortalarında Bakı azad edildi.
Bakının azad edilməsi Tələt paĢanın Berlin danıĢıqlarına
mцsbət təsir etdi. Sentyabrın 23-də Almaniya - Osmanlı
protokolu imzalandı. Aлmaniya 27 avqust saziĢindən imtina etdi.
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Almaniya Azərbaycan Respublikasını tanıdığını və Rusiyanın
da ону tanımasına təsir edəcəyini, Tцrkiyə isə Rusiya tərəfindən
Azərbaycanın mцstəqilliyini tanıdıqdan sonra Brest sцlhц цzrə
mцəyyən edilmiĢ sərhədlərə юz qoĢunlarını чəkəcəyini юhdəyə
gюtцrdц.
1918-ci ilin payızında alman-tцrk bloku məğlub oldu.
Oktyabrın 30-da Mudros barıĢığı imzalandı. BarıĢığa gюrə
Tцrkiyə ordusu tezliklə Azərbaycanı tərk etməli idi.
Transqafqaz dəmir yolu mцtəffiqlərin nəzarətinə verildi.
Noyabrın 4-də Ə. TopчubaĢov barıĢığın Azərbaycana aid
maddələrinə dair Tцrkiyə xarici iĢlər nazirliyinə nota verdi.
1918-ci il noyabrın 17-də mцttəfiq
qoĢunları Bakıya daxil oldu. Bundan bir az
əvvəл Azərbaycan hюkuməti ABġ prezidenti
Vilsona, юz fəaliyyətini bərpa etmiĢ Milli ġura
isə dцnya dюvlətlərinə mцraciət qəbul etmiĢdi.
Bakıda vəziyyətlə tanıĢ olan Tomson bildirdi
ki,
onun
komandanlığı
Azərbaycan
hюkumətinə və baĢ nazirə hюrmət bəsləyir.
Mцrəkkəb siyasi vəziyyətdə 5 aylıq tənəf
fцsdən sonra noyabrын 16-да Bakıda Milli A.Səfikцrdski
ġura toplandı. 1918-ъи ил нoyabrын 19-да Milli ġura «Azərbaycan
parlamentinin yaranması haqqında qanun» qəbul etdi.
Parlamentdə 120 deputat yeri mцəyyən edildi: 80-Azərbaycan
tцrkц, 21-erməni, 10-rus, 1-alman, 1-yəhudi, 1-gцrcц və 1 polyak,
5 həmkarlar təĢkilatı nцmayəndəsi. Rus Milli ġurasını iĢə cəlb
etmək цчцn Azərbaycan Milli ġurası mюhkəm mюvqe тутараг
1918-ci il нойабрын 24-дя elan etdi ki, «Mцstəqillik aktı
haqqında» 28 may 1918-ci il tarixdə qanun qəbul edilməsinə
baxmayaraq Rus Milli ġurasını Azərbaycanın Mцstəqilliyini
tanımağa tələsdirmir. Башга сюзля,
1. Azərbaycanın siyasi vəziyyəti və quruluĢuna son olaraq
Цmumdцnya Sцlh konfransı tərəfindən icazə verilə bilər;
2. O zamana qədər Azərbaycanda idarə sistemi saxlanılır.
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3. Əgər Цmumdцnya Sцlh Konfransınadək Rusiyanın юz
mцqəddəratını təyin etmiĢ xalqların nцmayəndələrinin iĢtirakı
ilə Цmumrusiya Mцəssislər Məclisi toplanarsa Azərbaycan
орада юз mцqəddəratını təyin etmək prinsipi ilə иштирак едяъяк .
Lakin Rus Milli ġurası Azərbaycanı Rusiyanın mцlkiyyəti
sayaraq Azərbaycan parlamentinə юz nцmayəndələrini
gюndərməkdən imtina етди вя Azərbaycan hюkumətiндян
Kolcakın Ufa hюkumətini tanıмасыны истяди.
Azərbaycan parlamenti ətrafında баш верян hadisələr
Tomsonu inandırdı ki, Azərbaycan hюkuməti ciddi siyasi
qцvvədir. Бу сябябдян дя, оnun inzibati idarəsi ilə Azərbaycan
hюkuməti arasında yaxınlaĢma baĢladı.
Dekabrın 26-da yeni yaradılmıĢ kabinə ики эцндян сонра ayın 28-də Paris sцlh konfransına gedəcək nцmayəndə heyətinin
tərkibini və statusunu mцəyyən etdi. Нцмайяндя щейятинин
рəhbərи Ə.TopчubaĢov təyin edildi. Бу заман Ġstanbulda olan Ə.
TopчubaĢov Ġngiltərə, ABġ, Ġtaliya, Ġsveч, Ġran, Hollandiya,
Rusiya, Ukrayna və Ermənistan щərbi və diplomatik
nцmayəndələri ilə gюrцĢlər keчirирdi.
1919-ъу ил мayın 2-də Vilsonun təĢəbbцsц ilə ilk dəfə Azərbaycan məsələsi Versal konfransının «Dюrdlər ġurası»nın
iclasında mцzakirə edildi. Parisdə olan Azərbaycan nцmayəndə
heyəti мay ayında чoxsaylı gюрцĢlər keчirdi. Mayın 28-də
Azərbaycan nцmayəndə heyətini Vilson qəbul etdi. Ona
Azərbaycan Respublikasının Memorandumu təqdim edildi.
Versaldakı Azərbaycan nцmayəndə heyətinin qarĢılaĢdığı
чətinliklərdən biri də «Bюyцk Ermənistan» iddialarına qarĢı
mцbarizə aparmaq олду. Чцнки ермяниляр sцlh konfransı qarĢısına
həlli mцmkцn olmayan məsələlər qoymuĢdular. Онлар юz
ərazilərini Tцrkiyə, Azərbaycan və Gцrcцstan ərazisi hesabına
geniĢləndirmək istəyirdilər.
Ġngilis qoĢunları Bakıya daxil olduqdan 3 ay sonra
Ġngiltərə hюkuməti qoĢunları Transqafqazdan чıxarmağı qərara
aldı. Ġyunun 28-də Bюyцk Britaniya hюkuməti qoĢunların
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чıxarılması haqqında Paris sцlh konfransına məlumat verdi.
Инэилис гошунларынын Ġtaliya ordusu ilə əvəz olunması щаггында
qərar гябул олунса да, Ġtaliyadaкы hюkumət dəyiĢikliyi (F. Nitti)
буна имкан вермяди.
Avropa dюvlətləri ilə yanaĢı Qafqaz mandatına
namizədlərdən biri дя ABġ idi. Onun Qara dəniz boğazlarıнда,
Ġstanbul və Qafqazda marağı var idi. Bu məqsəдlə iyul ayının 5də ilk addımlar atıldı. Konfransın «Onlar Ģurası» Amerikanın
təqdimatı əsasında polkovnik V. Haskeli Ermənistana ali
komissar təyin etdi.
Ermənilər йенидян ABġ vasitəsilə ərazi iddialarına
baĢladılar. Lakin aparılan danıĢıqların nəticəsi olaraq Hasкel
Qarabağın və Zəngəzurun Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi
olduğunu təsdiq etdi. O, təklif etdi ki, Ġrəvan quberniyasının
cənub hissəsində - Naxчıvan və ġərur-Dərəlязdə ABġ generalqubernatorluğu tərəfindən idarə olunan neytral zona yaradılsın.
Oktyabrın
24-də
Naxчıvanda
ABġ
generalqubernatorluğunun yaradıldığı elan edildi. Edmurd Delli
qubernator təyin edildi. Lakin əhalinin etirazлары иля гаршылашан
qubernatorluq фяалиййятя башлайа bilmədi.
Nəhayət, mцttəfiqlər arasında aparılan danıĢıqlar
nəticəsində Azərbaycan və Gцrcцstanın mцstəqilliyinin
tanınması reallaĢdı. Bюyцk Britaniyanın təĢəbbцsц ilə 1920-ci ilin
yanvarın 10-da Parisdə Sцlh konfransının Ali ġurasının sessiyası
чağыrıldı. Bюyцk Britaniyanın xarici iĢlər naziri lord Kerzonun
təklifi ilə qərar qəbul edildi: «Mцttəfiqlər və birlik юlkələri
Azərbaycan və Gцrcцstan hюkumətlərini de-fakto səviyyəsində
tanıyırlar».
Azərbaycanın mцstəqilliyinin Paris sцlh konfransı
tərəfindən tanınması tarixi hadisə idi. Bundan sonra Belчika,
Ġsveчrə, Hollandiya, Чexiya və Slovakiya, Finlandiya və digər
dюvlətlər Bakıda юz konsulluqlarını aчdılar. ABġ, Fransa,
Ġngiltərə və Ġtaliya ilə Azərbaycanın iqtisadi əlaqələri geniĢləndi.
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ĠmzalanmıĢ mцqaviləyə əsasən Ġran Azərbaycan Respublikasını de-yure tanıdı. Tehranda Azərbaycan səfirliyi, Təbrizdə
baĢ konsulluq, RəĢtdə konsulluq, Ənzəlidə, MəĢhəddə vitsekonsulluq, Xoy və Əhərdə konsul-agentlikləri yaradıldı.
Mцxtəlif юlkələrdə diplomatik nцmayəndəliklər təsis edildi.
Aprel iĢğalına qədər artıq Azərbaycan beynəlxalq əlaqələr
sisteminə daxil oldu.
Azərbaycan
hюkumətinin
милли мцстягиллийин горунуб
сахланмасы йолундакы ян
юнямли hərəkətlərindən biri
də Denikinə qarĢı mцbarizə məsələsi иdi. Denikinin hцcumu ilə
əlaqədar iyunun 13-də respublikada hərbi vəziyyət elan edildi.
Iyunun 27-də Gцrcцstan və Azərbaycan arasında Denikinə qarĢı
birgə mцbarizə aparmaq цчцn hərbi saziĢ imzalandı. Ermənistan
isə saziĢə qoĢulmayaraq Denikinlə mцqavilə bağlayıb Qarabağ
və Dilican tərəfə qoĢun yeritdi. Vəziyyəti bu cцr gюrən ADR
həmin istiqamətlərдə qoĢun yerləĢdirdi.
Azərbaycan respublikası qarĢısыnda duran mцhцm məsя
lələrdən biri дя Ermənistanla normal mцnasibətlər yaratmaq idi.
Maraqlıdır ki, 1918-ci ilin mayında Ermənistan mцstəqillik elan
edəndə, hətta onun paytaxtı yox idi. 1918-ci il майын 28-də
Azərbaycan Milli ġurası Ġrəvanı Ermənistana gцzəĢtə getdi.
Lakin Ermənistan respublikası ilk gцndən yenидян ərazi
iddialarına baĢladı. 1918-ci ilin yayında Andrоnik Zəngəzura
basqın etdi. O, azərbaycanlı əhaliyə ultimatum gюndərdi ки, «Ya
Ermənistan Respublikasına tabe olsunlar, ya da Zəngəzurdan
kючsцnlər». Andronikin bandası kəndləri yandırıр, dinc əhalini
vəhĢicəsinə юldцrцрдц. Mixaylovun Fюvqяladə Komisсiyyasının
məlumatına gюrə, 1918-ci ilin yay və payızında Zənэəzurda 115
kənd dağıdılмыш və məhv edilmiĢdi. Bu kəndlərdə 7.729 azərbaycanlı, o cцmlədən 3.267 kiĢi, 2.276 qadın və 2.196 uĢaq юldцrцlmцĢdц. 50 min azərbaycanlı Zəngəzuru tərk etmiĢdi.
3.5.Azərbaycan dюvlətчiliyiнin
təшякkцlц və mюhkəmləнməsi.
Азярбайъан парламенти
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Gorusu tutan Andrоnik орада Azərbaycan əleyhinə
mərkəz йаратмышды. Andrоnikin dəstəsi 3 дяфя Zabur dairəsini
keчib ġuĢanı tutmaq istəmiĢdi. DaĢnaгlar Шушаны «Kiчik
Ermənistan» ın paytaxtı etmək istəyirdi.
Nəhayət, 1919-cu ilin avqustunda Azərbaycan hюkuməti
ilə Dağlıq Qarabağ erməniləri arasında saziĢ əldə edildi.
Azərbaycanın həmin ərazidə suverenliyi təsdiq edildi. 1919-cu il
нойабрын 23- дя Tiflisdə Azərbaycan və Ermənistan arasında
saziĢ imzalandı. SaziĢə gюrə hər iki tərəf arasında hərbi
toqquĢma dayandırılır, mцbahisəli məsələlərin sцlh yolu ilə həll
edilməsi nəzərdə tutulurdu. SaziĢə gюrə, Ermənistan
Zəngəzurdan qoĢunu чıxarmalı idi. Həm də qərara gəldilər ki,
Azərbaycan-erməni konfransı чağırılsın.
1919-cu il декабрын 14-də Bakıda belə konfrans чağırıldı və
mцsbət nəticə verdi. Lakin erməni ordusu saziĢi pozdu.
1919-cu ilin yay və payızında bir sıra qərarlar - 21 iyulda
«Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seчkilər haqqında
Əsasnamə», 11 avqustda «Azərbaycan vətəndaĢlığı haqqında
qanun», 30 oktyabrda «Mətbuat haqqında Яsasnamə» və s.
qəbul edildi. Baki Dюvlət Universiteti təsis edildi.
Азярбайъан дювлятчтлийинин мющкямляндирилмяси йолунда
атылан Ян мцщцм аддымлардан бири дя Азярбайъан
парламентинин йарадылмасы олду.
1918-ci il dekabrın 7-də Azərbaycan parlamenti iĢə baĢladı.
Parlamentdə mцsavatчılar, hцmmətчilər, əhrarчılar, sosialistlər,
slavyan-rus cəmiyyətləri nцmayəndələri, daĢnaгlar, azlıqda
qalanlar və baĢqaları təmsil olunmuĢdular.
Azərbaycan Milli ġurasının sədri M.Ə.Rəsulzadə bюyцk
təbrik nitqi sюylədi. Я.Топчубашов парламентин сядри, Щясян бяй
Аьайев ися онун мцавини сечилдиляр. Parlamentin rəhbərliyi
seчildikdən sonra mцvəqqəti hюkumətin baĢчısı F.Xoyski чıxıĢ
etdi. O, bu tarixi gцnə qiymət verərək nitqinə aĢağıdakı sюzlərlə
baĢladı: «Bu gцn юylə bюyцk və mцbarək gцndцr ki, bunu biz
azərbaycanlılar yuxumuzda da gюrə bilməzdik». O, mцvəqqəti
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hюkumətin fəaliyyəti dюvrцndə gюrцlmцĢ iшlərdən bəhs edib,
bцtцn hюkumətin istefasını qəbul etməyi xahiĢ etdi.
Fətəli xan nitqini aĢağıdakı sюzlərlə bitirdi. «Hюkumətin
fəaliyyətində nə qədər qцsur və nюqsan olmuĢsa da, yol gюstərən
iĢıqlı yıldızı bu olmuĢdu: Millətin hцququ, istiqlalı və xeyiri!».
Parlament istefanı qəbul eдяряк yeni hюkumətiн təĢkilини
yenidən F.Xoyskiyə tapĢırdı.
Parlament dювrцn mцhцm məsələlərindən olan Paris sцlh
konфрansına nцmayəndəlik gюndərilməsini həll etdi. Əlimərdan bəy
TopчubaĢovun baĢчılıq edəcəyi nцmayəndə heyətinə parlamentdə
təmsil edilən bцtцn partiyaların və bitərəflərin нцмайяндяляри daxil
oldu.
Azərbaycan imperiyanın ġərq ölkələri
ilə həmsərhəd иди və Азярбайъаны onlarla
maddi-mənəvi tellər баьлайырды. Burada
mərkəzdənqaçma meylləri эцълц olduğundan çarizm onlara
etibar etmir və yerli mцsəlman əhali orduya çağыrılmırdı. Bu
səbəbdən də, qonĢu erməni və gцrcцlərdən fərгli olaraq
Azərbaycanda zabit kadrları və əsgərlər çatıĢmırdı. Azərbaycan
ərazisində əhəmiyyətli cəbhəxana da yox idi.
Cəbhəni tərk etmiĢ rus qoĢunlarının yerini tutan erməni və
qismən gürcü hərbi hissələri Osmanlı qoĢunlarının təsiri altında
geri çəkilərkən Azərbaycan əhalisindən qisas alırdılar. Milli
mцdafiə dəstələrinin yaradılmasının qarĢısı alınırdı. Nəticədə,
1918-ci ilin mart soyqыrımında azərbaycanlılar əliyalın qaldılar.
Məlumdur ki, 1917-ci ilin mayında
toplanmıĢ Qafqaz mцsəlmanları qurultayı
бир сыра qərarlarla yanaĢı, mцsəlman
alayları yaratmaq haqqında da qərar qəbul
etdi. Artıq noyabr ayında Zaqafqaziya
komissarlığı milli hərbi komissarlıq
yaradılması haqqında qərar verdi. Ilin
sonunda artıq 3 korpus-piyada diviziyası,
3.6. Азярбайъан
ордусу

Я.Шыхлински
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sцvari briqadası və ərazi polkları var idi. Azərbaycan korpusunu
təĢkil etmək general Ə. ġıxlınskiyə tapĢırılmıĢdı.
Bildiyimiz kimi, ADR-in yaranma sından az sonra Bakı
Soveti qoĢunları Gəncə цzərinə hцcuma hazırlaĢırdı.
Azərbaycan ися 600 nəfərlik hərbi hissəyə malik idi. YaranmıĢ
vəziyyətdə kюmək edəcək yeganə qцvvə Tцrkiyə idi. Бу сябябдян
дя, Seymin mцsəlman fraksiyası ġərq Cəbhəsi ko mandanı
Vəhib paĢadan kюmək istədi. Vəhib пaĢa dəfələrlə Zaqafqaziya
qoĢunlarına komandanlıq edən OdiĢelidze və general Prijevalskidən mцsəlman əhaliyə qarĢı cinayətlərə son qoyulmasını
xahiĢ etsə də, nəticə оlmamıĢdы.
May ayında Tцrkiyənin hərbi naziri Ənvər paĢa юz qardaĢı
Nuru PaĢaya Gəncəyə hərəkət etmək barədə əmr verdi. Ayın
sonunda o, Azərbaycana təlimatчılar heyəti ilə birlikdə gəldi və
щярби гуруъулуг сащясиндяки ишляр ону гане етмяди. Ġyun ayında
Azərbaycanda hərbi вязиййят elan ediлdi. Mцsəlman korpusu
«Əlahiddə Azərbaycan korpusu» adlandırылdı. Qısa mцddətli
kurslаr açıldı. Hərbi mцkəlləfiyyət haqqında fərman verildi.
Bцtцn bunlara baxmayaraq, Xoyski Тцркийядян bir diviziya həcmində real yardım istədi. BağlanmıĢ mцqavilənin IV bəndinə
əsasən Osmanlı dюvləti yardım etməyi юhdəsinə gюtцrdц.
Kюməyə gюndərilən V Qafqaz diviziyası almanların mцqaviməti
цzцndən Gəncəyə bir az gec gəldi. Diviziyanın komandiri Mцrsəl
пaĢa idi. Sonra Karpat cəbhəsindən gюцrцlmüĢ XV Чanaqqala
diviziyası (komandiri - Nazim bəy) Gəncəyə yetiĢdi. Hərbi
hissələr Qafqaz Ġslam Оrdusu adı altında birləĢdilər. Ordu Nuru
paĢanın komandanlğı altında GЮЙЧАЙ ətra fında dюyцĢə girdi.
Göyçay döyüĢündən sonra Bakı soveti silahlı qüvvələri geri
çəkilməyə baĢladılar. Kürdəmir cəbhəsinə göndərilən 1.500
nəfərlik Biçeraxovun komandası altında olan polklar da cəbhəni
saxlaya bilmədi. ġaumyanın xahiĢinə görə Ukrayna cəbhəsindən
Petrovun komandası altında bir eskadron süvari, bir bölük
dənizçi və topxanadan ibarət qoĢun, HəĢtərxandan 8 yelkənli
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gəmi ilə hərbi ləvazimat göndərildi, lakin bu гцввяляр дя Qafqaz
Ġslam Ordusunun qarĢısını ala bilmədi.
Ġyulun sonunda ġaumyan istefa verdi. Bakıdakı
«Sentrokaspi diktaturası» Ənzəlidən Denstervilin baĢçılığı ilə
1,5 min əsgяr və zabit dəvət etdi. Bu da Qafqaz İslam Ordusunun
qarĢısınда дайана bilmədi. Sentyabrın 15-də, Qurban bayramı
günlərində Azərbaycan hissələri Bakıya daxil oldu. Bakı
uğrunda döyüĢlərdə 1.000-dən çox türk əsgər və zabiti, 5 mindən
artıq yerli əhali Ģəhid oldu.
Лакин Türkiyə dünya müharibəsində məğlub oldуьундан
Mudros barıĢığına əsasən qoĢunlar бир həftə ərzində Bakıdan,
бир ay ərzində isə Qafqazdan geri çəkilməli олду. Müttəfiq
qoĢunları noyabrın 17-də Бakıya daxil oldular.
Bakını «rus Ģəhəri» hesab edən Tomson, Biçeraxov və
daĢnaг dəstələri iĢğal rejimi yaratdılar.
Tomson özünü Bakının general-qubernatoru
elan etdi. Biçeraxov isə özünün «QafqazXəzər hökuməti» ni yaratdı. Noyabrın 22-də
Tomsonun tələbi ilə Azərbaycan korpusunun qərargahı Gəncəyə köçürüldü. S.
Mehmandarov hərbi nazir, Ə.ġıxlınski
müavin təyin edildi. Ġntendant mühəndis,
növbətçi general, general-kvartir meyster, С.Мещмандаров
arтиllеriya, hərbi-təlim, topoqrafiya və
nəzarət Ģöbələrin dən ibarət ordu yenidən təĢkil olundu.
1919-cu il üçün nəzərdə tutulmuĢ dövlət büdcəsindən ordu
üçün 3.994 milyon manat ayrıldı. Əlbəttə, bu azlıq təĢkil edirdi.
Oktyabrda Azərbaycan Мilli ordusu пolkovnik Cavad
ġıxlınskinin komandanlığı altında Zəngəzurda erməni milli hissə
lərinə qarĢı hərbi əməliyyata baĢladı. Ermənilərin Dığ kəndi
rayo nundakı istehkamları mühasirəyə alındı. Ġngilislərin iĢə
qarıĢması ilə hücum dayandırıldı. Noyabrın 23-də erməni
hissələri Zəngəzuru tərk etdilər.
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Bundan bir qədər əvvəl, iyul ayında Azərbaycan Ordusu
Muğan düzü və Lənkəran qəzasında da erməni qüvvələrinə qarĢı
vuruĢmuĢdu. General Səlimovun baĢçılığı ilə 14 min nəfərlik iki
alay polkovnik Ġlyaseviçin hərbi dəstələrini ləvğ etmiĢdi. Muğan
və Lənkəran Azərbaycana qaytarılмышdı. Qənimət kimi ələ
keçirilmiĢ 24 top və plemyot милли orduya verilмишdi.
1919-cu ilin sonlarına doğru Azərbaycan ordusunda iki
piyada və bir süvari diviziya var idi. Биринъи piyada diviziyası
Gəncədə (rəsi Ъ.ġıxlinski idi), икинъи piyada diviziyası isə Bakıda
yerləĢirdi.
Süvari diviziyaнын qərargahı Gəncədə yerləĢirdi.
Diviziyanın rəisi general-mayor Teymur Novruzov idi. Gəncədə,
щямчинин 1 və 2 artilлeriya briqadaları yerləĢdirilmiĢdi, yüngül
toplara malik xüsusi divizion formalaĢdırılmıĢdı. Yaranmaqda
olan hərbi hissələri zabit kadrlarla təmin etmək üçün Gəncədəki
hərbi məktəb Bakıya köçürülmüĢdü. ġuĢada hərbi feldĢer
məktəbi, hərbi dəmir yolu məktəbi təsis edilmiĢdi.
1920-ci ildə ordunun шяхси щейятинин sayının 40 minə
чatdırılması planlaĢdırılмышdı. Лакин оrdunun silahı az idi. Azər
baycan hюkuməti Fransa, PolĢa, Ġngiltərə nцmayəndələrinə
mцraciət etsə də, silah almaq baĢ tutmaмышdı. Ġtaliya isə
Azərbaycana avtomobil, aeroplan, projeкtor, odeyal və yataq
dəstələri satмышды.
1920-ci ilin əvvəllərində милли ordunun 3 zirehli qatarı, 4
hərbi təyyarəsi, 6 zirehli avtomobili, 2 hərbi gəmisi var idi.
1920-ci ilin əvvəllərində - Novruz bayramı ərəfəsində
ermənilər Xan kəndinə hücum etdilər. 16 zabit, xeyli əsgər Ģəhid
oldu. Qarnizon rəisi general Qacar tezliklə müdafiəni təĢkil
edərək erməni dəstələrinи Xan kəndindən kənara atdı. Lakin
ermənilər Əsgəranı ələ keçirə билдиляр. Qarabağ süvari alayı,
CavanĢir piyada alayı, artilleriya batareyası mühasirəyə alındı.
Əsgəranı geri almaq üçün general Həbib Səlimovun
komandanlığı altında hərbi hissələr Qarabağa göndərildi,
дюйцшлярин эедишиндя erməni hərbi dəstələrinin baĢçısı Dəli Qaъar
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öldürüldü. KeĢiĢkənd uğrunda döyüĢlərdə Azərbaycan ordusu
qələbə çaldı.
Qarabağ qiyamı yatırıldıqdan sonra ermənilər Dilican və
Zəngəzura qoĢun yeriтdirlər. Bu hadisələrin parlamentдə
müzakirəsində Ə.Qarayev Qızıl Ordunun dəvət edilməsini təklif
etdi. Komandanlıq Antanta ölkələrinin xəbərdarlıq notasına
əhəmiyyət verməyərək Samur çayı istiqamətindəki qoĢun
hissələrini də Azərbaycanın qərbinə yeritdi. Ermənistan
hökuməti aprelin 26-da barıĢıq təkлilф etdi.
Нящайят, 72 minlik XI Qızıl Ordunun zirehli qatarlar
qrupu aprelin 26-dan 27-ə keçən gecə Azərbaycan sərhəddini
keçib Bakı üzərinə hücum etdi. Azərbaycan Ordusunun kiçik
dəstələri Qızıl Ordunun qarĢısını ala bilmədi.
Azərbaycanın milli dirчəliĢi və
3.7. Истиглалымызын гянимmцstəqil
dюvlət
qurumunun
лярi. АДР - ин сцгуту
yaranması tarixi hadisə idi. ADR
dюvrцndə xal qımız dinclik tapdı, erməni hццcumlarının qarĢısı
alındı.
Lakin Mцstəqil Azərbaycan Cцmhuriyyətinin dirчəliĢi dцĢmənlərimizin sakitliyini pozmuĢdu. Rusiya Azərbaycanın mцstəqilliyini tanımaq istəmirdi. Hər cцr fitnəkarlıq, təxribat baĢ
qaldırmıĢdı. Mərkəz (Moskva) - Stalin və Mikoyan, Kirov və
Orconikidzenin vasitəsilə planlar hazırlayırdı. Bu planda əsas
yeri Azərbaycanı Tцrkiyədən uzaqlaĢdırmaq, azərbaycanlı
bolĢevikləri юz tərəfinə чəkmək, milli Ģцuru тam yetiĢməyən
kцtlələri ələ almaq хцсуси йер tuturdu. Бunun цчцн onlar dəridən
qabıqdan чıxır, «Mцsavat» ın simasında dцĢmən obrazı
yaratmağa чalıĢırdılar.
Йeni yaradılmıĢ Azərbaycan hюkumətinin həyata keчirdiyi
tədbirlərdən qorxuya dцĢən Orconikidze 1918-ci il oktyabrın 12də V.Ġ.Leninə gюndərdiyi teleqramda yazırdı: «Azərbaycan
Respublikasının hюkuməti baĢda Xan Xoyski olmaqla yalnız
mцlkədаrlardan ibarətdir. Tцrkiyə sultanının bцtцn ən pis
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qaydalarını bərpa etməli olan Tцrkiyə rejimi tatarların
hюkumətə və tцrкlərə qarĢı цsyanına səbəb olmuĢdur».
Teleqramdakı eyhamlar айдын иди. Tцrk hərbi hissələrinin
Azərbaycan xalqının kюməyinə
gəlməsi, daĢnaг hissələrinin ərazimizdən qovulması mərkəzi və
onun Azərbaycandakı emissarlarını
narahat
etməyə
bilməzdi.
Yeni
hökumətin
Moskvadakı zцytutanları, o
cцmlədən mətbuat orqanları
Истиглалымызын гянимляри
təxribat xarakterli yazılar dərc
С.М.Киров вя С.Оръоникидзе
edir, tцrkləri əhalinin gюzцndən
salmağa cəhd gюstərirdilər. Stalinin nəzarəti altında çıxan «Жизни
национальностей» qəzeti bu sahədə daha fəal idi. Stalin юzц də
Qafqazın iĢğalına rəvac verirdi. O, 1918-ci il 31 avqust tarixli
məktubunda yazırdı: «Cənub və Xəzər uğrunda mцbarizə gedir.
Bakı, Tцrkцstan, ġimali Qafqaz bizim olacaq».
Mцsavat hюkumətinin dцĢmənləri 1918-ci ilin dekabrında
fəhlə konfransının qərarı ilə bir qrup fəhləni цmumi siyasi tətilə
qaldırмаьа мцвяффяг олдулар. Qazax, Gəncə və Lənkəranda bir
qrup kəndli «Mцsavat”» a qarĢı чыхdı. Bu hadisədən ilhamlanan
Mikoyan Киров васитяси иля мяркязя xəbər чатдырды.
Azərbaycanın istiqlalını görmək istəməyənlərin önündə
Mikoyan gedirdi. O, N. Nərimanova qarĢı nəzakətli davranaraq
özünü цздя dost kimi göstərir, həqiqətdə isə çirkin niyyətini
həyata keçirmək üçün fürsət gözləyirdi. Мikoyan və Kirov 1918ci ilin dekabrında Bakıda yaradılmıĢ mərkəzi fəhlə konfransının
iĢinin fəallaĢdırılmasına hər vasitə ilə yardım göstərirdilər.
Mikoyan hiyləgərliklə həmin konfransı «bir növ deputatlar
soveti» adlandırırdı.
1919-cu ilin mayın əvvəlində Mikoyanın rəhbərliyi ilə
keчirilən Цmumbakı partiya konfransı «Mцstəqil Sovet
Azərbaycanı» Ģцarını Azərbaycan kommunist təĢkilatlarının
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nюvbəti vəzifəsi kimi qəbul etdi. 1919-cu il mayın 22-də Mikoyan
RK (b) P MK-ya və Leninə yazırdı: «Bakı təĢkilatı юlkə komitəsi
ilə birlikdə Azərbaycanda hakimiyyətin ələ alınmasını
partiyanın nюvbəti vəzifəsi kimi qarĢıya qoyur. Bunun цчцн
geniĢ siyasi və hərbi hazırlıq gюrцrцk. Artıq Azərbaycanın
mцxtəlif guĢələrində dayaq bazalarımız vardır. Burada bizim
yoldaĢlar чalıĢır və rəhbərlik edirlər»”.
Azərbaycan Cцmhuriyyətinin dцĢmənləri olan MikoyanKirov-Orconikidze цчlцyц bir an da olsa, fitnəkar hərəkətlərini
dayandırmırdılar. Məsələn, Kirov 1919-cu il iyulun əvvəllərində
RK (b) P MK-ya gюndərdiyi məktubunda yazırdı: «Məlumat
цчцn biлdirirəm ki, mən bu mцddətdə, yəni Bakı ilə əlaqə
yaradılandan bəri oraya bərabər hissələrlə 4 milyon manat pul
gюndərmiĢəm. Amma qorxuram ki, bu pulun iki həftə bundan
əvvəl gюndərilən axırıncı milyon manatı muğanlıların əlinə
keчsin. Чцnki burada dцnən məlum oldu ki, Muğanda чevriliĢ
əmələ gəlmiĢdir”». 4 milyon manatın qanuni hюkuməti yıxmaq
цчцn sərf ediləcəyi məlumdur. Təəcъцblц odur ki, Kirov yoldaĢ”
«bu dəfə əzabkeĢ erməniləri yaddan чıxarmıĢdı», онлара вясаит
эюндярмямишди.
Bununla iĢ bitmirdi. Mərkəz Azərbaycana silah gюndərir,
silahlar qiyamчı əhval-ruhiyyəli adamlara paylanırdı. Tцrkцstan
cəbhəsindən Bakıya gizli olaraq 8 min nəfər цчцn silah və hərbi
sursat, HəĢtərxandan isə 1.600 tцfəng, 17 pulеmyot
gюndərilmiĢdi. Artıq 1920-ci ilin yanvarında Kirov MK-ya
bildirirdi ki, «Bakılı yol daĢlar» gцclц surətдə silahlanmaqla
məĢğuldurlar və iĢin mцvəffəqiyyətlə qurtaracağına цmid
bəsləyərək чıxıĢa hazırlaĢırlar».
1920-ci ilin martında Qızıl Ordu hissələri Dərbəndə toplaĢaрaг цsyana hazırlaĢanda Lenin Orconiкidzeyə gюndərdiyi 17
mart tarixli teleqramda тяляб едирди ки, «Bakını almaq bizə
olduqca və olduqca zəruridir. Bцtцn səylərinizi buna verin.
Qцvvələr yeridilməsi haqqında baĢ komandanlıqla razılaĢın».
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Цмумиййятля, С.М.Киров, Микойан вя Г.Оръоникидзе
Азярбайъанын мцстягиллийиня гаршы чыхараг Азярбайъан Респуб
ликасынын пайтахтыны Эянъяйя кючцрмяк, Бакыны Цмумрусийа
мяркязи кими РСФСР-я табе етмяк тяклифини иряли сцрмцшдц. Бакы
партийа тяшки латынын бир груп рящбяр ишчиси - Саркис Данилйан,
Микойан, Мирзойан, С.Тутин, М.Кахиани, В. Йегоров вя
башгалары Н.Няриманова гаршы чыхырдылар.
Qeyd edildiyi kimi, RSFSR Azərbaycan Демократик
Respub likasını tanımaqdan imtиna etmiĢdi və Dərbənd rayonunda Qızıl Ordu hissələrini cəmləĢdirməyə baĢlamıĢdı.
Bununla əlaqədar Fətəli хan Хойски aprelin 15-də Чiчerinə
gюndərdiyi sonuncu notası ilə bu rayonda Ordu hissələrinin
cəmləĢməsinin səbəbini юйрянмяк истяся dя, nota cavabsız
qalmıĢdı.
Y.Kvantalioninin baĢчılığı ilə AK (b) P nцmayəndələri
aprel ayında Petrovsk Ģəhərinə gedərək gələcək silahlı цsyanla
XI Ordunun hərəkətini uyğunlaĢdırmaq barədə Orconikidze ilə
danıĢmıĢ, silahlı цsyanın baĢlanmasından 24 saat sonra XI
Ordunun Azərbaycan sərhəddini keчməsi qərarlaĢdırılmıĢdı.
Aprel ayının 26-dan 27-ə keчən gecə baĢda «III
Ġnternasional”» olmaqla zirehli qatarlar qrupu Samur чayını
keчib, cənuba doğru irəliləməyə baĢladı. Sərhəd qцvvələrindən
ibarət Azərbaycan ordusu mцqavimət gюstərə bilmədi. Hərbi
nazirin mцavini, general ġıxlınski isə dəmir yolunun
partladılması əmrini ləvğ etdi. Saat 12-də Azərbaycan K(б) P
MK, RK (b) П Qafqaz diyar komitəsinin Bakı bцrosu və fəhlə
konfransı adından Azərbaycan parlamentinə hakimiyyətin təhvili haqqında ultimatum verildi. М.Я.Рясулзадя вя Ш.Рцстямбяйовун кяскин етиразына бахмайараг парламентин яксярийяти щакимиййятин болшевикляря верилмясини гярара алдылар. Bu tarixi iclasda
iĢtirak etmiĢ M. Ə. Rəsulzadənin yazdığına gюrə hakimiyyəti ələ
alaн bolĢeviklər aĢağыdakı Ģərtlərə əməl edəcəklərini bildirmiĢdilər:
1. Rus ordusu Bakıya girmədən dəmir yolu ilə birbaĢa
Tцrkiyənin kюməyinə gedəcək;
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2. Azərbaycanын istiqlalı və ərazi bцtюvlцyц hər cцr təcavцz
və anneksiyadan (məhrumiyyətdən, ilhaqdan, kюləlikdən)
qorunacaq;
3. Azərbaycan ordusu olduğu kimi qalıb buraxılmayacaq;
4. Azərbaycan siyasi partiyaları hцrriyyət və sərbəstliyini
mцhafizə edəcək;
5. KeчmiĢ dюvlət xadimləri, hюkumət цzvləri və millət
vəkillərindən heч bir kəs siyasi cinayətdə ittiham edilməyəcək;
6. Azad Ģəraitdə toplanacaq Azərbaycan Ģuraları
hюkumətin idarə Ģəklini təyin edəcək;
1920-ci il aprel ayının 27-дя axĢam saat 11-də Azərbaycan
parlamenti hakimiyyətin təhvil verilməsi haqqında qərar qəbul
etdi.
Beləliklə, 23 ay davam edən ADR hюkumətinin fəaliyyəti
dayandırыldı.
Болшевикляр сцрятля юлкяйя сохулдулар. Азярбайъан зирещли
гатарлары эери чякилмяйя башладылар. Онларын бязиси, хцсусян поручик Кавтарадзенин ряиси олдуьу гатар топлары насаз олдуьу цчцн
атяш ача билмядиляр. Диггяти чякян о иди ки, Бакыйа дахил олан
ясэярляр мцхтялиф зцмрялярдян олуб аъ-йалаваъ иди, цст-башлары тюкцлмцшдц. Онлар юнъя щярби анбарлары даьытдылар. Италийадан
алынмыш 35.000 дяст щярби эейим зябт олунду, силащ вя сурсат
гарят едилди. Бакынын Байыл щиссясиндя йерляшян 6-ъы Эюйчай
полкунун баталйонларындан бири бу щадисядян хябяр тутан кими,
щярби эейимляри ясэярляря пайламаг истясяляр дя, щярби вя дяниз
ишляри цзря комиссар тяйин олунмуш Чинэиз Илдырымын эюстяриши иля
эейимляр «Гызыл Орду»йа верилди. Гырмызы орду мцгавимятя раст
эялмядян Эцръцстана доьру ирялилямяйя башлады.
ADR-nın tarixdə юz yeri var. Bu республика Азярбайъан
халгынын azad xalqlar sırasında yer tutmağa layiq olduğunu
təsdiq etdi. Ən baĢlıcası isə, M.Ə. Rəsulzadənin dediyi kimi,
xalq milli azadlığın nə olduğunu bildi, milлi istiqlal daddı.
Bu gцn hər bir azərbaycanlı xalqımızın юlцmsцz lideri,
siyasi və ictimai xadim, alim, publisist, insanlara hцrriyyət,
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millətlərə istiqlal, son nəfəsində 3 dəfə «Azərbaycan» deyərək
gюzlərini yuman M.Ə.Rəsulzadəni hюrmətlə yad edir.
ADR-in elan edilməsi, onun iki illik hakimiyyəti dюvrц bir
sıra səciyyəvi cəhətlərinə gюrə milli tariximiz цчцn əhəmiyyətlidir.
Birincisi, ADR-i yaradan Ģəxslər Azərbaycan millətinin
Ģərəfini xilas etdilər. Yuxarıda qeyd олундуьу kimi, mюvcud
Ģəraitin tələbinə gюrə milli liderлярimiz ya mцstəqilliyi elan edib
milli dюvlət yaratmalı, ya da kiminsə mцstəmləkəsinə чevrилməli
idilər. Ġkinci halda Azərbaycan torpaqları bюlцĢdцrцləcək,
Azərbaycan adlı məmləkət xəritədən silinəcəkdi.
İkincisi, milli dюvlət kimi yaradılmıĢ ADR qısa vaxtda
дювлят рямзлярини, parlamentini, ordusunu вя pul vahidini
yaratdı.
Цчцнъцсц, ADR yeni yaranmıĢ milli respublikalar
iчərisində ən demokratik respublika idi. Azərbaycan
respublikasında bцtцn xalqlar вə bцtцn siyasi partiyalar
parlamentdə təmsil olunmuĢdu.
Dюrdцncц, Azərbaycan Ъцmщуриyyəti ənənəvi tarixi milli
ərazilərimizə sahib durdu. Onun mцbahisəsiz ərazisi 97. 297. 67
кв. km., mцbahisəli əraziləri ilə birlikdə 113. 895, 97 кв. km idi.
Beşinciси, ən чətin dюvrdə yaranmasına və mюvcud
olmasına baxmayaraq Азярбайъан Ъцмщуриййяти варлыьы
dюvrцнdə milli sərvətlərə sahib durdu.
Altıncısı, Azərbaycan Cцmhuriyyətinin elan edilməsi ilə
ADR beynəlxalq hцququn subyektinə чevrildi.
M.Ə.Rəsulzadə (1884
3.8. Азярбайъан Ъцмщуриййятинин
-1955). Gюrkəmli ədib,
гуруъулары (М.Я.Рясулзадя, Ф.Хой
siyasi və ictimai xadim
ски, Н.Йусифбяйли, Я. Топчубашов
Məmməd Əmin Ağa oğlu
вя б.)
Rəsulzadə 1884-cц il yan
varın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olmuĢdu. Əvvəl
rus-mцsəlman, sonra isə Bakı texniki məktəbində тящсил алмышды.
Ġlk ədəbi əsəri olan «Mцxəmməs» Ģeri «ġərqi-rus» qəzetində чap
olunmuĢdu. M.Ə.Rəsulzadə 1904-cц ildə əsası qoyulan
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mцsəlman sosial-demokrat təĢkilatı «Hцmmət»in banilə rindən
biridir. 1904-1905-ci illərdə «Hцmmət», sonra isə «Təkamцl» və
«YoldaĢ» ı (1906 - 1907) nəĢr etmiĢdi. Oнун, həmчinin «Həyat»,
«ĠrĢad» qəzetində və «Fцyцzat» jurnalında мягаляляри чап
олунмушду.
1908-ci il dekabrın 5-də «Qaranlıqda
iĢıqlar» dram əsəri tamaĢaйа гойулмушду.
1909-cu ildə Səttarxanın rəhbərliyi
altında gedən milli-azadlıq mцbarizəsinə
kюmək цчцn Cənubi Azərbaycana эедян
M.Ə.Rəsulzadə Tehranda bir qrup Avropa
təhsili gюrmцĢ иranlı ilə birlikdə 1910-cu ildə
Ġran Demokrat Partiyasının əsasını qoymuĢ
və «Ġrane nou» (Yeni Ġran) qəzetinin М.Я.Рясулзадя
редактору ишлямишди.
1910-cu ildə Ġranda mцrtəce «Etidaliyyun» (Mюtədillər)
partiyasının təĢkili ilə əlaqədar fars dilində «Tənqidi-firqeyi-e
fidaliyyцn» əsəri, 1911-ci ildə Ərdəbildə farsca «Səadəti-bəĢər»
kitabı nəĢr olunмушдu.
M.Ə.Rəsulzadə 1911-ci ildə чar qoĢunlarının Ġrana daxil
olması səbəbli Ġstanbula эетмиш, «Tцrk yurdu» jurnalının
təsisində iĢtirak eтмиш (1911), журналда bir neчə məqaləsi чap
olunмушду.
1913-cц ildə Romanovlar sцlaləsinin 300 illiyi ilə əlaqədar
veriлən əfvdən sonra Rəsulzadə Azərbaycana qayıdır,
«Mцsavat» partiyasına daxil olur və onun rəhbərlərинdən birinə
чevrilir.
Мяммяд Ямин 1914-cц ildə M. Qorkinin «Ana»
romanından bir hissəni Azərbaycan dilinə tərcцmə edir.
Həmчinin, 1914-cц ildən чıxmağa baĢlayan «Dirilik» jurnalında
«Milli-dirilik» adlı silsilə məqalələrlə чıxıĢ edir.
M.Ə.Rəsulzadə юz yazılarında mцsəlman, tцrk, tatar
anlayıĢları yerinə «Azərbaycan» və «azərbaycanlı» anlayıĢlarını
iĢlədirdi. O, hələ 1911-ci ildə Ġstanbulda «Tцрк йurdu»”
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jurnalında чap etdirdiyi «Ġran tцrkləri» məqaləsində Qafqazın
tərkibində Azərbaycanın mюvcud olduğunu qeyd etmiĢdi. Бюйцк
ядиб йазырды ки, «… милли истиглал мяфкуряси милли мянлийини дярк
етмиш, мядяниййятъя инкишаф етмиш миллятлярдян доьар».
M.Rəsulzadə 1915-ci ilin avqustun 2-dən «Aчıq sюz»
qəzetini nəĢr etdirməyə baĢlamıĢdı.
1917-ci ilin aprelində Bakıda Qafqaz, may ayında isə
Moskvada Rusiya mцsəlmanlarının qurultayı чağırılır.
Qurultaylar Rəsulzadənin təklifi ilə Rusiyanı federativ Ģəkildə
qurmaq haqqında qərar qəbul edir.
Məlumdur ki, 1917-ci ilin iyununda «Mцsavat» partiyası
ilə N. Yusifbəylinin (1881-1920) yaratdığı «Tцrk ədəmimərkəziyyət» partiyası birləĢdi. Partiyanın Bakıda keчirilən I
qurultayında Rəsulzadə MK sədri seчildi.
M.Ə.Rəsulzadənin «Azərbaycan ideyası və Azərbaycana
muxtariyyat» Ģцarı Ġranda hay-kцyə səbəb olmuĢdu. BaĢda
Məlikiшцara Bahar olmaqla paniranistlər «Ġran» qəzetində
Rəsulzadəyə etiraz etmiĢdilər. Rəsulzadə isə «Aчıq sюz»”
qəzetində bir neчə məqalə ilə onlara cavab vermiĢdi.
1918-ci il mayın 26-da daxili чəkiĢmələrin nəticəsi olaraq
Zaqafqaziya Seymi buraxıldı. Mayın 27-də Azərbaycan Milli
ġurası yarandı. Rəsulzadə sədr seчildi. Mayın 28-də isə
Azərbaycanın istiqlaliyyəti elan olundu. Bitərəf F. Xoyskinin
baĢчılığı ilə ADR-in ilk hюkuməti təĢkil olundu. ADR tцrk dilli
xalqlаr arasında, həmчinin bцtцn islam aləmində yeganə
respublika цsul-idarəsi idi.
BDU-nun yaranmasında Rəsulzadənin bюyцk xidmətləri
olmuĢdu. O, tarix-filologiya fakцltəsində «Osmanlı ədəbiyyatı
tarixi» нdən dərs demiĢdi. 20-ci ilin əvvəllərində «Azərbaycanın
təĢkilində «Мцsavat» adlı kitabı iĢıq цzц gюrmцĢdц.
M.Ə.Rəsulzadə 1920-ci il avqustun 17-də Lahıcda həbsə
alınmıĢdı. Ġ. Stalin 1905-ci ildə onu юlцmdən qurtaran
Rəsulzadəni həbs dən buraxdırmıĢ, оnu юzц ilə Moskvaya
aparмыш, PSFSR Мillətlər Коmisсarlığında mətbuat mцvəkkili
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vəzifəsinə təyin etmiĢdi. 1922-ci ilin payızında Skandinaviya
юlkələrinə ezamiyyətə gюndərilən Rəsulzadə geri qayıtmamıĢdı.
1923-cц ildə M.Ə.Rəsulzadənin «Əsrimizin SəyavuĢu»,
«Azərbaycan Respublikasının keчmiĢi. TəĢəkkцlц və indiki
vəziyyət» adlı kitabları nəĢr edilmiĢdi. Həmin ildən onun
redaktorluğu ilə «Yeni Qafqasya» jurnalı nəĢr olunmağa
baĢlamıĢdı.
M.Ə.Rəsulzadənin redaktorluğu ilə 1928-1931-ci illərdə
«Azəri tцrkц», 1929-1930- cu illərdə həftəlik «BildiriĢ» qəzeti
nəĢr olunмуш, 1930-cu ildə onun Parisdə fransızca «Azərbaycan
və istiqlaliyyət», rusca «Qafqaz problemi ilə əlaqədar
pantцrkizm» kitabları ишыг цзц эюрмцш, 1932-1934-cц illərdə
onun redaktorluğu ilə Berlində «Ġstiqlal» qəzeti, 1934-1938-ci
illərdə «QurtuluĢ» jurnalı чап олунмушду. 1933-ci ildə Berlində
М.Я.Рясулзадянин «Azərbaycan respublikası haqqında bəzi
qeydlər» kitabı nəĢr едилмишди.
M.Ə.Rəsulzadə 1938-ci ildə PolĢa hюkumətində məsləhətчi
iĢləyir. 1940-cı ildə Rumıniyada yaĢayır. Икинъи Дцнйа
мцщарибяси илляриндя Берлиндя Азярбайъанын мцстягиллийинин
танынмасы сащясиндя ямяли ишляр эюрцр. 1947-ci ildə Ankaraya
кючян Рясулзадянин «Azərbaycanın kцltцr kələnəkləri» (1947),
«ЧağdaĢ Azərbaycan ədəbiyyatı» (1950), «ЧağdaĢ Azərbaycan
tarixi» (1951), «Azərbaycan Ģairi Nizami» (1951) kitablaы чap
olunur.
М.Я.Рясулзадя Бакыны чох севирди. О йазырды: «Бакы Азярбайъанын Азярбайъан да Бакынындыр. Бакыны Азярбайъандан
айырмаг истяйян ким олурса Азярбайъанын щяйатына гясд
етмишдир». Бакысыз Азярбайъаны тясяввцр етмяйян бюйцк ядиб
йазырды: «Бакы тарихиндя щалян дя бир тцрк шящяри вя мцсялман
бялядясидир (шящяридир). Истигбалян дя юйля олараг Азярбайъанын
пайтахтыны тяшкил едяъякдир…
Тцркийя цчцн Истанбул, Алманийа цчцн Берлин, Русийа цчцн
Москва ня ися, Азярбайъан цчцн ися Бакы … да одур». Анъаг
заман, бядниййятли инсанлар бюйцк юндярин доьма вятяндя
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юлцмцня имкан вермядиляр. М.Я.Рясулзадя 1955-ci il martın 6da Ankarada vəfat etmiĢdir. Ailəsi Qazaxıstana sцrgцn edilmiĢdi.
Тещранда няшр олунан «Кейщани-Щявайи» гязети
М.Я.Рясулзадя щаггында йазмышды: «Рясулзадяни таныйанлар
ону бюйцк ингилабчы, Шяргин мцтяфяккир вя аьыллы, щятта бянзяри
олмайан бир шяхсиййяти кими тяриф едибляр. Мялуматы чох,
истиглалда (нятиъя чыхармагда) гцдрятли, щювсяляли вя щяр
мясялядян интигад едяндя (данышанда) инсафлы олуб, демяк олар
ки, тамам юмрцндя бир дяфя дя йалан данышмамышдыр. Щямишя
сабитгядям олмуш вя щеч вахт аъыгланмаз иди, щеч вахт мцбалиья
етмяз иди. Халг мяфкурялярини айдынлашдырмагда, йяни
рузнамячилик йаратмагда вя башга хидмят лярдя, о ъцмлядян
мяшрутя ингилабына етдийи йардымла йаддан чыхан бир шей дейилдир».
Тарихи шяхсиййятляри мяддащлар, йалтаглар дейил, халг, заман, Танры йашадыр. Истиглал мяфкурямизин вя милли
дювлятчилийимизин фядаиси М.Я.Рясулзадянин мязары юнцня эялян,
эянъяли мцщаъир шаир Кярим Йайчы ашаьыдакы сятирляри йазмышды:
Йашатмазды гялблярдя цмидсизлик вя мялал,
Онун мяфкурясийди Щагг, Мцсават, Истиглал!
Сар кюксцня Анкара йурдумун зийнятини,
Эцнц эялинъя истяр сяндян яманятини.
Шцкраныны сцнаркян бир эцн щюрмятля сяня,
О эямикляр эедяъяк, эедяъяк о вятяня!
Сахла гойнунда ону вермя йабаны яля,
Бир щядиййя олаъаг йурдумдакы щейкяля!
Fətəli xan Xoyski (1875-1920). Fətяli
xan Ġsgəndər oğlu Xoyski 1875-ci il
dekabrın 7-də ġəki Ģəhərində anadan
olmuĢdu. Atası rus ordusunun generalleytenantı idи. F. Xoyskinin əsli-nəsli Cənubi
Azərbaycanın Xoy Ģəhərin dəndir. Ulu
babası Xoy xanı Cəfərqulu xan Ġran Ģahı
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Фятяли хан Хойски

Fətəli xanla mцharibədə məğlub olduqdan sonra 20 minlik
qoĢunla Eчmədzinə (3 kilsə) sığınmıĢdı. О, 1803-1806-cı illər rusĠran mцharibələri dюvrцndə rus qoĢunlarına qoĢulmuĢdu. I
Aleksandr tərəfindən bahalı brilyantlarla bəzədilmiĢ qızıl medal
və lələklə təltif edilmiĢdi. 1807-ci ildə ġəki xanı təyin edilян
Ъяфяргулу хана general-leytenant rцtbəsi verilmiĢdi.
Ъяфяргулу хан 1810-cu ildə vəfat etmiĢdi. Ondan sonra
oğlu Ġsmayıl ġəki xanı olmuĢdu. 1819-cu ildə Ġsmayıl хан юlmцĢ,
ġəki xanlığı ləvğ olunmuĢ və Rusiyanın tərkibinə qaтıлmıĢdı.
Fətəli xan Xoyski Gəncə klassik gimnaziyasını, 1901-ci
ildə Moskva Уniversitetinin hцquq fakцltəsini bitirmiĢdi. Gəncə,
Suxum, Batum və Kutais dairə məhkəmələrində mцxtəlif
vəzifələrdə iĢləmiĢ, 1907-ci ildə Yekatеrinador dairə
məhkəməsinə
prokuror
təyin
edilmiĢdi.
Yelizavetpol
quberniyasından II Dюvlət Dumasına deputat seчilmiĢdi. O,
kadet partiyasının цzvц олса да, mцsəlman fraksiyasına daxil idi.
Мцхтялиф illərdə Bakı və Gəncə dairə məhkəmələrində
iĢkəsmək цzrə andчı - mцvəkkil vəzifəsini icra едян Фятяли хан
1917-ci il fevral inqilabından sonra martın 27-də Bakıda
yaranmıĢ Milli Mцsəlman ġurasının Mцvəqqəti Ġcariyyə
Komitəsinin цzvц seчilmiĢdi. Apreldə чağırılan Qafqaz
mцsəlmanlarının qurultayının iĢtirakчısı olmuĢdu.
Fətəli xan Xoyski 1917-ci ilin dekabrında yaranan Zaqafqaziya seyminin цzvц və Zaqafqaziya Federativ Respublikasının
ədliyyə naziri olmuĢdu. O, ADR-nin цч щюкумятиня baĢчılıq
etmiĢdi. BDU-nun yaranmasının təĢəbbцsчцsц olmuĢ, onun
dюvrцndə Gəncənin adı юzцnə qaytarılmıĢ, Qaryağin Cəbrayıl
adlandırılmıĢ, pul və poчt markaları buraxılmıĢ, ana dilində
məktəb və seminariyalar aчılmıĢdı. F. Xoyski N. Yusifbəylinin
1919-cu il dekabrın 23-də təĢkil etdiyi В hюkumət kabinəsində
xarici iĢlər naziri vəzifəsini icra etmiĢdi. Azərbaycanıın
beynəlxalq aləmdə tanınmasında F. Xoyskinin xidmətləri bюyцk
olub. O, dəfələrlə Чiчerinlə məktublaĢaraq Azərbaycanın
mцstəqilliyini горумушду.
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XI Ordu Bakıya yaxınlaĢdıqdan sonra Fətəli xan юz ailəsi
ilə Tiflisə getmiĢdi. 1920-ci il iyunun 19-da Tiflisdə Ярзурумлу
ики террорчу Арам Ерканйан вя Мишаг Григорйан адлы erməni
qatilлярinin gцlləsi ilə юldцrцlmцĢdц. M.F.Axundovun qəbri
yanında dəfn olunmuĢdu.
Фятяли ханын аилясинин талейи дя фаcияли олмушду. Атасы Исэяндяр бяйин 5 ювлады олмушду. Рус ордусунун эенерал лейтенанты,
Йелизаветпол губернийасы думасынын депутаты Исэяндяр Исмайыл
оьлу Хойски беш ушагдан икисини-бюйцк оьлу Cащанэири вя гызы
Тутубяйими Эянcядя дяфн етмишди. Галан ушагларын талейи ися
фаcияли олмушду. Фятяли Тифлисдя ермяни гатили тяряфиндян
юлдцрцлmцш, кичик оьлу Рцстям 1939-cу илдя Москвада вяфат
етмиш, Новодевичйе гябристaнлыьында торпаьа тапшырылмышды.
Эянcя шящяр эенерал губернаторунун мцавини олан Щцсейнгулу
хан ися 1955-cи илдя Истанбулда вяфат етmiшди. Онун Cавад ханын
няслиндяn олан щяйат йолдашы Ябцлфят ханын гызы Шириnбяйим 1957cи илдя Истамбулда дцнйасыны дяйишmiшди. Онларын кичик оьлу
Зийад хан Хойлу ися Нйу-Йорка эетмишди. Нявяси Cяфяр дя
орада йашайыр.
Nəsib bəy Yusifbəyli (1881-1920). Nəsiб
bəy Yusif oğlu Yusifbəyli 1881-ci ildə
Gəncədə дцнйайа эюз ачмышды. Orta təhsilini
Gəncə klassik gimnaziyasında almıĢ, 1920-ci
ildə Odessa Уniversitetinin hцquq fakцltəsinə
daxil olmuĢdu. Universitetdə tələbələr tərəfindən yaradılan «Azərbaycan həmyerlilər
təĢkilatı» nın baĢчılarından biri olub.
Чar hюkuməti 1907-ci ildə Odessa
Нясиб бяй
Уniversitetini mцvəqqəti olaraq bağlayанда
Йусифбяйли
N.Yusifbəyli Krımın Baxчasaray Ģəhərinə
кючмцш, Иsmayıl bəy Qaspiralının (1852-1914) redaktor olduğu
«Tərcцman”» qəzetində чıxıĢ etməyə baĢlaмышдı. O, Ġsmayıl
bəyin qızı ġəfiqə Sultan xanım Qaspirali (1886 - 1975) ilə ailə
həyatı qurmuĢdu.
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Nəsib bəy XX əsr Azərbaycan-Krım
ədəbi-mədəni
əlaqələrin əsasını qoyanlardan biridir.
N. Yusifbəyli yoxsulluq цzцndən ali məktəbin IV
kursundan чıxmıĢdı. 1908-ci ildə bir mцddət Ġstanbulda yaĢamıĢ,
orada «Tцrk dərnəyi» adlı cəmiyyətin banilərindən biri olmuĢdu.
1909-cu ildə Tцrkiyədən Gəncəyə qayıtmıĢdı.
1912-ci ildə Axundovun anadan olmasının 100 illiyini qeyd
edən ziyalılar iчərisində Nəsib bəy də olmuĢdu. O, həmчinin
«Molla Nəsrəddin» in fəaliyyətinə yцksək qiymət verirdi.
«Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi» əsərini də o vaxtlar baĢa
чatdırmıĢdı.
1917-ci ilin mart ayında Nəsib bəyin rəhbərliyi altında
yaradılmıĢ «Tцrk-ədəmi-mərkəziyyət» partiyası Gəncədə
fəaliyyətə baĢlayır. Bu partiya Rusiyanı federativ Ģəkildə
qurmaq və Azərbaycana muxtariyyat verilməsi uğrunda mцbarizə aparırdı.
1917-ci ilin aprelində Bakıda чağırılan Qafqaz mцsəlmanlarının qurultayında Nəsib bəy чıxıĢ etmiĢ, Azərbaycana
muxtariyyaт verilməsini tələb etmiĢdi. O, həmчinin 1917-ci ilin
mayında Moskvada keчirilən Rusiya mцsəlmanlarının qurultayında iĢtirak etmiĢdi.
1917-ci ilin iyun ayında М.Я.Рясулзадянин лидер олдуьу
«Mцsəlman
demokratik
«Mцsavat»”
partiyası»
ilə
Н.Йусифбяйлинин рящбяри олдуьу «Tцrk-ədəmi-mərkəziyyət»
partiyası birləĢərək «Mцsavat» adını almıĢdı.
N. Yusifbəyli Zaqafqaziya seyminin цzvц, 1918-ci il
aprelin 26-da yaranmıĢ mцstəqil Zaqafqaziya Федератив
Respublikası hюkumətinin maarif naziri олмушду. O, Xoyskinin
I, II və III kabinələrində də maarif naziri vəzifələrinи тутмушду.
1919-cu il aprelin 14-dən 1920-ci il aprelin 1-dək Nazirlər
ġurasının sədri olmuĢdu.
N. Yusifbəyli 1920-ci il mayın əvvəllərində Kцrdəmir
qəzasında Yevlaxın Qaraxunlu kəndindən olan quldur ƏĢrəfin
yaxın adamları tərəfindən qətlə yetirilmiĢdi.
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Əlimərdan bəy Topчubaşov (1862-1934).
Ġstedadlı alim, siyasi və ictimai xadim
Əlimərdan bəy TopчubaĢov 1862-ci il mayın
4-də Tiflisdə anadan olmuĢdu. UĢaq ikən
atasını itirən Əlimərdan bəy I Tiflis
gimnaziyasında orta təhsilini baĢa vurduqdan
sonra Pеterburq universitetinin hцquq
fakцltəsinə daxil olmuĢ, 1888-ci ildə тящсилини
fərqlənmə diplomu ilə bitirmiĢdi. Ona xiristianlığı qəbul etmək Ģərti ilə professor vəzifəsi Я.Топчубашов
təklif etsələr də, o razılaĢ mamıĢ, Bakıya gəlmiĢ, H.Zərdabinin qızı Pəri xanımla ailə həyatı qurmuĢdu. 1898ci ildə H.Z.Tağıyevин (1823-1924) vəsaiti ilə nəĢr edilən «Kaspi»
qəzetində məqalələri чap olunmuĢdu. M.F.Axundov haqqında
«Ġlk Azərbaycan dramaturqu» məqaləsiни йазмыш, F.Kючərlinin
«Azərbaycan ədəbiyyatı» kitabına rəyi чap olunmuĢdu (1903).
Ə.TopчubaĢovun təĢəbbцsц və rəhbərliyi altında 1905-ci il
avqustun 15-də Nijni-Novqorodda yarmarka zamanı,
Цмумрусийа мцсялmanlarının I qurultayı aчılmıĢdı. Qurultayda
150 nəfər nцmayəndə iĢtirak eтмишdi.
1906-cı il yanvarın 13-dən 23-dək Pеterbuрqda gizli olaraq
чağırılmıĢ II Цmumrusiya mцsəlman qurultayı «Ġttifaqın»
Əlimərdan bəy tərəfindən hazırlanmıĢ 23 maddəlik yeni
Nizamnaməsini qəbul etmiĢdi.
Əlimərdan bəy 1906-cı il aprelin 27-də Peterburqda aчılan
I Dюvlət Dumasına Bakı quberniyasından цzv seчilmiĢdi. III
Цmumrusiya mцsəlman qurultayı da TopчubaĢovun sədrliyi ilə
1906-cı ilin 16-21 avqustunda Nijni-Novqorodda keчirilmiĢdi. O,
чar hюkuməti tərəfindən təqib edilmiĢ, adı «Qara kitab» a daxil
olmuĢdu.
1918-ci il mayın 28 də ADR elan olunanda o, Xoyskinin II
kabinəsində xarici iĢlər naziri vəzifəsinə təyin olunmuĢ və həmin
ayda Gəncədən Tцrkiyəyə gюndərilmiĢdi. 1918-ci ilin noyabr
ayında Ġstanbulda «Azərbaycanın təĢəkkцlц» adlı kitabı чapdan
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чıxmıĢdı. Bu kitab Azərbaycan torpağı haqqında XX əsrdə
azərbaycanlı mцəllif tərəfindən yazılmıĢ ilk əsərdir.
Ə.TopчubaĢov 1918-ci il dekabrın 7-də Azərbaycan parlamentinə sədr seчilmiĢdi. Lakin o, Bakıda olmadığı цчцn bu
vəzifəni onun mцavini doкtor Həsən бяй Ağayev icra etmiĢdi.
Ə.TopчubaĢov Ġstanbulda ikən 1919-cu ildə aчılacaq
Versal sцlh konfransında iĢtirak etmək цчцn Parisə yola dцĢən
ADR nцmayəndə щейятинин rəhbəri seчilmiĢ, 3 aydan sonra,
1919-cu ilin martında чox чətinliklə Parisə gəlmiĢdi.
Ə.TopчubaĢovun Parisdə bюyцk elmi arxivi qalmıĢdı. O,
1934-cц il noyabrın 8-dя Parisin Sen-Deni rayonunda vяfat
etmiшdi.
Аьа Аьакярим оьлу Яминов (1887-1921) 1887-cи илдя Bакы
шящяриндя анадан oлмушду. О, Бакы эимназийасыны баша
вурдугдан сонра, Петербург Даь-Мядян Мцщяндислийи
Институтуна дахил олмушду. 1911-cи илдя тящсилини баша вуран
А.Яминов
Бакыйа
гайытмыĢ,
Сабунчу-Сураханы
нефт
мядянляриндя мцщяндис вязифяляриндя ишлямишди. Илк азярбайъанлы
мцщяндис олан Аьа сонралар Лондонда тякмилляшдирмя
курсларында олмушду.
1911-cи илдя йарадылмыш «Мцсават»
партийасынын цзвц олан Аьа Яминов 1912-cи
илдян сийаси фяалиййятя башламышды. О, Бакыда
чаьрылан
Гафгаз
мцсялманларынын
гурултайында иштирак етмиш, «Мцсават»ын
биринcи гурултайынын (26-31.10.1917) фяал
иштиракчысы олмушду. Бу гурултайдан сонра
М.Я.Рясулзадянин
рящбярлик
етдийи
«Мцсават» ын мейдана атдыьы «Азяр байcана
Аьа Яминов
мухтариййат» шцары алтында Бакыдa вя
гязаларда эениш халг щярякаты башламышды.
А.Яминов 1918-cи ил декабрын 7-дя ачылан Азярбайcан
парламентиня цзв сечилмишди. О, Азярбайcан Респуб ликасы
Назирляр Шурасынын сярдри Н.Йусифбяйлинин тяшкил етдийи биринcи
кабинядя тиcарят вя сянайе назири вязифясини иcра етмишди. Онун
165

назир олдуьу дюврдя Бакыда шцшя заводунун иншасына
башланмышды.
Аьа Яминовун фяал иштиракы иля 1919-cу илин майында
«Мцсялман ямякчи зийалылары иттифагы» йаранмышды. О, Бакы Университетинин йарадылмасында фяал иштирак етмишди. 1919-cу илин
декабрында Н.Yuсифбяйли истефайа эетдикдян сонра о да
вязифясиндян эетмишди.
1920-cи ил апрелин 27-дя баш верян щадисялярдян сонра
А.Яминов «Азнефт» Бирлийиндя ишлямишди.
А.Яминов 1921-cи илдя аьыр хястяликдян Бакыда вяфат етмиш,
шящярин Чямбярякянд гябристанлыьында дяфн
олунмушду.
Худадат бяй Ряфибяйов (1878-1920)
1878-cи илдя Эянcя шящяриндя анадан
олмушду. Орта тящсилини Эянcя классик
эимназийасында баша чатдырдыгдан сонра
Харков Университетинин тибб факцлтясиня дахил
олмушду. 1903-cц илдя тящсилини баша вуран
Худадат бяй илк азярбайcанлы cярращ кими
вятяня гайыдыр, онун фяал иштиракы иля 1906-cы
Х.Ряфибяйов
илдя Эянcядя дащи Низаминин мягбярясини
бярпа етмяк цчцн хцсуси бир cямиййят йараныр. Щямин иллярдя
фяалиййят эюстярян «Актйорлар cямиййятинин» рящбярляриндян бири
олан Ряфибяйов шящярин иътимаи щяйатында фяал иштирак едир.
1914-cц илдя Эянcядя илк тибб cямиййяти йарадылыр. Онун баниси Х.Ряфибяйов, катиби ися Щясян бяй Аьайев олмушду.
Cямиййят ящалийя ясасян пулсуз хидмят эюстярирди.
1917-cи илин февралында Русийада баш верян ингилабдан
сонра Х.Ряфибяйов щямин илин мартында Эянcядя йаранмыш Милли
Мцсялман Шурасынын Мцвяггяти Иcраиййя Комитясинин цзвц
сечилмишди. Худадат бяй Назирляр шурасынын сядри Ф.Хойскинин
ийунун 17-дя Эянcядя тяшкил етдийи икинcи щюкумят кабинясиндя
сящиййя вя сосиал тяминат назири вязифясини тутмуш, 1918-cи ил
сентйабрын 15-дя щюкумят Бакыйа кючдцкдян сонра вязифясинин
иcрасыны давам етдирмишди. Назирлийин тяркибиндя 5 шюбя вар иди.
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Назирлийин эюстяриши иля дювлят щесабына пулсуз хястяханалар
ачылмыш, йени тибб оcагларынын тикин тисиня башланмышды. Дярман
вя тибб алятляринин сахланмасы цчцн хцсуси анбар, експертиза
апармаг цчцн хцсуси лабораторийа тяшкил олунмушду. Эянcя
йахынлыьындакы Зурнабад кяндиндя таун ялейщиня мянтягя
ачылмышды.
1918-cи ил декабрын орталарында Ф.Хойскинин кабинети
истефайа чыхан заман Х.Ряфибяйов дa вяzифясини тярк етмишди.
1919-cу илин майында Х.Ряфибяйов Эянcя губернийасынын
эенерал-губернатору тяйин едилмишди. О, 1920-cи ил апрелин 30-да
Эянcя губернийасында мцгавимят эюстярмядян щакимиййяти йени
йаранмыш ингилаб комитясиня тящвил вермишди.
1920-cи ил майын ахырында Эянcя шящяриндя кечмиш низами
Азярбайcан ордусунун 3-cц Эянъя пийада алайынын командири,
подполковник Cащанэир Казымбяйовун башчылыьы иля цсйан баш
вермишди. Худадатбяй Ряфибяйовун бу цсйанла щеч бир ялагяси
олмадыьы щалда, о щямин дюврдя гарышыглыг заманы щялак
олмушду.
Щямид бяй Аьа Хялил оьлу Шахтахтински (1880-1943) 1880-ci
илdя Нахчыван гязасынын Шахтахты кяндиндя анадан олмушду. Орта
тящсилини Нахчыван эимназийасында баша
вурдугдан сонра о, Иряван мцяллимляр
семинарийасында охумуш, орада «Мцсялман
хейриййя cямиййяти”»нин цзвц сечилмишди.
Сонра Щ.Шахтахтински Одесса Университетинин
щцгуг факцлтясиня дахил олмушду. О,
университетдя Х. Ряфибяйов тяряфиндян йарадылмыш «Азярбайcан щямйерлиляр тяшкилаты”»
нын башчыларындан вя фяал цзвляриндян бири олмушду.
Щ.Шахтахтински
Щ.Шахтахтински 1912-cи илдя тящсилини
баша вуруб Эянcяйя гайыдыр. Эянcя даиря мящкямясиндя андчы
mцвяккилин кюмякчиси вязифясиндя ики иля йахын ишлядикдян сонра
Бакыйа кючяряк бурада даиря мящкямясиндя ейни вязифядя
чалышыр. Щ.Шахтахтински битяряф Ф.Хойскинин тяшкил етдийи икинcи вя
167

цчцнcц кабинядя маариф назиринин муавини вязифясини иcра
етмишди. О, 1918-cи ил декабрын 7-дя тянтяняли сурятдя ачылмыш
Азярбайcан парламентиня цзв сечилмиш, назирляр шурасынын сядри
Н.Йусифбяйлинин тяшкил етдийи икинcи щюкумят кабинясиндя дя
назирин мцавини вязифясини тутмушду. Щ.Шахтахтински бящс олунан
дюврдя Азярбайcан Республикасынын шящяр вя кяндляриндя ана
дилиндя мяктяб вя семинариyаларын ачылмасынын вя диэяр
мцтярягги тядбирлярин щяйата кечирилмясинин тяшкилатчыларындан олмушду. Щ.Шахтахтински Н.Йусифбяйлинин 1919-cу ил декабрын 22дя тяшкил етдийи икинcи щюкумят кабинясиндя маариф вя дини етигад
назири тяйин олунмушду. 1920-cи ил мартын 5-дя истефайа чыхмышды.
1920-cи ил апрелин 27-дя баш верян щадисялярдян сонра
Щ.Шахтахтински
педагожи ишя
гайытмыш,
Бакы Дювлят
Университетиндя дярс деmiшdi. 1930-cу илдя она профессор ады
верилmишди. Шахтахтински университетдя дярс демякля йанашы, 1926cы илдя оранын тибб факцлтясини дя битирмишди.
Щямид
бяй
Шахтахтински
Сталин
репрессийасынын
гурбанларындандыр. О, 1941-cи илдя щябс едилмишди. 1943-cц илин
феврал айынын 3-дя Арханэелск вилайятиндя щялак олмушду.
Мяммяд Йусиф Щаcыбала оьлу Cяфяров (1885-1938) 1885-cи
илдя Bакы шящяриндя анадан олмушду. О, эюркямли педагог,
jурналист Яли Исэяндяр Cяфярзадянин (1875-1941) кичик гардашыдыр.
М.Й.Cяфяров орта тящсилини Бакыда алмыш, сонра Москва Универ
ситетинин щцгуг факцлтясини битирмиди. О, Москвада охуйан азяр
байcанлы тялябялярин тяшкил етдийи «Азярбайcан етнографик консерт
эеcяляри» нин вя «Азярбайcан щямйерлиляр тяшкилаты»нын ясас
рящбяр ляриндян бири олмушду.
1912-cи илдя МДУ-ну фярглянмя
диплому иля битирян М.Й.Cяфяров «Ниэащын
шярият цзря позулмасы щаггында ряй»
мювзусунда щцгуг елмляри цзря намизядлик
диссертасийасы мцдафия етмишди. О, щямин ил
Петербургда ачылан ЫВ Дювлят Думасына
Bакы, Эянcя вя Иряван губернийаларынын
мцсялман ящалиси тяряфиндян депутат сечилМ.Й. Ъяфяров
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мишди. Мяммяд Йусиф Cяфяров кадет партийасына гошулмушду.
1917-cи илин мартында Мцвяггяти щюкумятин эюстяриши иля
М.Й.Cяфяров да дахил олмагла Дювлят Думасынын беш няфяр
цзвцндян ибарят хцсуси Загафгазийа Комитяси йарадылмышды. О,
1917-cи ил нойабрын 15-дян Загафгазийа комиссар лыьында сянайе
вя тиcарят комиссары иди.
М.Й.Ъяфяров 1918-cи ил майын 28-дя елан олунан АДР-ин
биринъи щюкцмят кабинясиндя сянайе вя тиcарят назири олмушду.
Щюкумят кабиняси истефа вердикдян сонра Азярбайcан Респуб
ликасынын Эцрcцстан щюкумяти йанында дипломатик нцмайяндяси
вязифясини иcра етмяйя башламышды.
М.Й.Cяфяров Н.Йусифбяйлинин тяшкил етдийи кабинядя хариcи
ишляр назири вязифясини тутмуш, АДР-ин бейнялхалг алямдя
танынмасында хидмятляри бюйцк олмушду. Онун рящбярлийи
алтында архив материаллары ясасында Мяммяд Аьаоьлу (18961949) вя Щцсейн Мирзя Cамаловун (1884-1674) «Загафгазийада
рус сийасятиня аид сянядляр» китабы чап олунмушду.
М.Й.Cяфяров 1919-cу илдя «Мцсават» партийасынын
сыраларына дахил олмушду.
1919-cу илин декабрын орталарында Йусифбяйлинин кабиняси
истефайа чыхдыьы цчцн М.Й.Ъяфяров дa вязифясиндян истефа
верmiĢdи. О, 1920-cи илдя парламентин сядр мцавини вязифясиндян
азад олунан Щясян бяй Аьайевин йериня сечилмиш, парламентин
сядри Я.М.Топчубашов Бакыда олмадыьы цчцн М.Й.Cяфяров
онун вязифясини 1920 ci ил апрелин 27-дяк иcра етмишди.
Совет дюврцндя М.Й.Cяфяров «Азярбайcан памбыгчылыг
трести»ндя вя «Азярбайcан шярабчылыг трести» ndə щцгуг
мяслящятчиси вязифясиндя ишлямишди.
М.Й.Cяфяров 1938-cи ил майын 15-дя Бакыда вяфат етмиш вя
Шаьан кяндиндя дяфн олунмушду.
Cямо бяй Сцлейман оьлу Щаcынски
(1888-1942) 1888-cи ил ийунун 14-дя Губада
доьулмушду. О, эюркямли сийаси вя иътимаи
хадим Мещди бяй Щаcынскинин кичик
гардашыдыр. Бакыда эимназийа битирян Cямо
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Ъ.С.Щаъынски

бяй 1907-cи илдя Бакыда няшр олунан «Каспи» гязетиндя мцхбир
кими ямяк фяалиййятиня башламышды. Щямин дюврдя Петербург
Университетинин щцгуг факцлтясиня дахил олан C.Щаcынски 1914-cц
илдя тящсилини баша вурараг 1915-cи илин декабрындан 1917-cи илин
апрелинядяк Батуm вилайятиндя вя Дянизкянары районда дцнйа
мцщарибяси дюврцндя зярярчякянляря кюмяк мягсядиля мцсялман
гачгын комитясинин мцвяккили вязифясиндя ишлямишди.
1917-cи илин апрелиндя C.Щаcынски Мцвяггяти щюкумятин Загафгазийа Комитəсинин мцвяккили тяйин олунмуш вя ийул айынадяк
бу вязифядя чалышмышды. Ийул айында Загафгазийа кяндли депутатлары
иcраиййя комитясинин сядринин мцавини сечилян C.Щаcынски
нцмайяндя кими Русийа Мяcлиси-Мцяссисанына йени сечкиляр цзря
Загафгазийа мяркязи комиссийасынын сядри вязифясиня эюндярилмишди.
1918-cи илин февралында C.Щаcынски Загафгазиа Сейминя цзв
сечилмишди. АДР-иn биринcи щюкумят кабинясиндя дювлят
нязарятчиси вязифясини иcра едян C.Щаcынски щямин илин ийулун 17дя кабиня истефайа чыхдыьы цчцн вязифясиндян эетмишди.
Cямо бяй Н.Yусифбяйлинин тяшкил етдийи биринcи вя икинcи
кабинялярдя почт вя телеграф назири тяйин олунмуш, 1920-cи ил
мартын 30-да бцтцн кабиня иля бирликдя истефа вермишди.
C.Щаcынски 1918-cи ил декабрын 7-дя Азярбайcан
парламентиня цзв сечилмишди.
1920-cи ил апрелин 27-дя баш верян щадисялярдян сонра Ъ.Щаcынски ядлиййя комиссарлыьында инзибати-маlиййя шюбясинин ряиси
тяйин олунмушду. О, 1922-cи ил апрелин 21-дя ясассыз иттищам
олунараг щябс олунмуш, 3 ил щябсдя йатдыгдан сонра Архан
эелsкдяки конслаэер Соловкийя эюндярилмишди. 3 ил бурада сахланылан Щаcынски 1928-cи илин ийул айында азад едилмиш, Бакыйа гайытмышды. C.Щаcынски щямин илин ийулундан республика кянд
тясяррцфаты кооперасийасы иттифагында «Кюйбирлийи» план шюбясинин
катиби вя сонра мцдири олмушду. 1933-cц ил нойабрын 1-дян
«Азяриттифаг» системиндя ишляйян C.Щаcынски 1934-cц ил нойабрын
6-да сянайе кооперасийасында баш мяслящятчи вязифясиня
кечмишди. C.Щаcынскинин тутудуьу вязифя 1937-cи илин йанварын 7170

дя ляьв олунмуш, ишдян чыхарылмыш, 1938-cи ил нойабрын 24-дя
йенидян щябс олунмушду.
Cямо бяй Щаcынски 1942-cи илдя Вйатка конслаэериндя
щялак олмушду.
Ящмяд бяй Юмяр оьлу Пепинов (18931938) 1893-cц илдя Эцрcцстанын Ахалкалаки
мащалынын Болазур кяндиндя анадан олмушду. О, Юмяр Фаиг Неманзадянин (1872-1938)
баcысы оьлудур. Ящмяд бяй Тифлис эимна
зийасында тящсил алмыш, Москва Университетинин
щцгуг факцлтясиня дахил олмуш вя ейни
заманда
игтисадиййат
факцлтясиндя
дя
охумушду. Я.Пепинов да Москвада охуйан
азярбайcанлы
тялябяляирин
тяшкил
етдийи
Я.Пепинов
«Азярбайъан етно график консерт эеcяляри» нин
вя «Азярбайъан щямйерлиляр тяшкилаты»нын ясас рящбярляриндян
бири олмушду. 1918-cи илдя тящсилини баша вурараг Бакыйа гайыдан
Я.Пепинов Загаф газийада баш верян щадисялярдя йахындан иштирак едир, февралын 28-дя Загафгазийа Сейми тяряфиндян тясдиг
олунмуш мцсялман фраксийасында «Мцсялман сосиалист блоку»
на дахил олур.
Я.Pепинов 1918-cи илин йайында Щясян бяй Аьайевин гызы,
сонралар илк азярбайcанлı гадын мусигишцнас олмуш Х.Аьайева
иля евлянмишди.
Я.Пепинов Н.Йцсифбяйлинин тяшкил етдийи икинcи кабинядя
ямяк вя торпаг назири вязифясини тутмушду. Азярбайcан университетинин тяшкилиндя онун мцяййян хидмятляри олмушду.
Мялум олдуьу кими, 1920-cи мартын 30-да Н.Йусифбяйли
щюкумяти истефа верир. Ящмяд Пепинов да башгалары кими,
вязифясини тярк едир. О, щямин il апрелин яввяляриндя Азярбайcан
ордусу щиссяляри бу заман Даьлыг Qарабаьда олдуьу цчцн Самур чайы кюрпцсцнцн шимал тяряфиндя дайанмыш ХЫ Гызıл
Ордунун Бакы цзяриня эюзлянилян йцрцшцнц лянэитмяк мягсядиля
Азярбайcан парламентинин цзвц Рящим бяй Вякиловла бирликдя
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Совет Русийасы щюкумяти иля данышыглар апармаг цчцн Грозну
шящяриня эедир.
Я.Пепинов 1920-cи илин апрелиндя баш верян щадисялярдян
сонра Бакыйа гайыдыr. Рeспубликада мядяни-маариф вя няшриййат
ишиня рящбярлик едир. «Маариф вя мядяниййят», «Бакинский рабочий» гязети вя диэяр мятбуат органларында хейли мягаляляри чап
олунур. Щямин иллярдя тягибляря мяруз галан Я.Пепинов 1930-cу
илдя Улйановск шящяриня кючмцш вя орада йашамышды. 1934-cц
илдян о, Алма-Атада Газахыстан маариф назиринин мцавини
вязифясиндя ишлямишди. Ящмядбяй Пепинов 1938-cи илдя Сталин
репрессийасы нятиcясиндя щялак олмушду.
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IV F Ə S İ L
1917-1920-ci illərdə Cənubi Azərbaycanda
мilli-azadlıq hərəkatı
Щейдяр Хан Ямоьлу 1880ъи идя Урмийа шящяриндя анадан
олмушдур. Онун атасы яъзачы щяким Яли Якбяр Яфшари Эцмрцйя
кючмяли олдуьундан ибтидаи вя орта мяктяби Иряванда битирян
Щ.Ямоьлу Тифлис Политехник Институтунда охуйаркян сосиалдемократ щярякатында иштирак едир. Бир мцддят Бакыда електрик
мцщяндиси ишляйир. Щ.Ямоьлу алман, франсыз, рус, фарс, эцръц вя
италйан диллярини юйрянмишди. 1902-ъи илдя али мяктяби баша вуран
Ямоьлу Авропайа эетмиш, 1904-ъц илдя Тещрана гайы дараг
орада Сосиал-Демократ Партийасынын юзяйини йаратмыш, Сяттарханын Янъцмян щяряка тында иштирак етмишди.
Мцзяффяряддин шащын юлцмцндян сонра онун йериня кечян
Мящяммядяли шащ илк олараг ингилабчылары арадан эютцрмяк цчцн
планлар щазырламаьа башлайыр. Тещран Ингилаб Комитяси баш
веряъяк фаъиялярин гаршысыны алмаг мягсядиля Мцъазат Комитяси
йарадыр вя онун башчысы Щейдяр Ямоьлу тяйин едилир. 1907-ъи илдя
баш назир Атабяк Язям дя гятля йетирилир. Гятли йериня йетирян
азадихащ Аббас аьа сонра да юзцня гясд едир.
Щейдяр Хан Ямоьлу Сяттархан щяряка
тында иштирак етмиш, 1909-ъу илдя Сяттархан вя
Баьырханла бирликдя Тещрана эетмишди. Онларын башына эялян щадисялярдян сонра эизли
фяалиййятя кечян Ямоьлу Ирана эялян
М.Я.Рясулзадя иля таныш олмуш, «Иране Ноу»
адлы гязетин няшриня башламышды. Инэилисляр вя
руслар тяряфиндян тягиб олундуьуну щисс едян
Щ.Ямоьлу
Ямоьлу Парися эетмяк мяъбуриййятиндя галыр.
Бир мцддят сонра о, йенидян Ирана гайыдыр вя
4.1. Щейдяр Хан Ямоьлу
щярякаты
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Эиланда цсйан байраьыны галдырмыш цсйанчылара гошулур. Бу
заман Эиланда Мянъил адллы бир тяшкилат йаранмышды. Мянъил
щярякатынын башында Мирзя Кичик Хан дурурду вя онлар
инэилисляря вя руслара гаршы мцбаризя апарырдылар. Мирзя Кичик
хана Щаъы Ящмяд Кясмайи, Рясул Эянъяйи, Щало Гурбан вя
гардашы кюмяклик едирдиляр. Щейдяр Ямоьлу ися Ещсануллащ хан
иля Мирзя Кичик хан арасындакы наразылыьы щисс етдийи цчцн онлары
барышдырмаьа чалышыр. Бу мягсядля 1922-ъи ил май айынын 6-да
Фомен гясябясиндя чаьыылан йыьынъагда Ещсануллащ ханын йаратдыьы Милли Ниъат Комитяси ляьв едилир вя йени «Ингилаб Комитяси»
йарадылыр. Кичик хан сядр, галанлар ися цзв сечилирляр.
Иранда баш верянляр инэилисляри вя руслары чох наращат едирди.
Диэяр тяряфдян инэилисляр кечириляъяк чеврилиши эюздян йайындырмаг
цчцн шайя йайараг билдирмишдиляр ки, рус орду щиссяляри Тещраны
ишьал едяъякдир. Нящайят, 1921-ъи ил февралын 21-дя Рза хан рус
казак щиссяляриндян ибарят 2.500 няфярлик дястяни Тещрана эятирир
вя чеврилиши щяйата кечирир.
Рза хан кими иди? О рус казакларынын командири
Лийаховун алайына сырави щярбичи кими дахил олмуш, инэилислярин
кюмяйи иля щярби тящсил эюрмядян рцтбя алмыш, йеня гя инэилислярин
кюмяйи иля йени йарадылан Табатабайи Сейид Зийяддин
щюкцмятиндя щярби назир вязифясини тутмушду. Рза хан назир олан
кими, ялинин алтында олан рус казакларыны Эилана, Щейдяр
Ямоьлунун цстцня эюндярир. Ямоь лунун йахынларыны, Мирзя
Кичик ханы яля алараг Ямоьлуйа тяля щазырламаьа башлайыр.
Ящвалат беля баш верир. Мирзя Кичик хан «Ингилаб
Комитяси» нин Ъянэялядя иъласынын кечириляъяйи щаггында
мялумат йайыр. Щейдяр Ямоьлу вя диэяр цзвляр эюрцш йериня эялир
вя Кичик ханы эюзлямяйя башлайырлар. Бу заман бина атяшя
тутулур. Щейдяр Ямоьлу, Щало Гурбан вя Щало Кярим
пянъярядян атылараг мешяйя гача билирляр. Мешядя йолдашларыны
итирян Ямоьлу йаралы щалда Ряшт йахынлыьындакы Пясихан
гясябясинин кюрпцсцня кими эедиб чыхыр. Орада Мирзя Кичик хан
тяряфиндян тутулур. Бир мцддят щябсдя галдыгдан сонра Мцяййянцл Ряайа адлы бир хаин тяряфиндян юлдцрцлцр.
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Кичик хан она вяд едилян Эилан валилийня тяйин олунмур. О,
йолдашларына етдийи хяйанятин гурбаны олур. Щало Гурбан Рза
хана хябяр эюндяряряк она хидмят етмяк истядийини билдирир.
Мягсяди йахын досту Сярхошун гисасыны алмаг олур. Мирзя Кичик
хан да ейни тяклифля Рза хана мцраъият едир. Лакин Рза хан онун
тяклифини рядд едир. Рза хан Щало Гурбана «Сярщянэ» албай
(полковник) рцтбяси веряряк Кичик ханын цстцня йеримясини тяляб
едир. Щало Гурбан Ряшт вя Янзялидя олан Кичик ханын
дястяляринин цстцня йерийир. Чянэяляйя гачан дястясинин Щало
Гурбан тяряфиндян дармадаьын едилмясини эюрян Кичик хан Талыш
даьларына цз тутур. Онун донмуш мейидини даьда тапырлар,
башыны кясиб Тещрана йоллайырлар. Рза ханын ъасуслары бир
мцддятдян сонра Щало Гурбаны да гятля йетирирляр. Беляликля,
Ямоьлу щярякаты юз гардашларынын яли иля йатырылыр. Азярбайъан
даща бир фядакар оьлуну итирир.
Cənubi Azərbaycanda daha
4.2. 1920 - ci il Təbriz
geniĢ
kцtlələri əhatə edən вя dərin
цsyanının sosial-iqtisadi
inqiabi xarakter daĢıyan 1905və siyasi zəmini
1911-ci illərin Ġran burjua inqilabı
юlkədə feodal quruluĢuna və quruluĢun təcəssцmц olan Qacarлар
sцlaləsinə zərbə вурду. Ингилаб Ġrana konstitusiya versə də,
zəhmətkeĢ xalqın həyatında gюzə чarpacaq bir dəyiĢiklik yarada
bilmədi. Яldə edilmiĢ mцvəffəqiyyətlərdən mцlkədarlar,
ruhanilər və burjuaзийа (baĢlıca olaraq bunların yuxarı
təbəqələri) bəhrələndi. GeniĢ kцtlə-orta təbəqяlər, xцsusilə fəhlə
və kəndlilər əvvəllərdə olduğu kimi, йеня дя demokratik
hцquqlar ялдя етмядиляр. Ġranda farslardan baĢqa digər xalq və
milli азлыглар юz milli hцquqlarınadаn məhrum idilər.
Bəhs edilən dюvrdə bцtцn Ġranda olduğu kimi, Cənubi Azərbaycanda da əhalinin bюyцk əksəriyyəti kənd təsərrцfatı ilə
məĢğul olurdu. Кənd təsərрцfatınда taxылчılıq, bağчılıq, ipəkчilik,
texniki bitkilərdən pambıqчılıq, nisbətən az miqdarda tцtцnчцlцk,
tərəvəz və bostanчılıq geniĢ yayılmıĢdı. Maldarlıqla kючəri və yarımkючəri həyat tərzi keчirən tayfalar (Ģahsevən və b.) мяшьул
олурдулар.
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XIX əsrin ikinci yarısında, xцsusilə ясрин sonlarında Ġranın
dцnya bazarına geniĢ Ģəkildə cəlb olunması nəticəsində bцtцn
юlkədə, o cцmlədən Cənubi Azərbaycanдa ticarət əkinчiliyi və
ticarət maldarlığı geniĢlənдикъя xarici юlkələrə ixrac edilən
əkinчilik və maldarlıq məhsullarının miqdarı чoxalırdı. Cənubi
Azərbaycandaн ixrac edilən pambıq, qurudulmuĢ meyvə (o
cцmlədən kiĢmiĢ, pцstə, badam, fındıq), эюн-дяри мямулатлары
ясасян Rusiya bazarlarına aparılırdı. Кənd təsərцffatının əsas
sahələrində əmtəə istehsalının artması və юlkənin dцnya
bazarına cəlb olunması Cənubi Azərbaycanda natural
təsərrцfatın зяифлямясиня, kəndlilər iчərisində təbəqяləĢmənin
artmasına və onların istehsal vasitələrindən getdikcə daha чox
məhrum olmasına gətirib чıxardı. Нəticədə aqrar mцnasibətlərdə, o dюvrцn əsas istehsal vasitəsi olan torpaq цzərindəki feodal
torpaq mцlkiyyətində mцəyyən dəyiĢikliklər baĢ verди. Bu dəyiĢikliklərin əsasını torpаq цzərində xцsusi mцlkiyyət təĢkil edirdi.
Cənubi Azərbaycanda xцsusi Ģəxslərin mцlkiyyəti олуб
əkinчilik цчцн yararlı torpаqların 66%-ni təĢkil edян ярбаби вя йа
мцлк, дювлятя мяхсус олан вя якилян торпагларын вя отлагларын
4%-ни тяшкил едян халися, дini idarələrə, mədrəsələrə və s. məxsus
олуб якилян торапагларын 10%-ни тяшкил едян вягф, xırda mцlkədar
və ayrı-ayrı kəndlilərə məxsus олуб əkinə yararlı torpaqların
3,5%-ni təĢkil eдян хырдамалик, аyrı-ayrı qəbilələrə məxsus илати,
нящайят, keчmiĢ icma torpaqları кими torpaq mцlkiyyəti
formaları mюvcud idi.
Бундан əlavə torpaq sahibliyinin qarıĢıq forması «sayxanpayı» da mюvcud idi. Ġstifadə цчцn yararlı torpaqların
1,5%-ni təĢkil edən sayxanpayı kəndlilərin mцlkiyyəti olmasa da,
onların istifadəsində idi.
Cənubi Azərbaycanın kənd əhalisi ясасян rəiyyətlərdəntorpaqsız yardar - kəndlilərdən və azsaylı torpaq sahiblərindən
- xыrdamaliklərdən ibarət idi. Mцlkədarlar heч bir cəza
gюrmədийиндян kəndlilərlə istədikləri kimi rəftar edirdilər. Bəzən
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onlar kəndliləri yerlərindən qovur, onların əmlakını - ev, bağ və
s. юz əllərinə keчi rirdilər.
Иstehsal texnikası чox aĢağı səviyyədə иди. Кянdlilər
torpaqları ən sadə alətlərlə becərirdilər. Бу сябябдян дя, кənd
təsərrцfatında məhsuldarlıq чox aĢağı səviyyədə idi. Kəndlilər
torpaq sahibinə məhsulun mцəyyən hissəsini юdəməkлə йанашы,
bir чox feodal mцкялляфiyyətlərini də daĢımalı olurdular.
Cənubi Azərbaycan ХХ ясрин яввялляриндя Ġran
dюvlətindəki inzibati bюlgцyə əsasən dюrd əyalətdən biрini təĢkil
edirdi. Əyalət юz nюvbəsində vilayətlərə, vilayətlər isə mahal və
bюlцklərə bюlцnцrdц. Əyalətin mərkəzi Təbriz Ģəhəri Ģah
CaniĢininin-vəlиəhdin iqamətgahı, Ġran dюvlətinin bir nюv иkinci
paytaxtı hesab olunurdu. Əyalət mərkəzdən gюndərilən vali və
digər yцksək rцtbəli məmurlar tərəfindən idarə olunurdu.
Vəliəhd və hюkumət bəzən hətta bu hakimləri ildə iki dəfə
dəyiĢirди.
Cənubi Azərbaycana Ģahın canıĢini təyin edilən vəliəщd,
vali (general-qubernator) və Ġran hюkumətinin digər
nцmayəndələri azərbaycanlıları чapıb talayırdılar. Ġran
hюkumətinin yerli idarələrə təyin etdiyi fars məmurları
Azərbaycan xalqının milli və digər hцquqlarına da qəsd edirdilər.
Юlkədə hюkm sцrən rцĢvətxorluq və qanunsuzluq
zəhmətkeĢ kцtlələrin narazılığına səbəb olurdu. Kəndlilər və
Ģəhər yoxsulları feodalларын və milli zцlmə qarĢı чıxırdılar.
Cənubi Azərbaycanda Ģəhər ящалисинин də vəziyyəti yaxĢı
deyildi. Xırda əmtəə istehsalı ocaqlarında, azsaylı sadə kooperaтивлярдя və manufakturaлarda чox az adam iĢлəyirdi. Əhalinin
əsas hissəsi xalчaчılıq, dulusчuluq, qab-qacaq istehsalı iлə məĢğul
idi.
Юlkədə siyasi Ģərait эетдикъя эярэинляширди. Antifeodal və
antiimperialist əhavаl-ruhiyyə gцclənirdi. Bunlar geniĢ xalq
kцtlə lərinin feodal zцlmцня, Ġran iсtiсмарчыларı və xarici
imperialistlər əleyhinə aчıq чıxıĢlarынa чevrilməкдя idi. Rusiyada,
Bakı və baĢqa Ģəhərlərdə мювсцми ишлярдя чалышан, inqilabi
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məktəb keчən və vaxtaĢırı vətənə qayıdan kəsbkar fəhlələrin
юzləri ilə gətirdikləri inqilabi ideyalar da buna kюmək edirdi.
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1920-ъи ил аprelin 7-nə qovuĢan gecə ADP rəhbərliyi silahlı цsyan planını hazırladı.
Həmin gecə 1905-1911-ci illər inqilabı dюvrцndə Ġranda, xцsusilə
Təbrizdə gərgin fəaliyyət gюstərmiĢ бир сыра партийаларын «Ġctimaiyyun-Amiyyun», «Mцcahid» partiyaларынын və sonradan
«Ədalət» partiyasının Təbriz təĢkilatına цzv olmuĢ kюhnə
mцcahidlərин bir dəstəsi və baĢqaları demokratlara qoĢuldular.
Онлар həm цsyanda, həm də цsyan rəhbərliyinin həyata keчirdiyi
sonrakı tədbirlərdə, щямчинин цsyanın dцĢmənlərinə qarĢı
mцbarizədə əldə silah iĢtirak etmiĢdilər.
Пolisin hədələrinə və təqibinə baxmayaraq апрелин 7-дя demokratlar 50-60 nəfərlik silahlı dəstə vasitəsilə bir gцn əvvəl
Ģəhər kələntərinə (polis idarəsi rəisinə) verdikləri tələbləri
əmirmцlkə bildirdilər və юz yoldaĢlarının azad edilməsinə nail
oldular.
Xiyabaninin юzцnцn dediyi kimi, səkkiz aylıq ciddi
hazırlıqdan sonra həyata keчirilmiĢ bu цsyanın baĢlanması ilə
Cənubi Azərbaycandakı milli-azadlıq hərəkatı yeni mərhələyə
daxil oldu. Beləliklə, aprelin 7-də silahlı чıxıĢa keчməklə hərəkаt
silahlı цsyan xarakteri aldı.
Цsyanın ilk gцnц Təbriz bazarı bağlandı, tacirlər,
sənətkarlar və əhalinin digər nцmayəndələri demokratların
tələbləri ilə həmrəy olduqlarıны bildirdilər. Polis və jandarm
dəstələri
цsyanчılara
qoĢuldular.
Ġran
ordusunun
Azərbaycandakı rəisi Sərdar Ġntiзar Mцzəffər Ələm də
Xiyabaninin yanına gələrək rəsmən юz xidmətini təklif etdi.
Mцəllimlər цsyana гошулдуьундан məktəblərdə dərslər дайандырылды.
Цsyana rəhbərlik цчцn Ġctimai Ġdarə Heyəti (ĠĠH) təĢkil
olundu. ADP-nın fəal цzvlərindən (Mirzə Tağıxan Rəfət,
Zeynalabdin Qiyami və b.) ibarət bu heyətə ġeyx Məhəmməd
Xiyabani baĢчılıq edirdi. ĠĠH-nın rəhbərliyi ilə цsyanчılar iki gцn
4.3. Цсйанын башланмасы,
Иътимаи Идаря Щейятинин
йаранмасы
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mцddətində demək olar ki, bцtцn dюvlət idarələrini ələ keчirdilər.
Aprelin 9-a gecə ikən Byullinq, onu mцĢayət edən Ģəxslər və
onunla birlikdə Təbrizə daxil olmuĢ polis dəstəsi Ģəhəri tərk
etməyə məcbur oldular.
Beləliklə, silahlı цsyan qan tюkцlmədən qələbə чaldı.
Təbrizdə цsyan qalib gəldikdən və bцtцn Ģəhər цsyanчıların
əlinə keчdikdən sonra ĠĠH əhaliyə fars və fransız dillərində
bəyanatla mцraciət etdi (19 həməl). Bəyanatda bцtцn Azərbaycan
əyalətində
цmumi
asayiĢ
yaratmaq,
hюkumət
nцmayəndələrinin konstitusiyaya zidd olan siyasətinə son
qoymaq və konstitusiyanı sюzdən iĢə keчirmək цsyanın əsas
məqsədləri hesab olunurdu. BaĢqa sюzlə, bəyanatda Azərbaycan
demokratlarının qanun-qayda yaradılması, Ģəxsiyyət və xцsusi
əmlakiн toxunulmazlığının təyin olunması, məhdud da olsa, bir
sıra demokratik hцquqlar verilməsi və s. haqqında baĢlıca
tələblərini юzцndə əks etdirən, lakin həyata keчiril mədiyi цчцn
praktiki əhəmiyyətini itirmiĢ konstitusiyasının bərpa olunması
tələbi qarĢıya qoyulurdu.
Bəyannamədə əks olunmasa da, цsyanın əsas
hədəflərindən biri Ġranda ağalıq edən ingilis imperialistləri,
onların юlkədəki qəsbkarlıq siyasəti idi. Аprelin 7-də
Xiyabaninin Təbriz əhalisi qarĢısında sюylədiyi sюzlər də
hərəkatın antiimperialist mahiyyətini gюstərirdi. «Bu gцn bцtцn
dцnya camaatına rəsmi bildiririk ki, biz Vцsцqцddюvlə və ingilis
talanчı saziĢini (1919-cu il saziĢi) bağlamıĢ hюkumət əleyhinə
цsyan etmiĢik və... Azərbaycanın adını Azadistana dəyiĢərək bu
gцndən bu adı rəsmi ad kimi elan edirik».
Xiyabani 24 maydakı nitqində bцtцn idarələrdən rəsmi
sənədlərдə əyalətin adının «Azadistan» yazılmasını, щямчинин
Tehranla danıĢıqlarda dюvlətin Azadistanı rəsmən tanımasını
tələb etmiĢdi.
Azərbaycan əyalətinin adının dəyiĢdirilməsi Ġranda və
xaricdə mцxtəlif rəylər doğurmuĢdu. Bəzi Ġran mцəllifləri hesab
edirlər ki, Azərbaycan «Azadistan məmləkəti» adlandırılmıĢ və
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bundan məqsəd əyaləti Ġrandan ayırmaq olmuĢdu. Digər
mцəlliflər iddia edirlər ki, Azərbaycan əyalətinin adının
dəyiĢdiriлməsi ону ġimali Аzərbaycandan fərqlənmək və bəzi
yanlıĢ fikirlərə əsas verməmək niyyətindən irəli gəlмишди.
Qərb tarixчiləri Təbriz цsyanı, hərəkatın baĢчısı
Xiyabanini separatчı adlandırmaqla yanaĢı, цsyan rəhbərlərini
Sovet Azərbaycanına qarĢı qoymağa, Xiyabanini antisovetчи
kimi gюstərməyə чalıĢmıĢ və «Azadistan» adının verilməsini
məhz Azərbaycan SSR-nin yaranması ilə bağlamağa cəhd
etmiĢlər.
ĠĠH юz fəaliyyətinə Tehrandan gюndərilmiĢ dюvlət
məmurlarını və hərbi qulluqчuları Təbrizdən qovmaqla baĢladı.
Valı
mцavini
Əminцlmцlk,
maliyyə
iĢləri
baĢчısı
Tərcцmanцddюvlə, яdliyyə idarəsində чalıĢan məmurlar və
baĢqaları Təbrizдян эетмяйя məc- bur edildilər. Kənar edilmiĢ
dюvlət məmurlarının yerinə ADP-nin tanınmıĢ цzlərindən təyin
olundu. Cavanlar təĢkilatı «Azadistan”» jurnalının nəĢrinə
baĢladı.
Ġran hюkuməti цsyan xəbərini alan kimi Təbrizdə mərkəzi
hюkuməti təmsil edən dюvlət məmurlarına эюстяриш верди ки,
hərəkat цsyanчılar tərəfindən tərksilah edilməyən kazak dəstələri
vasitəsilə йатырылсын. Ġlk zərbəni Ģahzadə Eynцddюvlə vasitəsilə
həyata keчirmək planlaĢdırıldı.
Azərbaycan əyalətinə vali gюndərilən və Təbrizə gəlməyə
cəsarət etməyən Eynцddюvlə Tehrandan verilən gюstəriĢə əsasən
Miyanadan чıxaraq Təbrizə tərəf hərəkət etdi. Eynцddюvlə юz
gəliĢi haqqında yoldan Xiyabaniyə xəbər gюndərdi, ĠĠH ADPnin mцbariz цzvlərindən sayılan Mюtəmedцttцccarı onunla
danıĢыğa gюndərdi. Təbrizin yaxın kəndlərindən olan
Hacıağadakı danıĢıqlar zamanı Mюtəmedцttцcar ĠИH-nin 8
maddədən ibarət tələblərini Eynцddюvləyə тягдим етди. Bu
tələblərə gюrə ġahzadə юzц ilə Təbrizə heч bir silahlı qцvvə
gətirməməli, Tehrandan gюndərilmiĢ məmurlar kənar edilməлi və
onların yerinə ĠĠH-nin təyin etdiyi (edəcəyi) Ģəxslər rəsməн
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tanıнmalı,Tehrandan əyalət цчцн pul vəsaiti айрылмалы və
Eynцddюvlə gələcəkdə demokratların razılığı olmadan heч bir iĢ
gюрməməli idi. Eynцddюvlə zahirən bцtцn Ģərt və təəhhцdləri
qəbul едяряк aprelin 20-də (30 fərvərdin) Təbrizə daxil oldu.
Цsyan rəhbərləri Eynцddюvləni qarĢılamaсаlar da, onun юz
dəstəsi ilə birlikdə yerləĢdiyi binanı - Ala Qapını nəzarət altında
saxladılar.
Eynцddюvlə цsyanı yatırtmaq haqqında dərhal bir sıra tədbirляр gюrməyə baĢladı, ilk nюvbədə Tehrandan kцlli miqdarda
pul tələb etdi. O, baĢ nazir Vцsuqцddюvlənin gizli tapĢırıqla
Təbrizə gюndərdiyi Hцsеynağa FiĢəngчinin vasitəsilə цsyana
baĢlamaqla ADP-dən uzaqлaĢmıĢ Mirzə Əli Heyət, Soltanzadə,
doktoq Zeynalabdin xan, Əhməd Kəsrəvi və baĢqalarından
ibarət
«Tənqidiyyun»
(Tənqidчilər)
adlanan
qrupun
demokratlara qarĢı qiyamını təĢkil etməyə чalıĢdı. Adları чəkilən
Ģəxslərə bюyцk miqdarda pul вяд едилмиш, щямчинин, билдирилмишди
ки, Eynцddюvlənin ətrafındakı dəstə, o cцmlədən onunla Təbrizə
daxil olmuĢ Qaradağ tayfa baĢчılarından Məhəmmədhцseyn xan
Sərdar ƏĢairi дя онлара кюмяк едяъякди.
Təbriz цsyanындан təĢviĢə dцĢmцĢ ingilis imperialistləri də
цсйанын йатырылмасы planın hazırlanmasında iĢtirak edirдиляр.
Ġngiltərə səfirliyinin siyasi idarə rəisi Miчer Edmond Təbrizə
gюndərilmiĢdi. Miчer Edmond da «Tənqidiyyun» qrupu цzvləri,
o cцmlədən Əhməd Kəsvəri ilə gюrцĢərək onları цsyanчılara
qarĢı sюvq etmiĢdi.
Mayın 10-da (20 ordibehĢət) həmin planı həyata keчirməyə
чalıĢan Ģəxslər Eynцddюvlənin evindən чıxdıqları vaxt həbs edildilər. Onların bir qismi Tehrana (Təliyyə), baĢqaları Kцrdцstana
(Sultanzadə, doktor Zeynalabdin və Əliəkbər Həriri) sцrgцn
edildi. FiĢəngчi, Sərdar ƏĢair və b. Təbriz həbsxanasında
saxlandılar. Оnların bir qismi sonra Tehrana sцrgцn edildi.
Qalanları, o cцmlədən Əhməd Kəsrəvi bir neчə gцn gizləndikdən
sonra Tehrana qaчdılar.
M.Edmondун mцxalif qrupları təhrik etmяси планы baĢ tut182

madıqda, əlacsız olaraq Xiyabani ilə danıĢığa girdi. DanıĢıqlar
zamanı Xiyabani Azərbaycanı (Azadistanı) Ġrandan ayыrmaq
fikri olmadığını, mюvcud konstitusiyasını həyata keчirmək və
bцtцn Ġranın vəziyyətini islah etmək məqsədi daĢıdığını sюylədi.
O, danıĢığın sonunda zərurət olmadan Azərbaycanda saxlanan
hind siпahiləri dəstəsinin Təbrizdən чıxarılmasını tələb eтdi. Bu
danıĢıqdan sonra hind siпahiləri Təbrizdən чıxarılaraq Zəncan
yolu ilə Azərbaycandan kənar edildilər. Xiyabani ilə sюhbətdən
istədiyi nəticəni əldə edə bilməyən M. Edmоnd Tehrana
qayıtmağa məcbur oldu. Bununla da, Ġran dюvlətinin və
ingilislərin Təbriz цsyanчılarına qarĢı qurduğu plan baĢ tutmadı.
Dюvlət idarələri mərkəzi hюkumət nцmayəndələrindən
təmamilə təmizləndi və Azərbaycanda hakimiyyət Xiyabaninin
əlinə keчdi.
4.4. Милли щюкумятин йарадылмасы вя
фяалиййяти. Ш. М. Хийабани

1920-ci il iyunun
23-də ADP mцvəqqəti
hakimiyyət orqanı kimi fəaliyyət gюstərən ĠĠH əsasınдa Milli
Hюkumət (MH) yaratmağı qərara aldı.
Yerli Ġcariyyə orqanı olan MH demokratik respublika
qaydalarına əsaslanırdı. Xiyabaninin sədrlik etdiyi MH-nın
tərkibinə ADP-nin цzvlərindən 20 nəfər daxil oldu. MH-nın
цzvləri əsasən ticarət burjuaziyaсına (Badamчı, Nağı Gəncəyi və
b) və ya bir qismi Xiyabani kimi ticarət burjuaziyası ilə bağlı
olan ziyalı təbəqəsinə mənsub idi. MH-nin цzvləri ичərisində orta
və xırda mцlkədarların (HaĢim Нeysari, Mahud Əmin,
Seyidцlmцhəqqin), ziyalıların (Mirzə Tağıxan Rəfət, Ġsmayıl
Əmir Xızı, Əbцlqasim Fiyuzat, Məhəmmədhцseyn Səfvət),
qulluqчuların (Nurullaxan Yekani, Nцsrətulla Neysari)
nцmayəndələri də var idi. MH-ин tərkibinə hərəkata təsadцfi və
Ģəxsi mənafeləri xatirinə qoĢulmuĢ ticarət burjuaziyasının bəzi
nцmayəndələri дя daxil idi.
MH-in soсial tərkibinin rəngarəng olması gələcəkdə onun
fəaliyyətinин pozulmasına səbəb oldu.
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MH sədri Xiyabani seчilmiĢdi, maliyyə nazirлийи də
bilavasitə onun nəzarəti altında idi. Maarifчilik iĢlərinə rəislik
Əbцlqasim Fiyuzata, vəqf idarəsi - Məhəmmədhцseyn Səfvətə,
qoĢun rəisliyi Mцzəffər Ələm Sərdara həvalə edilmiĢdi.
MH sяdri Шейх Мящяммяд Хийабани (1879/80-1920) cаван
йашында Иран Мяшрутя ингилабында иштирак едян бюйцк рущани
алим вя мцcтящидлярдян бири иди. Иран СосиалДемократ
(Иътимаиййун-Амиййун)
партийасынын рящбяри Яли Мцсйю Мяшрутя
ингилабы дюврцндя ону Азярбайcан яйалят
янcумянинин башчысы тяйин еtmiшди. Онун
иътимаи фяалиййяти вя нцфузу Иранын мцртяcе
даиря лярини горхуйа салырdы. Иранын Хариcи
Ишляр Назири Щясян Вцсуг цддювля
Хийабанийя суи-гясд щазырлатмышды. Бу
Ш.М.Хийабани гясддян хябярдар олан Шейх эизли сурятдя
Тещрандан чыхмыш вя Хорасан йолу иля
Ашгабада, орадан Мащач-Галайа эетмишди.
Хийабани Биринcи Дцнйа мцщарибяси яряфясиндя Тябризя
гайыдыр вя бурада Мяшрутя ингилабынын яняняляри уьрунда сийаси
мцбаризяйя гошулур. О, Мцзяффяряддин шащ тяряфиндян
имзаланмыш Конститусийанын ямялдя щяйата кечирилмяси цчцн
азадлыг вя милли истиглалиййят щярякатынын идеолоjи ясасларыны
щазырлайыр.
Хийабани бир нечя ил Тябриз шящяриндя эениш тяшкилати вя
тяблиьати фяалиййят эюsтярир вя 1920-ъи илин апрелиндян Тябриз цсйанына рящбярлик едяряк сийаси щакимиййяти яля алыр. Алты ай мцддятиндя Азярбайcaнда щакимиййят Хийабани вя онун тяряфдарларынын ялиндя галыр.
Хийабани 20-cи ясрин биринcи рцбцндя Азярбайcан вя бцтцн
Иранда халг щярякаты идеолоэийасыны демократик принсипляр
ясасында инкишаф етдирмякдя мцщцм рол ойнаmıĢdı.
Шейх Мящяммяд Хийабани «Ня етмяли» мягалясиндя юзцнц
Мяшрутя тяряфдары адландыран вя яслиндя мяшвярят цсулуну тапда
лайан щакимиййяти ифша етмишди. О, мцбаризлик вя cясарят мяк
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тябинин ясасыны гоймушду. «Горху вя cясарят» адлы мягалясиндя
йазырды: «Горхурам сюзц, ону дейян адамын юз виcданы гаршысында биабырcасына етдийи етирафдыр. Горхурам сюзц рязалятин əн
алчаг дяряcясини вя ону дейян адамын рущ дцшэцнлцйцнц андыран
бир формул вя ифадядян ибарятдир. Горху инсанын тябиятиндя
мювcуд олан ян чиркин бир щисс вя уьурсуз бир щяйаcандыр. Горху
адамы мярдлик шяряфиндян вя алиcянаблыгдан мящрум едир.
Горхаг бир миллят ися чох чякмядян башга бир гяддарын ялиндя
эирифдар олар. Горху инсанын гул олмасынын башлыcа
сябябляриндяндир. Горху тямяддцнцн, йенилийин габаьында
дуран ян бюйцк манеядир. Инсан дцнйайа бир дяфя эялиб, мцтляг
юлмялидир, анcаг бурада неcя йашамаг вя неcя юлмяк гаршыда
дурур».
Мадди иэидликдян бящс едян шейх йазырды ки, тящлцкя вя хятяр
гаршысында сойугганлылыгдан ибарятдир ки, онун ян йцксяйи юлцмя
гаршы етинасыз олмагдыр, чцнки ян бюйцк тящлцкя юлцмдцр вя щеч
кяс юлцмля ики дяфя гаршы-гаршыйа эялмяйяcякдир. Мадди иэидлик
еля бир щягигятдир ки, ону мянимсямяк мцмкцндцр. Щяр бир
адам ади тящлцкяйя раст эялдикдя щяйаcанланыр, юз арамлыьыны
итирир.
Хийабанийа эюря мяняви иэидлик юз етирасларына щаким
олмаг вя онлары юзцня табе едя билмякдян ибарятдир. Баcарыглы
шяхсляр юз няфсляриня цстцн эяля билирляр… Беля шяхсляр
мяьлубедилмяздирляр. Буна эюря дя, мяняви иэидлийин вахты
вардыр…
Гочаг бир сяркярдянин гялябя чалмасына, наилиййятляр ялдя
етмясиня сябяб анcаг халгларын гочаглыьы олмушдур. Гочаг халглар
бяшяриййятин динcлийини тямин етмяли, демократийанын инкишафы вя
тякамцлц уьрунда иэидлик эюстярмяли вя горхмамалыдырлар»
Хийабани дейирди: «Азярбайcан демократийасы юз мцгяддаратыны
юз ялиндя сахламалы, щямишя сайыг олмалыдыр. Еля чыраг йандырмаг
лазымдыр kи, ихтийары юз ялимиздя олсун. Азярбайcанa щакимиййят
едян Милли щюкумят бцтцн Иран цчцн нцмунядир. Иранын азадлыьы
Азярбайcанын азадлыьынын айрылмаз щиссясидир. Бизим истядийимиз
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Милли щюкумят еля бир щюкумятдян ибарят олсун kи, халгы пак,
доьручу нцмайяндяляр тямсил етсинляр.
…Биз ашаьы синифляри юз иътимаи щцгуглары иля таныш етмялийик,
онлары елм вя билик силащы иля силащландырмалыйыг ки, юз азадлыгарыны
мцдафия етмяк цчцн мющкям дайансынлар. Елмсиз бир миллят зцлм
алтында язиляр, юз истиглалыны итиряр». Бюйцк шейхин фикирляри бу эцн
цчцн дя актуалдыр.
MH partiya proqramından чıxıĢ едяряк Cənubi
Azərbaycanda kənd təsərrцfatı, maarif, maliyyə, ədliyyə və s.
sahələrdə islahatlar və baĢqa tədbirlər həyata keчirməyə baĢladı.
Milli hюkumət ilk nюvbədə Təbriz əhalisinin həyat Ģəratini
yaxĢılaĢdırmaq məqsədilə hюkm sцrən qanunsuzluq və
юzbaĢnalığa son qoydu, чoxiĢlənən malların qiymətini aĢağı
saldı, sabit qiymət mцəyyən etdi, xırda tacir, sənətkar və
kəndlilərin vəziyyətini nəzərə alaraq Təbrizlə ətraf kəndlər
arasında mal mцbadiləsinin yaxĢılaĢması цчцn tədbirlər gюrdц.
Вergi sistemi və torpaq mцlkiyyəti sahəsində islahat keчirmək
цчцn layihə hazırlandı. Layihəyə gюrə kəndli mцlkədarlardan
torpağı yalnız satın ala bilərdi. Bunun цчцn kəndliyə mцəyyən
edilmiĢ vaxtda юdəmək Ģərti ilə bankdan borc pul verilməsi
nəzərdə tutulurdu. Komissiya vəqf torpaqlarının həmin yolla
kəndlilər tərəfindən satın alınmasını nəzərdə tuturdu.
Gюrцndцyц kimi, Milli hюkumət kəndliləri цsyan ətrafında
birləĢdirmək, hərəkatı daha mцтəĢəkkil etmək цчцn мцщцм
məsələ olan torpaq məsələsini məhdud Ģəkildə дя олса həll edə
bilмишdi.
Тябриз цсйаны бцтцн Ġранда
бюйцк халг щяйяcанларына вя милли
интибаща сябяб олдуьундан гохуйа
дцшян Ġранын щаким даиряляри цсйаны йатырмаг вя Хийабанини
арадан галдырмаг гярарына эялдиляр.
1920 - ъи илин сentyabr айынын ilk gцnlərində Hidayət Mцxbirцssəltənə Təbrizə daxil oldu. Mцxbirцssəltənənin Cənubi
Azər baycana gюndərilməsi ərəfəsində Əmir ƏrĢəd, Nəsrullah
4.5. Цsyanın yatırılması
və hərəkatın məğlubiyyət
səbəbləri
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Yurdчu və baĢqalarının feodal bandaları Ġran hюkuməti və
ingilislərin təhriki ilə yenidən цsyanчılara qarĢı fəaliyyətə
baĢladılar. Əmir ƏrĢəd Əhərə hцcum etмиш, orada Seyfцlmцlkцn
baĢчılığı altında olan demokratik qцvvələri mцhasirəyə alмышdı.
Дemokratik qцvvələr Əhərin mцdafiəsinə qalxdılar. MH
Təbrizdən HaĢim Neysarinin, Urmi yadan isə Ağazadənin
baĢчılığı altında onlara kюmək gюndərdi. Gюndərilən qцvvələrин
Əmir ƏrĢədin dəstəsи ilə Ģiddətli dюyцĢə girmələrinə
baxmayaraq, Əhərdəki hissələrlə birləĢə bilмядиляр вя Bilvərdi
kəndində mцhasirəyə dцĢdцlər. Əmir ƏrĢədin qцvvələri Sərənd
və Xurmalı tərəfindən Təbrizə yюnəldilər. Onun kəĢfiy yatчıları
Təbriz yaxınlığında olan Kəklikbalağa yetiĢdilər. MH təcili
surətdə Zeynalabdin Qiyaminin baĢчılığı ilə iki top, bir neчə
pulemyot və s. диэяр hərbi ləvazimatla təchiz olunmuĢ 200
nəfərlik qцvvəni Əhərdə və onun yaxınlığında mцhasirəyə
dцĢmцĢ demo kratlara kюməyə gюndərdi. Qaradağ əhalisi дя
цmumi hərəkata qoĢularaq bюyцk fədakarlıqla Seyfцlmцlkцn
baĢчılığı altında Əhərin mцhasirəsini йарdılar və mцdafiədən
hцcuma keчdilər. Hərbi ləvazimata bюyцk ehtiyacы olan bu
qцvvələr Qiyamının hissələri ilə birləĢərək, цч tərəfdən Əmir
ƏrĢədin qцvvələri цzərinə hцcuma keчdilər. Əmir ƏrĢəd Uxariyə
чəkildi. Bu vaxt Neysarinin qцvvələri дя mцhasirədən чıxaraq
Əhərə gəldi. Əhər daxilində Əmir ƏrĢədlə əlbir olan
irticaчılardan Mirzə Əhməd Mцctəhid, Mirzə Ġsmayıl
HəkimbaĢı, Mir Kazım, HaĢım və baĢqaları ələ keчirilərək,
Kəley bərə сцrgцn edildi.
АДР-ин силащлы мцгавимятиня бахмайараг яксингилаб сентйабрын 12-дя Ала Гапыны яля кечирди. Сентйабрын 14-дя
«Тяъяддцд» гязетинин бинасы даьыдылды. Цсйанчылара амансыз
диван тутулду. Хийабани гящряманъасына щялак олду. Шейхин
фаcияли юлцмцндян хябяр тутан «Азадистан» jурналынын баш редактору Мирзя Таьы Рəфят интищар етди. Шейхин 300 няфярдян артыг тяряфдашы туtuлуб щябс едилди.
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Беляликля, Тябриз цсйаны йатырылды. Цсйан мяьлуб олса да, бу
щярякат Ъянуби Азярбайъан тцркляринин Иранда хариъилярин
аьалыьына, иртиъа юзбашыналыьына гаршы мцбаризясиндя парлаг сящифя
тяшкил едир.
Тябриз цсйаны Иран тцркляринин - азярбайъанлыларын юз милли
варлыьы уьрунда мцбаризясинин шанлы сящифясидир. Хийабани ися
мцбаризянин байрагдары олараг азярбайъанлыларын гцрур вя
дяйанят рямзиня чеврилмишди.
Мящяммяд Таги Хан Пей4.6. Мящяммяд Таги Хан
сан
1887-ъи
илдя Тябриздя доьулПейсан щярякаты
мушду. Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя йараланан Мящяммяд Таги мцалиъя олунмаг цчцн
Алманийайа эетмиш,мцалъя олундугдан сонра алман ордусуна
дахил олараг щярби биликляря йийялянмиш, 1920-ъи илдя Тещрана
гайытмышды. Рза шащ ону Шейх Мящяммяд Хийабанинин
Азадистан дювлятини мящв етмяк цчцн эюндярмяк истяся дя о,
бунунла
разылашмамышды.
Хорасан
вилайятинин
щярби
командирлийини гябул едян Мящяммяд Таги орада гайда-ганун
йаратмаг мягсядиля бир сыра ишляр эюрмцшдц. Мящяммяд Тагинин
ишляри Хорасанын валиси Вцсугуддювлянин гардашы Ящмяд
Гявямцссялтяняни вя инэилисляри наращат етмяйя башламышды.
Вали иля Мящяммядин арасында илк мцнагишя сийаси дустагларын талейи иля ялагядар йараныр. Гявямцссялтяня сийаси
дустагларын халгын гаршысында эцллялянмясини, Мящяммяд Таги
ися азад бурахылмасыны истяйирди. Лакин баш верян бир щадися
Мящяммяд Тагийя гисас алмаг имканы йаратды. Беля ки, 1921-ъи
илин май айында Тещрандан Мящяммяд Тагийя фярман эялди ки,
Гявямцссялтяняни Тещрана йолласын. Фцрсяти фювтя вермяйян
Мящяммяд Таги ону тутуб нязарят алтында Тещрана йоллады.
Она мяхсус ямлак, пул вя диэяр шейляр дювлят адына мцсадиря
едилди. Беляликля, азадихащларын гаршысында мейдан ачылды.
Мящяммяд Таги Хан 1920-ъи илдя Хорасанда цсйан
байраьыны галдырды вя 1921-ъи илин апрел айында мцстягиллийини елан
етди. Милли орду йарадылды, онлары «Фядаи» адландырды. Гыса
мцддятли щярби курслар тяшкил едилди. Мяшщяддя хястяханалар вя
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йетимханалар ачылды. Кяндлилярин дювлятя олан борълары баьышланды,
торпагсызлара торпаг верилди.
Лакин бу заман мяркяздя вязиййят дяйишмишди. Гявямцссялтяня щябсдян азад олунмуш вя баш назирлийя тяйин едилмишди.
О, шащла ял-яля веряряк Мящяммяд Тагинин щярякатыны йатырмаг
вя Тагийя диван тутмаг щаггында план щазырлайырды. Мящяммяд
Тагинин ислащатлары инэилислярин мянафейиня тохундуьундан онлар
ъасуслары Бейлини Тещрана йоллайараг Тагини яля алмаьа
чалышырдылар. Анъаг истякляриня наил олмадыгда дин адамларына
пул веряряк онун щаггында шайяляр йаймаьа башладылар. Бундан
да нятиъя щасил олмадыгда онун цстцня 4.000 няфярлик орду
эюндярилди. Илк вахлар Мящяммяд Тагинин гцввяляри инэилислярин
вя Рза шащын гцввя ляриня гаршы уьурла дюйцшдц. Мящяммяд
Таги ханын мягсяди Ъяфярабад тяпяляриня сары эетмяк вя орадакы
дюйцшлярдя иштирак етмяк иди. Анъаг о, да Сяттархан вя Баьырхан
кими хяйанятля цзляшди вя гятля йетирилди.
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В ФЯСИЛ
Азярбайъан 1920 -1941-ъи иллярдя
1920-ъи ил апрелин 27-дян
28 - ня кечян эеъя болшевикляр
Азярбайъан Халг Ъцмщурий йятини девирдиляр вя щакимиййяти яля
кечирдиляр. 27 апрел 1920 - ъи ил тарихдя Н. Няри
манов, М.Щцсейнов, Г.Мусабяйов, Щ.Сул
танов, Я.Гарайев, Д.Бцнйадзадя, Ъ. Илдырым
ХЫ орду дямирйолу савашы хяттинин ясэяри
комиссары И.К. Дудиня «Бакынын яля
кечирилмяси мцнасибятиля тябрик мяктубу»
эюндярдиляр. Мяктубун ичярясиня брилйант да
гойулмушду. 1920-ъи ил апрелин 28-дя
Мцвяггяти Ингилаб Комитяси Азярбайъан ССР
Халг Комиссалары Советинин тяркибини ашаьы- Н.Няриманов
дакы кими тясдиг етди:
Н.Н.Няриманов-ХКС-нин сядри вя халг хариъи ишляр
комиссары
Ъ.Илдырым - Халг Щярби Дяниз Комиссары
Щ.Щ.Султанов - Халг Дахили Ишляр Комиссары
Я.Щ.Гарайев - Халг ямяк вя ядлиййя комиссары
Г.М.Мусабяйов - Халг якинчилик, тиъарят, сянайе вя ярзаг
комиссары
М.Д.Щцсейнов - Халг малиййя комиссары
Д.Х.Бцнйадзадя - Халг маариф вя дювлят нязаряти
комиссары
Ж.Кяримов-Халг почт, телеграф вя йоллар комиссары
А.Я.Ялимова - Халг сящиййя вя щимайя комиссары
Азярбайъан совет щюкумятинин илк кабинетинин тяркиби
сонралар дяфялярля дяйишмиш, онун сялащиййятляри Мяркязин истяйи
иля эащ азалдылмыш, эащ да артырылмышды.
5.1. Азярбайъанда совет
режиминин бяргярар олмасы
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1920-1945- ъи иллярдя Азярбайъан К (б) МК катиби вязи
фясини
В.И Нанейшвили (23 ийул 1920- 8 сентйабр 1920),
Е.Д.Статсова (9-15 сентйабр 1920), В.Е.Думбадзе (15 сентйабр
-24 октйабр 1920), Э.Н.Камински (24 октйабр 1920- 24 ийун
1921), С.М.Киров (24 ийун 1921- 20 йанвар 1926) тутмушлар.
А.Гарайев (4 декабр 1925-29 декабр 1929), Р.А.Ахундов (4
декабр 1925- 21 йанвар 1926; 24 декабр 1929- 15 ийул 1930, 18
август 1930) Азярбайъан МК катибляри, Н.Ф. Эикало (11 ийул
1929- 4 август 1930), В.И. Полонски ( 18 август 1930- 6 феврал
1933), Р. Э. Рубен ( 6 феврал -10 декабр 1931) вя М.Ъ.Баьыров
( 10 декабр 1933-18 апрел 1953) Азярбайъан МК
биринъи
катибляри вязифясиндя ишлямишляр.
Азярбайъан щюкумятиня Н.Няриманов (апрел 1920- март
1922), Г.Мусабяйов (апрел 1922-март 1930), Д.Бцнйадзадя
(март 1930- октйабр 1932), М.Ъ.Баьыров (октйабр 1932- декабр
1933), Щ.Рящманов (декабр 1933-октйабр 1937), Т.Гулийев
(нойабр 1937- феврал 1954) рящбярлик етмишляр.
Советлярин щакимиййяти
1920-ъи илин май айынын
биринъи йарысында демяк олар
ки, бцтцн Азярбайъанда
гурулду. Бир сыра партийалар
йени щюкумятя хейирхащ
мцнасибятлярини бил дирдиляр,
щятта щюкумятин тярки биня
дя дахил олдулар. Анъаг
болшевикляр апрелдя щакимиййяти тящвил аларкян вердикляри
сюзц тутмадылар. ХЫ Гызыл
Орду нун хцсуси шюбяси,
фювгяладя
комиссийа
ХЫ Гызыл Ордунун Бакыйа йцрцшц
«Мцсават»
партийа
сынын,
ъуму
диэяр сийаси ъяряйанларын вя групларын цзвлярини тягиб етмяйя
башладылар. Партийаларла баьланмыш сазишя ямял едилмяди, онларын
цзвляринин щцъцмц.
щяйатынын вя ямлакларынын горунмасына даир
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ющдяликляр йериня йетирилмяди. Бу мясялянин фаъияли олдуьуну
Н.Няриманов 1921-ъи ил майын 8-дя чаьырылан Биринъи Азярбайъан
Советляр гурултайында етираф етмишди.
Азярбайъан Ъцмщуриййятинин лидерляри, эюркямли нцмайяндяляри, иътимаи тяшкилатларын, сийаси партийаларын рящбярляри,
щярбичиляр щябс едилдиляр. Онларын бир чоху Нарэин адасында
эцллялянди, Словеткс адаларына, Суздала, Новгорода вя б.
йерляря щябс дцшярэяляриня эюндярилдиляр. Ялбяття, бцтцн бунлар
Азярбайъан Ингилаб Комитясинин иъазяси олмадан рус шовинистляри
вя ермяни дашнагларынын башчылыг етдийи ХЫ Гызыл Ордунун хцсуси
шюбяси тяряфиндян щяйата кечирилирди. Дашнаг террорчулары 19201921-ъи иллярдя Ф.Хойскини вя Щ.Аьайеви Тифлисдя, Бещбудаьа
Ъаваншири Малта адасында гятля йетирдиляр. Эенерал Сцлейман
Сулкевич, щюкумят цзвляри Х.Ряф бяйов, И.Зийадханов, алим вя
педагог Ф.Кючярли, профессор Зимин вя башгалары щялак олдулар.
Азярбайъан щюкумятинин башчыларындан бири Н.Йусифбяйли
гулдурлар тяряфиндян Кцрдямирдя юлдцрцлдц. М.Я.Рясул задя ися
бир заманлар (1907- ъи илдя) юлцмдян хилас етдийи И.Сталин
тяряфиндян щябсдян азад едилди вя Москвайа ишя дявят олунду.
Сонралар М.Я.Рясулзадя Тцркийяйя эедя билди. АДР-ин вя Азяр
байъан зийалыларынын бир чох эюркямли хадимляри Я.М.Топчубашов,
Я.Аьайев, А.Шейхулисламов, Ъ.Щаъыбяйли, М.Б.Мяммядзадя,
Мус тафа Вякилов, Мирзя Ясядуллайев, Ябдцляли бяй Ямиръан вя
башгалары мцщаъирятдя олдуглары цчцн фаъиядян узагда галдылар,
лакин вятяндян кянарда дцнйаларыны дяйишдиляр.
Совет щакимиййятини яля кечирян болшевикляр кцтляви щябсляря
башлады. ХЫ Ордунун хцсуси шюбясинин ряиси Панкратов бцтцн
идаря, мцяссися вя тяшкилатлара мцраъият едяряк 1920- ъи ил 27 апрел
тарихинядяк ишчилярин щарада, щансы вязифядя чалышмалары, майын 21дян саат 2 - дян эеъ олмайараг ишчилярин шяхси ишляринин Фювгяладя
Комиссийайа тящвил верилмясини, щяр айын яввялиндя шяхси щейятдя
олан дяйишикляр щаггында мялуматларын вахтында чатдырылмасыны
гяти шякилдя тяляб етди. Тяляб олунан мялуматлары вермяйянлярин
ъидди ъязаландырыла ъаьы билдирилирди. 1920 - ъи илин апрелиндян щямин
илин сентйабрынадяк Азярбайъан хцсуси хидмят органлары 1.308
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няфяри нязарят алтына алдылар. Иш о йеря чатды ки, Н.Няриманов
1920-ъи ил майын 27-дя «Кифайят гядяр ясас олмадан тутулуб
сахланыланларын щамысыны щябсдян бурахмаг цчцн хцсуси
комиссийанын йарадылмасы щаггында» декрет имзалады. Ийун
айынын 12- дя ися Н.Няриманов щябс йерляриндя олан фящля, кяндли
вя ясэярлярин эениш шякилдя амнистийасы щаггында декрет верди.
Августун 12-дя имзаланан ямря эюря идаря мцдириййятинин
иъазяси олмадан гуллугчуларын хидмяти щярякятляриня эюря Фящля
Кяндли органлары тяряфиндян щябс олунмасы гадаьан олунду.
1920-ъи ил нойабрын 6-да «юзляринин шцурсузлуьу вя сийаси йеткинлийинин чатышмазлыьы уъбатындан истяр цмуми, истярся дя сийаси
характерли ъинайятляр тюрятмиш бцтцн шяхсляр» барясиндя амнистийа
тятбиг олунду.
Бцтцн бунлар эюстярир ки, совет щакимиййяти йени
гурулушдан наразы оланлары, милли мцстягилик уьрунда мцбаризя
апаранлары, сийаси тяшкилатларын вя ъяряйанларын лидерлярини,
зийалылары тягиб етмиш, онлар сахта иттищамларла эцнащландырылмыш

Азярбайъан Иътимаи Шура (Ъцмщуриййяти) щюкумятинин илк
тяркиби. 1920-ъи ил
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вя ъязаландырылмышлар.
Азярбайъандакы сийаси дурум эетдикъя дяринляширди.
Азярбайъан ССР ХТШ-нын сядри Н.И.Солойовун Лениня
эюндярдийи «Чеврилишдян сонракы ики айда (1920-ъи ил май-ийун)
Азярбайъанда
бизим
сийасятимиз»
адлы
мяктубунда
Азярбайъандакы вязиййятдян бящс едяряк билдирирди ки,
Азярбайъан Ингилаб Комитясинин азярбай ъанлылардан олмасы
мцсбят фактдыр, лакин ингиаб комитясинин башынын цстцндя АК (б)
П МК дурмур вя бурада рящбяр рол ермяни вя эцръц груплашмасындадыр. Бу груп МК васитясиля кцтляви щябсляр кечирир, зийалылары
мящв едирляр … Ермянистан Республикасы йаранаркян онун
щцдудларындакы 250 мцсялман кяндинин щамысы мящв едилмишди».
Соловйовун мяктубу совет Русийасынын дашнаг Ермянистанла
бирликдя Азярбайъанда щяйата кечирилян сийасятинин ич цзцнц ачыр.
Вязиййят Биринъи Цмумазярбайъан советляр гурултайында
мцзакиря олунмуш вя гурултайын гярарына ясасян Н.Няриманов
1921-ъи ил майын 26-да «Азярбайъанын советляшмяси дюврцндя
(1920-ъи ил апрелин 28- дян 1921-ъи илин майын 26-дяк) Азярбай
ъанын щцдудларындан кянара сцрэцн едилмиш истяр мцлки, истярся
дя щярби идарялярдя чалышан бцтцн шяхслярин РСФСР-ин щябс
дцшярэяляриндян, щябсханаларындан вя щябс йерляриндян азад»
олунмасы вя гайтарылмасы щаггында мяктубла В.И.Лениня
мцраъият етмишди.
Болшевик сийасяти Азярбайъанда аълыьа сябяб олду.
Ъцмщуриййят дюврцндя Бакыда чюряйин гиймяти 25, ятин гиймяти
20, сцдцн гиймяти 10 гяпик идися, 1921- ъи илин апрелиндя бу
гиймятляр мцвафиг олараг 1.000, 3.000, 700 рубладяк
йцксялмишди. Гиймятляр дурмадан артырды. 1921- ъи илин пайызына
гядяр чюряйин гиймяти 6.500, йаьын гиймяти 2.500 рубладяк
йцксялди. Халг йемяйя щясрят галмышды.
Азярбайъан Фювгяладя Комиссийасынын 1921- ъи илин
йанвар айынын 1- ня олан мялуматында Губадлыда 1921- ъи илин
ийун айында щяр эцн 20-25 няфяр инсанын юлдцйц гейд олунурду.
Азярбайъан ФК-нын 1923- ъц илин йанвар айында Азярбайъан
К(б) П МК катиби С.М.Кирова эюндярдийи 77 сайлы мяктубунда
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ишчи вя кяндлилярин дурумунун одугъа аъынаъаглы олдуьу
билдирилирди.
Щадисялярин эедиши Ермянистанда вя Эцръцстанда совет
щакимиййятинин гурулмасындан сонра гисмян юз мяърасына
дцшдц. Гафгазда иътимаи-сийаси вязиййят дяйишди.
Азярбайъан болшевикляр тяряфиндян ишьал олунса да, юз мцстягиллийини сахламаг цчцн мцхтялиф йоллардан истифадя олунурду.
Лакин РСФСР щюкумяти мцтямади олараг Гафгаз
республикаларынын суверенлийини позур, баш верян мцнагишяляри
юзц «тянзимлямяйя» чалышырды. Нящайят, Эцръцстанда совет
щакимиййятинин
гурулма
сындан
сонра
Азярбайъанла
мцнасибятляр «гайдайа дцшдц».
Азярбайъанын игтисадиййаты мяркяздян эюндярилян хцсуси
мандатлылар тяряфиндян идаря олунурду. А.Р.Серебровски,
Н.Баринов халг тясяррцфатынын айры-айры сащяляриня рящбяр тяйин
едилмишдиляр. Тябии ки, онларын кюмякчиляри вя силащдашлары яксяр
щалларда башга миллятлярин, хцсусян ермянилярин нцмайяндяляри
олурдулар. Бакы партийа, щямкарлар вя диэяр иътимаи тяшкилатларда
ермянилярин тясири бюйцк иди. Йаранмыш гейри - саьлам мцщит
гаршылыглы етимады зяифлятдийиндян Москван юз тясирини партийа
васитясиля щяйата кечирмяйя чалышырды.
Мяркяз емиссарларынын гейри-нормал фяалиййятинин аъы
нятиъяляр веряъяйини яввялъядян щисс едян Н.Няриманов дяфялярля
Г.К.Оръоникидзенин вя онун силащдашларынын дцзэцн олмайан
щярякятляри щаггында РК (б) П МК-йа, шяхсян Лениня мялумат
вермишди. Г.Оръоникидзени «Сталинин йанындакы эенералгубернатор» адландыран Н.Няриманов онун ачыг мцстямлякя
сийасятини писля йирди. О, Азярбайъаны РСФСР иля бирляшдирмяк
истяйян Оръони кидзедян фяргли олараг республиканын
мцстягиллийинин горунуб сахланмасына чалышырды. Н.Няриманов
«…партийа эцнбяэцн, саатба саат парчаланыр. Щазырда
Загафгазийада бизим щакимиййятимиз йал ныз сцнэц эцъцня
йашайыр..» дейя мяркязя эилейлянирди.
Азярбайъан, онун цряйи олан Бакы щаггында формалашан
мянфи фикирлярин ян дящшятлиси Бакыны Азярбайъандан айырмаг
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тяшяббцсц, ону Русийа империйасынын яразиси елан олунмасы ъящдляри иди. Бу сащядя Сталинин Х гурултайда сюйлядийи фикирляр дя
юнямли рол ойнамышды. Сталин Азярбайъан нцмайяндя щейятиня
хитабян демишди: «Бакы Азярбайъанын нящриндян бюйцмямишдир,
йухарыдан Нобел, Ротшилд, Вишау вя башгаларынын сяйи иля
гурулмушдур. Азярбайъанын юзцня эялдикдя ися о, ян эеридя
галмыш патиархал-феодал мцнасибятляр юлкясидир. Буна эюря дя,
Азярбайъаны мян капитализм мярщялясини кечмямиш уъгарлар
групуна аид едирям вя бу уъгарлары совет тясяррцфаты чярчивясиня
дахил етмяйин юзцнямяхсус метод ларыны онлара тятбиг етмяк
лазымдыр».
Яслиндя бу сийасятин кюкцндя дашнаг-ермяни хцлйасы
дайанырды. Дашнаглар мяркяздя нцфузлу вязифяляри тутан
щямвятянляринин вя диндашларынын кюмяйи иля Азярбайъан
яразисини яля кечирмяк истяйирдиляр. Бакынын вя мядян
районларынын рясми сянядлярдя «Русийанын яразиси» кими
эюстярилмяси дя бу сийасятин тяркиб щиссяси иди.
1920-ъи иллярдя Бакы партийа тяшкилатында вя Бакы Совети Иъраиййя Комитясиндя рящбяр вязифяляри яля кечирян дашнаглар ХЫ
ордунун хцсуси шюбясиндя олан миллятчи шовинистлярин дястяйи иля
азярбайъанлы ящалини тягиб етмяйя башламышды. Ганунсузлуг,
сойьун чулуг баш алыб эедирди. «Ингилаби щакимиййят» байраьы
алтында партийа адындан эюрцнмямиш биабырчылыглар тюрядилирди.
Нящайят,
цмуми
коммунист
сийасятинин
щяйата
кечирилмясиндя мювгелярин мцхтялиф, щятта зиддиййятли олмасы милли
тяркибъя мцхтялиф олан партийа вя совет ишчиляри арасында ихтилафа
эятириб чыхартды. Мцстягил, сцверен дювлят кими Азярбайъанын
танынмасы мясялясиндя дя ъидди фикир айрылыглары мейдана чыхды.
Ян горхулу ъящят о иди ки, РК (б) П МК Гафгаз Бцросу вя АК
(б) П МК цзвляри милли мягамлары дцзэцн гймятляндирмир, тезтез мцбащисяляр баш верир, Бакы тяшкилаты иля АК (б) П вя онун
рящбяр органлары арасында да ихтилафлар кяскинляширди.
Рящбяр органлар арасындакы гейри-нормал сийаси иглим
иътимаи тяшкилатларын ишиня дя тясир едирди. Шовинистляр сюздя гайдаганун йарадылмасына тяряфдар олдугларыны билдирир, яслиндя ися бу
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тяшкилатларда рящбярлийи яля кечирмяйя чалышырдылар. Буна 1920-ъи ил
август-сентйабр айларында Бакыда кечирилян щямкарлар
иттифагларынын биринъи гурултайы бариз нцмунядир. Гурултайда
Бакы партийа тяшкилатынын антиазярбайъан юзяйи Л.И.Мирзойаны
Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары Шурасынын сядри сечди.
Беляликля дя, Азярбайъанын суверенлийи уьрунда апарылан
мцбаризя юз мцсбят нятиъясини вермяди.
27 апрел щадисяляриндян сонра Азяр
байъан халгы болшевик режими иля разылашмады.
Йени-йени эизли сийаси тяшкилатлар йаранды. Айры-айры гязетлярдя
дяръ олунан бяйаннамяляр совет идарялярини горхуйа салмаьа
башлады.
Болшевик режиминя гаршы Азярбайъанда апарылан мцбаризяни
4 мярщяля иля характеризя етмяк олар:
1- ъи мярщяля - 1920-1923-ъц илляри ящатя едир. Бу мярщялядя
Азярбайъандакы мцсаватчылар вя иттищадчыларын бюлэядяки вя Эцръцстандакы меншевикляр, Даьыстандакы антисовет гийамчыларла яла
гяйя эирмяси вя кцтляви цсйанларын тяшкил иля характеризя олунур.
2- ъи мярщяля - 1923-1926-ъы илляри ящатя едир. Бу мярщялядя
республикадакы партийалар, о ъцмлядян «Мцсават» партийасы
сийаси тактикасыны дяйишир. Даща чох мцшащидячилийя цстцнлцк
верилир.
3- ъц мярщялядя - 1926-1931-ъи иллярдя юлкя дахилиндя
антисовет цсйанлар эенишлянир.
4- ъц мярщяля 1931-1937-ъи илляри ящатя едир. Бу мярщялядя
апарылан мцбаризядя мцтяшяккиллик олмаса да, зийалылар тябягяси
формалашыр. Онларын милли идеолоэийанын дашыйыъыларына чеврилмяси
щакимиййяти горхуйа салыр, репрессийа эцълянир.
Биринъи мярщялядя - 1921-ъи иля гядяр щярбичилярдян 12 эенерал, 27 полковник вя полковник-лейтенант, 46 капитан,
штабскапитан, поручик вя подпоручик, 146 прапоршик, 26 няфяр
башга ишчиляр эцллялянмишди. Цмумиликдя, 1920-ъи илин 28
апрелиндян 1921-ъи илин августунадяк Азярбайъанда 4 мин адам
гырмызы террорун гурбаны олур. М.Я. Рясулзадя йазырды ки,
5.2. Антисовет
цсйанлары

197

Азярбайъанын щягиги диктатору, ъялладбашы Панкратов иди. Онун
ямяли фювгцндя бир ямр йох иди.
Панкратов ХЫ ордунун сийаси шюбясинин ряиси иди. Цмумиййятля, бу дюврдя Азярбайъанда 3 ясас тяшкилат фяалиййят
эюстярирди: 1) ХЫ ордунун, Панкратовун башчылыьы алтында олан
хцсуси сийаси шюбя (Особый отдел); 2) Азярбайъан Фювгяладя
Комиссийасы (ЧК); 3) ХЫ ордунун ингилабы трибуналы.
Болшевиклярин Азярбайъаны ишьал етмяси Гярб дювлятлярини
щиддятляндирди. Бакы нефтини яля кечирмяк истяйян Гярб дювлятляри
Бюйцк Британийадан асылы олан «Иран… Азярбайъан
Федерасийасы» йаратмаг истяйирдиляр. Инэилтярянин Бакы
нцмайяндяси
Стокс
Загафгазийа
вя
Орта
Асийа
мцсялманларындан «сцнни» Тцркийяйя дцшмян ола биляъяк
мцсялман дювляти йаратмаьы тяклиф едирди.
Гафгазын ишьалына Бюйцк Британийа щюкумяти етираз етди.
Британийа нцмайяндяляри мцттяфигляр вя Ъянуби Гафгаз тямсил
чиляри иля эюрцшдцляр. Тифлисдяки инэилис баш консулу Азярбайъанын
дурумуну бязи даирялярдя мцзакиря етди. Бу бахымдан
Батумдакы инэилис топчу бирлийинин командири Лцкенин 27 вя 28
апрел 1920- ъи ил тарихли мяктублары диггят чякир. Мяктубларда
дейилирди ки,: « 27 апрел эцндцз саат 14-00 –да 6.000 няфярлик
болшевик ордусу Азярбайъан сярщядлярини кечиб Хачмаз
стансийасына гядяр иряли ляйяряк Азярбайъан щюкумятинин
Ермянистанла сярщяддя олан ясэяри бирликлярини мцдафия мягсядиля
эери чякмясиндян сонра Азярбайъан нцмайяндяси Тифлис
Британийа сяфирлийиня мцраъият едяряк ермяни ясэяри бирликляринин
вя эюзлянян щцъумларын юнцня кечилмяси тялиматы верилдийини вя
щцъумлара гаршы мцбаризяйя йардым едилмясини, мцттяфиг
юлкялярин тямсилчиляриндян юз нцмайяндяляриндян истифадя едяряк
Эцръцстан вя Ермянистан щюкумятляри иля иш бирлийи гуран яввялки
йахынлашмаларын йенидян щяйата кечирилмясини хащиш етмишди.
Болшевиклярин Бакыны ишьал етмясини эюрян эцръц щюкумяти
мцдафия эцъцнц атырмаг цчцн инэилислярдян Батуму тутмаларыны
хащиш етди. Бундан мягсяд Лукенин Хариъи Ишляр Назирлийиня
эюндярдийи 29 сайлы мяктубда эюстярилдийи кими, «…Болшевиклярин
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Шяргя доьру эенишлянмясинин гаршысынын алынмасы» иди. Гафгазын
чохмиллятли олмасындан истифадя едян гярбли диндашлар халглары
бир-бири иля вурушдурмьа ъящд едир, юз аэентлярини-ермяни
дашнагларыны силащла тяъщиз едир, Русийайа гаршы йцрцшя щазырлайырдылар. Иран яразисиндян Бакыйа щцъум планы да ишлямишди.
Н.Няриманов Гярб дювлятляринин, хцсуси иля Инэилтярянин фитнякар щярякятляриня гаршы етиразыны билдиряряк Чичериня бяйанат
эюндярмишди. Инэилтяря щюкумяти антисовет цсйанлары цчцн
Азярбайъана аэентляр, силащлы дястяляр эюндяряряк татарларын
цсйаныны тяшкил етмяк истяйирди. Бакыда тутулан 13 няфярлик
Британийа
гуллугчусу
да
якс
тяблиьат
апармагда
эцнащландырылмышды.
«Иттищад»
партийасы
да
Тифлисдяки
«Азярбайъан гуртулуш комитяси» иля ялагя сахлайырды. Иттищадчылар
да цсйан цчцн щазырлыг эюрцрдцляр.
Юлкядяки
вязиййяти
тящлил
едян
М.Я.Рясулзадя
«Азярбайъан Ъцмщуриййяти» ндя йазырды: «Истиглалдан бир ай
сонра артыг бцтцн Азярбайъан мямлякятин мцдщиш бир истилайа
мяруз галдыьыны аъы бир сурятдя дярк етмишди…Халг тящяммцл
етмяди, цсйан етди».
Азярбайъанын болшевикляр тяряфиндян ишьалына гаршы мцгавимят щярякаты эетдикъя эцълянирди. Майын 18-дя болшевикляр илк
беля чыхышлардан биринин гаршысыны ала билдиляр.
1920-ъи ил майын орталарында Бакыда совет щакимиййяти
ялейщиня цсйана ъидди щазырлыг апарылырды.
Йени щюкумятя гаршы илк гцввятли цсйан Гарабаьда башлады.
Йерли ящали, хцсусян дя дашнаг Ермянистанынын низами
гошунларына гаршы мцбаризя апармыш Ъцмщуриййят ордусунун
ясэяр вя забитляри йени режимя гаршы нифрятини силащлы чыхышларла ифадя
едирдиляр. Артыг Шушада Гарабаь сакинляриндян 300 няфярлик
силащлы дястя дя формалашмышды.
Гарабаьдакы цсйанчылара юзцнц Гарабаь щакими елан
етмиш тцрк эенералы Нуру паша рящбярлик едирди. Цсйанчылара Шяки,
Ъаван шир, Аьдам атлы дястяляри, Бакы алайы вя 2 топчу дястяси
кюмяк едирдиляр.
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Цсйанда Гарабаьын дин адамлары да
юнямли рол
ойнайырдылар. Апарылан дини тяблиьатда болшевикляр йезидляр,
аллащсызлар кими тяблиь олунурду. Шушанын Бойящмядли вя
Щиндарх кяндляри цсйанын ясас нюгтяляри иди. 1920 - ъи илин май
айында Шушада тцрк забити Казым бяйин лидерлийи иля советляря
гаршы цсйан башланмышды.
Ъаваншир гязасы цсйанчыларынын Шушадакы цсйан мяркязи иля
сых ялагяси варды. Шушада Гарабаь ЫЫ бюлэя ордуларынын кечмиш
командири Зейналов, онун кюмякчиси Яли Фасйаб Аьаларбяйов
тцрк эенералы Нуру пашанын рящбярлийиндя олан йерли ингилаб
комитясинин, Азярбайъан К (б) П Мяркязи Комитясинин вя
партийанын диэяр нцмайяндялярини щябс етдикдян сонра Ханкянди
цзяриндян Аьдам вя Йевлахда йерляшян 28- ъи рус дястяляриня
щцъум етдиляр. Щцъумда Гарабаь атлы алайы, Загатала вя
Ъаваншир бирликляри, айрыъа топчу дястяляри иштирак едирдиляр. Щябс
едилянляр арасында ФК-нын рящбяри, сонралар 1923- ъц илдя Халг
Ядлиййя Комиссары олмуш Бащадур бяй Вялибяйов, Щцсц
Щаъыйев, ФК-нын эизли ямялиййат шюбясинин рящбяри Камбай
Ибращимбяйов да вар иди. Бунлардан ялавя Бащадур Ящмядов,
Азярбайъан К (б) П Бюлэя Комитяси эизли шюбяси мцдиринин
кюмякчиси Няриман Абдуллайев дя тутулдулар. Щябсляр Шуша
Мцсялман топлусу тяряфиндян щяйата кечирилмишди.
Эянъя щадисяляринин нятиъялярини юйрянмяк цчцн Бярдядян
Йевлах истигамятиндя щярякят едян Ещсан хан Нахчывански
дястясиндяки Шяки алайы иля Гызыл Орду щиссяляри арасында баш верян
дюйцшляр нятиъясиндя Ещсан хан вя ону тягиб едян бир груп ясэяр
ХЫ Орду щиссяляри тяряфиндян йахаланды вя онлар эцлляляндияр.
Гызыл Ордунун мцщасирясини йаран 32 цсйанчы дюйцшя - дюйцшя
Бярдяйя эирмяйи мцвяффяг олду. Дюйцшляр бир щяфтя бойунъа
давам етди. Бу щадися «32 – ляр дастаны» кими мяшщурдур.
Йевлах найищясиндя Гызыл Орду дястяляри Эюйтяпя уьрунда
дюйцшлярдя Бойящмядли дястяляринин лидери Балоьлан юлдцрцлдц.
Бундан сонра онун дястяляри эери чякилмяйя башлады. Зейналовун
рящбярлик етдийи дястяляр дя Гызыл Ордунун гаршысында дайана
билмя диляр. Дюйцшляр заманы яля кечирилян цсйанчыларын
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башчыларындан Ъямшид, Адил бяй вя Ханлар бяй Сарыъалынскини
Гызыл Орду нцма йяндяляри эцлляляндирляр.
Эянъя щябсханасындан гачан вя Эянъя цсйанчыларынын
юнцндя эедян торпаг сащиби Кярим бяй Гарабяйов Гарабаьа
сыьындыгдан сонра ятрафына адамлар топлайараг Гызыл Орду дюйцш
чцляриня гаршы мцбаризя апамаьа башлады. Анъаг мяьлуб олунъа
Ирана гачды вя бурада Ялиф Яршат ханын ордусунда топчу дястя
ляринин командири тяйин едилди.
Гарабаь цсйанынын йатырылмасында 28- ъи рус алайы бюйцк
рол ойнамышды. Алайын командири комиссар Н.К.Соколов иди.
Бундан ялавя о, 20- ъи алайаын комиссары, даща сонра ися 30- ъу
алайын командири тяйин едилмишди. Н.К.Соколовун хидмятлярини
йцксяк гиймятляндирян Я.Гарайев вя Халг Фящля Комиссары
кюмякчиси И.Свиридов 1923- ъц ил апрел айынын 27- дя 3887 № ли
мяктубла ХЫ Гызыл Орду ясэяри комиссары Соколовун «Гызыл
Байраг» ордени иля тялтиф олунмасыны хащиш етмиш, С.Аьамалыоьлу
мясяляни мцсбят щялл етмишди.
Гарабаь цсйанчыларынын ъязаландырылмасында совет ясэяри
дястяляри арасында йер алан ермяниляр дя бюйцк фяалиййят эюстяр
мишдиляр. Нятиъядя чох сайда инсан ясир алынмышды. Азярбайъан
Ингилаб Комитясинин 18 сентйабр 1920- ъи ил тарихли иъласында
Халг Дахили Ишляр Комиссары мцавини И.Ябилов Гарабаьдакы
вязиййятя даир чыхышында долайысы иля буну тясдиг еимишди.
1920 - ъи илин бащарында Гарабаь вя Зянэязурда вязиййят
нязарятя алынды. Анъаг кяндлярдяки ингилаб комитяляри торпаг
сащибляри вя нцфузлу шяхслярин тясири алтында иди. Мялуматларда
билдирилирди ки, кяндлиляр совет гурулушуна инанмырлар.
Ъаваншир гязасында щяйата кечирилян кцтляви гарятляр
ящалинин наразылыьына сябяб олду. Мясялян, бюлэянин сайылан
инсанларындан олан Ханлар бяйин евиндян чох сайда гиймятли
яшйалар, гызыл вя алмаз мцсадиря едилмиш, юзц ися юлдцрцлмцшдц.
Бюлэядяки мал-гаранын вя атларын алынмасы наразылыьы бир аз да
артырмышды. Наразылар Султан бяйин ятрафында топлашмаьа
башламышдылар. Султан бяй Султанов 1921- ъи илдя Гарабаьда
советляря гаршы ъидди дюйцшляр апарараг, гардашы Нцсрят Паша бяй
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Султановун азад олунмасыны тяляб етмишди. Цсйанчылар Ъаваншир
гязасы щярби комиссары Саутини юлдцрмцшдцляр. 1921-ъи илин
яввялляриндя Султанов совет дястялярини бюлэя хариъиня говмаьа
мцвяффяг олду. Ишьалчылара гаршы дюйцшлярдя кяндлиляр
цсйанчылара кюмяк едирдиляр. М.Ъ.Баьыыров да сонралар Гарабаь
цсйанынын рящбярляринин Султан бяй Султанов, Бящлул Яфянди вя
Шейх Казым Чялябинин олдуьуну хатырлатмышды.
Азярбайъан К (б) П МК Сийаси Бцросунун 1921- ъи ил 2
март тарихли иъласында Гарабаь цсйанынын йатырылмасы цчцн
Я.Гарайевин рящбярлийи алтында Азярбайъан щиссяляринин
эюндярилмяси гярара алынды. Щюкумят Гарабаьа гаршы эюндярилян
дястялярин малиййяляш дирилмяси цчцн хейли вясаит айырды. Мясялян,
Н.Няриманов Чкалова эюндярдийи 17 ийул 1921- ъи ил тарихли
11005 № ли мяктубу иля Гарабаь цсйанынын йатырмаг цчцн
эюндярилян М.Ъ.Баьырова 100 милйон пул айрылмасыны истямишди.
Цсйан
йатырылды.
Цсйанчылар
ъязаландырылдылар.
Р.
Исмайыловун рящбярлик етдийи Азярбайъан Ингилаб Трибуналы 27
феврал-10 апрел 1921- ъи ил тарихляри арасында щяйата кечирилян
топлантыда Гарабаьла ялагядар 11.454 мящкямя ишиня бахды.
Мцщакимя олунанларын 867 няфяри щябс олунду, 32 няфяр сярбяст
бурахылды. Щяйата кечирилян тядбирляр нятиъясиндя Гарабаьда
«сакитлик» йаранды. Шуша елиня гоншу Губатлыда Ясядулла бяйин
вя диэярляринин мцгавимяти гырылды. Анъаг бязи бюлэялярдя
советляря гаршы дюйцшляр сцрмякдя иди.
Илк чыхышлардан бири Тяртярдя башланды. 1920- ъи ил май
айынын 21- дя 282- ъи алай юз йерини ХЫ Гызыл Ордуйа веряряк Шяки
алайына мяхсус атлары эютцрмяк истяйяндя ясэярлярин етиразы иля
гаршылашан ХЫ Гызыл Орду дястяляри топлар вя диэяр силащларла Шяки
алайыны мяьлубиййятя уьратдылар. Ейни эцн Тяртяр ящалиси дящшятли
эцн йашады. Полис бирликляри халгы говмаьа башлады Тятяр Ингилаб
Комитясинин цзвц К.Кяримовун 25 май тарихли телеграмында
билдирилирди ки, «Халг дцшмян мцнасибят бясляйир… Халга совет
щюкумятинин мягсяди щаггында мялумат вермяк лазымдыр, якс
тягдирдя фялакят эюзлянилмякдядир. Щяр кяс гачмышдыр, садяъя бир
киши галмышдыр». Майын орталарында Тяртяр бяйляри ясябляри
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эярилмиш халгы айаьа галдырды. Тяртярдя олан АХЪ атлы дястяляри
вя бяйлярин ятрафында ъямляшмиш дястяляр дюйцшя эирдиляр. Бюлэяйя
кюмяк цчцн рус дястяляри эюндярилди. Майын 21-дя Тяртярин йерли
ящалиси бурадакы 11-ъи Гырмызы орду бюлмяляриня гаршы щцъума
кечди. 11-ъи Гырмызы орду щиссяляри 80 няфяря гядяр итки верди.
Тяртярдяки 11-ъи Гырмызы орду алайынын командири Наумов
юлдцрцлдц. Цсйанчылар галиб эялдиляр. Мцгавимятин гаршысыны
алмаг цчцн Эянъядян Гарабаьа сувари бюлмяляри эятирилди.
Ермяниляр хяйанят едяряк дцшмян тяряфиня кечди вя цсйан
амансызлыгла йатырылды.
Эянъядя
башламыш
цсйан
(1920)
ХЫ
ордунун
команданлыьыны даща чох наращат едирди. Цсйанын башланмасына
сябяб Азярбайъан
дивизийасынын (1.800 няфяр) команда
щейятинин ХЫ орду гярарэащындан эюндярилмиш забитлярля явяз
едилмяси олду. Шящяр коменданты Мящяммяд Мирзя Гаъар
вязифясиндян азад едилди. Бу щадисяляр
Азярбайъан орду щиссяляриндя наразылыьы
артырды.
Подполковник
Ъащанэир
Казымбяйовун башчылыьы иля 3-ъц атыъы алайы
цсйана галхды. Азярбайъан дюйцшчцляри
шящярин мцсялман ящалиси йашайан щисся
синдя олан ХЫ орду щиссясини тярксилащ
едяряк щябс етдиляр.
Цсйан етмиш ордуйа ятраф кяндлярин
Эянъя цсйанынын
ящалиси дя гошулду. Онларын сайы 10 мин
рящбярляриндян
няфярдян чох иди. Цсйанчылар шящярин
бири - Ъащанэир
ермяниляр йашайан щиссясини тута билдиляр.
Казымбяйов
Майын 26-да цсйана рящбярлик етмяк
цчцн эенерал Ъавад бяй Шыхлински, Мящям мяд Мирзя Гаъар,
Ъащанэир Казымбяйов вя башгаларынын дахил олдуьу щярби Шура
йарадылды. Шящярин мцсялманлар йашайан щиссяси бир щяфтя
цсйанчыларын ялиндя галды. Онлар дямирйол стансийасыны тутсалар да
узун мцддят ялдя сахлайа билмядиляр. Майын 28-дя цсйанчылара
гаршы йени щярби щиссяляр эюндярилди. Дюйцшлярдя советлярин 5 - ъи
атыъы, 6 – ъы сувари полку, 7-ъи ялащиддя щярби щиссяси вя дястяси, 57
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топу, 2 зирещли машыны вя бир нечя зирещли гатары иштирак едирди.
Майын 31-дя шящяря йени щцъум башлады. Ермяниляр щямишяки
кими сатгынлыг етдиляр. Йаделлиляря гаршы мцбаризядя миндян чох
вятянпярвяр, щабеля эюркямли алим Ф.Кючярли шящид олду. Эянъя
цзря фювгяладя комиссар Щямид Султанов хцсуси гяддарлыг
эюстярди. Шящяр гарят едилди. Лакин бцтцн бунлар халгын мцбаризя
язмини гыра билмяди.
Щям Эянъя цсйанынын, щям дя башга бюлэялярдяки цсйанын
гаршысыны алмаг цчцн 1920-ъи ил майын 26-да ХЫ Орду
команданлыьы 60 № ли декрет, mayın 28-də Qafqaz cəbhəsi
komandanı V.Gittis də xцsusi direktiv imzaladı.
Эянъя цсйаны заманы ХЫ Гызыл Ордудан 8.500, милли
ордудан вя мцлки ящалидян 8.000-13.000-я гядяр адам щялак
олду. М.Я.Рясулзадя йазырды: «Бу цсйан ибтида Эянъядя башлады.
Чаризмин гяддар эенералы, кнйаз Сисийановла парча-парча
доьранынъайа гядяр мцгавимят эюстярян Ъавад ханын шящяри бу
дяфя дя юзцнц эюстярди».
Эянъя цсйаны амансызлыгла йатырылды. Шящяр алынды. Базарлар
йандырылды. Халг шящярдян гачмаьа башлады. Шящярдя ящалинин
сайы азалды. Яэяр 1920 - ъи илдя Эянъянин ящалиси 80.000 няфяр
идися, 1921- ъи илдя онларын сайы 42.000 няфяря енмишди.
Цсйан йатырылдыгдан сонра щябсляр башлады. Щадисялярин
ичиндя олмайанлар беля щябс олундулар. 6 эенерал, 6 полковник, 3
минбашы,7 капитан, онларын арасында Щ.Шыхлински, эенерал
Мяммяд Мирзя Щясян Гаъар юлдцрцлдц. 76 ясэяр вя забит щябс
олунараг Нарэин адасына эюндярилдиляр вя орада эцлляляндиляр.
Бязиляри ися Тцрки йяйя гачмаьа имкан тапа билдиляр.
Ъащанэир Казымбяйовун табелийиндяки дястяляр Гарабаь
цс йанчыларына гошулдулар. С.Мещмандаров вя Я.Шыхлински щябс
олун дулар. Азярбайъан ССР ХКС сядри Н.Няримановун 7 ийул
1920 - ъи ил тарихли 5733 № ли мяктубу иля С.Мещмандаров, 31
ийул 1920- ъи ил тарихли 427 № ли мяктубу иля Я.Шыхлински
Москвайа, РСФСР Щярби Назирлийинин табелийиня эюндярилдиляр.
Сонрадан онлара ишлямяк имканы верилди.
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Эянъядя щяйата кечирилян вящшиликляри болшевиклярин юзляри дя
етираф етмишляр. 1923- ъц илин нойабр айында кечирилян Азярбайъан
ЫЫЫ Советляр гурултайында Г.Мусабяйов билдирмишди ки, «
Азярбайъан щюкумятинин илк эцнляриндя мцсаватчылар Эянъядя
айаьа галхдылар. Сонра бязи гязаларда юзляринин мяркязлярини,
кяндлярдя коми тялярини йаратдылар. Онлар ясасян кющня бяйляря,
мямурлара, аьалара эцвянирдиляр. Анъаг, бизим ъяза гцввяляри
онларын башларыны кясди».
Эянъя цсйанынын йатырылмасы ямрини В.И.Ленин вермишди.
Оръоникидзенин Бакыдан Москвайа, В.И.Лениня вя Сталиня эюн
дярдийи 31 май 1920- ъи ил тарихли телеграмда 25-26 май 1920- ъи
ил тарихлярдя Йеливазаветполда мцсаватчыларын цсйан тяшкил етдийи,
6 эцнлцк шиддятли дюйцшляр нятиъясиндя цсйанчыларын мящв едилдийи
билдирилирди. Н.Няриманов вя М.Щцсейнов да Эянъя цсйанынын
яски мцсаватчылар вя Деникин алайы тяряфиндян тюрядилдийини,
онларын мящв едилдийини тясдиглядиляр.
Üсйанын йатырылмасынын ардынъа Эянъя шящяри вя гязаларын
идаряси Гяза Иъраиййя Комитясиня верилди. Комитянин 10 цзвц вар
иди. Ибращим Ялийев сядр, Вяли Хулуфлу, Андрей Тупиков, Мядят
Осипов, Мцсейиб Ялийев кюмякчиляр тяйин едилмишдиляр.
Эянъя цсйаны йатырылдыгдан сонра буржуазийанын арадан
галдырылмасы цчцн тядбирляр мцяййянляшдирилди. Имканлы аилялярин
ямлаклары ялляриндян алынды, торпаглар кяндлиляр арасында
пайланды. Бундан сонра Азярбайъан Ингилаб Комитяси «Бакы вя
Азярбайъан халгына чаьырыш»ла мцраъият едяряк «Мцсават» ын
тяблиьатына уймамаьы, буржуа зийанын «аь терроруна» « гызыл
террорла» ъаваб вериляъяйини билдирди. Анъаг бунлар щеч бир нятиъя
вермяди. Н.Няриманов вя М.Щцсейновун имзасыйла «Бцтцн
фящля вя кяндиляря» адлы йени бир чаьырыш дяръ едилди. Бу чаьырышда
дейилирди: «Инэилис капиталынын пуллу ясэярляри оланлар вя
мцсаватчылар Тяртярдя совет гурулушуна басгын етдиляр. Бу кичик
дюйцш Эянъя цсйанына сябяб олду. Цсйанын йатырылмасында бизим
истяйимизля Русийа Гызыл Ордусунун хидмятляри бюйцк олмушду.
Цсйанын нятиъяляри ня олурса олсун, йатырылмасыны Гызыл Ордуйа
биз ямр вермишдик. Мцзяффяр Гызыл Орду фящля кяндли
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щюкумятинин ямриня садиг галараг цсйаны йатырмышды. Цсйанчылар
лазымы ъязаны алмышлар».
Цсйанын йатырылмасында хидмятляри олан Гызыл Орду
Дямирйолу стансийа ряиси вя комиссар Михаил Григорйевич
Йефремов, Гярарэащ ряиси Иван Петрович Рыжков Йефремов вя
Дуданов Халг Дахили Ишляр Комиссарлыьынын 9 октйабр 1920 - ъи
ил тарихли гярары иля гызыл саатла мцкафатландырылдылар.
Щ.Султановун «Гызыл Байраг» ордени иля тялтиф олунмасы барядя
Азярбайъан Ингилаб Комитясиня мцраъият етдиляр вя Азярбайъан
Ингилаб Комитяси 24 декабр гярары иля бу истяйи йериня йетирди.
Qəbələdə bцtцn mцsəlmanlar
iĢğalчılаr
əleyhinə
mцhariзəyə гошулдулар. Bu чağırıĢa səs verənlər ġəkidəн 50
verst cənub - Ģərqdə olan Xaчmaz kəndinə toplandıлар. Xalq
kюnцllцləri ġamaxı-Quba yolu ilə Ģimala doğru hərəkət edib
Azərbaycanла
Sovet
Dağıstanıнын
əlaqəсиni
kəsməйи
планлашдырмышдылар.
3.000 nəfərlik baĢqa bir silahlı dəstə Cavad qəzasında, Saat
lıda yaradılmıĢdı. Dəstə onlara qarĢı gюndərilmiĢ 28-ci
diviziyanın 2-ci sцvari alayına hücum etмиш, тoqquĢmalar
nəticəsində üsyançılar ağır tələfat verмишdilər.
1920-ci ilin yayında Şəmkirin Mцsgцrlц kəndində sovet
rejimi əleyhinə цsyan baĢ verdi. Бurada da yerli əhalidən silahlı
dəstə təĢkil olunmуĢdu. Digər bюlgələrdə olduğu kimi, XI ordu
komandanlığı buradakı цsyanın da yatırılmasına bюyцk qцvvələr
gюndərdi. Payızda Шямкирдя Нamaz adlı kəndliнин рящбярлийи
алтында даща бир цсйан аловланды. Цsyanчılar 500 nəfərlik dəstə
ilə qəzanın bюyцk bir hissəsində sovet rejimini ləvğ etdilər.
Qırmızı ordunun чoxsaylı hərbi qцvvələri bu цsyanı bюyцk
qəddarlıq və amansızlıqла yatıraraq, yerli əhaliyə divan tutdu.
1920 - ъи илин апрел айынын сонунда Губада чыхышлар щисс
олунмагда иди. Бунун сябябляриндян бири йерли ящали иля
давранышда йол верилян нюгсанлар, йерли щакимиййят органларынын
тяркибинин гейри – милли ящалидян тяшкил олунмасы иди. 1920 - ъи илин
сонунда Губа
Ингилаб Комитясинин тяркиби Лйаховски,
Аьабяйов, Авшалимов, вя б. ибарят иди. Бу комитя бюлэядяки
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бяйлярин, ханларын вя торпаг сащибляринин ямлакыны мцсадиря
етмяйя башламышды. Бунун цчцн Губада олан 4-ъц сувари алайа
кюмяк цчцн ялавя дястяляр чаьырылды. Майын 22- дя халгын
силащсызлашдырылмасына башланды. Щятта, халгын ялиндя олан атлар
беля алынды. Нятиъядя халг кцтляви етираз чыхышларына башлады.
Онларын башында Azяrbaycan Xalq Cцmhuriyyяti parlamentinin
keчmiш deputatы Щаъы бяй Щямдуллащ Яфянди вя Майыл адлы бириси
дурурду. Сонралар М.Ъ.Баьыров да Губа цсйанында Щямдуллащ
Яфяндинин лидерлик етдийини етираф етмишди. Губа ФК-да ишляйян
Когаров Щямдуллащ Яфяндинин евиня эяляряк аилясини вя юзцнц
щябс етмяк истямишди. Совет нцмайяндяляринин Гураны йеря
атмасы халг тяряфиндян етиразла гаршыланмыш, онлар Яфяндинин
юзцнцн тяслим олаъаьыны билдирмишляр. Лакин Яфяндинин тяслим
олунма заманы эялдикдя халг силаща сарылараг цсйана галхмышды.
Avqustun 23-də Quba qəzasınын Kцzцn kəndinin əhalisi silahlı цsyan qaldırdı. Цsyanın qarĢısını almaq цчцn qəza komitəsi
kəndə 4-cц sцvari alayından 45 nəfərlik (30 nəfər sцvari, 15 nəfər
piyada) dəstə gюndərdi. Lakin dəstə цsyanı yatıрa bilmədi,
дəstədən yalnız 6 nəfər xilas olа билди. Kцzцn kəndinin
цsyanчıları августун 26-да Qubanın hərbi komissarıнын
эюндярдийи bir taqım ясэяр və pulemyotчuларла ъидди дюйцшя
эирди. Kənd əhalisi də sovet qцv vələrinə ciddi mцqavimət
gюstərdi. Avqustun 29-дaкы дюйцшдя 100 nəfərlik sovet qцvvələri
xeyli itki verdilər.
Avqustun sonu-sentyabrın əvvəllərində цsyanчıların silahlı
dəstəsi xeyli pulemyot və beĢaчılan tцfəng əldə etdilər.
Sentyabrın 3-də səhər saat 7-də цsyanчılar Dəvəчi-Xaчmaz
цzərinə hцcum etdilər. Onların qarĢısına 7-ci sцvari dəstəsi
чıxarılса да, цsyanı yatıрмaг мцмкцн олмады. Gərэin dюyцĢdən
sonra sovet-bolĢevik dюyцĢ чцləri mюvqelərini qoruyub saxlaya
bildilər.
Сонралар Азярбайъан К (б) П –нин ЫЫ гурултайында Оръони
кидзе Губа чыхышларындан бящс едяркян йолверилмяз сящвляри
етираф едяряк билдирмишди ки, «Губада кяндлиляр советляря гаршы
чыхдылар, … Чцнки бизимкиляр (советляр) сящв олараг диндар олан
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бир адамы щябс етмяйя ъящд етмиш, эянъляр ися Гураны йеря
атмышлар».
Губа цсйанчыларыны мящв етмяк цчцн 1.000 няфярлик ясэяр
эюндярилди. Саваш вахты Шащлар бяйин дястясиндян 16 няфяр йаха
ланды вя 50 тцфянэ яля кечирилди. Амма чыхышлар йатырылмады. Губа
чыхышларында мцсаватчылардан Щаъы Мирзя Нан, Щаъы Сяфяр
Вялиоьлу, Аьабала Шярифоьлу, Губад Щаъыбабаоьлу, Эцлбала Яли
Эцлцоьлу, Щаъы Вялибяй Бяйоьлу вя башгалары да иштирак едирди.
Бюлэяйя эюндярилян йени щярби дястяляр чыхышлары йатырмаьа
мцвяффяг олсалар да, советляря гаршы тяпки сянэимяди. Щюкумят
антисовет чыхышларын гаршысыны алмаг цчцн бир сыра тядбирляр щяйата
кечирмяйя мяъбур олду. 1921- ъи илн йанвар айында бюлэядяки
чыхышлары йатырмаг мяг сядиля Я.Гарайев Губайа эялди.
Sovet hakimiyyətinə qarĢı vuruĢan цsyanчı dəstələrdən biri
də Muğanda formalaĢmıĢdı. 1920-ci il avqustun sonundan baĢlayaraq bu dəstə bюlgənin bir чox kəndlərində sovet hakimiyyəti
orqanlarıны devиrmишди. Sovet qцvvələri Qaradonlu (indiki ĠmiĢli)
ətrafında цsyanчıлары məhv etməyə cəhd gюstərsə də, Qaradonlu
ətrafındakı 7 kəndин ящалисинин də цsyanчılara qoĢulмасы
вязиййяти эярэин ляшдирди. Кəndlilərin birləĢmiĢ silahlı dəstəsinə
Sarıxan rəhbərlik edirdi. Онун 4 minlik dəstəsi sentyabrın 21-də
qəzanın daha bir neчə kəndini qırmızılardan təmizləмишdi. Qəza
rəisi вязиййяти və bюlgədəki hərbi qцvvənin əsgər və
komandirləriнин цsyanчılara qarĢı чıxıĢ etmя диклярини нязяря
алараг 11-ci ordu qцvvələrinin gюndərilməsinи тяляб етмишди.
Azərbaycanın cənubunda-Lənkəran-Astara bюlgəsində дя
kцtləvi antisovet цsyanларı baĢ verdi.
Лянкярандакы цсйан ясасян бюлэядя йарадылмыш 7 бюйцк силащлы дястя тяряфиндян апарылырды. Ян бюйцк дястяляря Ъцмщуриййятин сцгутундан сонра Азярбайъанда галмыш тцрк забити Йусиф
Ъамал бяй, Няъяфгулу хан вя Шащверян рящбярлик едирди. Силащылы
дястялярдя 6-10 миня йахын цсйанчы ъямляшмишди. Няъяфгулу
ханын дястяси ися шималда фяалиййят эюстярирди Лянкяранын
ъянубунда фяалиййят эюстярян Йусиф Ъамал бяйин дястяси
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Лянкяранын Шащаьаъ, Тян эяруд, Сяфидаь кяндялярини совет
режиминдян азад етмишди.
Астарада эенишлянян халг цсйаныын ясас зярбя гцввясини
Рамазанын дястяси тяшкил едирди. Астаранын Шцвя кяндиндя
йарадылмыш башга бир цсйанчы дястяйя ися Гцдрят Моллааьа оьлу
башчылыг едирди.
Сентйабрын 20-дя башланмыш халг цсйанларынын гаршысыны
алмаг цчцн 11-ъи орду команданлыьы 248-ъи вя 249-ъу атыъы
алайларыны,
«Украйна»
вя
«Достойну»
ескадрон
минадашыйанларыны, «Роза Лцксембург» крейсерини, «Прытки
минадашыйаны» ны вя ялавя няглиййат эямисини бюлэяйя эюндярди.
Дястяляр груплара бюлцняряк мцхтялиф истигамятлярдян цсйанчылары
сыхышдырмаьа башлады. Цсйанчылар совет эямиляриндян ачылан топ
атяшиндян горунмаг цчцн щеч бир васитяляри олмадыьындан эери
чякилмяйя башладылар. 1920-ъи ил декабрын 25-дя Лянкяран вя
Астара бюлэяси йенидян совет гцввяляринин нязаряти алтына алынды.
1921-ъи ил йанварын яввялляриндя Лерик ятрафында Шащверянин
башчылыьы иля совет ишьалчыларына гаршы цсйан аловланды. Шащверянин
дястяси иля совет дюйцшчцляри арасында йанварын 9-дан 26-дяк
эедян дюйцшлярдя ялащиддя совет сувари дивизийону 196 няфяр итэи
верди. 78 няфяр йараланды, 75 няфяр дюйцш габилиййятини итирди.
1921-ъи ил августун сонларында Астара ятрафында бир нечя
дястянин иштиракы иля халг цсйаны йенидян аловланды. Астара ятрафында цсйанда Ряшид ханын, Щцсейняли ханын, Шащверянин, Атаханын, Няъяфгулу ханын вя онун гардашы Ящмяд ханын дястяляри иштирак едирдиляр. Цсйанчылар кифайят гядяр иэидлик эюстярсяляр дя,
Бакыдан эятирилян ялавя гцввялярин, хцсусян эями артиллерийасынын
кюмяйи иля цсйанчыларын мцгавимятини гырмаг мцмкцн олду.
Ишьала етираз едян бюлэялярдян бири дя Шамахы иди. Шамахы
бундан яввял дя ермяни сойгырымындан язиййят чякмишди. 1920ъи илдя бурада Таман атлы дястяляри йерляшдирилмишди. Бюлэяйя
эятирилян 4 - ъц Азярбайъан совет алайы халга аьыр вер эиляр
гоймуш, ямлак вя атлар ящалидян алынмышды. Шамахыда вязиййят
олдугъа аьыр иди. Шящяр даьыдылмышды. Ясэяри щиссяляр мцга вимят
эюстярян кяндлиляри зярярсизляшдирмяйя башламышды.
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Совет ишьалына гаршы ъидди мцгавимят эюстярян йерлярдян
бири дя Эюйчай олду. Силащ зору иля щакимиййяти яля кечирян совет
дястяляри вя Эюйчай Гяза Ингилаб Комитяси бюлэядяки мцлк сащиб
ляринин ялиндяки мал-гарасынын 50 % - ни алмышды. Шяхси
торпагларын кяндлиляр арасында пайланмасы да ъидди етиразлара
эятириб чыхармышды.
Эюйчайдакы чыхышлар Азярбайъан ФК тяряфиндян араш
дырылмаьа башланмышды. М.Ъ.Баьыров Эюйчай чыхышларында
тцркийяли Камал Пашанын мцщцм рол ойнадыьыны билдирмишди.
Диэяр бюлэялярдя олдуьу кими, Эюйчайда да чыхышлар
йатырылды. Амма бу, кцтлялярин советляря гаршы нифрятини азалтмады.
Яксиня, сонракы иллярдяки чыхышлар эюстярди ки, халгын нифряти
сойумамышды. 1921- ъи илин сонларында Эюйчай Гязасы
бяйляриндян Султан, Мяшяди Ъямил вя Мящяммяд Ибращимоьлу
иля Фювгяладя Комиссийанын дястяляри арасында дюйцшляр башлады.
Диэяр бир групун башчысы олан Щцсейн Яфяндинин ятрафында хейли
адам топланды. Она гаршы ясэяри дястяляр эюндярилди. Цсйанчылар
ъязаландырылдылар. Бу ъяза дястя синин юнцндя ермяни ясилли
Баьдасаров эедирди.
Нухада башланмыш чыхышлара гаршы мцбаризяйя совет нцма
йяндяляри цсйана гатылмыш шяхслярин ямлакыны мцсадиря етмякля
башлады. Бунунла кифайятлянмяйян советлярин нцмайяндяляри
варлыларын евлярини ялляриндян алмаьа башладылар. Нуха Гяза
Ингилаб Комитяси шящярдя онларъа еви мцсадиря етди. Мяммяд
Аьа Гядим бяйов, Щаъы Сялим оьлу, Мещди Гулу Зцлфцгаров,
Мяшяди Зцл фцгаров, Йагуб Сяфяр Ялиоьлу, Мещди Щцсейнов,
Сцлейман Муста фаоьлу, Щямзя Ясядуллайев, Мяшяди Ясядуллащ
Гафаров, Азад Мустафайев вя онларъа башгалары эцлляляндикдян
сонра онларын евляри, халылары, щейванлары, дцканлары, бир сюзля,
кибрит гутуларына гядяр щяр шейляри мцсадиря олунду.
Нухада цсйан 1921- ъи илин бащарында башлады. Цсйана
сябяб Нуха Гяза Милис ряиси Рцстямовун 1921- ъи ил 26 май
тарихли 63 № ли рапортунда эюстярдийи кими, майын 14-дя
Хачмазда совет ялейщиня чыханларын щябс едилмяси олмушду.
Щябсляр инсанларын сярт тяпкиси иля гаршыланды. Бир нечя милис
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юлдцрцлдц. Гачмаьы баъаранлар кянди тярк едяряк Варташен
кяндиня (индики Оьуз) сыьындылар. Милисляря дястяк цчцн 32 ясэяр
вя бир топчу дястя эюндярилди. Милис дястяси ряисинин мцавини
Мцсейиб Яфяндийев вя башгаларынын рящбярлийи иля дястяляр
Хачмаз кяндиня доьру щярякят едирляр. Эеъя вахты кяндя
йахынлашан дястяляр кяндин ятрафында пусгу гурурлар. Аз сонра
дюйцш башланыр. Анъаг дюйцш узун сцрмцр. Ъидди дюйцшляр шящяр
ятрафында олур. Йарымсаатлыг атышмада бир ясэяр юлдцрцлцр.
Кяндлиляр вя ятрафдакылар тцрк Щцсейн Яфяндинин башчылыьында
щцъума кечирляр. Эцълц тязйиг нятиъясиндя совет дястяляри
Варташеня чякилирляр. Цсйаны йатырмаг цчцн Загаталадан Ата
карыловун рящбярлийи иля алай кюмяйя эюндярилир. Дюйцш лярдя
тцрклярдян
Шяриф
Яфянди
юлдцрцлцр.
Эери
чякилмяк
мяъбуриййятиндя галан цсйанчылар даь кяндляриндя, ясасян
Филфилли кяндиндя топла нырлар.
Цсйанын йатырылмасына ермяниляр дя кюмяк етмишляр.
Щцсейн Яфяндинин дястяляринин мяьлуб едилмясиндя Арменак
Лалазаровун бюйцк ролу олмушду. А.Лалазаров сонралар
Ясядуллащ бяйин гощумларыны дюйдцйц цчцн 4 ил щябс ъязасына
мящкум едилмишди. Анъаг Бруфенс вя Бабайев Азярбайъан ФКнын шюбя ряиси Сул танова йаздыглары 1923 - ъц ил 11 ийул тарихли
мяктубла А.Лалазаров сярбяст бурахылмышды.
Нуха цсйаны амансызъасына йатырылды вя цсйанчылар
ъязаландырылдыар. Онлардан бир гисми эцллялянди, бир щиссяси щябс
олунду, галалнлары ися сцрэцня эюндярилдиляр.
1920-ъи ил ийунун биринъи йарысында Загатала бюлэясиндя
совет ишьалына гаршы антисовет цсйаны баш верди. Цсйан ийунун 6да башлады. Цсйанда азсайлы халгларын гошун дястяляри дя иштирак
едирди. Загатала цсйанынын рящбяри Тала кяндинин имамы Щафиз
яфянди иди. Илк эцн лярдя цсйанчыларын сайы 1.000 няфяря чатырды.
Ъцмщуриййят орду сунун Загаталада йерляшян вя сонрадан совет
щакимиййятиня табе етдирилян табору да цсйанчыларын тяряфиня
кечмишди. 1920-ъи ил ийунун 9-да, сящяр саат 6-да бюлэядяки
цсйанчы гцввяляр Загаталайа топла шараг шящяр галасы вя телеграфы
яля кечирдиляр. Ингилаб комитяси цзвляри вя совет ишчиляри щябс
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едилди. Гыса мцддятдян сонра Гах шящяри дя совет гцввяляриндян
азад едилди.
1920-ъи ил ийунун 30-да 11-ъи Гырмызы ордунун бюлэядя йерляшдирилмиш 7-ъи сувари дивизийасынын 37, 39 вя 40-ъы сцвари алайлары
иля Гахын Ялибяйли, Йухары Мухах кяндляри йахынлыьындакы йцксякликдя, Гараман вя с. мянтягяляр ятрафында цсйанчылар
арасында дюйцш олду. Ийунун 11-дя цсйанчылар 39-ъу сцвари
алайынын Ямбярчай ятрафындакы заставаларынын ясэярлярини эери
чякилмяйя мяъбур етдиляр.
Ийунун 13-дя Шякинин Баш Эюйнцк кяндиндя дя цсйан
галхды. Бюлэядя тяшяббцс бцтцнлцкдя цсйанчыларын ялиня кечди. 11ъи ордунун 7-ъи сувари дивизийасыны хилас етмяк цчцн ялавя
гцввяляр эюндярилди. Чохсайлы техникайа малик олан орду
щиссяляри цсйан чыларын мцгавимятини гырмаьа мцвяффяг олду.
Загатала-Шяки шоссе йолу вя диэяр стратежи мянтягяляр йенидян
онларын ялиня кечди. Ийунун 18-дя ися 11-ъи Ордунун щисся вя
бюлмяляри Загаталайа дахил одулар. Бюлэя ящалисиня диван
тутулду.
1920-ъи илин йайында Гах вя диэяр йерлярдя дя цсйанлар
галхды вя ХЫ орду тяряфиндян йатырылды.
1922-ъи илин августунда вя 1923-ъц илин октйабрында
Губадлы гязасында рущанилярин башчылыьы иля халг айаьа галхды.
1923-ъц илин февралында Кцрдямир вя Эюйчай бюлэяляриндя, 1923ъц илдя Гарабаьда вя Зянэязуда совет щакимиййятиня гаршы
цсйанлар баш верди.
Цмумиййятля, 1920-1923-ъц иллярдя рус ордусунун
истилачылыг щярякятляриня гаршы 53 силащлы цсйан баш вермишди. Баш
вермиш цсйанларын сябябляри арашдырыларкян мялум олмушдур ки,
бцтцн чыхышларын кюкцндя ермяни, рус вя эцръц щаким даиряляринин
антиазярбайъан сийасяти дурур. Бу ящалинин ямлакынын мцсадиря
олунмасында, ярази мцбащисяляринин щяллиндяки ядалятсизликдя
юзцнц эюстярирди. Дцшмянчилик тохумларынын сяпилмясиндя
Г.К.Оръоникидзе хцсуси рол ойнамышды.
Н.Няриманов вязиййятин мяърасындан чыхдыьыны щисс
етдийиндян РК (б) П МК Гафгаз Бцросунун бязи цзвляринин вя
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юзцнцн имзасы иля дяфялярля Оръоникидзе вя Чичериня мяктуб
эюндяряряк ермянилярин Газах районунда дямир йолуну яля
кечирмяк истякляри барядя мялумат веряряк билдирмишди ки,
Инэилтярядян йардым алан дашнаг щюкумяти Азярбайъана гаршы
ямялиййатлары эенишляндиряряк Ъулфа дямир йолуну да яля
кечирмяйя ъящд едир. Ермянилярин мягсяди ися Ирандан ярзаг
эятирмяк вя Инэилис гошунлары иля ялагя йаратмаг иди. Дашнаглар,
щямчинин Гарабаьда, Зянэязурда вя Газахда щцъума щазырлыг
эюрцр, щакимиййяти яля кечирир вя йерли ящалини чашдырмаьа
чалышырлар. Мяктубда, щямчинин Гарабаьда вя Зянэязурда совет
щакимиййятинин елан едилдийи билдирилирди. Ийунун 22-дя Ленинин
иштиракы иля Сийаси Бцрода «Гафгазда сийасят щаг гында» мясяля
мцзакиря едилир. Мцзакирялярдян айдын олур ки, сяла щиййятлиляр
Гафгаздакы мясялялярдян йа хябярдар дейирляр, йа да эизли
нийййятлярини цзя чыхармаг истямирляр.
Цсйанларын йатырылмасы,
бяйляря вя адаьлара диван
тутулмасы иля иш баша чатмады. Совет йетэилиляри антисовет рущиййяли
адамлары изляйир, онларын щябси цчцн мцхтялиф бящаняляр
уйдурурдулар. Г.Мусабяйов советляр гурултайындакы нитгиндя
мцсаватчыларын йени гурулушу йыхмаьа чалышдыгларыны вя
фяалиййятлярини эенишляндир дикляриндян бящс етмишди. Я.Гарайев
дя 1924 - ъц илдя чаьрылан
ВЫ гурултайдакы нитгиндя
мцсаватчыларын онларын сийаси варлыглары цчцн тящлцкя олдуьуну
билдирмишди. Болшевикляр юз варлыгларыны горумаг цчцн щяр ъцр
чиркинлийя ял атыр, йеня дя «йаланчы террор груплар ашкарланырды».
Еля бунун нятиъяси иди ки, 1924 - ъц ил ийун айынын 1- дя
Азярбайъанда ингилаба гаршы фяалиййят эюстярян 3 террор дястяси
«гейдя алынмышды». Сураханыда нефт мядянляриндя тяшкил едилян
йаньынын да «Йанар цряк» адлы бир груп тяряфиндян щяйата
кечирилдийи «юйрянилмишди». Лакин беля бир групун олмадыьы вя
буну совет рясмиляри тяряфиндян уйдурулдуьу эцман едилирди.
Бунунла йанашы, ингилаба гаршы оланлар барясиндя тяблиьат
эцъляндирилир вя эизли ишляр апарылырды. М.Щцсейнов 1925-ъи илдя
йаздыьы «Азяр байъанын мцстягиллийи идеалы вя «Мцсават»
партийасы» адлы мяга лясиндя йазырды ки, «Мцсават» партийасы щеч
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бир заман мцстягиллик идейасында олмамышды». Уйдурма
иттщамларла щяйата кечирилян щябсляр барядяки мялуматлар
инсанлар арасында чашгынлыг йаратдыьындан Я.Гарайев
26
октйабр 1924 - ъц ил тарихдя Азярбай ъан К (б) П Гяза
Комитясиня вердийи мялуматда да советя гаршы олан партийаларын
цзвляринин болшевикляр тяряфиндян щябс олунмасы щаггында
мялуматларын йайылмасындан наращат олдуьуну билдир мишди.
1925 - ъи илдя ССРИ МИК - нин Тифлисдя тяшкил етдийи топланты
эцнляриндя Калинин, Рыков вя Чичерин ики дяфя Бакыда олмушлар.
Онлар Кутаиси, Иряван вя Нахчывана эедяряк бурада митингляр
тяшкил етмишляр. Рыков Нахчыванда олан заман она советлярин
ямял ляриндян бящс едян 100 мяктуб верилмишдир. Мяктубларда
халга гаршы тюрядилян вящшиликляр, гейри –инсани давранышлара даир
фактлар йер алмышды. Онлары ялиндя тутан Рыков «Бунлар совет
рязалят ляридир»- дейяряк мяктублары митинг иштиракчыларына
эюстярмишди.
Совет гурулушунун ян чох тяпки иля гаршылашан фяалий
йятляриндян бири дя яввяллярдя гейд едилдийи кими, Бакынын Азяр
байъандан айрылмасына даир фикирлярин йайылмасы олмушду. 20 - ъи
иллярин орталарында советлярин Бакыны Азярбайъандан айырараг
орада хцсуси бир совет гурулушу гураъаьы, Азярбайъанын
пайтахтынын Эянъяйя кючцрцлмяси мясялясиндя юлкядя чох сайда
шайяляр долашырды. Шайяляр Авропа вя Тцркийя мятбуатында да
мцзакиряляря йол ачмышды. Щятта 1925-ъи илин мартында
Азярбайъан ССР ЫВ Советляр гурултайында, Бакы вя онун
ятрафынын Азярбайъандан айрылмасы щыггында мялумата
ачыгланма
верилмяси
барядя
гярар гябул едилмишди.
Бакы совети Азярбайъанда диктатор кими давранырды. Совет
мцвяккилляринин 75 %-ни руслар тяшкил едирди. Азярбайъан ССР
бцдъяси 5 милйон рубл икян Бакы Советинин иллик бцдъя хяръляри 20
милйон рубла йахын иди.
Совет гурулушуна гаршы мцбаризядя зийалылар вя эянъляр
юнямли рол ойнйырдылар. Мядяниййят оъагларында ишляйян вя советя
гаршы олан зийалылар эениш кцтляйя сясляняряк, хцсуси иля миллиййятчи
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эянълярдя руслара гаршы нифрят ашыламаг истяйирдиляр. Бу сащядя
мцяллимляр даща фяал идиляр.
Тцрк ядябиййаты мцяллими А. Мусаханлы кянд
мцяллимлийиндя ишлядийи
дюнямляри хатырлайараг йазырды ки,
«Алманийа бир вахтлар Франса ишьалыны йашамышды. Бязиляриня эюря,
Алманийа бу басгыдан Бисмаркын сийаси зякасы вя узагэюрян
сийасяти нятиъясиндя хилас олмушду. Анъаг Алманийаны Франсыз
зцлмцндян о йох, алман кянд лиляринин савадланмасы
гуртармышды». Мцяллим А.
Мусаханлы эянъ тялябя вя
мяслякдашларына, эяляъяйин мцяллимлийиня чийинляриндя дя бу
вязифянин дя ъавабдещлийинин олдуьуну тяблиь едирди.
Бакы Педагожи Институту мцяллими Мящяммяд Шащсуваров
билдирирди ки, «Руслары руслашмаг цчцн юйрянмямялийик. Бу дили
мядяниййятляри танымаг цчцн юйрянмялийик».
Эянъляр арасында бязи тяшкилатларын йер алдыьы мялум иди.
Беля тяшкилатлардан бири дя «Эянъ Азяр» тяшкилаты иди. Кяндли
аилясиндян эялян 3 комсомол цзвц - Щясянаьа Ахундзадя,
Щяшим Асланов вя Ялиаьа Асланов 1925-1926- ъы илдя лисей
тящсилини баша вурдугдан сонра Бакы Педагожи Институтунда
тящсиля башламышдылар. Щяля лисейдя охуйаркян миллятчи кими
йетишмишдиляр. Дярсдян сонра онлар бир йеря йыьылар, советя гаршы
мцзакиряляр едярдиляр. Эянъляр Азярбайъан нефт сянайесинин
руслар цчцн ишлядийини вя Азярбайъанын Русийанын мцстямлякяси
олдуьу гянаятиндя идиляр. Ящмяд Ъавадын «Эюй эюл», «Дальа»
шеирлярини аьызлардан язбяр лямишдиляр. Беля дуйьуларын тясири
алтында эянъляр 1925- ъи илдя юз тяшкилатларынын гурмаьы
планлашдырдылар.
Комсомолчу эянъляр тяшкилат йаратмаздан яввял
«Мцсават» ын бязи лидерляри иля эюрцшяряк онларын фикрини
юйрянмяйи мягсядя мцвафиг щесаб едирляр. Бу мягсядля Щяшим
Асланов вя Ялиаьа Асланов «Мцсават» ын эизли тяшкилатынын цзвц,
Бузовна кянд китабханасы мцдири Мящяммяд Яли Ялизадя иля,
Щясянаьа Ахундзадя ися Мясищ Ахундзадя иля ялагяйя эирирляр.
Бу эюрцшлярдян сонра тяшкилат йаратмаг зяруряти анъаг 1927- ъи
илин йазында гятиляшир. Груп Щяшим Аслановун Мярдякандакы
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евиндя «Мцсават» партийасынын нязаряти алтында мцсаватчы
эянълярин «Эянъ Азяр» тяшкилатынын йарадараг програм вя
низамнамясини щазырлайырлар. Апарылан ишляр сащясиндя тяшкилатын
цзвляринин сайы 12- я чатмышды. Цмумиликдя ися, тяшкилатла даими
ялагядя олан адамларын сайы 42 няфяр иди. Бунун 19- у педагожи
институтда тялябя, 7- си мцяллим, 3- ц шаэирд иди. Цзвляр арасында
мямур вя диэяр ишчиляр дя вар иди. Диэяр бир партийа иля ялагяси
олан 13 комсомол цзвц дя тяшкилата дахил олмушду. Цзвлярин
33няфяри киши, 4 - ц гадын, 1 няфяри эянъ гыз иди. Сосиал тяркибиня
эюря яксяриййяти кяндлиляр вя зийалыларын ушаглары тяшкил едирди.
1928 - ъи ил декабр айында вя 1929 - ъу илин йанвар айында
тяшкилатын 7 цзвц щябс едилди. Нятиъядя тяшкилат фяалиййятини
дайандырмалы олду.
Советляр онлара гаршы чыхынлара ян сярт ъяза нювц - сцрэцня
эюндярилмяк тятбиг едирди. Сцрэцн едилянлярин ямлакы мцсадиря
олунурду. Мясялян, Губа гязасындан юлкядян кянара 7, йашадыьы
йердян (шящярдян вя йа кянддян – М.Я.) кянара 3, Эянъя
гязасындан юлкядян кянара 4, йашадыьы йердян кянара 2,
Лянкяран гязасындан юлкядян кянара 6, йашадыьы йердян кянара
7, Аьдаш гязасындан юлкядян кянара 3, йашадыьы йердян кянара
19 няфяр сцрэцн олунмушду. Цмумиййятля, юлкядян кянара 20,
йашадыглары йердян кянара ися 31 няфяр бяй, хан вя аьа сцрэцн
едилмишди. 1926 - ъы ил мялуматына эюря, Азярбайъанда 45 бюйцк
капиталист, 1927- ъи илин яввялиндя даща 27 капиталист сцрэцн
едилмишди. Сцрэцн йеринин цнваны Украйна иди. Азярбайъан
дахилиндя ися онлар ясасян Шамахы, Нуха вя Газах бюлэяляриня
сцрэцн едилирдиляр. Илкин мцяй йянляшдирмяйя эюря, Газахдан
Шамахыйа 11, Нахчывана 1 аиля, Нахчывандан Шамахыйа 6,
Эянъяйя бир аиля сцрэцн олунмушду. Айрыъа олараг Лянкярандан
Шама хыйа вя Нухайа 5, Бакыйа бир аиля сцрэцн едилмишди. Аьдаш
гяза сындан Газах вя Шамахыйа 14 няфяр сцрэцн едилмиш,
Губадан вя Нухадан ися щяр бриндян 5 няфяр сцрэцня мяруз
галмышды.
1928 - ъи ил 25 октйабр тарихли бир рапорта эюря щяйата
кечирилян тядбирляр нятиъясиндя Мелитопола 3, Астархана 1,
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Курска 4, Мащачкалайа 1, Кременэиня 2, Кривойрока 3 бяй вя
хан сцрэцн олунмушду.
1929 - ъу илин йанвар - сентйабр айларында мцсаватчыларын
тутулмасы тядбирляриндя 1.142 няфяр эцнащкар билинмишди. Онларын
666 - сы Бакы, 237- си Лянкяран, 122- си Эянъя вя 217- си диэяр
йерлярдя фяалиййят эюстярянляр иди. Щямин тарихлярдя Соловетски
щябс дцшярэяляриня 500 мцсаватчы сцрэцн едилмишди. Цмумиликдя,
Гафгаздан Урала 20.000, Газахыстана ися 5.000 няфяр сцрэцн
олунмушду.
Мцсаватчыларла йанашы иттищадчылар да щябс олунурдулар.
Щябс олунан 474 иттищадчынын 135- и Гарабаь, 115 - и Бакы, 60 - ы
Эянъя, 60- ы Лянкяран, 17- си Загатала – Нуха, 25- и Ширвандан
вя диэяр йерлярдян иди.
Азярбайъанда болшевиклярин щаки5.3. Азярбайъан
сийаси мцщаъиряти
миййяти яля алмасы иля халгымызын эюркямли
шяхсиййятляринин-иътимаи-сийаси хадимлярин, ядябиййат, мядяниййят
вя елм хадимляринин, сащибкарларын гара эцнляри башлады. Болшевикляр щакимиййяти яля кечиряркян вердикляри сюзя ямял етмядиляр.
ХЫ Гызыл Ордунун «Хцсуси сийаси шюбяси» нин тягибляриндян
йцзлярля зийалы Эцръцстана мцщаъирят етди. Загафгазийа
Республикаларынын конфрансына эетмиш Фятяли хан Хойски, Щясян
бяй Аьайев, Мустафа Вякилов, Шяфи Рцстям бяйов, Наьы
Шейхзаманлы вятяня гайыда билмядиляр. Онлар республиканын илк
мцщаъирляр дястясини тяшкил етдиляр. Онларын йаратдыглары
«Азярбайъан Гуртулуш комитяси» ХЫ ордунун ишьалыны,
Rusiyanın Azərbaycana qarĢı təcavцzцnц dцnya ictimаiyyətinə
чатдырмаг цчцн етираз бяйаннамяси иля чыхыш етдиляр. Апрел
ишьалына гаршы хариъдя илк рямзи етираз олан бу бяйаннамядян бир
ай сонра Фятяли хан Хойски вя Щясян бяй Аьайев Тифлисдя ермяни
террорчулары
тяряфиндян
гятля
йетирилдиляр.
Азярбайъан
Ъцмщуриййятинин сабиг дахили ишляр назири Бещбуд бяй Ъаваншир
1921-ъи илдя Алманийайа эедяркян йолда йолцстц Истанбулда
Ящмяд бяй Аьайевин евиндя олур. Ермянилярин щядяфиня чеврилян
Бещбуд бяй миллиййятъя рус олан арвадынын тякиди иля «Перепалас»
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щотелиня кючяркян эеъя - ийулун 19-да ермяни дашнагы тяряфиндян
юлдцрцлдц.
Аprel iĢğalından sonra təqiblər цzцndən юlkəni tərk eдян
mцhacirlərin əsas hissəsini milli ordunun əsgər və zabitləri, nazirlər, parlament цzvləri, yцksək vəzifəli dюvlət mə murları,
siyasi partiya цzvləri, mцstəqil əqidəyə malik ziyalılar, habelə
sabiq mцlkədarlar, sənaye və ticarət burjuaziyası təĢkil edirdi.
Siyasi mцhacirlər əsasən Ġran, Tцrkiyə, Fransa, Almaniya və
PolĢada fəaliyyət gюstərirdilər.
Азярбайъан мцщаъирляринин бир групу хариъдя галыб
фяалиййятлярини давам етдирмишляр. 1919-ъу илдя парламент
тяряфиндян мцяййянляшдирилян вя Парис сцлщ конфрансына эедян
Яимярдан бяй Топчубашовун рящбярлик етдийи нцмайяндя
щейятинин цзвляринин бир чоху - Мирйагуб Мещдийев, Ъейщун
Щаъыбяйли, Мяммяд Мящяррямов, Якбяраьа Шейхцлисламов,
Абас бяй Атамялийев вя б. Азярбайъанын ишьалыны бейнялхалг алямя чатдырмаг цчцн хейли ямяк сярф етмишляр. Я.Топчубашов
1920-ъи илин нойабрында Ъеневрядя Миллятляр Ъямиййятиндя, 1922ъи илдя Лондон, Эенуйа, 1923-ъц илдя Лозанна конфрансларында
чыхыш етмиш, Азярбайъанын милли щцгугларынын позулдуьуну бяйан
етмишди.
Азярбайъан мцщаъиряти ясасян, Тцркийядя топлашмышды.
Тцркийя онларын икинъи вятяниня еврилмшди. АДР-ин тящлцкясизлик
органына рящбярлик етмиш Наьы Шейхзаманлы йазырды ки,
болшевикляр щакимиййятя эялдикдян сонра онлар вятяни тярк
етдиляр, Тцркийядя йашадылар, лакин юзлярини вятянсиз щесаб етмя
диляр.
Мяммяд Ямин Рясулзадянин Тцркийяйя эялмяси иля (1922)
бурада Азярбайъан мцщаъирятинин илк сийаси тяшкилаты «Мцсават» Партийасынын Хариъи Бцросу йарадылды. Бцро
Азярбайъанда эизли фяалиййятя башлайан «Мцсават» тяшкилаты иля
ялагя сахлайырды.
Тцркийядя мяскунлашан Хосров Паша бяй оьлу Султанов
(1879-1947) орада формалашмыш мцщаъирят групунун цзвц кими
гачгынлара йардым эюстярирди. Хялил бяй Хасмяммядов илк
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вахтлар мцщаъир тяшкилатына рящбярлик етмишди. Азярбайъан
забитляринин чоху Я. Аьаоьлунун кюмяйи иля ордуда хидмят
эюстярирдиляр.
1924-ъц илдя хариъи бцронун гярары иля
Азярбайъан Эянъляр Бирлийи йарадылыр. Азярбайъан мцщаъирляринин тямсил олуна биляъяйи йени
сийаси тяшкилат йаратмаг сащясиндя фяал иш апарылырды. Мягсяд бцтцн сийаси мцщаъирляри бир
арайа топламаг иди. Бу мягсядля 1924-ъц илдя
Истанбулда
Азярбайъан
Милли
Мяркязи
йарадылды. Еля щямин илдя Авропада илк
мцщаъир сийаси тяшкилаты «Азярбайъан Истиглал
Комитяси» фяалиййятя башлады.
Х.Султанов
1930-ъу иллярин яввялляриндя ССРИ-дян
олан Тцркийядяки сийаси мцщаъирляр Авропа юлкяляри иля ялагяляр
йаратмаьа башладылар. Лакин 30-ъу иллярин биринci yarısıнда
Azərbaycan siyasi mцhacirəti арасында kəskin ixtilaflar баш галдырды. Azərbaycan milli mərkəzi və «Mцsavat» Partiyasının
Xarıcı Bцrosu daxilində qruplaĢmalar yarandı. Səfi bəy
Rцstəmbəyli вя Mustafa Vəkilov Azərbaycan Milli Mərkəzinin,
«Mцsavat» ın Xarici Bцrosunun fəaliyyətinin Тцrkiyə
чərчиvəsində məhdudlaĢmasına gюrə M. Ə. Rəsulzadəni tənqid
edir, Qərbyюnлц siyasətin tərəfdarı kimi чıxıĢ edirdilər. Parisdəki
Azərbaycan mцhacirlərinin bir qrupu (Əkbər ağa Şeyxцlislamov,
Ъейщун бяй Щаъыбяйли) да ихтилафлара гошулдулар.
Парис групуна Я.Топчубашов рящбярлик
едирди. Бу група М.Й.Мещдийев, Я.Шейхцлисламов,
Мящяммяд
Мящяррямов,
Ъ.Щаъыбяйли дахил иди. Истанбул групуна ися
М.Я.Рясулзадя рящбярлик едирди вя щямин
група Ш.Рцстямбяйли, Муса Ряфийев вя б
дахил иди. Щятта онлар да бир-бирини
Азярбайъана хяйанятдя иттищам едирляр.
Мцщаъирляр айры-айрылыгда юз милли тяшкилатларыны гурмагла йанашы, болшевизмя гаршы Ə.Şeyxцlislamoв
ввввввv
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бейнялхалг бирлик дя йаратдылар. «Гафгаз конфедерасийасы Шурасы»
вя «Прометей» адлы ики беля бирлик йарадылмышды. Бу тяшкилатлар
мцщаъирятдя милли-азадлыг идеолоэийасынын, дювлятчилик шцурунун
формалашдырылмасында ящямиййятли рол ойнамышлар.
Хариъдяки Азярбайъан мцщаъиряти нцмайяндяляринин фяалий
йяти советляр бирлийинин рящбярлийини, шяхсян Сталини наращат едирди.
1922-ъи илдя Тцркийядя М.Я.Рясулзадянин «Азярбайъан Ъцмщуриййяти» ясяри няшр олунанда И. Сталин Азярбайъан КП
рящбярлийиня 16 сентйабр 1923-ъц ил тарихдя мяктуб эюндяряряк
Мусабяйова, Мирзяйана, Ахундова, Кирова вя Орхелашвилийя
мяслящят эюрцр ки, Рясулзадя ялейщиня ъаваб щазырласынлар.
Мяктубда ъавабын цмуми рущунун щцъум характерли олмасы,
щеч бир щалда Рясулзадянин юзцнц тямизя чыхармасына вя
мцдафия олунмасына йол верилмямяси билдирилирди. Мяктубда
М.Я.Рясулзадянин ашаьыдакылара эюря эцнащландырылмасы ваъиб
сайылырды:
1. Дюнцклцкдя (о яввялъя болшевик иди);
2. Тцркийя халгынын мянафейиня хяйанятдя (о вя онун
партийасы-мцсаватчылар-Тцркийя халгына кюмяк едян Гызыл
Ордунун Азярбайъана дахил олмасы ялейщиня чыхырды);
3. Азярбайъан халгынын мянафейиня хяйанятдя (о вя онун
партийасы Азярбайъан кяндлиляринин бяйлярин зцлмцндян там азад
олунмасы ялейщиня чыхырды);
4. Шярг халгларынын мянафейиня хяйанятдя (о вя онун партийасы Шярг азадлыг щярякатынын дайаьы вя байрагдары олан совет
республикаларынын пролетариаты ялейщиня мцстямлякя вя асылы
юлкялярин гяддар дцшмяни Инэилтяря гаршысында буйруг
булайырдылар);
5. Мцсават аьалыьы дюврцндя ермяни-татар гырьынынын тяшкилиндя (бурадаъа ону Азярбайъан Прушкевичи адландырмалы);
6. Шамахы таланынын тяшкилиндя (бурадаъа ону
Азярбайъанын таланчысы адландырмалы). Бирбаша демяк лазымдыр
ки, Рясулзадя «Мцсават» дан сонра халг мядяниййяти тяняззцля
цьрайыб» гянаяти иля Азярбайъан пролетариаты вя зийалыларына йалан
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сюйляйир. (фактллар вя рягямляр эятирмяли, мцгайисяли тактика
сечмяли).
Эюрцндцйц кими, Сталин Рясулзадяни хяйаняткарлыгда тягсирляндиряряк она гаршы щцъума кечмяйя чаьырыр. Русийа ХИК
Чичеин дя ЫВ Цмумазярбайъан Советляр гурултайындакы
чыхышында мцсаватчыларынТцркийядяки фяалиййятиндян наращатлыьыны
билдирмишди.
Азярбайъанын руспяряст партийа вя дювлят хадимляри М.Д.Щцсейнов, Я.Н.Гарайев, Д.Бцнйадзадя, М.Гулийев,
С.М.Яфяндийев, тядгигатчылардан А.Райевски, Й.А.Ратгаузер,
Н.Прелин, С.Сеф, А.Стек лов вя б. мцщаъирлярин «ифшасы» цчцн китабчалар йазыр, чыхышлар едирдиляр. Азярбайъан Фювгяладя
Комиссийасынын сядри М.Ъ.Баьыров бир заманлар цзв олдуьу
«Мцсават» партийасынын фяалиййятини кяскин тянгид едирди.
Заман Азярбайъан мцщаъирятинин дяйярли цзвляринин
арасына да тяфригя салды, «лидерлик» хястялийи онлара да сирайят етди.
Чякиш мяляр онларын сыраларыны сарсытмыш, нятиъядя парчаланма баш
вермишди. Онлар хариъи юлкялярдя дцнйаларыны дяйидиляр.
Азярбайъан мцщаъирятинин эюркямли нцмайяндяляриндян
бири Щясян бяй Мяшяди Щцсейн оьлу Аьайев (1875-1920) иди.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин банилярин
дян вя рящбярляриндян бири олан Щясян бяй
1875-ъи илдя Ъянъядя анадан олмуш, Эянъядя
классик эимназийада тящсил алдыгдан сонра
Щ.З.Таьыйевин мадди йардымы иля Москва
Университетинин тибб факцлтясиня дахил олмуш
вя 1901-ъи илдя университети битирмишдир. Эянъядя щякимлк фяалиййятиня башлайан Щясян
бяй гязет вя журналларда мягалялярля чыхыш
етмиш, 1906-ъы илдя онун «Силк, синиф, фиргя»
Щ.Аьайев
китабы чап олунмушду. Щямин китабчайа эюря
тягибляря мяруз галан Щ.Аьайев бир мцддят Иранда йашамаьа
мяъбур олмушду. Мцщаъирятдян гайытдыгдан сонра Щясян бяй
«Южный Кафказ» гязетиндя редактор ишлямиш, 1914-ъц илдя
Х.Ряфибяйли иля бирликдя Эянъядя илк ъямиййят йаратмышды.
221

1917 - ъи ил Русийа Феврал буржуа ингилабы диэяр Азярбайъан
зийалылары кими Щ.Аьайевин щяйатына да тясир етмишди. О, Н.Йусифбяйлинин рящбярлийи иля Эянъядя йарадылан «Тцрк ЯдямиМяркязиййят Партийасы» нын тяшкилиндя иштирак етмишди. Щ.Аьайев
Гафгаз мцсялманлары гурултайынын иштиракчысы олмушду.
Щясян бяй Аьайев Загафгазийа Сейминин дя ишиндя фяал
иштирак етмиш, орада Мцсялман фраксийасынын цзвц олмуш, 1918-ъи
ил майын 27-дя елан едилян Азярбайъан Милли Шурасынын Ряйасят
Щейятинин сядр мцавини сечилмишди. Щ.Аьайев Истиглал
Бяйаннамясини илк имзалайанлардандыр.
Щясян бяй Аьайев 1918-ъи ил декабрын 7-дя Бакыда ачылан
Азярбайъан Парламентинин иъласында парламент сядринин мцавини
сечилмишди. Парламентя сядр сечилмиш Я.Топчубашов Бакыда
олмадыьы цчцн сядр вязифясини дя Щ.Аьайев иъра етмиш, онун
тяшяббцсц иля бир сыра ганунвериъи актлар гябул едилмишди.
Азярбайъанда совет щакимиййяти гуруландан сонра
Щ.Аьайев Тифлися мцщаъирят етмиш, 1920-ъи ил ийулун 19-да
муздлу ермяни гатили тяряфиндян гятля йетирилмишди. Щясян бяй
Аьайев Тифлисдя дяфн олунмушду.
Вязиров Йусиф Мирбала оьлу (Чямянзяминли Йусиф Вязир)
(1887-1943) Шушада анадан олмуш, ибтидаи тящсилини Шушада, орта
тящсилини ися Шуша вя Бакы реалны
мяктябляриндя (1897-1909) алмышды. Кийев
Университетинин щцгуг факцлтясини битирян
Йусиф Вязир Саратов, Ровно, Бугач
шящярляринин мящкямя органларында чалышмышды.
Йусиф Вязир тялябялик илляриндя чошгун
ядяби йарадыъылыгла мяшьул олмуш, бир-биринин
ардынъа щекайя китабларыны няшр етдирмишди.
1916-1917-ъи иллярдя «Ачыг сюз» гязетиндя
«Бизим студентляр», «Бизя ъидди мятбуат
Й.В.Чямянзяминл
чохдан лазым иди», «Щцррийят», «Ики алям»,
и
«Зярури мясяляляр» кими актуал мювзуларда мягаляляри чап олунмушду. Йусиф Вязир «Мцсават» партийасынын Кийевдя шюбясини
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йарадараг она рящбярлик етмиш, 1917-ъи илдя чап олунан
«Азярбайъан мухтариййаты» китабында мухтар Азярбайъан
идейасыны иряли сцрмцшдц.
Й.В.Чямянзяминли Крымда оларкян Азярбайъан Халг
Ъцмщу риййятинин Кийевдя сяфири тяйин олунур. Лакин болшевикляр
Кийеви яля кечирдикляри цчцн ора эедя билмир. 1919-ъу илин йайында
Истанбулдан кечяряк Бакыйа гайыдан Йусиф Вязир милли дювлят вя
гуруъулуг ишляриня гошулур. Ъцмщуриййятин сяфири тяйин олунан
Йусий Вязир йенидян Истанбула гайыдыр. АХЪ йыхылдыгдан сонра
Истанбулда сяккиз ай сяфирлик фяалиййятини давам етдирян Йусиф
бяйин «Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин сабиг елчиси» имзасы
иля «Азярбайъан ядябий йатына бир нязяр», «Тарихи, ъоьрафи вя
игтисади Азярбайъан» китаблары чап олунур.
Й.В.Чямянзяминли бязи «Мцсават» чыларла ихтилафына»
эюря Истанбулдан Парися эедир, Клиши шящяриндяки автомобил
заводуна рящбярлик едир. О, 1926-ъы илин апрел айынын 3-дя вятяня
гайыдыр. Сонракы 10 илдя онун «Студентляр», «Гызлар булаьы»,
«Ган ичиндя» романлары вя щекайяляри няшр едилир.
Йусиф Вязир 10-на йахын Авропа вя Шярг диллярини билирди. О
да, диэяр зийалыларымыз кими репрессийайа мяруз галыр, Йазычылар
Итти фагындан чыхарылыр. 1940-ъы ил йанварын 27-дя Юзбякистан ССРин Црэянъ шящяриндяки педагожи институтда мцяллим ишляйяркян
щябс олунур вя Бакыйа эятирилир. 1940 - ъы ил февралын 26-да Чямян
зяминли 1919 - ъу илдя «Мцсават» щюкумятинин сяфири ишляйяркян
инэилис-франсыз вя Тцркийя кяшфиййат органлары иля ялагядя
олмагда, 1927-ъи илдя мцсаватчыларын йаратдыглары антисовет
блока кечмякдя, юз щямфикирляри арасында мцнтязям олараг
яксингилаби эюрцшляр тяблиь етмякдя вя 1931-ъи илдя Азярбайъан
яксингилабчы-миллятчи тяшкилатынын тяркибиня дахил олмагда
эцнащландырылыр. Лакин Й.Вязир юзцнц эцнащкар щесаб етмядийини
онун щаггында тяртиб олунан гярарын алтындан щямин сюзляри
йазыр.
1940-ъы ил ийулун 11-дя кечирилян хцсуси мцшавиря Йусиф Мирбала оьлу Вязирову 1940-ъы ил йанварын 27-дян 8 ил мцддятиня
ислащ-ямяк дцшярэясиндя щябс ъязасына мящкум едир.
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Й.В.Чямянзяминли 1943-ъц ил йанварын 3-дя Горки вила
йятинин Сухобезводнойе кяндиндя вяфат етмишди. Онун мяняви
репрессийасы ися 1956-ъы илядяк давам етмиш, 1956-ъы ил февралын 28дя онун иши цзря щюкм ляьв едилмиш, иш хятм олунмушду.
Мирзя Бала Мяммядзадя (1898 - 1959) 1898-ъи илдя
Абшеронун Зиря кяндиндя анадан олмушду. Мирзя Бала «Рустатар» мяктябиня дахил олмуш вя 1914-ъц илдя ораны битирмишди.
Ядяби йарадыъылыьа щяля мяктябдя охуйаркян башламышды. «Рус татар» мяктябини битирдикдян сонра Мирзя Бала 3-ъц али ибтидаи
мяктяби баша вурмуш, тящсилини Бакы техники сянайе мяктябиндя
рус дилиндя алмышды. Феврал ингилабындан сонра сийаси фяалиййятя
гошулан Мяммядзадя «Мцсават» партийасынын сыраларына дахил
олмуш, щямин дюврдя «Ачыг сюз», «Бясирят» вя диэяр мятбу
органларда сийаси проблемлярля баьлы хейли мягаля чап етдир
мишди.
1918-ъи илдя М. Б. Мяммядзадя Эцръцстанда йашайыр. Сийаси-иътимаи фяалий- йятини Тифлисдя давам етдирян ядиб АХЪ елан олунандан сонра «Эянъляр Йурду» журналында
редактор кими фяалиййят эюстярир. Щямин
дюврдя М.Б.Мяммядзадянин Тифлисдя «Ики
ингилаб арасында» адлы рисаляси чап олунур.
Китабчада 1905 вя 1917-ъи илляр ингилаблары
арасында олан дюврдя Азярбайъанда мятбуат,
маариф, мядяниййят, театр, рущани вя гадын
мясяляляри тарихиня нязяр салынмышды.
М.Б.Мяммядзадя 1918-ъи ил декабрын
М.Б.Мяммядзадя
7-дя ачылан Азярбайъан парламентиндя
стенографчы ишлямишди. 1919-ъу илин октйабрында «Мцсават»
партийасынын Бакы комитясиня цзв сечилмишди.
1920-ъи ил апрелин 27-дя Азярбайъанын ХЫ Гызыл Орду
тяряфиндян ишьалынын сящяриси эцнц-апрелин 28-дя Ъяфяр
Ъаббарлынын
евиндя
«Мцсават»
ын
МК-нин
сядри
М.Я.Рясулзадянин рящбярлийи иля истилачылара гаршы мцбаризя
апармаг цчцн эизли Мцгавимят Комитяси йарадылыр. Комитяйя
сядр Мирзя Бала Мяммядзадя, катиб Ъ.Ъаб барлы сечилир. Комитя
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«Истиглал» гязетини няшр етмяйя башлайыр. М.Б.Мяммядзадя
Н.Няримановла, С.Аьамалыоьлу вя б. иля сийаси чякишмялярдя
олмуш, Азярбайъан торпагларынын ермяниляря верил мясиня гаршы
етираз етмишди.
М.Б.Мяммядзадя советляр дюняминдя Азярбайъан Али Халг
Тясяррцфаты Шурасында тяръцмячи вя орта мяктябдя мцяллим ишляйир,
мятбуатла ялагясини кясмир, «Йени йылдыз» журналында Азярбайъан
тарихиня даир силсиля мягаляляр чап етдирир. М.Б.Мяммядзадя ана
дилимиздя «Азярбайъан тарихи» анлайышынын ясасыны гойанлардандыр.
1922-ъи илдя онун «Азярбайъан тцрк мятбуаты» адлы китабы няшр
олунмушду.
Йерли щюкумят органлары «Истиглал» гязетинин няшриндян вя
Мцгавимят Комитясинин цзвляринин фяалиййятиндян яндишяляндийи
цчцн 1923-ъц илин ийулун ахырларында комитя цзвлярини щябс едир.
Бу дяфяки щябсдян ъаныны гуртаран М.Мяммядзадя 1924-ъц илин
бащарынын сонуна кими эизли йашайыр, май айында Иранын Янзяли
шящяриня мцщаъирят едир. О, бир мцддят Тябриздя, сонра ися
Сулдуз шящяри ятрафында шоссе йолу чякилишиндя мцщяндис-техник
ишляйир. Ейни заманда о, Истанбулда М.Я.Рясулзадянин
редакторлуьу алтында няшр олунан «Йени Гафгасийа» журналына
мягаляляр эюндярир. Нящайят, о, 1927-ъи илдя Истанбула кючцр. Еля
щямин илдя онун «Азярбайъан мисаки миллиси: 28 Майыс Истиглал
Бяйаннамясинин тящлили», «Ермяниляр вя Иран» адлы китаблары чап
олунур. Отузунъу иллярин яввялляриндя о, Истанбул Университетинин
щцгуг факцлтясини битирир.
1931-ъи ил М.Я.Рясулзадя вя М.Б.Мяммядзадя цчцн
аьыр ил олур. Совет Иттифагынын тяляби вя Тцркийя щюкумятинин
эюстяриши иля М.Я.Рясулзадя вя онун силащдашлары Истанбулу тярк
едяряк бир мцддят Варшавада йашайырлар. 1932-ъи илдя
М.Б.Мяммядзадя дя Варшавайа кючцр. 1936-ъы илдя Варшавада
кечирилян «Милли Азярбайъан «Мцсават» халг фиргяси» нин цчцнъц
гурултайында М.Б.Мяммядзадя йахындан иштирак едир.
Икинъи Дцнйа мцщарибясинин башланмасы вя Полшанын Щитлер
Алманийасы тяряфиндян ишьалындан сонра М.Б.Мяммядзадя йени
дян Истанбула кючцр.
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1949 - ъу илдя М.Б.Мяммядзадянин йахындан иштиракы иля
Анкарада «Азярбайъан Кцлтцр Дярняйи» нин ясасы гойулур.
1951-ъи илдя щямин дярняк М.Б. Мяммядзадянин «Азярбайъан
тарихиндя тцрк Албанийасы» китабыны чап едир.
1954-ъц идян М.Б.Мяммядзадя Мцнщендя йерляшян
ССРИ-ни юйрянян институтда чалышыр вя Азярбайъан дилиндя
бурахылан сийаси журналын редактору олур, институт елми шурасынын
сядри вя сядр мцавини вязифялярини иъра едир. Бу мцддятдя
М.Б.Мяммядзадя ССРИ-дяки тоталитар режимя даир хейли мягаля
няшр етдирир. Цмумиййятля, М.Б.Мяммядзадянин ики миндян
чох мягаляси чап олунмушду. О, йазыларында Мирзя Бала,
Нущоьлу, А.Кут, М.М.Мяммядзадя, М.Б.Дашдямир вя Яли
Кутлук имзаларындан истифадя етмишди.
Мирзя Бала Мяммядзадя 1959-ъу илдя мартын 8-дя
Истанбулда цряк хястялийиндян вяфат етмишди.
Ъейщун Ябдцлщцсейн оьлу Щаъыбяйли (2.2.1891, Шуша22.10.1962, Парис) 1891-ъи илдя Шушада анадан олмушду. Ибтидаи
тящсилини Шуша рус - татар мяктябиндя алдыгдан сонра орта
тящсилини Бакыда тамамламышды. 1908-ъи илдя Цзейир бяйля бирликдя
Я.Щцсейн задянин мцдири олдуьу «Сяадят мяктяби» ндя мцяллим
ишлямишди.
Ъ.Щаъыбяйли 1901-ъи илдя милйончу-хейриййячи Муртуза
Мухтаровун вясаити иля Петербург Университетинин щцгуг
факцлтясиня дахил олмуш, орадан Парися
эедяряк Сарбонна Университе тиндя охумушду. 1916-ъы илдя тящсилини баша вуран
Ъ.Щаъыбяйли
Бакыйа
гайыдараг
мцщяррирликля мяшьул олмуш, чохсайлы мяга
ляляр дяръ етдирмишди. АХЪ дюврцндя
«Азярбайъан» гязе тинин редакторларындан
бири олмуш дур. Гязет 1918-ъи илин нойаб
рындан Ъ.Щаъыбяйлинин редакторлуьу иля
Азярбайъан дилиндя чыхмышды. О, Парися
эедян нцмайяндя щейятиня дахил едилмишди.
Ъ. Щаъыбяйли
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Ъ.Щаъыбяйлинин 1919-ъу илдя Парисдя франсыз дилиндя «Илк мцсялман республикасы Азярбайъан» китабы чап олунмуш, щямин илдя
«Певйц де Монде мцзцлман» журналында чап олунан мягалясиндя
1918-ъи илдя дашнагларын Бакыда, Шамахыда, Кцрдямирдя вя Хачмазда азярбайъанлы ящалини кцтляви шякилдя гырмасыны кяскин ифша
етмишди.
Ъ.Щаъыбяйли 1920-ъи ил апрел чеврилишиндян сонра Вятяня
дюня билмямиш, юмрцнц мцщаъирятдя баша вурмушду. Онун
Парисдя няшр олунмуш китаб вя мягаляляриндя Азярбайъан
мяфкуряси ясас йелярдян бирини тутмушду.
Ъ.Щаъыбяйли Ябдцррящман бяй Фятялибяйли-Дцдянэинскинин
тяшкил етдийи «Азярбайъан Милли Бирлик Мяълиси» идаря щейятинин
цзвц, Мяълисин органы олан вя няшрини 1954-ъц илдя дайандыран
«Азярбайъан» журналынын (Мцнхен) редактору олмушду.
Ъ.Щаъыбяйли Азярбайъан милли-азадлыг щярякатынын тяяссцбкешляриндян бири иди.
Азярбайъана кечмишдян
милли проблем - ярази
проблемляри
галмышды.
ХХ ясрин мцхтялиф дюврляриндя йенидян ортайа чыхан ярази мцбащисяляри ичярисиндя
Нахчыван, Зянэязур вя Даьлыг Гарабаьын адлары тез-тез чякилир.
Реэиондакы мцбащисяли мясялялярин щяллиня Загафгазийа респуб
ликаларынын рящбярляринин фяргли мювгелярдян йанашмасындан
истифадя едян мцхтялиф синифлярин, иътимаи гцввялярин вя
ъямиййятлярин нцмайяндяляри бундан бящрялянмяйя ъящд
эюстярир, дашнаглар ися антиазярбайъан ящвал-рущиййяни
гцввятляндирир вя мцсялманларын Тцркийя иля бирляшмяк истямяляри
щаггында шайяляр йайырлар.
Ермянистанда совет щакимиййятинин гурулмасындан сонра
антиазярбайъан гцввяляринин фяаллыьы нисбятян артыр. 1920-ъи илин
нойабрын 30 - да АК (б) П МК Сийаси вя Тяшкилат бцроларынын
бирля
шмиш
иъласы
кечирилир.
Иъласда
Н.Н.Няриманов,
Г.Н.Камински,
Й.Д.
Статсова,
Г.К.Оръоникидзе,
5.4. Милли проблемлярин болшевиксайаьы
щялли. Нахчыван МССР-ин йарадылмасы
вя Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти
нин тяшкили
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М.Б.Гасымов, Я.Н.Гарайев, С.А.Данелйан, М.Д.Щцсейнов,
А.Р.Серебровски иштирак едирляр. Иштиракчыларын 50%-дян чохуну
диэяр миллятлярин нцмайяндяляри тямсил едян бу иъласда совет вя
ингилаб комитяси адындан Ермянистан щюкумятиня Бяйаннамя
щазырланмасы вя онун Н.Н.Няриманов тяряфиндян елан олунмасы
гярара алыныр. Бяйаннамядя бидирилмяли иди ки, Совет Азярбайъаны
иля Совет Ермянистаны арасында щеч бир сярщяд йохдур.
Н.Няримановун чыхышында вя гярарда, Бакы Советинин елан етдийи
Бяйаннамядя Нахчыван щаггында мясяля галдырылмамышды.
Лакин ертяси эцн гязетлярдя дяръ олунмуш Бяйаннамядя «Зянэязур вя Нахчыван гязаларынын яразиси Совет Азярбайъанынын
айрылмаз щиссясидир» сюзляри ялавя олундуьу ашкарланыр. Бунунла
да, Г.Оръоникидзе, С.Киров вя онларын щямфикирляри халглар
арасында мцнагишялярин аловланмасы цчцн тохум сяпмишдиляр.
Анъаг Н.Няриманов вя силащдашларынын ъясаряти вя тякиди иля
Нахчываны Ермянистана бирляшдирмяк ъящди баш тутмады. 1920-ъи
ил декабрын 2-дя Александрополда баьланан сцлщ мцгавилясиня
ясасян Ермянистан Нахчыван, Шярур вя Шахтахтыда сясвермя йолу
иля хцсуси идарячилийин ишиня мцдахиля етмямясини ющдясиня
эютцрдц. 1920-ъи ил декабрын 28-дя Ермянистан ССР Ингилаб
Комитяси бяйанатла чыхыш едяряк Нахчыван ящалисиня юз
мцгяддяратыны азад сурятдя тяйин етмяк щцгугу верилдийини
билдирди. Анъаг Азярбайъан юз торпагларынын бцтювлцйцня наил
ола билмяди. Зянэязур гязасынын бир щиссяси Ермянистанын «ялиня
кечди».
Нахчыван дийары бящс олунан дюврдя яксингилаби гцввялярин
тяпкисиня синя эярмяли олду. Йалныз 1921-ъи ил мартын 16-да
РСФСР иля Тцркийя арасында баьланан Москва мцгавилясиндян
сонра ермяни фитняляриня сон гойулду. Мцгавилянин 3-ъц бяндиня
ясасян Нахчыван вилайяти «Азярбайъанын гяййумлуьу алтында о
шяртля мухтар ярази олурду ки, Азярбайъан бу гяййумлуьу
цчцнъц дювлятя эцзяштя эетмяйяъякдир».
1921-ъи ил октйабрын 13-дя Москва иля Тцркийя арасында
Гарс мцгавиляси имзаланды. 20 маддядян вя 3 ялавядян ибарят
олан мцгавилянин биринъи маддясиндя дейилирди ки, 1921-ъи ил 16
228

март тарихдя Совет-Тцркийя арасында баьланан мцгавилядян
башга (Москва мцгавиляси ия – М.Я.) Загафгазийа яразисиндя
яввялляр мювъуд олан дювлятлярля вя Загафгазийайа даир цчцнъц
дювлятлярля баьланан бцтцн мцгавиляляр ляьв едиляряк гцввядян
дцшмцш щесаб едилир.
2 вя 3-ъц маддялярдя разылыьа эялян тяряфляр эцъ васитяси иля тяряфляря мяъбур едилян щеч бир бейнялхалг мцгавиля вя сянядляри гябул етмир, капитулйасийа режиминин гцввядян дцшдцйц елан едилирди.
4, 5 вя 6-ъы маддялярдя щяр ики тяряф арасындакы сярщяд вя
ярази мясяляляринин гайдайа салынмасы шярщ едилирди. (Нахчыван
вилайяти Азярбайъан ССР щимайясиндя мухтариййат тяшкил едя
билярди. Батуми шящяри лиманы иля бирликдя Эцръцстан ССР-я
верилирди)
7 вя 8-ъи маддялярдя щяр ики тяряф сярщяд районларында йашайан ящалинин сярщядди кечмяляри вя гаршы тяряфин йай вя гыш отлагларындан истифадя етмясиня даир конвенсийалар баьланмасы
нязярдя тутулурду.
9-ъу маддядя боьазлардан бцтцн халгларын тиъарят эями
ляринин сярбяст щярякятинин тямин едилмяси мягсядиля, Тцркийянин
мцстягиллийиня щюрмят едилмяк шярти иля Гара дяниз дювлятляри
нцмайяндяляринин конфрансынын чаьырылмасы нязярдя тутулурду.
10-ъц маддядя разылыьа эялян тяряфляр ющдясиня эютцрцрдцляр
ки, юз юлкяляри дахилиндя гаршы тяряфля мцбаризя апармаг мягсяди
иля йарадылмыш тяшкилат вя групларын фяалиййятиня йол верилмяйяъякдир.
11, 12 вя 13-ъц маддялярдя разылыьа эялян тяряфляр гаршы тяряфин яразисиндяки вятяндашларын щцгуг вя вязифяляриня олдуглары
юлкялярин ганунларынын ня дяряъядя тятбиг едилмяси, гаршы
тяряфлярин яразисиня эедян вятяндашлара даща мцнасиб гайдалар
тятбиг едилмясиня даир вя гаршы тяряфин вятяндашларынын йашадыьы
юлкялярин табелийиндян имтина етмяк щцгуглары щаггында сазишя
эялмяляри нязярдя тутулурду.
14, 15 вя 16 - ъи маддяляр щярби ясирляря, гачгынлар вя
мцщарибя иля ялагядар ъинайят едянлярин азад едилмяси вя
гайтарылмасы мясяляляриня шамил едилирди.
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17, 18 вя 19-ъу маддяляр щяр юлкя арасында дямир йол, телеграф вя с. васитялярин тезликля ишя салынмасына, игтисади, малиййя вя
консул конвенсийаларынын баьланмасына щяср едилмишди.
20-ъи маддядя онун тясдиг олунмасы, мцбадиля йери вя
щансы вахтдан гцввяйя минмяси шяртляри эюстярилмишди.
3 ялавядя ися сярщядлярин щансы яразилярдян кечмяси дягигляшдирилмишди.
Мцгавиляни Тцркийя тяряфиндян: Казым Гарабякир паша,
Вяли бяй, Мухтар бяй, Мяндух Шювкят бяй; Азярбайъан
тяряфиндян: Бещбуд Шахтахтински; Эцръцстан тяряфиндян: Ш.Елиава,
А.Сванидзе; Ермянистан тяряфиндян: А.Мравйан, П.Манинзйан;
РСФСР тяряфиндян: Й.Ганески имзаламышлар.
Азярбайъан ССР тяркибиндя Нахчыван ССР йарадылмасы
тарихи зярурятдян иряли эялирди. Нахчыванын ъоьрафи вя эеосийаси
мювгейи,
1920-ъи
илдя
дийарын
ящалисинин
61%-нин
азярбайъанлылардан ибарят олмасы, Нахчываны Азярбайъанла тарихи
теллярин бирляшдирдийи, ящалинин яксяриййятинин Нахчываны
Азярбайъанын айрылмаз щиссяси щесаб етмяси, нящайят Нахчыван
дийарынын Азярбайъан ССР иля сых игтисади, мядяни вя сийаси
ялагяляри бу зяруряти шяртляндирян сябяб лярдяндир. Бунлары нязяря
алан Азярбайъан К (б) П МК вя Азярбайъан щюкумяти
Нахчыванын партийа, совет вя тясяррцфат органлаына даим кюмяк
эюстярир, дийарын кянд тясяррцфатынын бярпасы цчцн вясаит айырыр,
тяърцбяли ишчиляри Нахчывана эюндярирди.
1921-ъи илин сонунда Нахчыванда кечирилян сечкилярдян
сонра, 1922-ъи илин йанварын 25-дя Нахчыван ССР-ин Биринъи
Советляр гурултайынын чаьырылмасы, Нахчыван Ингилаб Комитясинин
ляьв олунмасы, Нахчыван Иъраиййя Комитяси вя Нахчыван ССР
Халг Комиссарлары Совети йарадылмасы да бу зярурятдян иряли
эялирди. Диэяр тяряфдян, Нахчыван ящалиси Гарс мцгавилясиндян
яввял вя сонра да дийарын Азярбайъан ССР-я бирляшдирилмяси
барядя дяфялярля мцраъият етмишди. 1921-ъи илин яввялиндя кечирилян
ряй сорьусунда да Нахчыван ящалиси Азярбайъан ССР тяркибиндя
галмасына сяс вермишди.
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Бцтцн бунлардан сонра Нахчыван юлкя партийа комитясинин
структуру АК (б) П-нин гяза советляринин, гяза партийа коми
тяляринин, АК (б) П-нин нащийя комитяляринин структуруна уйьунлашдырылды. Бу сащядя 1922-ъи илин май айынын 22-дя мцзакиря
олунан Нахчыван дийары щаггында Ясаснамя вя Нахчыван ССР
Конститусийасынын лайищяси хцсуси рол ойнады. Ясаснамядя
Нахчыван дийары Азярбайъан ССР-ин гяййумлуьу алтында
мухтар республика елан олунур вя Нахчыван Совет Сосиалист
Республикасы адландырылырды.
Нахчыван ССР Конститусийасынын лайищясиндя дийарда
вятяндашлар дининдян, иргиндян вя милли мянсубиййятиндян асылы
олмайараг бярабярщцгуглу елан едилир, милли азлыгларын щцгуг
бярабярлийинин мящдудлашдырылмасы ганун позьунлуьу щесаб
олунурду.
1923-ъц ил йанварын 18-дя Загафгазийа Юлкя Комитясинин
Ряйасят Щейяти Нахчыванын Мухтар Республикайа, Нахчыван
ХКС вя Нахчыван МИК-нин Нахчыван Дийар Иъраиййя
Комитясиня чеврилмяси щаггында гярар гябул етди. Азярбайъан К
(б) П МК-нын гярары иля 1923-ъц ил йанварын 21-дя Нахчыван
МИК вя Нахчыван ХКС ляьв олунду вя Нахчыван Дийар Иъраиййя
Комитяси йарадылды.
Нахчыван ССР-ин Нахчыван дийарына чеврилмяси вя онун
мухтар ващид щцгугунда Азярбайъан ССР тяркибиня верилмяси
бюлэянин ящалиси тяряфиндян бяйянилди. 1923-ъц ил февралын 2-дя
чаьрылан ЫЫЫ Цмумазярбайъан Советляр гурултайы дийарын
Азярбайъанын айрылмаз щиссяси олдуьуну тясдиг етди. Бундан аз
сонра, ийунун 16-да Азярбайъан МИК-нин цчцнъц сессийасында
Нахчыван дийарынын Азярбайъан ССР-ин мухтар щиссяси кими
онун тяркибиня дахил олмасы щаггында Нахчыван Советляр
гурултайынын вясатяти тясдиг едилди.
1923-ъц ил декабрын 11-дя Азярбайъан К (б) П МК
Нахчыван дийарынын Нахчыван Мухтар Республикасына чеврилмяси
мясялясини мцзакиря едяряк Азярбайъан МИК-я тяклиф етди ки,
Нахчыван Мухтар Республикасынын йарадылмасы барядя мясяляни
Загафгазийа МИК гаршысында галдырсын. Декабрын 31-дя
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Азярбайъан МИК бу барядя гярар гябул етди вя гярарын тясдиги
Загафгазийа МИК-дян хащиш олунду. Загафгазийа МИК Г.М.
Мусабяйовун мярузясини вя Азярбайъан ССР МИК-нин
вясатятини нязяря алараг Нахчыван ССР-и Азярбайъан ССР
тяркибиндя Нахчыван Мухтар Совет Сосиалист Республикасы елан
етди.
Азярбайъан ССР МИК-нин лайищясиня ясасян Нахчыван
Республикасынын дювлят щакимиййяти апараты Азярбайъан ССР,
Загафгазийа СФСР вя ССРИ Конститусийасына уйьун олараг,
йерли советлярдян, онларын гурултайларындан вя иъраиййя
комитяляриндян, ХКС вя МИК-дян ибарят тяшкил едилмяли иди.
Лайищя 1924-ъц ил февралын 4-дя АК (б) П МК Ряйасят
Щейятиндя мцзакиря олунду. Дцзялишлярдян сонра Нахчыван
Мухтар Республикасы щаггында Ясаснамянин щазырланмасы
гярара алынды.
«Нахчыван Республикасы щаггында Ясаснамя»нин лайищяси
1924-ъц ил февралын 24-дя АК (б) МК Ряйасят Щейятиндя
мцзакиря олундугдан сонра щямин илин апрелиндя йени
«Ясаснамя»ни
Азярбайъан
ССР
МИК
тясдиг
етди.
«Ясаснамя»нин икинъи маддясиндя эюстярилирди ки, Нахчыван
республика кими Азярбайъан ССР-ин тяркибиня дахил олур. Бу
маддя Азярбайъан ССР-ин ЫВ Советляр гурултайы тяряфиндян
(1925-ъи 11 март) Азярбайъан ССР Конс титусийасына ялавя
олунду.
Тцркийянин истиглал савашында фяал иштирак едян, Шярг
ъябщясинин команданы кими бир сыра язяли тцрк торпагларынын эери
гайтарылмасында, дашнагларын сцлщ баьламаьа мяъбур
едилмясиндя
вя
Нахчыванын
ермяни
дашнагларындан
тямизлянмясиндя
явязсиз
хидмятляр эюстярянлярдян бири дя Казым
Гарабякир паша (1882-1948) олмушдур. «Истиглал» ордениня лайиг эюрцлян Казым Гарабякир
паша али щярби тящсил алмыш, Балкан (1912-1913)
вя Биринъи Дцнйа (1914 -1918) мцщарибяляриндя иштирак етмишди. О, Азярбайъанда
Казым
Гарабякир паша
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баш верян щадисялярля йахындан марагланмыш, Гарс конфрансында
(1921) Нахчыванын ярази бцтювлцйцнцн горунуб сахланмасында
сямяряли дипломатик фяалиййят эюстярмишди.
Казым Гарабякир паша Нахчыванын мядяни щяйатында
йахындан иштирак етмишди. Онун рящбярлийи иля Нахчыван шящяриндя
фяалиййятини бярпа етмиш театрда тцрк йазычыларынын ясярляри
тамашайа гойулмуш, тядрис мцяссисяляри ишя башламыш, бюлэядяки
мяктябляр цчцн Тцркийядян чохлу дярсликляр эятирилмишди. Бир
груп эянъ Тцркийя щярби мяктябляриня охумаьа эюндярилмишди.
Тцрк халгынын истиглал мцбаризяси баша чатдыгдан сонра
ордудан тярхис олунан Казым Гарабякир паша миллят вякили кими
фяалиййят эюстярмиш, 1946-ъы илдя Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисиня
башчылыг етмишди.
Нахчыван шящяриндя Казым Гарабякир пашанын хатирясиня
Тцркийя Дяйанят Ишляри Вягфи тяряфиндян мясъид инша едилмишди.
Мясъидин 1999-ъу ил октйабрын 13-дя олан ачылышында Щейдяр
Ялийев иштирак етмишди.
Азярбайъан тарихинин ян аьрылы-аъылы сящифяляриндян бири дя
Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайятинин тяшкилидир.
Мялум олдуьу кими, мцхтялиф вахтларда Азярбайъан
яразисиня кючцрцлмцш ермяниляр милли азлыглар арасында чохлуг
тяшкил етмиш, онларын яксяриййяти язяли Азярбайъан яразиси олан
Гарабаьын даьлыг щиссясиндя азярбайъанлыларла гоншулугда
йашамышлар.
Лакин Севет щакимиййятинин илк эцнляриндян дашнаглар фитнякарлыг етмяйя башладылар. Азярбайъан щюкумяти Гарабаьдан
вя Зянэязурдан гошунларын чыхарылмасы щаггында Ермянистан
щюкумятиня нота эюндярся дя, ялверишли мягам тапан кими
дашнаг гошунлары Азярбайъан яразисиня щцъум едирдиляр.
Нящайят, Гызыл Орду Азярбайъана гошун щиссяляриня кюмяйя
эюндярилди. 1920 - ъи ил ийунун 19-да ися Э.В.Чичериня хябяр
верилирди ки, Азярбайъан Гарабаьа, Зянэязура, Нахчывана вя
Шярур-Дяряляйиз гязасына иддиа едир. Гарабаьда вя Зянэязурда
совет щакимиййяти елан олунуб вя ады чякилян яразиляр юзлярини
Азярбайъан Совет Республикасынын бир щиссяси щесаб едир…
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Азярбайъан щеч бир щалда Гарабаь вя Зянэязурсуз кечиня
билмяз».
К.Оръоникидзе илк вахтлар Ермянистана вя Азярбайъана
аид мясялялярин Москвада щяр ики тяряфин нцмайяндяляринин
иштиракы иля щялл едимясини тяклиф едирди. Лакин сонра онун фикри
дяйишди. Мяркяз ися мясяляни Азярбайъанын иштиракы олмадан щялл
етди. Н.Няриманов бу ъцр щялл просесиня дяфялярля етираз ется дя,
нятиъя црякачан олмамышды. Дашнаглар вязиййятдян истифадя
едяряк щям гярбин, щям дя Москванын икили сийасятиндян
йарарланмаьа чалышдылар.
1920-ъи илин ийунунда Азярбайъан КП МК-да ики буроСийаси бцро вя Тяшкилат бцросц, щабеля МК катиби вязифяси тясис
едилир. МК Сийаси Бцросуна Няриманов, Нанейшвили,
М.Д.Щцсейнов, А Микойан, Ломинидзе, Тяшкилат бцросуна
Саркис (Даниелйан), К.Струа, Д.Бцнйадзадя, Я.Гарайев
сечилдиляр. В.И.Нанейшвили МК катиби тясдиг олунду.
1920-ъи ил ийулун 10-да ХЫ ордунун сийаси шюбясинин
нцмайяндяляри вя Ермянистанда совет щакимиййяти гурулана
гядяр орадакы РСФСР-ин сялащиййятли нцмайяндяси олан
Б.В.Легранын иштиракы иля АК (б) П МК Бцросунун иъласы
кечирилир. Мярузячи А.Н.Караэюзов инэилис щюкумятинин икили
сийасят йеритдийини тясдигляйяряк билдирир ки, Гарабаь
коммунистляри «Гарабаьын Азярбайъана бирляшдирилмясини
зярури» сайырлар, ермяни кяндляри Ермянистанын тяркибиня дахил
олмаг истямирляр».
Еля щямин эцн Н.Няриманов, РК (б) П Гафгаз Бцросунун
цзвц В.Мидивани, АК (б) П МК цзвляри А.И.Микойан,
В.Нанейшвили, ХЫ орду Щярби Игилаб Шурасынын цзвляри Кешник,
Левандовски, Михайлов РК (б) П МК-йа мцраъият эюндяряряк
Зянэязур вя Гарабаьын Азярбайъана бирляшдирилмясини ваъиб
щесаб едирляр.
Ийулун 15-дя АК(б)П МК Н.Няримановун, Г.Оръоникидзенин, Й.Статсованын, М.Щцсейновун, Д.Бцнйадзадянин,
А.Микойанын вя В.Легранын иштиракы иля Ермянистанла сцлщ
мясялясини мцзакиря едяряк Гарабаь вя Зянэязурун
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Азярбайъана бирляшдирилмяси щаггында гярар гябул едир. Лакн
РСФСР-ин Емянистана олан исти мцнасибяти нятиъясиндя 1920-ъи ил
августун 10-да Йереванда РСФСР иля дашна щюкумяти арасында
баьланмыш мцгавилядя Гарабаь, Зянэязур вя Нахчыван
мцбащисяли вилайятляр елан олунур.
Беляликля, сийаси гцввяляр арасында мцбаризя гызышыр. Йалныз
Загафгазийада совет щакимиййяти гурулдугдан сонра РК (б) П
МК Гафгаз Бцросу 1921-ъи илин майында Азярбайъан,
Ермянистан вя Эцръцстан арасында сярщядляри мцяййянляшдирмяк
цчцн С.М. Кировун сядрлийи иля щяр цч республиканын нцмайяндяляриндян ибарят комиссийа йаратмаьы гярара алыр.
Вязиййятин гейи-сабитлийиндян истифадя едян дашнаглар
сярщядйаны районлара щцъум едир, кяндляри талан едир, ящали
арасында гырьынлар тюрядирдиляр.
Гарабаь мясялясиндя ики фикир мювъуд иди. Бунлардан
биринъиси Гарабаьын Азярбайъанын тяркибиндя сахланылмасы, диэяри
ися Гарабаьын Емянистанын тяркибиня верилмяси вя Даьлыг
Гарабаьда ермяниляр арасында ряй сорьусу кечирилмяси.
1921-ъи ил ийулун 4-дя РК (б) П МК Гафгаз бцросунун
иъласында Гарабаь мясяляси мцзакиря олунду. Иъласда бцро цзляри
Оръоникидзе, Махарадзе, Няриманов, Мйасников, Киров,
Назаретйан, Орахелешвили, Фигатнер, МК цзвц Сталин,
Азярбайъан Хариъи Ишляр Комиссары М.Д.Щцсейнов, Гафгаз
комсомол бцросунун катиби Брейтман, Эцръцстан КП МК
цзвляри Синсадзе, Мидивани вя Сианидзе иштирак едирдиляр. Иъласда
Гарабаьын Азярбайъанын тяркибиндя сахланмасына Няриманов,
Махарадзе, Назаретйан (3 сяс); ялейщиня Оръоникидзе,
Мйасников, Киров, Фгатнер (4 сяс) сяс вердиляр.
Икинъи мясялядя - Гарабаьын Ермянистанын тяркибиня
верилмяси вя Даьлыг Гарабаьда ряй сорьусунун ермяниляр
арасында апарылмасы мясяляси сяся гойулдугда лещиня Оръоникидзе, Мйасников, Киров, Фгатнер, Назаретйан (5 сяс),
ялейщиня - Няриманов, Махарадзе (2 сяс) сяс вердиляр. Нятиъядя
РК (б) П МК Гафгаз Бцросунун 1921-ъи ил ийулун 4-дяки
пленуму Даьлыг Гарабаьын Ермянистан ССР-ин тяркибиня дахил
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едилмяси вя ряй сорьусунун йалныз Даьлыг Гарабаьда кечирилмяси
щаггында гярар гябул етди.
Сталин Гарабаь мясялясиндя икили мювге тутурду. Мясялянин
пленумда мцзакирясиндя вя сясвермядя Сталин иштирак етмяся дя,
ермяни ящалисинин йыьъам йашадыьы яразилярин Ермянистана бирляшдирилмясини зярури щесаб едирди.
Проблемин ъиддилийини, бу ъцр гярарларын тюрядя биляъяйи
фясадлары нязяря алан Н.Няриманов мясялянин РК (б) П МК-да
мцзакирясини зярури щесаб етди. Онун гятиййяти сайясиндя 1921-ъи
ил ийулун 5-дя Гафгаз Бцросу Сталинин иштиракы иля 4 ийул тарихли
гярара йенидян бахды вя «Мцсялманлар вя ермяниляр арасында
милли сцлщцн зярурилийини, Йухары вя Ашаьы Гарабаьын игтисади
ялагялярини, онун Азярбайъанла даими ялагясини ясас тутараг,
Даьлыг
Гарабаьын
Азярбайъан
ССР-ин
щцдудларында
сахланылмасы, онун тяркибиня дахил олан Шуша шящяриня инзибати
мяркяз олмагла эениш мухтариййат верилмяси» щаггында гярар
гябул етди.
1921-ъи ил ийулун 20-дя АК (б) П МК-нын Сийаси вя
Тяшкилат Бцросу Гарабаьын Конститусийасыны щазырламаг цчцн
комиссийа йаратмаьы гярара алды.
ДГМВ-нин йарадылмасы щаггында гярар Азярбайъанда
бирмяналы гаршыланмады. Даьлыг Гарабаьын мухтариййаты
щаггында мясяля 1922-ъи илин нойабрында АК (б) П МК-нын вя
Бакы Комитясинин пленумунда мцзакиря олунду. 1922-ъи ил
декабр айынын яввялляриндя РК (б) П МК-нын Ряйасят Щейяти
С.М.Киров башда олмагла Азярбайъан ССР ХКС йанында
Даьлыг Гарабаьын ишляри цзря Мяркязи Комиссийанын вя
А.М.Караэюзовун сядрлийи илдя Даьлыг Гарабаьын ишляри цзря
Комитянин тяркибини тясдиг етди.
Даьлыг Гарабаьын ишляри цзря комиссийанын вя комитянин
йарадылмасы иътимаиййятдя мцхтялиф ряйляр доьурду. Гарабаьын
ики щиссяйя бюлцнмясинин сцни олмасы щаггында фикирляр
сяслянмяйя башлады.
1923-ъц ил ийулун 7-дя Азярбайъан ССР МИК «Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайятинин тяшкили щаггында» декрет верди. Гядим
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Ханкянди щямин илин август айынын 10-да Степанакерт
адландырылды вя бу ад 68 ил сонра - 1991-ъи илин нойабрын 26-да
ляьв едиляряк язяли ады бярпа олунду.
1923-ъц ил октйабрын 8-дя АК (б) П МК-нын Ряйасят
Щейяти Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайятинин тяшкили щаггында АК
(б) П МК гярарынын иъра вязиййятини мцзакиря етди. Щямин илин
нойабрын 7-дя ДГМВ-нин Биринъи Советляр гурултайы чаьырылды.
Гурултайда 132 нцмайяндя иштирак едирди. Нцмайяндялярин 116
няфяри ермяни, 16 няфяри азярбайъанлы, 12 няфяри гадын иди.
Гурултайы Загафгазийа МИК адындан
Щ.Щ.Султанов,
Азярбайъан ССР ХКС адындан Ч.И.Илдырым вя И.И.Довлатов
саламладылар. Гурултай 25 няфярдян ибарят илк ДГМВ МИК
сечди. Караэюзов (сядр), М. Салйан, В.Н.Бцнйадов, С.В
Манукйан, А.Б. Кетикйан (катиб), М. Арзанйан вя б. ибарят
Ряйасят Щейяти тясдиг едилди.
1924-ъц ил нойабрын 26-да «Даьлыг Гарабаь Мухтар
Вилайяти щаггында Ясаснамя» дяръ олунду. Ясаснамяйя эюря
Шуша гязасыдан Шуша шящяри вя Ханкянди, 115 кянд, Ъаваншир
гязасындан 52 кянд, Гарйаэин гязасындан 30 кянд, Губадлы
гязасындан ися Гарадяряси кянди ДГМВ-ня верилди.
Беляликля, империйанын щаким даиряляри даща бир мцнагишя
оъаьынын ясасыны гойдулар.
Республикада формалашан «совет
инзибати-амирлик системи» ъямиййятин бц
тцн сащяляриня, о ъцмлядян советлярин фяалиййятиня эцълц тясир етди.
Щакимиййят органларынын функсийалары, конститусийа щцгуглары
мящдудлашдырылмаьа башланды.
Ялбяття, инзибати - амирлик шяраитиндя сечкилярин демократик
принсипляр ясасында кечирилмяси гейри - мцмкцн иди. Беля ки,
имтийазлы, ясил задяэан тябягялярин нцмайяндяляри, дини мяра
симляря ямял едян кяндли, ортабаб вя касыблар ганунсуз олараг
сечки щцгугундан мящрум едилир, онлара гаршы сярт давранылырды.
Бу сябябдян дя, 1929 - ъу ил сечкиляри синфи зиддиййятляр шяраитиндя
5.5.Советляр ялейщиня
цсйанлар
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кечди. Сечки щцгугу ялдя етмяк истяйянляр сечки иъласларыны позур,
бязян террора ял атырдылар.
Рясми даиряляр цсйанчылара «бандит», «силащли гулдур
дястяси» ады веряряк Фювгяладя цчлцклярин сярянъамына верирдиляр.
Мясялян, Нахчыван МССР цзря цчлцк (сядр Ибращим Таьыйев,
цзвляри 41-ъи Нахчыван сярщяд дястясинин ряиси Никишев вя
Азярбайъан ДСИ-нин Нахчыван Вилайят шюбясинин ряиси Йагубов)
гыса мцддятли иъласларда бу ъцр мясяляляря бахмышдылар.
Иъласларда Нахчыван ХКС сядри Вялибяйов, Гязянфяр Мусабяйов
вя Аьащцсейн Рясулзадя иштирак етмишдиляр.
Щадисялярин эедиши эюстярди ки, синфи мцбаризянин сярт
ганунлары игтисади вя сийаси бющраны йахынлашдырыр. Бцтцн юлкядя
олдуьу кими, Азярбайъанда да голчомаглара гаршы мцбаризя
эцълянди. Голчомаг аиля башчысы антисовет, антикоммунист,
яксингилабчы кими щябс олунур, эцллялянир, йахуд сцрэцн едилирди.
1930 - ъу илин февралында голчомагларла мцбаризя мягсяди
иля даща бир сярт аддым атылды. ССРИ МИК вя ХКС - нин гябул
етдийи «Голчомаг тясяррцфатларынын юзбашына кючмясинин вя онлар
тяряфиндян ямлакын сатылмасынын гадаьан едилмяси щаггында»
гярара эюря юзбашына кючян вя ямлакыны сатан голчомагларын
ямлакы дярщал мцсадиря олунмалы иди. Яслиндя голчомагларын бир
синиф кими ляьв едилмяси просесиндя ортабаблар да голчомаг ады
алтында щябс олунур, тахыл тядарцкц планыны юдямяйян варлы
кяндлиляр щаггында инзибати актлар тяртиб олунурду. Йарым ил
ярзиндя 4.662 варлы кяндли тясяррцфаты мящв едилмишди. «Тройка»
лар кяндя айаг ачмышды. «Дцшмянляр» ин яксингилабчы кими
ъязаландырылмасы вя эцллялянмяси, партийа сыраларындан хариъ
едилмяси ади щал алмышды. 1934 - ъц илдя Аьдаш районунда 540
коммунистдян 266 - сы партийадан чыхарылмыш, 340 колхозчу антисовет цнсцр кими эцллялянмишди. Эянъянин Няриманов даирясиндя,
Ширванын Уъар даирясндя, Шамхор даирясинин Битдили кяндиндя,
Нахчыван МССР-дя, Нуха - Загатала даирясиндя баш верян
гийамлар вя кцтляви чыхышлар амансызлыгла йатырылды. 1929 - 1935 ъи иллярдя Азярбайъанда голчомаглар бир синиф кими ляьв едилди.
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20-30 - ъу иллярдя бцтцн юлкядя олдуьу кими, Азярбайъанда
да партийадахили сийаси бющран эцълянди. Партийа цзвляринин вя
цзвлцйя намизядлярин йохланылмасына башланды. Тямизлянмя
пярдяси алтында минлярля зийалы партийадан узаглашдырылды.
Азярбай ъан К (б) П сыраларында чякишмя, групбазлыг, интригалар
эцълянди.
Азярбайъан партийа тяшкилатынын ишиндяки нюгсанларын ясас
сябябляриндян бири кадр сийасятиндяки яйинтиляр иди. Совет
щюкумяти Азярбайъаны руслашдырыр, йерли кадрлар вязифяляря
бурахылмырдылар. Тцрклярин (азярбайъанлыларын) цмумиликдя гейри
–милляляря эюря нисбяти ашаьыдакы кими иди:
1. 1928-ъи илдя Азярбайъан Баш Игтисад Шурасында тцркляр
цмум ишчилярин йцздя 31-ни, 1931-ъи илдя йцздя 22-ни; Сыьорта идарясиндя - 1928-ъи илдя цмум ишчилярин йцздя 31-ни, 1929-ъу илдя
йцздя 12-ни, 1931-ъи илдя йцздя 14-нц; Азярбайъан Петрол Комитясиндя - 1928-ъи илдя цмуми ишчилярин йцздя 9-ну, 1929-ъу илдя
йцздя 7-ни, 1931-ъи илдя йцздя 14-нц; Дювлят План Комитясиндя
1928-ъи илдя цмуми ишчилярин йцздя 67-ни, 1929-ъу илдя йцздя 7-ни,
1932-ъи илдя йцздя 5-ни тяшкил едирди. 1933-ъц илин декабрынадяк
Азярбайъан КП МК-нын биринъи катиби вязифясиня мяркяз
тяряфиндян гейри-миллятлярдян олан кадрлар тяйин олунмушлар.
Йалныз 1933-ъц илин декабрында М.Ъ. Баьыров биринъи катиб тяйин
едилмишди.
Азярбайъан щямкарлар вя комсомол тяшкилатлары да
деформасийайа уьрамышды.
1930 - ъу илин феврал айында Нахчыван МССР - дя совет
щакимиййяти ялейщиня цсйан галхды. Бу цсйанда ян фяал цзвляр
Кечили вя Нащачир дястяляриндян иди.
Нащаъир
дястяси
Нахчыван
мащалында
ордунун
олмамасындан истифадя едяряк цсйана гоншу Сираб, Яразин,
Ябрякинис кяндлярини дя ъялб етмишди. Кечили - Шащбуз цсйанчы
дястяляри дя онларла бирляшмишди. Бундан горхуйа дцшян йерли
щакимиййят онларын бир щиссясини щябс етмишди.
Цчлцйцн 1930-ъу ил 22 сенйабрда чыхарылан гярарына эюря
Кечили кяндиндян Мяммядяли Ъяфяряли оьлу, Салам Исмайыл оьлу,
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Шащсувар Кярим оьлу, Ейваз Кярим оьлу, Мяммядяли Мямядщцсейн оьлу, Мцслцм Эцлмяли оьлу, Шащбуз кяндиндя Мямядщцсейн Мазан оьлу, Паша Щцсейняли оьлу ямлаклары мцсадиря
едилмякля эцлляляндиляр. Цмумиййятля, цчлцйцн 1930-ъу ил 22 вя
23 сентйабр тарихли гярары иля Кечили кяндиндян 10 няфяр, Кцкц
кяндиндян 5 няфяр, Бечяняк кяндиндян 4 няфяр, Яряфся
кяндиндян 9 няфяр, Лякятаь кяндиндян 3 няфяр, Нащаъир
кяндиндян 12 няфяр, Эюйнцк кяндиндян 6 няфяр, Дизя вя Тейваз
кяндляринин щяр бириндян бир няфяр эцллялянмя ъязасына мящкум
едилмишдиляр.
Советя гаршы силащлы дястялярин юнцндя Муьан бюлэяси
эедирди. Бурада цсйанчылар Садай бяйин ятрафында топлашмышдылар.
Бу сябябдян дя, цсйанчыларын ортадан галдырылмасы цчцн Эцлмям
мядовун рящбярлийи алтында дястя бюлэяйя эюндярилди. Онун
командирлийиндя 150 няфяр вар иди. Совет дястяляри иля Мустафалы
кяндиндя 2 саат дюйцш олмушду. Дюйцшдя Садай бяйи тутмаг
мцмкцн олмадыьындан совет дястяляри онун ятрафында оланларын
аилясиндян 13 гадын вя 28 ушаьы щябс едирляр. Щябс олунанлар
арасында Садай бяйин гайынатасы, баъылары вя ушаглары да вар иди.
Онлар Салйан щябсханасына эюндярилирляр. Дястя мартын 26-да
Ялвянд вя Моллакянд арасында гайыгларла Кцр чайыны кечирляр.
Щямин эцн совет дястяляри Муьанда Мустафа бяй вя Щясян бяй
Мустафаоьлуну цсйанчы олдуьу цчцн щябс едирляр. Апрелин 2- дя
Садай бяйя гаршы щцъумларда 16 няфяр цсйанчы ясир дцшцр. Садай
бяйля ялагяли олан цсйанчылар апрел айында Сабирабаддан
Кцрдямиря кечирляр. Баш верян дюйцшдя Садай бяй йараланыр вя
Гарыш кянди йахынлыьындакы мешяляря чякилир. Цсйанчылара сон
зярбяни вурмаг цчцн ялавя дястяляр эюндярилир. Чцнки, советляря
мялумат вермишдиляр ки, Садай бяйин дястясиндя 23 бяй, 1 хан, 2
молла, 5 сейид, 8 торпаг сащиби вя 3 гулдур йер алмышды. Бундан
башга Муьанда Дурушлу, Хырмандалы, Дадашбяйли, Тязякянд вя
Гарлы кяндляриндя 5 цсйанчы дястя фяалиййят эюстярирди. Мялумат
долашырды ки, цсйанчылара Тцркийя вя Ирандан да кюмяклик
эюстярилир.
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20-ъи иллярин сонунда фярди кяндли тясяррцфатларыны бирляш
диряряк коллектив тясяррцфатлар йарадылмасы, цмумиликдя Совет
щюкцмятинин щяйата кечирдийи аграр сийасят Азярбайъанын бир сыра
бюлэяляриндя цсйан щяддиня чатан мцгавимят щярякаты иля мцшайят олунду. Мцгавимят щярякаты йалныз сосиал-игтисади характери
иля дейил, щям дя сийаси мащиййяти иля фярглянирди. Беля
цсйанлардан бири дя 1930-ъу илин апрел айында Шякидя баш
вермишди.
Бюлэянин мяркязи олан Шяки ъянубда Йевлах вя
Загаталайа, асфалт йолла Эцръцстана гядяр узанырды. Бюлэя
шималда Даьыстан, Гярбдя Загатала вя Эянъя, ъянубда вя
шяргдя Ширванла щямсярщяд иди. Бюлэя даьлар вя мешяликлярля
ящатя олунмушду. Нуха ели кечмиш Эюйнцк вя Ъяфярабад
даиряляринин бирляшмясиндян йаран мышды. Бу даирялярдя елин
30.403 няфярлик ящалисинин 29.000 няфярини тцркляр тяшкил едирди.
Чох аз бир гисми лязэиляр вя башгаларындан ибарят иди. 1926 - ъы ил
гейдиййатына эюря Нуха даирясиндя 71.000 няфяр ящали йашайырды.
1930 - ъу илдя ящалинин сайы 84.000 няфяря чатмышды. Ящалинин 90
% - ни тцркляр, 9 % - ни лязэиляр, удин вя даь йящудиляри тяшкил
едирди. Даирядя 26 кянд совети варды. Шящяр ящалисинин сайы 24 27.000 няфяр арасында иди. Кянд ящалиси ясасян арпа вя буьда
беъярирди. Щямчинин барама гурду йетишдирилир, гоз вя фындыг
тядарцк олунурду. Кяндлярдя сянайе обйектляри олмадыьындан
чялтикдян башга щеч бир мящсул ихраъ олунмурду.
Бюлэянин сярщядляриня Варташен (индики Оьуз) вя Гах дахил
иди. Бурада 21.186 няфяр йашайырды. 12 кянд совети варды.
Цмумиликдя, бюлэя ящалисинин ясас мяшьулиййятини ипякчиликля
йанашы гоз вя фындыг тядарцкц, ят вя дяри мящсуллары истещсалы,
мейвячилик, тцтцнчцлцк вя щейвандарлыг тяшкил едирди.
1929 - ъу ил ийун айынын 19- да Азярбайъан ССР ХКС-нин
гярарына ясасян Загатала –Нуха бюлэя Иъраиййя Комитясинин
мцраъияти нязяря алынараг Нуха ады дяйишдирилиб Шяки адландырыл
мышды. Гярары Азярбайъан МИК тясдиг етмишди.
Цсйан яряфясиндя Шякидя сосиал-игтисади вя мяняви-психоложи
вязиййят олдугъа эярэин иди. Щакимиййят нцмайяндяляри «дцшмян
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цнсцрляриня гаршы мцбаризя» шцары алтында халгын мадди вя
мяняви щяйатына мцдахиля едирди. «Мцбариз аллащсызлар»
ъямиййяти тяряфиндян тюрядилян гейри-яхлаги щярякятляр дя йерлярдя
наразылыгла гаршыланырды. Верэилярин аьырлыьы нятиъясиндя Шякидя
сяняткарлыг демяк олар ки, ифлас щяддиня чатмышды. Щятта бир груп
даббаг - Ялякбяр Щаъы Мустафа оьлу, Идрис Щаъы Салам оьлу,
Щцсейн Салам оьлу, Рясул Мящяррям оьлу, Исмайыл Ъяфяр оьлу
вя диэярляри кустар истещсала гаршы йеридилян сийасятдян, фящлялярля
кяндлиляр арасында йол верилян айры-сечкиликдян наразы олмалары
барядя ХКС-нин сядриня яризя йазмышдылар.
Шяки цсйанынын башында Баш Шабалыд кянд сакини Молла
Мустафа Мяммяд оьлу Шейхзадя дурурду. Молла Мустафа
савадлы, поетик илщама малик бир шяхс олмушду. Молла Мустафа
иля йанашы полковник Бящрам бяй Нябибяйов да цсйан рящбяри
кими даща чох фярглянмишди.
Шякидя дцнйайа эюз ачан Бящрам бяй Нябибяйов СанктПетербургдакы Константин артиллерийа мяктябинин мязуну иди.
1918-1920-ъи иллярдя Гарабаьда ермяниляря гаршы дюйцшмцшдц.
Шякидя цсйан башланаркян Б.Нябибяйов Шяки щярби
комиссарлыьында сяфярбярлик шюбясиня рящбярлик едирди.
Цсйан рящбярляриндян бири дя Щцсейн Ясядулла оьлу иди.
Онун бабасы Шякинин Инчя кяндинин газысы олмушду. Щцсейн
бяйин атасы бир мцддят кянддя йашадыгдан сонра шящяря
кючмцшдц.
Цсйан щярякатында фярглянян шяхслярдян бири дя Ясядулла
Садыхов иди. Вахты иля Щаъы Зейналабдин Таьыйевин йанында
гуллуг етмиш Я.Садыхов рус дилиндя тящсил алмышды. Эюйнцк кянд
коперативиндя мцщасиб ишляйирди.
Яслян Анадолудан олан Исмайыл Щаъы яфянди, Мустафа бяй
Ялиъанбяйов вя вахтиля Охуд кяндиндя барамаачан мцяссися
сащиби олмуш Кор Умар да цсйанын тяшкилиндя фярглянмишдиляр.
Цсйан 1930-ъу ил апрелин 13-дя башлады. Бюйцк яксяриййяти
суварилярдян ибарят олан 200 няфяр цсйанчы щямин эцн Эюйнцк
(шимал-гярб) вя Зяйзид-Бидейиз (ъянуб-шярг) истигамятляриндян
шящяря щцъум едиб ону яля кечирирляр. АК (б) П Нуха Район
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Комитясинин биринъи катиби Риза Бабайевин Бакыйа вердийи
мялуматда бидирилирди ки, Нухайа щцъум едян цсйанчыларын сайы
500 няфярдян артыг имиш. Шящяр цч эцн цсйанчыларын ялиндя галыр.
1930-ъу ил апрелин 16 вя 17-дя Бакыдан эялян орду щиссяляри
цсйаны амансызлыгла йатырыр. Цсйанын йатырылмасында 64-ъц
Гафгаз полку, 66-ъы Гафгаз ескадронунун 9-ъу полкунун бир
ротасы вя 4-ъц полкун ротасы иштирак етмишляр.
Гошун динъ ящалийя дя диван тутмуш, цсйанын баш вердийи
кяндляр йандырылмышды. Апрелин 12-дян 17-дяк 180 адам юлдц
рцлмцш, 150 няфяр йараланмыш, кцтляви щябсляр заманы 865 няфяр
тутулмуш, онлардан 226 няфяриня цсйанда иштирак иттищамы иряли
сцрцлмцшдц. Цсйанын йатырылмасында иштирак едян щюкумят гцв
вяляриндян 73 няфяр щялак олмуш, 98 няфяр йараланмышды.
Цсйанчыларын бир щиссяси мцгавимят эюстяря билмядикляри
цчцн даьлара чякилмиш, гачагчылыгла мяшьул олмушлар. Нухада
гачагчылыг щярякаты 10 илдян артыг давам етмишди. Шякинин Баш
Зяйзид кянд сакини Аббас, Худу Ибращим, Варташенин (индики
Оьуз району) Мухас кяндиндян олан Тапдыг, Шякинин Бидейиз
кяндиндян олан Ъяфяр, Баш Эюйнцк кянд сакинляри Йунус вя
Кярим даьлара чякиляряк юз ятрафларына йерли сакинляри
топламышлар. Гачаглар бир сыра кяндляри нязарят алтына алмаьа
мцвяффяг олмушлар. Бу ися йухары даиряляри «наращат» етдийиндян
гяти тядбирляр эюрцлмясини тяляб етмишляр. Л.Берийа Тифлисдян
М.Ъ.Баьырова эюстяриш вермишди ки, цсйанчылара гаршы мцбаризя
цчцн ашаьы совет фяалларындан ибарят дястяляр йарадылмалы, онлар
цсйанчылардан вя йерли ящалидян алынан силащларла тяъщиз едилмялидирляр.
Йухарыларын эюстяриши ясасында тяшкил олунан дястяляр тезликля
гачагларын нязаряти алтында олан Дящня кяндиня щцъум едирляр.
1930-ъу ил апрелин 17-дя Молла Сцбщан Йусиф оьлу, Щаъы
Мящяммяд Садиг оьлу, Щябиллащ Мустафа оьлу, Щаъы Щцммят
Гасым оьлу, Мяммядщясян Ъялил оьлу, Щаъы Ибращим, Мустафа
Салман оьлу кянддя эцллялянирляр. Ийирми цч няфяр кянд сакиниМящяммяд Микайыл оьлу, Зцлгядяр Муса оьлу, Щцсейн
Сцлейман оьлу, Яли Щаъы Гасым оьлу, Зякяриййя Казым оьлу,
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Искяндяр Казым оьлу, Щаъы Гузу Садиг оьлу, Мащмуд Щаъы
Гузу оьлу, Мящяммяд Муса оьлу, Абдуращман Абдулла оьлу,
Гаффар Сцлейман оьлу, Исаг Люйман оьлу, Мухтар Мяммяд
оьлу, Йусиф Мяммяд оьлу, Ялияшряф Ибадулла оьлу, Ъамал
Ибадулла оьлу, Яйри Ибадулла оьлу, Зийад Ъялал оьлу, Щаъы Йусиф
Кцмчцзадя, Щамил Ъямаляддин оьлу, Нясруллащ Мяммяд оьлу,
Магсуд Гядир оьлу вя Язиз Ъямил оьлу сцрэцня эюндярилдиляр.
Шяки гачагларындан Аббас ъясаряти вя мярдлийи иля
кяндлилярин щюрмятини газанмышды. Яввялляр милис ишчиси олмуш
Аббас халга олан зцлмцн шащиди олмуш, йерли-йерсиз донослар
ясасында голчомаг вя йа варлы ады иля эцллялянян щямйерлиляринин
фаъиясиня дюзмямиш, нящайят дайысы Щидайяти щябс етмяк
щаггында она верилян эюстяриш Аббасын сябр касасыны
долдурмушду. О, досту Худу Ибращимля гачагчылыьа башламышды.
Танрыверди Шяриф, Ящмяд Щцмбят, Щайыл, Щидайят, Алы, Аслан,
Исфяндийар, Яшряф, Кор Умар вя Абдулла гачаг Аббасын ян
йахын силащдашлары олмушлар. Прокурор Ашот Ишханйан, ДСИ-нин
ямякдашлары Тер-Григорйан, Завен Айрийан, Равел Шаломер,
Иван Йеромин Гачаг Аббасы яля кечирмяк цчцн план щазырлайырлар. Тер-Григорйан вя Сурен Мыкыртычйан ипяк фабрикини йандырмаг вя буну тюрядянлярин гачаглар олдуьуну йаймагла
гачаглары халгын эюзцндян салмаьы планлашдырырлар. Бу ермяни
фырылдаьындан хябяр тутан Аббас Шякийя эяляряк фящляляри бу
ниййятдян хябярдар едир вя Сурени юлдцрцр.
Гачаг Аббасын фяалиййятиндян яндишялянян Дювлят Сийаси
Идаряси (ДСИ) яслян Лянкярандан олан Ящмяди Зяйзид
ятрафындакы мешяйя мешябяйи тяйин едир. Верилян тапшырыьа эюря,
Ящмяд тезликля кянд ящалиси, о ъцмлядян Аббасын аиляси иля
йахынлашмалы, аилянин севимлисиня чеврилмяли иди. Аз мцддят
кечдикдян сонра Хуб Ящмяд ады иля танынан ъасус мешябяйи
Аббасын аиляси иля ялагя йарада билир. Гыса мцддятдя Аббасын
гардашлары Мяммяд вя Исраил щябс олунур вя эцллялянирляр, анасы
Мядиня, оьланлары Фяррух вя Бялйар, гызы Физаля щябс едилирляр.
Хуб Ящмяд яввялъядян сийаси идаря иля разылашдырылмайа ясасян
шящяря эяляряк Аббасын аилясини заминя эютцрцр, явязиндя ися Мя244

диня анайа билдирир ки, бцтцн бунларын мцгабилиндя
оьланларындан биринин цзя чыхмасы ваъибдир. Бу мялумат Аббаса
чатдыгдан сонра о, Хуб Ящмядя инанмадыьыны билдирир. Арадан
аз мцддят кечдикдян сонра Ящмяд Физаля иля евляняряк аилянин
цзвцня чеврилир. Бундан сонра Аббас гардашлары Ящмяд вя
Йусифин цзя чыхмасына разылыг верир. Лакин гардашлар тяйин олунан
йеря эялян кими щябс олунурлар. Ящмяд бу ишдя яли олмадыьыны
мяктуб васитясиля Аббаса билдирся дя, Аббас бу ишин онун
тяряфиндян тюрядилдийини анлайыр. Она эюря дя, нювбяти эюрцшдя
Аббас Хуб Ящмяди эцлляляйир, Физалядян олан ики ушаьы ися ушаг
евиня верирляр. Нящайят, гачаг Аббас да пусгуйа дцшцр.
Пусгуда дуран дястяйя рящбярлик еян Бадалйан вя Вартанын
дястяси иля Аббасын дястяси арасында дюйцш башланыр. Мцщасиряйя
дцшян Аббасын силащдашлары вурулур, Аббас юзц ися бир нечя
йердян йара алмасына бахмайараг ахыра гядяр вурушур вя сон
эцллясини юзцня вурур. 1939-ъу илдя зяйзидли Худу Ибращим
Абдулла оьлунун вя бидейизли Ъяфяр Мирзя оьлунун дястяляри дя
ляьв едилир.
Нуха-Загатала даирясиндя гачагчылыг щярякатынын мяшщур
сималары сырасында Варташен (индики Оьуз) районунун Мухас
кяндиндян олан Тапдыг Цзейир оьлу Микайылов, яслян Шякинин
Зяйзид кяндиндян олан Мяъид Исмайыл оьлу Мащмудов да
варды.
Бюлэянин ъоьрафи мювгейи цсйанчыларын ишини асанлашдырса
да, онлара гаршы мцбаризя сянэимирди. Даьыстан вя Эцръцстан
сярщяд хятти вя чятин кечилян даь бюлэяляри цсйанчыларын
сыьынаъагларына чеврилмишди. Ян тящлцкяли груплар Ъар, Ялиабад
вя Нухада иди. Ъар вя Ялиабад ели кющня Загатала даирясиня
баьлы олан Ялиабад, Ъар вя Мухаг даирялярини бирляшдирирди.
Бунларда йашайан 31.000 няфяр ящалинин 21.000 няфяри тцрк,
10.000 няфяри авар, сахур вя диэяр азсайлы халглара мянсуб иди.
Бюлэядя Ислам Гараоьлу (кечмиш Ялиабад вя Мухаг даирясиндя)
вя Ябдцлмяъид Бабайевя (кечмиш Ъар даиряси) баьлы дястяляр
щазыр вязиййятдя идиляр. Цсйанчылар халгдан дястяк эюрцрдцляр.
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Дястя бюлэянин щюрмятли вя варлы инсанлары иля ялагя йаратмышды.
Диэяр бюлэялярдя олдуьу кими, бурада да цсйан йатырылды.
Антисовет чыхышларын эцълц олдцьц бюлэялярдян бири дя Ширван
иди. Азярбайъан К (б) П МК – нын мялуматына эюря, 1930 - ъу
илдя Уъар даирясиндя бир коммунист юлдцрцлмцш, Эянъя «Гызыл
Улдуз» коллектив тясяррцфаты атяшя тутулмушду. 1930 - ъу иллярдя
Шамахы, Мярязя вя Гарасу елляриндя дя бу ъцр щадисяляр баш
вермишди. Баш верянлярин гаршысыны алмаг цчцн бюлэяйя 65 няфярлик
бир дястя эюндярилмишди. «Тройка» тяряфиндян 11 няфяр эцлля
лянмишди. Юлдцрцлянлярин 8- и торпаг сащиби, 2- си дин адамы, бир
няфяр ися сырави кяндли иди. Августун 30 - да цсйанчы дястянин
рящбяри Мухтар Бякироьлу да щябс олунмушду.
1930 - ъу илин нойабр айында Гара Мярйям кяндлиляри
советляря гаршы цсйан галдырдылар. Совет дястяляри онларла да
амансыз давранды. 1931-ъи илин нойабр айында кечирилян ямялиййат
нятиъясиндя Эюйчай, Зярдаб, Уъар, Кцрдямир вя диэяр бюлэялярдя
советляря гаршы вурушан Мящяммяд Щясян оьлу Хялиловун
рящбярлик етдийи цсйанчы дястяляр ляьв едилмиш, цсйанчыларын бир
щиссяси Ирана гача билмишди.
1930 - ъу илдя Губада 200-300 няфярлик бир груп советляря
гаршы чыхмыш, мцбаризя цчцн даьлара чякилмишляр. Онларын
рящбярляри Щафиз Яфянди олмушду.
1930 - ъу илдя Бакы кяндляриндяки чыхышлар щямин дюврдя баш
верян Нахчыван, Гарабаь, Эянъядяки чыхышлардан даща еткили
олмушду. Бакы кяндляриндя 30- а йахын цсйанчы дястя фяалиййят
эюстярирди. Яэяр 1930- ъу илин апрелин 19-на Бакы ятрафында 7.919
дювлят тясяррцфаты вардыса, цсйанчыларын щцъумлары нятиъясиндя
онларын сайы 5.794 - я енмишди.
Вярэядцздя (Йардымлы) 2 бюйцк цсйанчы дястя фяалиййят
эюстярмишди. Бяръан дястясинин башында Щясян Исаоьлу, Эцдяляр
дястясинин башында Ъанкиши Муртузоьлу дурурду. Бяръан
дястясини арадан галдырылмасы цчцн цсйанчы аиляляриндян 42 няфяр,
Эцдяляр дястясиндян 5 няфяр эюзалтына алынды. 1930 - ъу ил март
айынын 15- дян сонра Лянкяранла сярщяд бюлэясиндя 117 киши,
Зянэиландан 100 няфяр Ирана гачмышды.
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1930 - ъу илин йазында Лянкяран даирясиндяки торпаг сащиб
ляриндян зорла 2.750 пуд буьда мцсадиря едилмишди. Мцсадиря
олунмасына вя диэяр зоракы щярякятляря гаршы халг цсйана
башлады. 69 торпаг сащиби, 38 дин адамы, 10 мцсаватчы вя
диэярляри советляря гаршы чыхыш етдиляр. Нятиъядя 116 няфяр щябс
олунду. Онларын 48 няфяри торпаг сащиби иди. Лакин цсйанлар
сянэимяди. 1933- ъц илдя Лянкяранда советляря гаршы чыхышларын
мяркязи Эярмядцк вя Вярайцл кяндляри олду. Болади групу да
хейли фяаллашмышды. Хцсуси хидмят органлары тябии ки, онлары
арадан галдырды.
Астарада вязиййят эетдикъя кяскинляширди. Орада 183 торпаг
сащиби, 13 цсйанчы дястя, онлары дястякляйян 23 няфяр, 5 гачаг, 40
няфяр советя нифрят бясляйян вя 14 дин адам варды. Бундан башга
Иранда олан Ящмяд Рясуловун дястяси иля ялагяли 12, Ряшит ханын
дястяси иля ялагяси олан 10, Хялил бяйин дястясиня баьлы 12, Аьа
Дадаш Ъямиловун дястясиня баьлы 6 няфяр фяалиййят эюстярирди. 600
няфярлик кичик силащлы груп советляря гаршы мцбаризя мягсядиля
даьлара чякилмишди.
Астарада цсйанчылара рящбярлик едян Шащнамаз советляри
горхуйа салмышды. Шащнамаз Дадашоьлу Астара бюлэясинин
Кялянби кяндинин варлыларындан иди. Азярбайъан советляшяндя
советляря гаршы чыхан Щаъы Шейхя кюмякчилик етмишди. Ейни
вахтда Хялил бяйля ялагяли олан дястяляря дя рящбярлик етмишди. 5 ил
щябс ъязасы алан Шащнамаз 1926- ъы илдя азад олундугдан сонра
йенидян цсйанчылара гошулмуш, 1929 - ъу илдя тякрар щябс
олунараг Сибиря сцрэцн едилмишди. Сцрэцндян эери дюндцкдян
сонра Губанын кяндляриндян бириня сыьынан Шащнамаз Мирзя
Дадашоьлу иля ялагя йаратмышды. 1930 - ъу илдя Шащнамаз
Гарабаьа гачараг Астарадакы цсйанчылара рящбярлик етмяйя
башламышды. Дястянин идеоложи рящбяри ися Хялил бяй иди. Шащнамаз
1930-1931- ъи иллярдя сярщядди кечяряк Ирандакы дястялярля дя
ялагя йаратмышды.
Шащнамазын бюлэядяки щярякятляри советляри наращат
етдийиндян она гаршы ямялиййат щазырланмаьа башлады. Щяйата
кечирилмиш ямялиййат нятиъясиндя цсйанчыларла ялагяси оланлар щябс
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олундулар. Щябс олунанларын 221- и сяс щцгугу ялиндян алынмыш
торпаг сащиби, 71- и ортабаб кяндли, 26 - сы йохсул, 2 – си муздлу
ишчи иди. Шащнамаз дястясинин арадан галдырылмасы цчцн 4.258
рубл вясаит айрылмышды. Ямялиййатын эедишиндя 250 баш ири вя хырда
буйнузлу щейван ящалидян алынмыш вя Астара Юлкя Гурулуш
Комитясиня тяслим едилмишди. Беляликля, юлкядя совет идаря системи
йенидян гурул мушду.
Советляря гаршы цсйанынгалхдыьы йерлярдян ян бюйцйц Эянъя
найищяси иди. 1930 - ъу илдя Самухда Мящяммяд Яли, Шамхорда
(Шямкирдя) Ябдцл Яли Курулук, Алпантда Мящяммяд Гасым,
Пойлуда Исмайыл аьа Ибращимоьлу, Ашаьы Алпантда Яли Рза иля
ялагяси олан дястяляр, Няриманкянд кянд совети сядри Ябдцл
Щясянзадя, Азярбайъан МИК цзвц Тащирли вя диэярлярини
болшевикляр эцллялямишдиляр.
Эянъядя советя гаршы эцълярин арадан галдырылмасы
мягсядиля 2 алай бюлэяйя эюндярилмиш, 1930- ъу ил сентйабр
айында 113 торпаг сащиби, 39 варлы, 147 ортабаб вя 2 диндар щябс
олунмушду.
1930 - ъу илин нойабр айында Азярбайъанда 19 террор ямяли
щяйата кечирилир. Онларын бюйцк бир гисми Гарабаь, Ширван вя
Эянъя бюлэяляриндя баш вермишди. Террорчуларын ясас щядяфи
коллектив тясяррцфатлар, совет идаря системиндя вязифя тутанлар иди.
Берийанын рапортунда билдирилирди ки, октйабр айында
Азярбайъанда 542 адамын бирляшдийи 77 цсйанчы дястя вардыса,
нойабр айында онларын сайы 1240- а чатмышды. Эянъя, Шамхор,
Эядябяй, Аьъакянд, Самух, Гасым Исмайыллы вя Товузда 1.091
цсйанчынын бирляшдийи 41 дястя фяалиййят эюстярирди.
Диэяр бюлэялярдя олдуьу кими, Эянъядя дя цсйанлар
амансызлыгла йатырылды. Хейли мигдарда силащ вя сурсат яля
кечирилди. 1931- ъи илин йанвар – март айларына олан мялумата
эюря Эянъя бюлэясиндя 83.710 тцфянэ, 1.619 тапанъа, 2.127 ов
тцфянэи, 109.789 эцлля, 9 ял бомбасы, 30 динамит яля кечирилмиш,
652 цсйанчы, 606 террор цзвц щябс олунмушду. Силащларыны тяслим
етмядийи цчцн 39 няфяр совет фяалы, цсйана галхмыш 46 няфяр,
мцхтялиф фяалиййятдя олан 193 няфяр киши юлдцрцлмцшдц. Гасым
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Исмайыллыда Чайлы дяс тясиня мянсуб Ъума Яли Мяммядоьлу,
Щцсейн Дямироьлу, Йунус Ъяфяроьлу, Щцсейн Исамилоьлу вя
башгалары щябс олун- мушду.
Беляликля, 1930 - ъу иллярин антисовет цсйанлары да болше
викляшмянин илк илляриндя олдуьу кими йатырылмыш, минлярля инсан
доьма йурд - йуваларындан дидярэин салынмышлар.
Азярбайъан
халгынын
милли сцверенлик цьрцнда
мцбаризясини гысганълыгла гаршылайан мяркяз «гулдур-гачаг
дястялярини» ляьв етдикдян сонра милли-мядяни ирся гаршы «тотал
мцщарибя» елан етди. Илк олараг Азярбайъан ССР МИК вя
Азярбайъан ССР ХКС 1928-ъи ил ийулун 21-дя «Азярбайъанда
йени тцрк ялифбасынын иъбари вя гяти олараг тятбиг олунмасы
щаггында» гярар гябул етди. 1929-ъу ил йанварын 1-дян йени
ялифбайа кечилмяси рясмян елан олунду. Азярбайъандан сонра
Юзбякистан, Газахыстан вя диэяр мцттяфиг республикалар, мухтар
республикалар вя вилайятляр дя йени ялифбайа кечдиляр.
Йени ялифбайа кечид республикада бирмяналы гаршыланмады.
«Мцсават» вя «Иттищад» партийаларынын бир сыра нцмайяндяляри,
дин хадимляри, зийалылар йени ялифбанын тятбигиня гаршы чыхдылар.
«Эянъ Азяр» тяшкилаты йени ялифбанын тятбигини бойкот етди. Бир
сыра районларда ачыг чыхышлар баш верди.
Йени ялифбайа гаршы чыханлар билдирирдиляр ки, яряб
ялифбасындан имтина едилмяси гядим мядяниййятдян имтина
едилмяси демякдир. Яслиндя ися оппонентляр эениш халг кцтлясинин
яряб ялифбасыны билмямясини, халгын савадланмасы цчцн даща
чевик графиканын тятбигинин ваъиблийини вя бир сыра юлкялярин дя
йени ялифбайа кечмялярини нязярдян гачырмышдылар.
Ващид шякля салынмыш латын ялифбасы Азярбайъанда 1932-ъи илин
ийунунда гябул едилди. Лакин мцсялман юлкяляриндя латын графикасына кечид щярякатынын эцълянмяси мяркязи разы сала билмязди.
Одур ки, 30-ъу иллярин орталарында Мяркязин тякиди иля щеч бир
лцзум олмадыьы щалда рус-кирил графикасына кечилмяси уьрунда
«щярякат» башлады. Мяркяз бир сыра халгларын рус дилини юйрянмяйя
5.6. Мцстягиллийин дайагларына милли - мядяни дяйярляря щцъум
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мейилли олмасындан истифадя едяряк руслашдырма сийасятиня
цстцнлцк верди. ЦИК (б) П вя ССРИ ХКС-нин «Гейри-рус
мяктябляриндя рус дилини иъбари гайдада юйрянмяк щаггында»
хцсуси гярары да бу мягсядя хидмят едирди.
Бу гярардан аз сонра Азярбайъан ССР Али Советинин сессийасы
1939-ъу илин ийулунда Латын ялифбасынын кирилля явяз едилмяси щаггында
ганун гябул етди вя ганын 1940-ъы ил йанварын 1-дя гцввяйя минди.
20-ъи иллярин яввялляриндя Азярбайъанда савадсызлыьын ляьви,
мядяни ингилаб пярдяси алтында милли дяйярляря, адят-яняняляря
гаршы мцбаризя башланмышды. Яряб ялифбасынын дяйишдирилмяси
халгын 1300 иллик мядяниййятиня бюйцк зярбя вурурдуса, 10 ил
сонра йенидян латындан кириля кечилмяси Азярбайъан иля Тцркийя
арасында мяняви йахынлашманын гаршысынын алынмасына вя
руслашдырма сийасятиня хидмят едирди. Яряб вя латын графикасы иля
йазылмыш истяр дини, истярся дя диэяр китабларын уъдантутма
йандырылмасы мянявиййата вурулмуш од иди.
Гыса бир мцддятдя Азярбайъанда ики дяфя ялифба дяйишиклийи
щяр щансы цстцн ъящятляриня бахмайараг милли мядяниййятимиздя
йад тясирляря йол ачды. Дярсликляр рус дилиндян тяръцмя едиляряк
мяъбурян мяктябляря верилди. Рус дилли ядябиййатын сайы артды.
Милли айинляр дя дяйишикликляря мяруз галды. Милли мусиги
ятрафында йаранан дискуссийалар ъябщялянмяйя эятириб чыхарды.
Онсуз да аз савадлы олан ящали гыса заман кясийиндя гябул
едилмиш ялифба лабиринтиндян хилас ола билмяди.
Гадынларын йени ъямиййят гуруъулуьуна ъялби щамар
олмады. Онларын партийа, совет вя тясяррцфат ишляриня ъялби, хцсуси
иля, чадра мясяляси етиразларла гаршыланды.
Бцтцн юлкядя олдуьу кими, Азярбайъанда да дин хадимляри
сыхышдырылмаьа башланды. Ибадят йерляри кцтляви сцрятдя дини
идарялярин ялиндян алынараг китабханалара, клублара, идман
мейданчаларына чеврилди. Гуран зярярли китаб кими гадаьан
едилди. 1929-ъу илдя Азярбайъан гязаларындакы 120 мясъид бинасы
зябт едилиб мяктяблярин истифадясиня верилди.
1929-1937-ъи иллярдя
Бакыда Бибищейбят мясъиди,
Ямиръанда Шямси Ясядуллайев мясъиди, Аь шящярдя Шибайев
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килсяси, мцгяддяс Мярйям католик костйолу вя бир сыра башга
ибадят оъаглары баьланды.
1920-ъи ил апрелин 28-дя Бакыда,
5.7. Милли тящсилин
сонралар ися тядриъян Азярбайъан гяза
тяшкилиндя яйинтиляр

ларында щакимиййяти зорла зябт едян
болшевикляр, бцтцн сащялярдя олдуьу кими
маариф вя тящсил системиндя дя йени совет
гайдалары ады алтында антиазярбайъан маариф
вя мядяниййят сийасяти йеритмяйя башладылар.
Милли тящсил яняняляри нязяря алынмадан
Совет Русийасынын али тящсил системи
Азярбайъанда щяйата кечирилмяйя, рус елмипедогожи гцввяляри «гардашлыг кюмяйи» ады
алтында тящсил оъагларында йерляшдирилмяйя Д.В.Голубйатников
башланды. Кифайят гядяр «милли кадрларын олмамасы» бящаня
эятириляряк йени йарадылмыш али мяктяблярин тядрис-педагожи вя
елми щейяти тяркибиня диэяр миллятлярин нцмайяндяляри-рус
алимляриндян вя «бейнял милял тялябялярдян» - ясасян рус, ермяни,
йящуди вя диэяр миллятлярдян олан «коллекив щейят» ъялб олунду.
1921/1922-ъи тядрис илинин яввялиндя Харков Тибб Институтундан
профессор С.Н. Давиденков, Москва Щярби Тибб Академии
йасындан досент Ф.Н. Илйин, Крым Универси тетиндян профессор
Н.Г. Ушински, Москва Университетиндян профессор М.А.Членов,
Ростов-Дон Университетиндян А.О.Капитски, К.А.Орлов,
А.И.Шишков, Харков Университе тиндян профессор К.Н.Малиновски
Бакы Университетиня дявят едилдиляр.
1921-ъи илдя Бакы Политехник Институтуна
профессорлардан Л.С. Лейбензон, П.П. Лунин,
З.Б.Йелйашевич, В.П. Смирнов-Лоэинов, П.Й.
Ростовсев, А.Харазов, И.И.Фигуровски, В.Д.
Маленйук,
В.
С.
Успенски, В.А.Удинтсов;
1922
-ъи
илдя
профессорлардан
И.Г.
Йесман, П.И. Кузнетсов,
Н.Й.Марр
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В.В.Бартолд

К.П.Покровски, Д.И.Головкин, М.В. Довнар-Заполски, К.С.
Волнер; 1923 - ъц илдя профессорлардан Н.Н. Иовлев, С.Н.Усатый
Бакы Политехник Институтуна, рус мусигичиляриндян Г.Г.Шаройева,
А.А.Александров, Й.А.Добро хотов, профессорлар дан М.П.
Пресман,
И.А.Айсберг,
мцяллимлярдян
Й.Н.Горскайа,
М.А.Колотова, В.А.Николски, дирижор И.И.Чернйа ховски,
виоленчел чалан Л.С. Растропович, Белорусийа Дювлят
Консерваторийасынын профессору М.С. Келман вя б. Азярбайъан
Дювлят Консерваторийасына дявят олундулар.
1924-ъц илдя эюркямли рус алимляриндян академик
И.М.Гупкин,
И.И.Мешшанинов,
В.В.
Бартолд,
Д.В.Голубйатников, Н.Й.Маар, профессор Н.Н.Ашмарин,
А.Н.Самойлович, П.К.Жузе Азярбайъанын али мяктябляриня
мцщазиря охумаьа эюндяриляряк тядрисин вя елми ишлярин
тяшкилиндя иштирак етдиляр.
Бу сябябдян дя, болшевиклярин рящбярлийи иля щяйата
кечирилян мядяни тядбирляр щаглы олараг щям дахилдя, щям дя
коммунист режиминдян наразы олуб, хариъя мцщаъирятя эетмиш
маарифчи зийалыларын етиразына сябяб олду.
1920-ъи илин апрел чеврилишиндян сонра вятяни тярк едян
мцщаъирляр 1921 -1922 - ъи иллярдя Истанбулда М.Я.Рясулзадянин
башчылыьы иля «Йени Азярбайъан мядяни-милли комитяси» адлы
тяшкилат йаратдылар. Бу тяшкилата ишьалдан сонра Азярбайъан али
мяктяб ляриндян щеч бир ясас олмадан сийаси бахышларына эюря
хариъ едилмиш варлы бяй, мцлкядар вя сащибкарларын ушаглары,
щабеля АДР щюкумятинин Гярби Авропайа вя Тцркийяйя али
тящсил алмаьа эюндярдийи тялябяляр дя гошулдулар. Онлар
Русийанын Азярбайъаны ишьал етмяси, онун сийаси, щцгуги вя
мядяни мцстягиллийини боь масы, юлкянин совет империйасы ясаряти
бойундуруьу алтына салынмасы иля разылашмырдылар.
Совет щюкумяти дя юз нювбясиндя бу щяряката сийаси дон
эейдиряряк онлары яксингилабчы тяшкилатын цзвляри кими гялямя
верир, тяшкилат цзвлярини «позуъулуг ишляри апармагда» иттищам
едирди.
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20-ъи иллярин биринъи йарысында али мяктяб тялябяляри вя
мцяллимляр арасында «синфи дцшмян ахтармаг» вя онлары мцхтялиф
бящанялярля лякяляйиб сырадан чыхармаг, щятта гисмян мящв
емяк хятти нятиъясиндя онларла эцнащсыз али мяктяб мцяллимляри
«ифша едил мишдиляр».
1923-ъц илдя Азярбайъан Халг Маариф Комиссарлыьынын
дявяти иля тцрк дили вя ядябиййаты сащясиндя эюркямли педагог вя
тядгигатчы алим Исмайыл Щикмят Тцркийядян Бакыйа эяляряк Али
Педагожи Институтда дярс демишди. О, Бакыда Тцркийя консуллуьу
иля эуйа сых ямякдашлыг етмякдя, консуллуьун тапшырыгларыны
йериня йетирмякдя вя «антисовет фяалиййят эюстярмякдя»
эцнащландыры лараг Азярбайъаны тяъили тярк етмяйя мяъбур едилди.
Йахуд, вахты иля «Иттищад» партийасынын цзвц олан вя 20-ъи иллярдя
Али Педагожи Институтда чалышан Мустафа Тофиг, Акифбяй, Абдулъяфяр Яфяндийев вя б. «Тцркийя полис идарясинин вя тцрк
ордусунун кечмиш забитляри» олмагда, «тялябяляр ичярисиндя
пантцркизм идейаларыны йайан ъясуслар» кими иттищам олунараг
щябс олундулар.
30-ъу иллярдян башлайараг башга республикаларда олдуьу
кими, милли Азярбайъанда да руслашдырма сийасятини щяйата кечирян
Москва бу реэионларда юзцня мющкям елми вя мяняви дайаг йаратмаг мягсядиля рус дилинин мяъбури юйрядилмяси хяттини щяйата
кечирмяйя башлады. Бу дюврдя Азярбайъан партийа тяшкилатлары вя
республика щюкумяти органларында яйляшян рящбярлярин «йцксяк
бейнялмилялчилик принсипляриня алудячилийи вя сядагяти» сябябли
Азярбайъан али мяктябляриндя Москванын тялябляринин йериня
йетирилмяси вя Азярбайъан али мяктябляриндя гейри - азярбайъанлы
мцяллимляря - руслара, ермяниляря, йящудиляря вя б. ещтийаъ
олмадыьы щалда кадр щазырлыьында тялябя континэентинин гябулу
заманы гейри - миллятлярин нцмайяндяляринин ушагларына эениш йер
верилмяси нятиъяси иди ки, сонракы иллярдя респуб ликанын партийа вя
совет тяшкилатларында бу гябилдян олан мязунларын рящбяр ишя кечмяляри асанлашды вя онларын республика халг тясяр рцфатыны идаря
етмяляри иля нятиъялянди.
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1920-1941-ъи иллярдя милли-мядяни дяйярлярин ляьвиня башлайан мяркяз зийалыларын физики вя мяняви репрессийасыны давам
етдирди. Əlimərdan bəy TopчubaĢov, Ъeyhun Hacibəyli, Mirzə
Бala Məmmədzadə, Almas Ġldırım, Əbdцlvahab Yurdsevər,
Kərim Odər, Əhməd Cəfəroğlu, Abbasqulu
Кazımzadə,
Məmmədəli Rəsuloğlu, Hцseyn Baykara, Məmmədsadiq Aran,
Цmmцlbanu (Бanin) və baĢqaları Азярбайъанын ишьалына гаршы
мцбаризяни давам етдирдиляр.
Mцhacirətдя олан A.Ġldırım, Kərim Йaycılı, Əli Vulkan,
Teymur AtəĢli və baĢqalаrı poeziya sahəsində, Ə.Аğaoğlu,
Цmmцl banу, C.Hacıbəyli, Səməd Ağaoğlu, Qurban Səid nəsr
yaradıcılığı сащясиндя камил ясярляр йаратдылар. Цmmцlbanunun
«Nami» (1943), «Qafqaz gцnləri» (1945), ««Paris gцnləri»
(1947), «Ernest Yunkerlə gюrцĢ» (1951), «Mən tiryəкi seчdim»
(1959), «Sonra» (1961), «Yad Fransa» (1968), «Son цmidin
чağırıĢı» (1971), «Ġvan Buninin son hюcəti» kimi bədii nəsr
nцmunələri, Səməd Аğaoğlunun «Strasburq xatirələri»,
«Щцrriyyət», «Юyrətmən Qafur», «Bюyцk ailə», «Hцcrədəki
adam», «Qatırın юlцmц», «Babamı xatırlarkən»” və «Babamın
arkadaĢları» əsərləri мцщаъирят ядябиййатынын ən dəyərli nцmunələrindəndir.
M.Ə.Rəsulzadənin «Azərbaycan Cцmhuriyyəti», «Ġstiqlal
məfkurəsi və gənclik», «Qafqaz tцrkləri», «Ġсtilaчı sosializmin
iflası və demokrasinin gələcəyi», «ЧağdaĢ Azərbaycan
ədəbiyyatı»,
M.B.Məmmədzadənin
«Milli
Azərbaycan
hərəkatı», Hilal МцnĢinin «Azərbaycan Cцmhuriyyəti»,
Ə.Cəfəroğlunun «Azəri ədəbiyyatında istiqlal mцcadiləsi» və s.
əsərlərиндя Азярбайъан халгынын милли-азадлыг мцбаризяси, милли
мцстягиллик идейалары ясас йер тутурду.
Азярбайъанда ися совет ядябиййатынын формалашмасы вя
инкишафы юлкядяки иътимаи-сийаси вязиййятя уйьун давам едирди.
Зийалыларымыз, о ъцмлядян шаирляр вя йазычылар йерли-йерсиз
тязйигляря мяруз галыр, «идейа» азарына тутуланларын гязябиня туш
эялирдиляр. М.Мцшфиг, Щ.Ъавид, Й.В.Чямянзяминли, Яли Нязми,
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Ъ.Ъаббарлы, вя онларла башгалары ядалятсиз тянгид олундулар.
М.Мцшфигин «Оху тар» шери беляляриня нцмунядир.
Тябии ки, ядяби ъябщя арасында йаранан гаршыдурма республиканын ядяби мцщитиня мянфи тясир эюстярирди. Нятиъядя, Й.Чямянзяминли, Щ.Ъавид, С.Щцсейн, С.Мцмтаз, Б.Чобанзадя,
Т.Шащбази
Симург,
Я.Нязми,
театр
хадимляриндян
А.М.Шярифзадя, Ц.Ряъяб вя онларла диэярляри 37 - ъи иллярин
репресссийасынын гурбаны олдулар. Онлардан бири дя Салман
Мцмтаз иди.
Салман Мяммядемин оьлу Ясэяров
(Мцмтаз) (1884-1941) 1884-ъц илдя Шякидя
анадан олмушду. Аиля вязиййяти иля ялагядар
Ашгабадда мящялля мяктябиндя охуйан
Салман Шярг ядябиййатыны, яряб, фарс вя урду
диллярини юйрянмишди. Орта Асийа, Сибир,
Забайкалйе вя Гафгаз шящярляриндя тиъарятля
мяшьул олан С.Мцмтаз 1908-ъи илдян
Азярбайъан мятбуаты иля ялагя йаратмыш,
«Молла Нясряддин», «Зянбур», «Кялниййят»,
«Тути», «Гуртулуш» журналларында, «Сяда», СалманМцмтаз
МцмМцмтаз
«Тярягги», «Эцняш», «Игбал», «Йени игбал»,
«Ачыг сюз»
гязетляриндя шер вя фелйетонлары дяръ едилмишди.
Салман Мцмтаз 1918-ъи илдя Ашгабаддан Бакыйа кючцр,
АХЪ-нин мядяни гуруъулуг ишляриндя йахындан иштирак едир.
Азярбайъанда совет щакимиййяти гурулдугдан сонра шифащи халг
ядябиййатынын вя классик ирсин топланмасы иля мяшьул олан С.
Мцмтаз 1920-1937-ъи илляр арасында 24 китаб, 70-дян чох мягаля
чап етдирмиш, 100-дян чох Азярбайъан вя Йахын Шярг шаири
щаггында тядгигат апармышды.
Алимин «Азярбайъан ядябиййаты» башлыьы ады алтында чап
олунмуш китаблары,
чохсайлы мягаляляри, арашдырмалары
Азярбайъан ядябиййаты тарихинин юйрянилмясиндя дяйярли
гайнаглардыр. Салман Мцмтаз милли бахышларына эюря тягиб
олунмуш, репрессийайа мяруз галмышдыр.
Дяйярли Азярбайъан зийалыларындан бири дя Т.Шащбази иди.
255

Шащбази Таьы Аббас оьлу; Симург (18921938)
Бакыда
анадан
олмушду.
Моллаханада,
«рус-мцсялман»
мяктябляриндя охуйан Таьы Шащбази сонра
Бакы шящяри биринъи реалны мяктябиндя орта
тящсил алмыш, Харков Университетинин тибб
факцлтясини (1918) битирмишди. Харковда
охуйаркян
тялябялярин
эизли
ингилаби
дярнякляриндя иштирак етмишди. 1915-ъи илдя
Русийа Сосиал Демократ Фящля (б)
Таьы Шащбази
Партийасынын тялябя фраксийасына дахил олан
Т.Шащбази 1917-ъи илдя Бакыйа эяляряк «Щцммят» тяшкилатында
чалышмыш, гязетин няшриндя фяал иштирак етмишди. Т.Шащбази 1918-ъи
илдя Украйнайа дюняряк Харковда гязет редактору олмушду. О,
1919-ъу илдя Москвада яввял Халг Милли Ишляр Комиссарлыьынын
Загафгазийа мцсялман шюбясиндя катиб, сонра Шярг Халглары
Коммунист Тяшкилатлары Мяркязи бцросунда шюбя мцдири
вязифясиндя чалышмышды.
Апрел ишьалындан сонра Бакыйа гайыдан Таьы Шащбази Азярбайъан Халг Сящиййя комиссарынын, халг маариф комиссарынын
мцавини, Мяркязи Иъраиййя Комитясинин катиби, «Маариф вя мядяниййят» журналынын редактору, Али Педагожи Институтун директору,
АДУ-нун ректору вя с. мясул вязифялярдя ишлямишди. 20-ъи ясрин
10-ъу илляриндян бядии йарадыъылыгла мяшьул олан Таьы Шащбази Симург бир-биринин ардынъа щекайяляр няшр етдирмиш, бядии
йарадыъылыгла йанашы, дюври мятбуатда да мцнтязям чыхыш етмиш,
«Игбал», «Доьру сюз», «Щцммят», «Маариф вя мядяниййят»,
«Шярг гадыны» вя с. гязет вя журналларда мягаляляр дяръ
етдирмишди.
Шащбази 1937-ъи ил мартын 4-дя «Эизли милли-тямайцлчцляр
групуна мяхсуслуьуна, яксингилаби миллятчи чыхышларына эюря»
партийа сыраларындан азад едилмиш, ийулун 11-дя щябс олунмушду.
1938-ъи ил йанварын 2-дя эцллялянмяйя мящкум едилмиш, щюкм
йериня йетирилмишди. 1956-ъы илдя она бяраят верилмишди.
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20-30-ъу иллярин репрессийасына мяруз галанлар арасында
театр вя кино хадимляри, мусигичиляр, инъясянят хадимляри дя
олмушдур. А.М.Шярифзадя, Цлви Ряъяб дя беляляриндяндир.
Şərifzadə-Abbas Мirzə Mirzə Əbdцl
rəsul oğlu (1893-1938) Шамахы шящяриндя
мцəllim ailəsində дцнйайа эюз ачмышды.
Atası Сeyid Əzim ġirvaninin «Цsuli-cədid»
məktə
bində
dərs
demiĢ,
teatrla
maraqlanmıĢdı. ġярифзадяnın teatr aləminə
yaxın olan əmisi Mirzə Məmmədtağı ilk
dəfə ону səhnəyə həvəsləndirmiĢdi. 1895-ci
ildə ġərifzadənin ailəsi ġamaxıdan Bakıya
А.Шярифзадя
kючmцĢdц. O, 1906-cı ildə ibtidai məktəbi
bitirəndən sonra gimnaziyaya qəbul olunmuĢ, lakin xəstələndiyindən təhsilini yarımчıq buraxmıĢdı. ġərifzadə hələ məktəbli ikən həvəskar teatr tamaĢalarının iĢiraчkısı olмуш, 1908-ci
ildən tаlеyini həmiĢəlik teatra bağlaмыш, сящнядя ilk dəfə
Ж.Б.Молйерин «Zorən təbib» tamaĢasında lal qız rolunda чıxıĢ
etmiĢdi. Чox keчmədən o, H.Əрəblinski məktəbinin Ģagirdi və
davamчısı kimi Ģюhrətlənмишdi.
1910-cu ildən «Səfa», «Nicat» xeyriyyə cəmiyyətlərinin
teatr truppalarında чıxıĢ eдян Аббас Мирзя 1913-cц ildən
Azərbaycanın rayonlarına, Orta Asiya, ġimali Qafqaz,
Volqaboyu, Ġranа qastrol səfərinə чıxmıĢdı. ġərifzadə bacarıqlı
rejissor kimi də tanınmıĢdı.
1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan
sonra o Azərbaycan Dюvlət Teatrında (indiki Azərbaycan
Dюvlət Милли Akademik Dram teatrı) fəaliyyət gюstəряряк milli
teаtrın təĢəkkцlцnə чalıĢмышdı. O, kino sənəti ilə dя yaxından
maraqlanмыш, «BayquĢ»” (1924, rej. Q.Kravчenko) filmində xan
roluну йаратмышды. Sonralar o, kinoda rejissoр kimi fəaлiyyət
gюstərmiĢ, «Bismillah» (1925), «Hacı Qara» (1929), «Məhəbbət
oyunu» (1934) bədii filimlərini və «Azərbaycana səyahət» (1926)
sənədli filmini чəkmiĢdi. ġərifzadə 1928-ci ildə Azərbaycan
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Dюvlət Opera Teatrının baĢ rejissoru olmuĢ, «Əsli və Kərəm»,
«AĢıq Qərib» və «ġah Ġsmayıl» operalarını tamaĢaya qoymuĢdu.
30 illik səhnə fəaliyyəti ərzində ġərifzadə milli, eləcə də
dцnya klassiklərinin əsərlərində mцxtəlif rollar oynamıĢ, Cəfər
Cabbarlının «Aydın» əsərinдə Aydın, «Od gəlini»ndə Elxan,
«Oqtay Eloğlu» nda Oqtay, H.Cavidin «Ġblis» ində Ġblis,
«Knyaz» da Knyaz, «SəyavuĢ» da SəyavuĢ, «ġeyx Sənan» da
ġeyx Sənan, V.ġekspirin «Hamlet» ində Hamlet, «Otello» da
Otello, «Maгbet» də Maгbet, A.PuĢkinin «Dubrovski» sində
Dubrovski, M.Qorkinin «Həyatın dibində» Baron və s. zəngin
obrazlar qalareyası yarat mıĢdı.
А.М.Шярифзадя дя минляръя Азярбайъан зийалысы кими репрес
сийанын гурбаны олмушду. О, 1937-ъи ил декабрын 4-дя 3240 № ли
ордерля Азярбайъан ССР Ъинайят Мяъяллясинин 68-ъи маддясиня
ясасян евиндя щябс олунмушду. Ахтарыш заманы онун евиндян
театр гылынъы, ики театр тапанъасы мцсадиря едилмишди.
А.М. Шярифзадянин щябсиня даир иттищамлар олдугъа
мараглыдыр. Беля ки, 1937-ъи ил ийунун 24-дя узун ишэянъялярдян
сонра Рущулла Ахундов ифадя верир ки, Аздраманын мцдири Яли
Кяримов Аббас Мирзя Шярифову вя Мирзяаьа Ялийеви антисовет
тяшкилата ъялб етмишди. Октйабрын 11-дяки диндирилмядя о,
Бакыдакы антисовет тяшкилатынын цзвц кими Дювлят Думасынын
сабиг цзвц Мяммяд Йусиф Ъяфяров, Йазыычылар Иттифагынын цзвц
Щцсейн Садыг, шаир Ящмяд Ъавад, йазычы, «Мцсават»ын
Истанбулдакы консулу Йусиф Вязиров (Чямянзяминли), мяшщур
диссидент шаир Щцсейн Ъавид, бядии техникумдан Ряфибяйов,
Новруз Аьайев, Ябдцррящим Яшряфов, Оруъ Оруъов, Исабяй
Ашуров, Йазычылар Иттифагындан Атабаба Мусаханлы, бястякар
Цзейир Щаъыбяйов, халг артистляри Мирзяаьа Ялийев вя Аббас
Мирзя Шярифзадянин адларыны «чякир».
1937-ъи илин ийунун 23-26-да диндирилян Яли Кяримов ися
мцстянтигин артист А.М Шярифовун яксингилабы тяшкилатын цзвц
олмасы барядя суалына рядд ъавабы вермишди. Чох чякмядян
1937-ъи ил октйабрын 13-дя Я.Кяримов эцллялянмишди.
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А.М.Шярифзадя 1937-ъи ил декабрын 9-да ХДИК ДТИ-нин ЫЫЫ
шюбяси 2-ъи бюлмясинин ряиси В.А.Май тяряфиндян диндирилмяйя
башланмыш, 1938-ъи ил йанварын 9-да алтынъы дяфя диндирилян
А.Мирзя иряли сцрцлян иттищамлары рядд етмишди. Гязет сатан,
тяхрибатчы Яли Щясян Аббас оьлу, Мащмудов Мащмуд, Щясян
Яршади онун цзцня дурмуш, Иран консуллуьу иля ямякдашлыгда
иттищам етмишляр. Лакин сонралар мялуим олмушдур ки, бцтцн
бунлар сахта иттищамлар имиш.
1938-ъи ил октйабрын 19-да хцсуси цчлцк Шярифов Аббас
Мирзя Рясул оьлуну ямлакы мцсадиря олунмагла эцллялянмяйя
мящкум етмишди.
Атасынын талейи иля марагланан А.М.Шярифзадянин гызы
Фирянэизя 1955-ъи илдя мялумат верилмишди ки, атасы 1941-ъи илдя
инфарктдан вяфат етмишди. Гярибя мянтигдир, 1938-ъи илдя
эцллялянмиш адам 3 илдян сонра инфарктдан вяфат етмишди.
1955-ъи ил октйабрын 19-да - 17 ил сонра Аббас Мирзянин
оьлу Гаратайа билдирирляр ки, атасынын щцгуглары юзцня
гайтарылмыш, бяраят верилмишди.
Цлви Ряъяб Молла оьлу Шашыгзадя 1901-ъи
илдя Батумда анадан олмушду. Азярбайъан
Драм Театрынын артисти ишляйян Цлви Ряъяб
яксингилаби буржуа-миллятчи тяшкилатын цзвц
кими, 1937-ъи ил сентйабрын 15-дя 1425 № ли
ордерля Азярбайъан ССР Ъинайят Мяъяллясинин
72 вя 73-ъц маддяляри иля щябс едилмишди.
Илк диндирилмядя Ц.Ряъяб она гаршы иряли
сцрцлян иттищамлары рядд ется дя, 1937-ъи илин
нойабрын 15-дяки диндирилмядя яксингилби бурЦлви Ряъяб
жуа-миллятчи тяшкилатын цзвц олдуьуну, совет
щакимиййяти ялейщиня цсйан мювгейиндя дайандыьыны, 1936-ъы илдя
АК(б) П МК катиби М.Ъ.Баьыров ялейщиня щазырланан суи-гясд
щаггында мялуматы олдуьуну «етираф едир».
1938-ъи ил йанварын 2-дя Бакыда ССРИ Али Мящкямясинин
Щярби Коллеэийасынын баьлы иъласында Ц.Ряъябин ишиня бахылыр. 20
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дягигя чякян иъласда она юлцм щюкмц кясилир. Щюкм щямин эцн
йериня йетирилир.
1955-ъи илдя баъылары Алтун вя Неврестан гардашлары Цлвинин
талейи иля баьлы ССРИ Баш Прокуроруна мцраъият едирляр. Щямин
илин август айында Азярбайъан Дювлят Драм Театрынын директору
Адил Исэяндяров вя халг артистляри Мустафа Мярданов, Исмайыл
Даьыстанлы, Барат Шякинскайа, Таьызадя вя Мярзиййя Давудова
онун щаггында Баш Щярби прокурорлуьа мцсбят хасиййятнамя
эюндярирляр.
1955-ъи ил нойабрын 19-да ССРИ Али Мящкямяси Щярби
Коллеэийасы Ц.Ряъяб щаггында 1938-ъи ил 2 йанвар тарихли щюкмц
ляьв едир. Шашыгзадя Цлви Ряъяб Молlа оьлу бяраят алыр.
Азярбайъан инъясяняти-мусиги, кино, тясвири вя декоратив
сяняти дя 20-30-ъу иллярдя аьыр дюврцнц йашамышды.
Милли сийасятдя баш верян яйинтиляр нятиъясиндя
республиканын эюркямли партийа вя дювлят хадимляриндян
Р.Ахундов,
Д.Бцнйадзадя,
М.
Щаъыйев,
Ч.Илдырым,
М.Исрафилбяйов (Гядирли), Я.Щ. Гарайев, М. Гулийев,
Г.Мусабяйов, М.Няриманов, Щ.Рящманов, Щ.Султанов, С.М.
Яфяндийев, мядяниййят вя елм хадимляриндян Щ.Ъавид,
М.Мцшфиг, Б.Талыблы, В.Хулуфлу, Й.В.Чямянзяминли, Я.Ъавад,
Т.Шащбази, М.Ъуварлински, Б.Чобанзадя, Б.Щясянбяйов вя б.
мящв едилдиляр.
1937-ъи илдя Азярбайъанда «халг дцшмяни» кими минлярля
адам эцллялянмиш вя йа Сибиря сцрэцн едилмишди. 1937-ъи илин
декабрын сонуна кими, тякъя Хязяр Эямичилийи Идарясиндян 200
няфяр ишчи, 19 эями капитаны репрессийайа мяруз галмышды. Хязяр
эямичилийинин ряиси И.Менйайлов, онун мцавини С.Савиних, сийаси
шюбя ряиси Щ.Рящманов, Бакы лиманынын ряиси Щцсейнов, эями
тямири заводунун директору Шнейдер, бир чох эямилярин капитаны
щябс олунмуш вя мцщакимя едилмишляр.
М.Ъ.Баьыровун эюстяриши иля Азярбайъан Фювгяладя
Комиссийасынын сабиг сядри Н.Рзайев, маариф халг комиссарлары
М.Шащбазов вя М.Ъуварлински, кинофото сянайеси идарясинин
ряиси Г.Султанов, Азярбайъан ДИК идаря ряисинин мцавини
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О.Нодев, Азярбайъан Фювгяладя Комиссийасынын сабиг
ямякдашы И.Шямсов, ЗСФСР ХКС сядри Г.Мусабяйов, Губа
РИК-нин сабиг сядри М.Мяммядханов, сабиг Азярбайъан ССР
торпаг комиссары М.Щцсейнов, ядлиййя комиссары А.Султанова,
торпаг комиссарынын сабиг мцавини Б.Гарин вя башгалары щябс
олунмуш вя сахта иттищамларла мящкум едилмишляр.
М.Ъ.Баьыров вя онун кампанийасынын сахталашдырылмыш иттищамлары нятиъясиндя бир мящкямя просесиндя 300 няфярдян артыг
партийа вя совет ишчиси, о ъцмлядян 32 район партийа комитяси
катиби, 28 район иъраиййя комитяси сядри, 18 халг комиссары вя
онларын мцавинляри, 66 мцщяндис, Гызыл Орду вя Щярби Дяниз
Донанмасынын 88 командири вя сийаси ишчиси, 8 профессор щябс
едилмиш, онлар йа узун мцддятя азадлыгдан мящрум едилмиш, йа
да эцллялянмишляр.
Партийа вя совет кадрлары сырадан чыхарылдыгдан сонра щядяф
зийалылар олду. Цмумиййятля, 1937-1938-ъи иллярдя Азярбайъанда
сахта итищамларла 40 миня йахын адам ъинайят мясулиййятиня ъялб
едилмишди. 1937-1940-ъы иллярдя орта щесабла щяр ил 12 мин адам
щябс едилмишди. 30-40-ъы вя 50 - ъи иллярин яввялляриндя 70 миндян
чох адам ъяза тядбирляринин гурбаны олду ки, онларын 29 мини
зийалыдыр. Даща сонра кяндля «щесаб чцрцдцлдц».
Бцтцн бу щалларын тюрядиъиси М.Ъ.Баьыровун ятрафында ъям
ляшмиш гейри-миллятлярин нцмайяндяляри, хцсуси иля ермяниляр иди.
Аъынаъаглы щалдыр ки, Баьыровун дюврцндя Азярбайъандакы 51
райондан 31-дя, о ъцмлядян Астара, Астраханбазар, Зянэилан,
Самух, Масаллы, Лянкяран, Нахчыван, Бакы вя б. район вя шящяр
лярдя - ХДИК-нин район бюлмясинин башында ермяниляр
дурмушду.
Эюрцндцйц кими, шяхсиййятя пярястиш, «Баьыровчулуг»
режими он минлярля йарадыъы зийалынын, партийа вя совет ишчисинин
мящвиня сябяб олмушду. Азярбайъан халгы, онун габагъыл
дястяси олан зийалылар юлкянин мцстягиллийи уьрунда язмля
мцбаризя апармыш, бу йолдакы чятинликляря синя эярмиш, милли
мцстягиллик уьрунда ъанларындан кечмишляр. Бу просес мцщарибя
илляриндя вя ондан сонракы йарымясрдя дя давам етмишди.
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ВЫ Ф Я С И Л
Азярбайъан Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя.
Милли суверенлик уьрунда мубаризя
6.1. Икили йанашманын
аъы нятиъяси

Азярбайъанын Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя иштиракы, о ъцмлядян ъябщянин
нефт вя нефт мящсуллары иля тямин едилмясиндя Азярбайъанын ролу
мясяляси совет тарихшцнаслыьында, мцщарибяйя даир мемуарларда
биртяряфли ишыгландырылмышдыр.
Гялябянин сябябляри садаланаркян арха иля ъябщянин бирлийи,
ордунун мяняви сявиййяси, сосиалист сянайеси, совет вятянпярвярлийи, партийанын ролу юн плана чякился дя, бурада ясас йер Русийайа
верилмиш, «гардаш республикалар» ын, о ъцмлядян Азярбайъанын
ролу «унудулуб». Анъаг Икинъи Дцнйа мцщарибясинин щадисяляри
эюстярди ки, бу мцщарибя техника, моторлар мцщарибяси
олмушдур. Минлярля танк, тяййаря, суалты вя суцстц эямиляр нефт
мящсуллары иля ишлямишди. Бах, еля бу сябябдян дя, вермахтын планында Гафгазын яля кечирилмяси, нефт районларыны тутмаг мцщцм
йер тутурду.
Совет тарихчиляри бу щягигяти билсяляр дя, нядянся Азярбайъанын мцщарибядяки иштиракыны, хцсусян ъябщянин йанаъагла
тямин олунмасында Бакы нефтчиляринин ямяйини лазымынъа гиймятляндирмямишляр. Чохъилдлик «ССРИ тарихи» ндя эюстярилир ки,
стратежи мал олан нефтин чыхарылмасында ясас ролу Урал, Сибир,
Поволжйе ойнамышдыр. Ейни фикирляр «Международные отношения
после второй мировой войны» адлы цмумиляшдририъи ясярдя дя
тясдигини тапмышдыр. Орада да гейд едилир ки, Щитлер стратегляри
икинъи бешиллик илляриндя йарадылан Урал вя Сибир металлурэийа
базаларынын ящямиййятини гиймятляндиря билмямишляр.
Мцщарибя дюврц статистик кцллиййатларында, щюкумят сяняд
ляриндя, цмумиляшдириъи ясярлярдя диэяр фактларла да растлашырыг.
Рягямляря диггят йетиряк: Совет-алман мцщарибяси башлайанда
нефт чыхарылан районларда нефт щасилаты ашаьыдакы кими иди: Гафгаз
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(Бакы), Грозны, Майкоп-87,1 %,Волга-Урал-6%, Газахыстан вя
Орта Асийа-4,8 %, Узаг Шярг 2,1%. Демяли, Гафгазда истещсал
олунан нефт 87,1 % иди. Онларын ичярисиндя ися Бакы цмуми нефтин
71,0 % ни верирди. 1941-ъи илдя Азярбайъан нефтчиляри гаршысында
23 милйон тон нефт щасил етмяк вя орта суткалыг щасилатын 63.014
тона чатдырылмасы вязифяси гойулмушду. Азярбайъанын мцщарибя
дюврц тарихинин эюркямли тядгигатчысы, Азярбайъан МЕА-нын
мцхбир цзвц, мярщум Г.Я.Мядятов юзцнцн «Азярбайъан
Бюйцк Вятян мцщарибяси иляриндя.1941-1945» китабында йазыр ки,
1941-1942-ъи илдя «…Й.Мяммядялийев, Р.Исмайылов, В.Гутыйра
вя б. йцксяк кейфиййятли бензин вя башга нефт мящсуллары истещсалы
цчцн 17 мцщцм техноложи просеси ишлядиляр вя истещсалата тятбиг
етдиляр».
М.Аббасовун «Баку в годы Великой Отечественной войны»
китабында охуйуруг ки, 1941-ъи илдя 930 нефт гуйусу газдылар, 752
гуйуну истисмара вердиляр. Демяли, Бакы нефт истещсалы, щямчинин
ъябщянин нефт вя нефт мящсуллары иля тяминатында юндя эедирди.
Тарихшцнаслыгда раст эялирик ки, мцщарибянин сонуна йахын
Бакыда нефт истещсалы азалараг 14,6 %-я енмишди. Бунун ясас сябябляриндян бири иди ки, ДМК-нин гярарына ясасян 1941- ъи илин ЫЫ
йарысы вя 1942-ъи ил ярзиндя бцтцн газма конторлары Шяргя кючцрцлмцшдц. Нефт аваданлыгларынын тяхминян йарысы, мцщяндистехники кадрлар «Икинъи Бакы» районуна эюндярилмишди. Бу
сябябдян дя, тарихи ядябиййатда «Икинъи Бакы» нын ролу шиширдилир.
Аьыр вя фювгяладя шяраитя бахмайараг 1941-ъи илдя Бакыда
23,5 милйон тон нефт чыхарылмышды. Нязяря алсаг ки, бу дюврдя
юлкядя 33 милйон тон нефт чыхарылырды, онда Бакынын пайы айдын
олар. 1941-ъи илдя Бакы Цмумиттифаг щасилатынын 71,2%-ни
вермишди. 1941-ъи ил планына вахтындан яввял - 19 декабрда ямял
едян Азярбайъан нефтчиляри нефт чыхарылмасы планына 102%, нефт
емалы планына 122,8%, бензин истещсалы планына 118% ямял
етмишляр.
1942-ъи илдя Азярбайъан нефтчиляри гаршысында юлкяйя 18,2
милйон тон нефт верилмяси вязифяси гойулмушды. Анъаг Бакы
мядянляринин реал вязиййяти бахымындан бу план гейри-реал иди.
Буна бахмайараг, Азярбайъан нефтчиляри 15,7 милйон тон нефт,
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йахуд цмумиттифаг щасилатынын 71,7%-ни верди. Цмумиликдя,
1942-ъи илдя ССРИ-дя 21,9 милйон тон нефт чыхарылмышды.
1942-ъи илин сонунда авиасийа бензининин щяъми азалыр. Бу
ялбяття, мяркязин республика рящбярлийиня ъидди тязйиг етмяси,
вязиййяти дцзэцн гиймятляндирмямясиндян иряли эялирди. Бунун
бариз нцмунясидир ки, Л.Берийанын Азярбайъан К (б) П МК-йа
эюндярдийи телеграмда Бакы нефт заводларынын иши гейригянаятбяхш щесаб олунурду.
1943-ъц илдя Азярбайъан нефтчиляри гаршысына 12,9 милйон тон
нефт чыхарылмасы вязифяси гойулур. Бакы нефтинин ящямиййятини
нязяря алан ДМК 1943-ъц ил ийул айынын 1- дя «Азярбайъан нефт
сянайесиня кюмяк щаггында» гярар гябул едир. ДМК юз
ещтийатларындан нефт сянайесинин ещтийаълары цчцн 150 автомашын
вя диэяр няглиййат нювляри айырыр.
1943-ъц илдя юлкядя чыхарылан 17,9 милйон тон нефтин 12,7
милйон тону Азярбайъанда щасил едилир. Бу цмумиттифаг нефтинин
71 %-ни тяшкил едирди. Айры-айры эюстяриъиляр цзря дя Азярбайъан
нефтчиляри фярглянирляр. Беля ки, Азярбайъан нефт емалы сянайеси
1943-ъц илдя авиасийа бензини истещсалы цзря плана 134%, керосин
истещсалы цзря 101,7%, дизел йанаъаьы истещсалы цзря 139,6%,
авиасийа йаьы истещсалы цзря 105,7%, донанма мазуту истещсалы
цзря 162% ямял едирляр.
Илк бахышда бу рягямляр ади статистик эюрцнтц йарадыр. Яслиндя ися, щяр бир рягямин архасында эярэин зящмят, вятянпярвярлик рущу дурурду.
Азярбайъан нефтчиляри бцтцн чятинликляря бахмайараг 1944ъц илдя дя эярэин ишлямиш вя 1944-ъц илдя иттифагда чыхарылан 18,3
милйон тон нефтин 11,8 милйон тонуну, йахуд 64,5% -ни Бакы
нефтчиляри вермишди. 1945-ъи илдя Бакы 11,9 милйон тон нефт
истещсал етди. Бу цмумиттифаг нефтинин 59% -ни тяшкил едирди.
Цмумиликдя, 1941-1945-ъи илярдя ССРИ-дя 110,6 милйон тон
нефт чыхарылмышды. Онун 75,2 милйон тону (68 %) Бакынын пайына
дцшцрдц. Икинъи Дцнйа мцщарибяси дюврцндя (1939 -1945-ъи илляр)
ССРИ-дя 172 милйон тон нефт чыхарылмышды ки, ондан 118,9 милйон
тонуну, йахуд 69% -ни Бакы вермишди.
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1941-cи иl 22 иyun! Адамлар динъ
ямякля мяшьул олдуьу заман алман-фашист
гошунлары гяфлятян щцъум етдиляр. Юз аталары
вя гардашлары иля бирэя милйонларла инсан, ясасян дя эянъляр юлцмдирим мцбаризясиня башлады.
Щярби ямялиййатлар апарылмасы сащясиндя ики иллик тяърцбяйя
малик 5,5 милйонлуг алман-фашист ордусу мцщарибя яряфясиндя
Совет Иттифагынын сярщядляриндя ъямляшдирилмишди. Бу ордунун
тяркибиндя 4.300 танк, 24.980 щярби тяййаря, 190 дюйцш эямиси,
44.200 топ варды. Дцшмянин шиддятли тязйиги гаршысында мцщарибянин 6-ъы эцнц Минск ялдян эетди. Бир айдан сонра артыг дцшмян
Ленинградын вя Смоленскин, 3 айдан сонра Москванын щяндявяриндя иди. Бу вахта гядяр 3 милйон адам щялак олмушду.
Силащлы гцввялярдя артыг 11 милйон адам сырадан чыхмышды. Бу, о,
демяк иди ки, яслиндя йени орду йаратмаг лазым эялмишди. Фашист
ордулары бюйцк бир яразини яля кечирмишдиляр ки, щямин яразидя
сянайе мящсулларынын цчдя бири истещсал едилирди. Ясас ярзаг
ещтийаты орада иди.
Брест галасынын, Одессанын, Кийевин, Смоленскинин, Туланын, Севастополун, Гафгазын, Москванын, Ленинградын, Сталинградын мцдафиясини, Харковун, Черниковун, Днепропетровскинин, Кийевин азад едилмяси уьрунда шиддятли дюйцшляри, Днепр сащилляринядяк вурушмалары, Донбасын, Таман йарымадасынын, Украйнанын, Белорусийанын, Прибалтиканын азад едилмясини дцнйа
щеч заман унутма йаъагдыр. Нящайят, Полша, Румынийа, Йунаныстан, Йугославийа, Чехословакийа, Маъарыстан, Австрийа халглары азад едилди вя фашист пайтахты Берлин алынды.
Dцnya yanьыnыnыn odlu-alovlu няфяси 60-dan чох юлкяни бцрцмцшдц. Yцz mиlyonlarla иnsan fяlakяt вя бядбяхтлик gиrdabыna
salыnmышды. Бюyцk mцharиbяdя 50 mиlyonдан артыг иnsanыn hяyatыna son qoyuldu. Bu иnsanlarыn hamыsы эцллядян щялак олмамышдылар. Onlar юлдцрцлмцш, аъындан щялак олмуш, йаралардан кечинмиш,
газ камераларында боьулмуш, бombalar altinda hяlak olmuш,
щябс дцшярэяляринин собаларында йандырылмышдыр. Ясирликдя ишэянъяляр верилмиш инсанлар, аълыгдан, хястяликдян, мящрумиййятлярдян,
6.2. Дюйцш
мейданларында
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нящайят тящгирляря дюзмяйяряк щялак олмуш адамлар унудулмамалыдыр. Нящайят, бу эцн йашайан, ялил вя шикяст олан ата вя
бабаларымыз щяр ъцр гайьы иля ящатя олунмалыдыр. Онларын дюйцш
йолу торпагларынын 20%-дян чоху ишьал олунмуш Азярбайъан
вятяндашлары цчцн ясил вятянпярвярлик мяктябиня чеврилмялидир.
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя ялдя олунмуш гялябядя ня Али
Баш Команданын, ня дя сырави дюйцшчцнцн ролуну азалтмадан
гяти вя бирмяналы шякилдя дейя билярик ки, гялябянин щягиги йарадыъысы вя гящряманы халгдыр. Бу халгларын ичярисиндя Азярбайъан
халгы шяряфли йерлярдян бирини тутур.
Мцщарибя илляриндя Ленинград, Москва, Севастопол, Одесса, Сталинград, Кийев вя диэяр шящярляр уьрунда, Гафгаздакы шиддятли дюйцшлярдя, Днепр чайыны дюйцшя-дюйцшя кечмякдя, Авропа
юлкяляринин фашист ишьалчыларындан тямизлянмясиндя, партизан
ямялиййатларында, Берлин уьрундакы дюйцшлярдя Азяр байъан
дюйцшчцляри иэидлик эюстярмишляр.
Йалныз бир атыъы полкундан ибарят олан Брест гарнизону
дюрд тяряфдян мцщасиряйя алынмасына бахмайараг, бир айдан
чох фашистлярля иэидликля вурушмуш, юз дюйцш баъарыьы иля дцшмяни
щейран етмишди. Qalanыn mцdafияsиndя Azяrbaycanыn 44 няфяр
эянъи иштирак етмишди. Onlardan И.Сяфяров, А.Иманов,
М.Мяммядов, М.Ибращимов, Щ.Щагвердийев, М.Гядиров,
Я.Ялийев, Д.Абдуллайев вя башгалары хцсуси мярдлик эюстярмишляр.
Ишьалчыларын planыnda Lenиnqradыn zяbt edиlmяsи xцsusи yer
tuturdu. Mцharиbяnиn иlk aylarыnda Lenиnqrad uьrunda ишьалчылара гаршы мцбаризядя иэидлик вя qяhrяmanliq нцмуняляри эюстярдийиня эюря юлцмцндян сонра «Ленин» ордени иля тялтиф едилмиш 22
йашлы гящряман тяййарячи Щцсейнбала Ялийев дюйцшлярдя 4
дцшмян тяййарясини мящв етмишди. 1941-ъи ил ийунун 13-дя
Щ.Ялийев нювбяти учушдан гайыдаркян гяфлятян булудлар
арасындан 3 фашист тяййарясинин чыхдыьыны эюрцр. Гейри-бярабяр
дюйцшдя ики фашист тяййарясини вуруб йеря тяййарячи йараларынын
чох олмасына бахмайараг цчцнъц тяййарянин цзяриня шыьыйыр вя
ону вурур. Дюйцшдя 17 йара алмыш Щ.Ялийев юз тяййарясини йеря
саламат ендиря билир.
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Щ.Ялийевин дюйцшдцйц щиссянин командири вя комиссары
гящряманын атасына йаздыьы мяктубда Щцсейнин ъяназяси юнцндя фашист яълафларыны амансыз сурятдя гыраъагларына анд ичдиклярини, вятяня, халга сон няфясинядяк садиг олан достлары иля фяхр етдиклярини йазыр вя гящряманын хатирясини даим йашадаъагларыны
бидирирдиляр.
Азярбайъан халгынын бу эянъ гящряманынын образы халг
шаири Мяммяр Ращимин «Ленинград эюйляриндя» поемасында,
В.Калинскайанын «Ирадя», И.Пасинканын «Язямятли Сталин шащини», Д.Гланын «Юлмяз гящряман» ясярляриндя, диэяр щекайя вя
очерклярдя ябядиляшдирилмишди.
Илk azяrbaycanli тяййарячи Yusиf Hцseyn оьlu Qulиyev дя гящряманлыг эюстярмишди. 1941-ъи илин йайында о, Ленинграда щцъум едян 4 фашист тяййаряси иля тякбашына дюйцшя эириб онлардан
икисини мящв етмиш, икисини ися эери гачмаьа мяъбур етмишди.
Ленинград уьрунда дюйцшлярдя Шимал донанмасынын снайперчиси Мяммядяли Аббасовун 1943-ъц илдя шяхси щесабында 166
юлдцрцлмцш фашист вар иди. «Бакинский рабочий» гязети йазырды ки,
ясир алынмыш алман забити истинтаг заманы демишди ки, мащир
снайпер М.Аббасовун гящряманлыьы алман эенералына да
мялумдур. Эенерал М.Аббасову юлдцрмяк вя йа ясир алмаг цчцн
8 уста автоматчы айырмыш вя онлара биринъи дяряъяли хач вяд етмишди.
Ленинградын мцдафиясиндя Азярбайъанлы дюйцшчцляр – Бакы
аероклубунун йетишдирмяляри Щцсейн Баьыров, Йевэени Сыгангов,
Асяф Сямядов, Александр Шитов вя башгалары да иштирак етмишляр. Ленинград уьрунда азярбайъанлы дюйцшчцлярин дюйцш хидмятляри
«Бакинский рабочий» гязетиндя дяръ олунмуш мяктубда беля
характеризя
олунурду
«…Ленинград
ъябщясиндя ити эюзлц, мющкям билякли, гялби
гялябяйя инамла долу онларъа Загафгазийалы
снайперляр вардыр. Онлар бцтцн ъябщянин севимлиси олуб, азадлыг севян Азярбайъан
халгынын шяряфини йцксялдирляр».
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Исрафил
Мяммядов

Novqorod yaxыnlыьыndaki Pustиnka kяndи uьrunda
дюйцшлярдя гящряманлыг эюстярян Иsrafиl Мящяррям оьлу
Mяmmяdovun иэидлийиня бцтцн юлкянин халглары щейран галмышды.
И.Мяммядов юзцнцн «ППД» автоматы иля 70 дцшмян ясэяр вя
забитини, 6 няфярлик дястяси иля 2 баталйон алман автоматчысыны
мящв етмишди.
«Красная звезда» гязети мцщарибя ъябщяляриндя дюйцш
достлуьуна щяср етдийи баш мягалядя йазырды: «Яэяр сиз билмяк
истясяниз ъябщя достлуьу, дюйцшдя гаршылыглы йардым нядир, онда
Совет Иттифагы Гящряманы Исрафил Мяммядова вя онун
йолдашларына бахын».
1941-ъи ил декабр айынын 11-дя Исрафил Мяммядова Совет
Иттифагы Гящряманы ады верилди.
Шаир Матусовски И.Мяммядову беля тяряннцм етмишди:
О рус дастанларында, кобзарлар няьмясиндя
Сядяфли саз устады ашыгларын сясиндя,
Чох тяряннцм едилмиш йенилмяз гящряманды
О, гартал баласыдыр, бюйцк бир пящляванды!
Сян дя Мяммядов кими алыб силащы яля
Доьма язиз Вятяни гору мярданяликля!
Москва
уьрунда
азярбайъанлы
дюйцшчцляр-топчу
М.Пашайев, прожекторчу Ящмядов, рабитячи М.Хялилов,
Ф.Ибращимов вя башгалары дюйцш шцъаяти эюстярмишляр.
1942-ъи илин йайында алман-фашист ордусу Авропада 2-ъи
ъябщянин ачылмамасындан истифадя едяряк ещтийат гцввялярини
топлайа-топлайа ирялиляйирди. Артыг Сталинград, Волгабойу
районлары вя Загафгазийа тящлцкя гаршысында иди.
Stalиnqrad vuruшmalarыnda Oqnevиn 16 няфярлик эянълярдян
ибарят topчu batareyasi 4 saat ярзиндя дцшмянин 59 tanki иля вурушмушду. Батарейанын 7 няфяри азярбайъанлы иди. Top nишanчысы
Ф.Ящмядов, топ сцрцъцсц Шащвялийев, топ нишанчысы Бахышов,
кяшфиййатчы А.Вялийев, долдуруъу И.Мяммядов вя башгалары
дюйцшдя гящряманъасына щялак олмушлар.
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Лянкяранлы Балоьлан Аббасов Сталинград дюйцшляриндя
гящряманлыг эюстярмишди. О, ики ай ичярисиндя юз йолдашлары иля
1.615 фашисти мящв етмиш, юзц ися 106 щитлерчини юлдцрмцшдц.
П.Павленко «Балоьлан Аббасов» китабында Б.Аббасовун
гящяряманлыьындан бящс едяряк: «Бир дяфя иэидлик эюстяриб
онунла кифайятлянян адам щяля гящряман адлана билмяз.
Гящряман о адамдыр ки, башгаларыны да тярбийя едя билиб, юзц
кими гящряман елясин.
Ким иэидлик эюстяряряк 2 няфяри, 3 няфяри, 100 вя 1000 няфяри
иэидлик цчцн рущландырырса, халгын щягиги гящряманы олар.
Аббасов беля гящряманлардандыр» дейя йазмышды.
Дюйцш йолдашлары онун анасына эюндярдийи мяктубда
йазырдылар: «Биз мцбариз достумуз Балоьланын ъяназяси
гаршысында беля бир иэид оьул йетирмиш Азярбайъан халгына
тяшяккцр едирик. Балоьлан Аббасовун шяряфли силащы етибарлы бир
снайперя вериляъякдир. Фашистляря гаршы Б. Аббасов кими сюнмяз
кин бясляйян онларъа йени снайперляр гящряман Балоьлан
Аббасовун йерини тутаъаглар. Дюйцш мейданларында вурушаркян
биз Балоьланы щеч заман унутмайаъаьыг. О щямишя бизя нцмуня
олаъагдыр, яълаф фашистляря атдыьымыз щяр бир эцлля, щяр бир мярми
онун интигамыны алаъагдыр».
1Азярбайъан ювладларынын иэидлийиня даир минлярля нцмуня
эюстярмяк олр. Мясялян, 941-cи иl иyunun 29-da ясэяр Иsmayilov
бир дюйцшдя 11 дцшмян ясэярини мящв етмишди. 1942 - ъи ил
октйабрын 18-дя истещкамчы Мусайев фашистлярин архасында ики
дямир йол кюрпцсцнц партлатмышды. 1944-ъц ил
йанварын 4-дя гвардийа лейтенанты Баьыров вя
онун 11 гящряман ясэяри 3 дцшмян танкыны
вя 400 фашист ясэярини мящв етмишди. 1945-ъи ил
йанварын 20-дя эенерал-майор Сызрановун вя
майор Мащмудовун алайы Кустрин шящяри вя
галасына щцъумда фярглянмишляр. Лейтенант
Мяммяд Абдуллайевин топчу бюлмяси дцшмянин 25 дюйцш нюгтясини даьытмыш, 350-дян
чох фашисти юлдцрмцш, 49-ну ясир алмышды. Бу
Алфа Ширази
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дюйцшлярдя о юзц шяхсян 24 фашисти мящв етмишди. Ъясур шащин
Нуру Ялийев 10 - дан чох фашист танкыны, 26 автомобилини, 5 зенит
топуну, 2 зирещли машыныны, 190 ясэяр вя забити мящв етмишди.
Вятянпярвяр шащинин синясини «Гырмызы байраг» ордени бязяйирди.
Илк азярбайъанлы тяййарячи гыз Зцлейха Сейидмяммядова 40дан чох щава дюйцшц кечирмишди. Онун дюйцш хидмятляри икинъи дяряъяли «Вятян мцщарибяси» ордени вя медалларла гейд едилмишди.
Мцщарибя илляриндя кишилярля чийин-чийиня вурушан Алфа Яли
гызы Ширази, Азярбайъан халгына шющрят эятирян щярби щяким Сара
Теймур гызы Ибращимова, тибб баъысы Алиййя Рцстямбяйова вя
онларла башгаларынын хатиряси халгымызын гялбиндя даим
йашайаъагдыр.
Дюйцшчцляримиз Прибалтикадан тутмуш Гара дянизя кими
ъябщяляр бойу ирялиляйирдиляр. Мирзя Ъябийев, Мещди Гулийев, Гязянфяр Якбяров, Хялил Якбяров, Адил Гулийев вя башгалары бу зяфяр
йцрцшцндя гящряманлыг эюстярмишляр. Мещди Гулийев дюйцшлярдя
300 фашист ясэяр вя забитини мящв етмиш, Совет Иттифагы Гящряманы
адына лайиг эюрцлмцшдц.
1942-ъи илин йайында алман команданлыьы Гафгазы ишьал етмяйи чох мцщцм сийаси вя щярби-стратежи вязифя щесаб едирди. Ясас
мягсяд ися алман ордусунун йанаъагла тяминаты сащясиндяки
бющраны арадан галдырмаг, диэяр тяряфдян ися мяркязи вилайятляри
Шимали Гафгазын вя Азярбайъанын йанаъаьындан мящрум етмяк
иди.
Алман команданлыьы Шимали Гафгазда юз тясирини артырмаг
истяйирди. Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя АБШ президентляри
Рузвелт вя Трцменин мяслящятчиси олмуш адмирал Уилйам Леки хатиряляриндя йазыр ки, «АБШ беля эцман едирди ки, алман ордулары
ССРИ-нин Гярб районларыны вя Гафгазы ишьал етдикдян сонра Щитлер
Сталиня сцлщ тяклиф иля мцраъият едяр…Чцнки, Гафгазын нефт мядянляринин ишьалы иля бцтцнлцкдя Авропанын ишьалы реаллаша билярди.
Лакин бу тящлцкя баш вермяди. Алманлар 1941-1942-ъи иллярин гыш
кампанийасы дюврцндя Сталинградда вя Ростовда аьыр мяьлубиййятляря уьрайараг эери чякиляндя щамы ращат няфяс алды. Бунунла
да, няинки Бакы вя онун тцкянмяз нефти, еляъя дя бцтцн Йахын Шяр271

гин зянэин нефт мядянляри алман ишьалчыларынын ялиня кечмяк тящлцкясиндян хилас олду».
Алманлар Гафгазы яля кечирмяк мягсядиля орада йашайан
халглары вя миллятляри мцхтялиф йолларла яля алмаг, онлар арасында
мцнагишя салмаг, мцсялман дин хадимляриндян, ящали арасында
нцфузу олан инсанлардан истифадя етмяйи планлашдырмышды. Эерингин «йашыл говлуг» адланан сянядляри арасында сахланан вя 1941ъи илин ийунунда щазырланараг фашист забитляриня эюндярилян мяктубда дейилирди ки, «Балтик сащили юлкяляриндя … йашайан алманлара архаланмаг, литвалылар, латышлар вя естонларла руслар арасындакы зиддиййятлярдян Алманийанын хейриня истифадя етмяк лазымдыр.
Ъянубда украйналыларла великоруслар арасында баш веря биляъяк
зиддиййятлярдян файдаланмалыйыг…». Бунлар, 1942-ъи илин
йанварында алман щярби кяшфиййатынын адмиралы Ф.В.Конаришин
ишлядийи планда да юз яксини тапмышды. Плана ясасян Грозны,
Майкоп вя диэяр нефт районларыны тутмаг цчцн десант салынмасы
нязярдя тутулурду. «Атылмыш десантчылар вя ъасуслар антисовет елементлярля ялагяйя эирмяли иди. Алман сянядиндя дейилирди ки, Русийанын диэяр йерляриндян фяргли олараг Гафгазда адят вя яняняляря риайят едилмяси эцълцдцр. Йерли бандитляри йахшы силащландырмаг, алман гошунлары ора дахил олана гядяр мцщцм обйектляри
онларын ихтийарына вермяк лазымдыр ки, онлары бизим цчцн
сахласынлар. Ня вахт ки, Грозны, Малкобек вя башга районлар
бизим ялимиздя олаъаг, онда Бакыны яля кечирмяк вя Гафгазда
ишьалчы режим йаратмаг мцмкцн олаъаг. Даьларда сакитлик
йарандыгдан сонра бцтцн даьлылары мящв етмяк лазымдыр».
Гафгаз уьрунда дюйцшлярдя йцксяк
дюйцш мящаряти эюстярян азярбайъанлы
ясэярлярдян бири дя Гафур Мяммядов иди.
1942-ъи илин октйабр айында Туапсе йахын
лыьында Ршада кянди уьрунда дюйцшлярдя
эюстярдийи гящряманлыьа вя командирини хилас
етдийиня эюря ССРИ Али Совети Ряйасят
Щейятинин 1943-ъц ил 31 март тарихли фярманы
иля Гафур Нясир оьлу Мяммядова Совет
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Иттифагы Гящряманы ады верилмишди. Бу щадися «Коммунист»
гязетиндя дяръ олунмуш мяктубда эяляъяк нясилляр цчцн йцксяк
вятянпярвярлик, мятанят, вятяня сядагят нцмуняси кими
эюстярилмишди.
Гафгаз уьрунда дюйцшлярдя истещкамчы вя минатямизляйян
кими танынан вя 1.543 минаны зярярсизляшдирян Ъябрайыл Аллащвердийев, 1000-дян чох минаны зярярсизляшдирян Тураъ Ряшидов фярглянмишляр.
Гафгаз уьрунда дюйцшлярдя гадынлар да иэидликля вурушмушлар. 416-ъы дивизийада вурушан тибб баъылары Б.Миръавадова,
Р.Ящмядова, Ш.Ясэярова вя Р.Эюзялова йцксяк мцкафата лайиг
эюрцлмцшляр.
Азярбайъан ювладларынын дюйцш гящряманлыьы ъябщя команданлыглары тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишди. Шимали Гафгаз
ъябщяси команданлыьынын вя Щярби шурасынын Азярбайъан КП
МК-йа эюндярдийи мяктубда дейилирди: «Азярбайъан ясэярляри
дцшмянля вурушаркян Азярбайъан халгынын гящряманлары олан
мяшщур сяркярдя Бабяк вя Ъаванширин ляйагятли ювлады олдугларыны
сцбут етдиляр. Тякъя Кубан уьрунда вурушмаларда дюйцш тапшырыьыны нцмуняви йериня йетирдикляриня эюря 600 азярбайъанлы ясэяр
вя забит Совет Иттифагынын орден вя медаллары иля тялтиф едилмишляр.
Бу гящряманларын ады вя эюстярдикляри иэидлик Азярбайъан тарихиня, Гафгаз уьрундакы вурушмалар тарихиня гызыл щярфлярля
йазылаъаг, ашыглар онлар щаггында мащны вя дастан гошаъаглар».
Азярбайъанлы дюйцшчцляр Авропа халгларынын фашист ишьалындан тямизлянмясиндя гящряманлыг эюстярмишляр. Румынийанын
азад едилмясиндя Эярай Ясядов хцсуси гящряманлыг эюстярмишди.
Азярбайъанлы дюйцшчцляр Франсада
мцгавимят щярякатында иштирак етмишляр.
Франсанын ъянубунда, Родес районунда
илк Азярбайъан полку формалашмышды. 1942ъи илин йайында Ролшанн Едлин шящяриндя
азярбайъанлы щярби ясирлярдян эизли антифашист
тяшкилаты йаранмышды. Тяшкилатын цзвляри
Щади Гийасбяйов, Исмайыл Щейдяров,
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Щцсейнрза Мяммядов, Фейзулла Гурбанов, Хяляф Щаъыйев вя
башгалары иди. Полкун командири Щцсейнрза Мяммядов иди. Бу
полк Франса шящярляринин фашистлярдян азад едилмясиндя иштирак
етмишди. Азярбайъанлы дюйцшчцлярин гящряманлыьыны франсыз
щярбичиляри дя етираф етмишляр. Мясялян, мцщарибя илляриндя
Франсанын Родес шящяринин фашистлярдян азад едилмяси уьрунда
щялак олан азярбайъанлы дюйцшчцлярин матям митингиндя чыхыш
едян полковник Ришад юз дуйьуларыны беля ифадя етмишди: «Франса
азярбайъанлы щярби ясирлярин иэидлийини унутмайаъагдыр.
Ювладларымыз, нявя вя нятиъяляримиз дя биляъякляр ки, узаг
азярбайъанлы достларымыз да Франсанын фашизмдян азад едилмяси
йолунда ъанларыны ясрэямямишляр. Щялак олан гящряманларын
сурятляри ябяди олараг гялбимиздя йашайаъагдыр». Эянълярин вя
тялябялярин Москвада кечирилян ВЫ Цмумиттифаг фестивалында
иштирак едян Мишел Леган демишди ки, 1944-ъц илдя капитан
Щцсейнрза Мяммядов башда олмагла азярбайъанлы дюйцшчцлярин Родес шящярини ишьалчылардан азад етмясини шящярин щяр бир
сакини чох йахшы хатырлайыр. Франса мцгавимят щярякатынын
иштиракчыларындан олан Ящмядиййя Ъябрайылов, Нуру Абдуллайевин
хатиряси халгымыз тяряфиндян даим йад едилир.
Азярбайъанлы щярби ясирляр Италийа мцгавимят щярякатында
да иштирак етмишляр. Нясир Абдуллайев, Мяммяд Баьыров, Щямзя
Ясэяров, Яли Бабайев, Шащбаба Мяъидов, Тащир Исайев, Щясян
Камалов вя башгалары Аппенин йарымадасынын мцхтялиф
реэионларында фашистляря гаршы вурушмушлар.
Чехословакийа яразисиндя фяалиййят эюстярян партизан дястясинин тяркибиндя 500 няфяр азярбайъанлы дюйцшчц олмушду. Ясир
дцшярэясиндян гачыб мцгавимят щярякатына гошулан Я.Бахышов
вя Я.Ялимярданов дюйцшлярдя хцсуси иля фярглянмишляр. Я.Ялимярданов орден вя медалларла тялтиф олунмушду. Уритски адына
партизан дястясинин командири Щцммят Намазов, онун ъябщя
достлары Р.Ясэяров, Я.Мящяррямов, С.Баьыров, Г.Иманов,
М.Таьыйев, Т.Гулийев, М.Дашдямиров, Ш.Вялийев, М.Байрамов
вя башгалары гящряманлыгла вурушмушлар. Уритски адына дястя
1944-ъц ил августун 4-дян 1945-ъи илин йанварын 31-дяк фашистлярля
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25 дяфя дюйцшя эирмиш, 7 дяфя дцшмян гарнизонуна басгын
етмишляр… Онлар 246 щитлерчини юлдцрмцш, 187-ни йараламыш, 49ну ясир алмыш, дцшмянин 41 паравозуну вя 85 автомобилини
гязайа уьратмыш, 5 нефт буруьуну вя 21 тяййарясини йандырмыш, 7
кюрпцсцнц партлатмышлар. Гянимят олараг 26 ял пулемйоту, 124
тцфянэ, 37 автомат, 36 тапанча, 12.250 патрон, 541 гумбара яля
кечирилмишди.
Алманийанын «Штранс» дцшярэясиндя сахланылан М.Щцсейнзадя, С.Исмайылов, Р.Аьазадя, М.Сейидов, М.Гулубяйов вя
башгаларынын рящбярлийи алтында антифашист тяшкилаты йарадылмышды.
Щярби ясирляр, щярби щиссялярдяки эизли антифашист тяшкилатларынын
цзвляри гачараг партизанлара гошулмушлар. Беляляриндян бири дя
Мещди Щцсейнзадя олмушду.
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1918-ъи илдя Бакыда анадан олан
Hцseynzadя Mehdi Hяnifя оьлу 1936-ъы илдя
ряссамлыг мяктябини битирмишди. Сонра
Ленинградда (индики Санкт-Петербург)
Хариъи Дилляр Институтунда тящсил алан
Мещди 1941-ъи илдя орду сыраларына
чаьырылмыш, 1942-ъи илдя Тифлисдя пийада
щярби мяктябини битирмишди. 1942-ъи илин йайында Сталинград ятрафында дюйцшлярдя
иштирак едян М.Щцсейнзадя щямин илин
август айында Калич шящяри йахынлыьындакы Мещди Щцсейнзадя
дюйцшдя аьыр йараланмыш вя ясир дцшмцшдц. Украйна, Полша,
Италийа вя Йугославийада щярби ясир дцшярэяляриндя олан Мещди
Щцсейнзадя Йугославийа ясир дцшярэясиндя олан совет ясирляринин
гачмасына кюмяклик етмиш, йолдашлары иля бирликдя Йугославийа
партизанларына гошулмушду. Фашист забити формасы эейяряк тез-тез
алманларын гярарэащында олан Мещди дцшмян ордуларынын
щярякятляриня даир кяшфиййат материаллары топлайыр, гошунларын
щярякят планларыны юйряняряк партизанлара хябяр верир вя онлара
зярбяляр ендирирдиляр. 1944-ъц илин пайызында онун башчылыг етдийи
бир груп партизанын Удине шящяриндяки фашист щябсханасына щцъуму нятиъясиндя 700 щярби ясир, о ъцмлядян 147 совет ясири азад
едилмишди. М.Щцсейнзадя 1944-ъц ил нойабр айынын 6-да
дцшмянля гейри-бярабяр дюйцшдя щялак олмушду.
Мцщарибядян сонра Москвайа эялян Италийа Коммунист
Партийасынын Баш катиби Палмиро Толйатти мцщарибя илляриндя Италийада «Михайло» ады иля Италийа мцгавимят щярякаты сыраларында
бир азярбайъанлы эянъин мисилсиз гящряманлыьы вя шцъаяти щаггында мялуматлар вермишди. Бундан сонра Италийа мцгавимят щярякатынын иштиракчылары щаггынла материаллар топламаг цчцн Италийайа нцмайяндя щейяти эюндярилир. Нцмайяндя щейятинин тяркибиндя йазычы Щясян Сейидбяйли вя Имран Гасымов да олмушду.
Италийа мцгавимят щярякатынын рящбярляриндян олан Карлос Лубинонун кюмяйи иля алман вя франсыз диллярини сярбяст билян, партизанларын кюмяйи иля алман-фашистляря диван тутан М.Щцсейнзадя
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щаггында материаллар топланыр вя ССРИ рящбярлийиня тягдим олунур. ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 1957-ъи ил 11 апрел тарихли
фярманы иля Мещди Щцсейнзадя юлцмцндян сонра Совет Иттифагы
Гящряманы адына лайиг эюрцлцр. Щазырда Бакыда М.Щцсейнзадянин адына кцчя вардыр. Бакы шящяриндя, Бакыханов кцчясиндя
онун шяряфиня абидя уъалдылмыш, «Азярбайъанфилм» киностудийасы
тяряфиндян «Михайло» нун гящряманлыьындан бящс едян «Узаг
сащиллярдя» филми чякилмишди.
Аслан Ибадов ясир дцшярэясиндян 15 няфярин гачмасыны
тяшкил етмиш, онлар «Чернигов» партизан дястясиня гошулмушлар.
А.Ибадовун рящбярлик етдийи рота дцшмянин кюрпцсцнц, онларла
гатарыны, автомобилини, 500- я йахын ясэяр вя забитини мящв етмишди.
1941-ъи илдя бцтцн мцттяфиг республикаларда олдуьу кими, Азярбайъанда да
милли дивизийалар тяшкил олунмаьа башламышды. Бу дивизийаларын
ясас щейятини азярбайъанлылар тяшкил едирди. Гафгаз уьрунда
мисилсиз гящряманлыг эюстярмиш 77-ъи , 223-ъц вя 416-ъы
,дивизийалар 44-ъц вя 58-ъи ордуларын тяркибиндя вурушмушду.
77-ъи атыъы дивизийасы Азярбайъанда совет щакимиййяти гуруландан аз сонра йарадылмышды. Мялум олдуьу кими, 11-ъи орду
Бакыйа дахил оландан яввял эизли шякилдя фяалиййят эюстярян 19-ъц
баталйонун ясас юзяйи тяшкил едилир, баталйонун дирчялдилмяси
цчцн разылыг алыныр вя тезликля кюнцллцляр щесабына там
комплектляшдирилир. 10 май 1920-ъи илдя 19-ъу баталйон
эенишляндириляряк, биринъи Бакы фящля-кяндли атыъы полкуна чеврилир,
сонра ися «26 Бакы комиссары адына полк» адландырылыр. Полкун
командири Попов, комиссары Ъяфяр Мювсцм оьлу Бабайев тяйин
олунур. 1920-ъи ил майын 11-дя Азярбайъан ССР Гызыл Ордусу вя
Донанмасы йарадылмасы щаггында Ингилаб Комитясинин декрети
дяръ олунур. Еля щямин эцн дяръ олунмуш 193 №ли ямря эюря
биринъи мцстягил Азярбайъан Совет фящля-кяндли атыъы дивизийасы
йарадылыр. Онун тяркибиня цч полкдан ибарят бригада, бир атлы
батарейасы, мцщяндис, рабитя роталары вя бригадалар идаряси дахил
едилир. Dиvиzиyanin ряиси С.С.Севелев тяйин олунур. Беляликля, 77-ъи
6.3.Азярбайъан
дивизийалары

277

атыъы полк формалашыр. 1930-ъу илдя дивизийайа С.Оръоникидзенин
ады верилмиш, 1935-ъи илдя ССРИ МИК-нин гярары иля «Гырмызы
Байраг» ордени иля тялтиф едилмишди.
Дивизийанын yaradыlmasi, onun дюйцш кейфиййятляринин
артырылмасында дивизийа командири Ъ.Нахчыванскинин вя
Й.Вязировун, комиссар Ъ.Ялийевин вя башгаларынын бюйцк
хидмятляри олмушду.
77-cи dиvиzиya 1941-cи иlиn dekabrыnda Kerч-Feodesиya
ямялиййатларында, 1942-cи иlиn avqustunda вя sonra Qafqazыn
мцдафиясиндя фяал иштирак етмишди. Дивизийанын ясэярляри Моздок,
Краснодар шящярляринин азад едилмясиндя, фашистлярин Кубан
торпаьындан говулмасында, Новороссийск йахынлыьындакы
мцдафия дюйцшляриндя фярглянмишляр. Новороссийск уьрунда
вурушмаларда 77-ъи атыъы дивизийа дцшмянин 5 пийада алайыны, 8
миндян артыг ъанлы гцввясини, 18 танкыны, 40 миня гядяр топ вя
минамйотуну, щярби техникасыны мящв етмишди. Дивизийанын 320
дюйцшчцсц вя командири эюстярдийи иэидлийя эюря орден вя
медалларла тялтиф олунмушлар.
1943-cц илин noyabr ayыnыn яввялляриндя дивизийа Днеприн
сол сащили бойунъа щцъума кечяряк дцшмянин 6-ъы ордусунун
щиссяляри иля дюйцшдя 50 фашист танкыны, 18 артиллерийа вя минамйот
батарейасы сырадан чыхарыр, чохлу алман ясэяри вя забити юлдцрцлцр
вя ясир алыныр.
1944-ъц илин апрел айынын 13-дя Симферопол фашистлярдян
азад олунур. Симферопол уьрунда дюйцшдя фяргляндийи цчцн Али
Баш Команданлыг тяряфиндян 77-ъи дивизийайа тяшяккцр едилир,
майын 24-дя фяхри «Симферопол» ады верилир. 613 ясэяр вя забит
дюйцш мцкафатлары иля тялтиф олунур. Онларын арасында Щясян
Гулийев, Яли Гарайев, Ямир Гулийев, Худу Мещдийев, Абдул
Ряъябов, Щясян Аббасов, Ябил Сейидов, Йящйа Баьыров вя
башгалары да вар иди.
Кечмиш 77-ъи дивизийа 1941-1945-ъи илляр мцщарибясиндя
10.900 км. дюйцш йолу кечмиш, йцзлярля йашайыш мянтягясини
фашистлярдян азад етмишди. Дцшмянин 30.000 ясэяр вя забити, 938
топу, 859 пулемйоту, 383 минамйоту, 255 танкы, 2.344
автомашыны мящв едилмиш, 15.000 фашист ясэяри ясир алынмышды.
Дивизийанын 11.237 ясэяр вя забити орден вя медалларла тялтиф
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олунмуш, 8 няфяр Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлмцшдц.
Гафгаз уьрунда дюйцшляр 223-ъц дивизийа цчцн сынаг
олмушду. Гафгаз уьрунда мцщарибянин 3 айы ярзиндя 223-ъц
дивизийа 50 йашайыш мянтягясини азад едяряк минлярля алман
ясэяр вя забитини мящв етмишди. Дивизийанын полклары ичярисиндя
1041-ъи атыъы полк хцсуси иля фяал олмушду. Полк дюйцш ряшадятиня
эюря 44-ъц ордунун щярби шурасынын, сонралар ися Азярбайъан
ССР Баш Советинин Кечиъи Гырмызы Байраьыны алмышды.
223-ъц дивизийа 1942-ъи ил декабрын 11-дя Наурск гясябяси
ятрафында алман гошцнларына гаршы дюйцшдя, 1943-ъц ил йанвар
айынын 3-дя Моздок шящяринин ишьалчылардан азад едилмясиндя
хцсуси мящарят эюстярмишди.
223-ъц дивизийа Пертопавловск йашайыш мянтягясиндя алман
дивизийасыны дармадаьын едяряк 275 няфяри ясир эютцрмцш, кцлли
мигдарда силащ вя сурсат яля кечирмишди. Дивизийа 1943- ъц илин
сентйабр-декабр айларында 400 км дюйцш йолу кечмишди. 380
ясэяр вя забит орден вя медалларла тялтиф олунмушду.
Саьсащил Украйнасынын азад едилмясиндя 223-ъц дивизийа
фяал иштирак етмишди. 1944-ъц илин яввялиндя Верблойок ятрафында
дцшмянин якс щцъумунун гаршысы алынаркян дцшмянин 900 ясэяр
вя забити мящв едилмиш, 10 топ, 23 минамйот вя 45 пулемйот атяш
нюгтяси даьыдылмышды. 1944-ъц илин март-апрел айларында дивизийа
диэяр бирляшмялярля бирликдя Кировоград вя Каховка шящярлярини
азад едяркян 4.000 щитлерчини, хейли техниканы мящв етмишди, 90- а
йахын кянд вя гясябя азад едилмишди.
223-ъц дивизийа Йассы-Кишинйов ямялиййатларында да иштирак
етмишди. Дивизийанын 1041-ъи алайы Б. Мещдийевин команданлыьы
алтында Саратов-Галбена ятрафында дюйцшдя 4 щитлерчи эенерал вя
2.500 щитлерчини мящв етмиш вя ясир эютцрмцшдц.
1945-ъи ил августун 9-да ССРИ Йапонийайа мцщарибя елан
едяндя 223-ъц Азярбайъан дивизийасы Узаг Шяргя эюндярилмишди.
Эюстярдикляри ясэяри ряшадятя эюря Гара Сарыйев, Аслан Асланов,
Щаъы Щаъыйев, Нийаз Щцсейнов, Щаъы Рзайев, Ялякбяр Сяфяров
вя башгалары ССРИ Али Советинин 1945-ъи ил сентйабрын 30-да тясис
етдийи «Йапонийа цзяриндя гялябяйя эюря» медалы иля тялтиф
олунмушлар.
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Алман фашистляри иля дюйцшлярдя 223-ъц дивизийанын дюйцшчцляри 45 миндян чох алман фашистини мящв етмиш вя 43.800 няфяр
ясэяр вя забити ясир алмышлар. Дивизийанын дюйцшчцляри дцшмянин 28
тяййарясини, 113 танк вя дюйцш машыныны, 549 сящра топуну, 311
минаатан гурьусуну, 1.152 пулемйотуну, 25 миндян чох
автомашыныны мящв етмишди. Йцксяк дюйцш мящарятиня вя
иэидлийиня эюря 20 няфяр азярбайъанлы дюйцшчцйя, о ъцмлядян
А.Вязиров, М.Вялийев, А.Гулийев, М.Абдуллайев, Б.Мирзяйев,
М.Ъябийев, Х.Мяммядов вя башгаларына Совет Иттифагы
Гящряманы ады верлмишди.
416-ъы дивизийа мцщарибянин гызьын чаьында тяшкил
олунмушду. Дивизийа Гафгаз даьларындан Берлинядяк дюйцш йолу
кечмишди. 1943-ъц илин август айынын 30-да Ростов вилайятинин вя
Таганрог шящяринин азад едилмясиндяки хидмятляриня эюря
дивизийайа «Таганрог» ады верилмишди. Таганрог ятрафында
вурушмалар заманы дцшмянин 10.000 няфяря кими ясэяр вя забити
мящв едилмиш, ярзагла долу 150 машын яля кечирилмишди.
416-ъы дивизийанын дюйцшчцляриндян Аьаширин Ъяфяров Совет
Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцш, Ислам Сяфярли цчцнъц
дяряъяли «Шяряф нишаны» ордени иля тялтиф олунмушду. Одесса
уьрунда дюйцшлярдя яскярлярдян Ч.Ялякбяров, А.Абузяров вя
А.Пакситкин фярглянмишляр. Дивизийа гялябяйя эюря ССРИ Али
Совети Ряйасят Щейятинин Фяхри фярманы иля тялтиф олунмушду.
Сонралар дивизийанын дюйцшчцляри Днепр чайынын кечилмясиндя,
Йассы-Кишинйов ямялий йатларында мярдлик нцмуняляри
эюстярмишляр. Дивизийанын щяйатында гадынлар да бюйцк рол
ойнамышлар. Бунлардан Р.Бабайева, Б.Миръа вадова,
Р.Гасымзадя, С.Шяфийева, Р.Ящмядова вя башгаларынын
гящряманлыьы халгымыз тяряфиндян унудулмамышды.
1945-ъи ил февралын 1-дя дивизийа Али Баш Команданлыьын
ямри иля Варта чайыны кечяряк Хаммер шящярини азад етмишди.
Цмумиййятля, дивизийа 1942-ъи ил сентйабрын 30-дан 1945-ъи
илин майын 2-дяк олан дюврдя дцшмянин 22.996 няфяр ясэяр вя
забитини мящв етмиш, 5.474 няфяри ясир алмыш, онларъа танк вя
зирещли машыны, 195 топу, 31 минамйоту, 210 аьыр вя 842 йцнэцл
пулем йоту, 4.997 тцфянэи, 683 автомашыны, 21 зирещли машыны, 800
атяш нюгтясини вя 68 мцхтялиф ярзаг, сурсат вя лявазиматы сырадан
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чыхармышды. Дивизийа бу мцддятдя 17 танк, 297 ядяд мцхтялиф
типли топ, 189 минамйот, 325 пулемйот, 1.067 йцнэцл пулемйот,
12.135 ядяд тцфянэ, 18.990 автомат, 818 автомашын, 164.873
мярми, 38 зирещли машын, 540 вагон, 240 паравоз вя с. техниканы
щярби гянимят кими яля кечирмишди.
416-ъы дивизийа Висладан Одеря гядяр олан 600 км.-я йахын
бир мясафяни дюйцшя-дюйцшя кечяряк дцшмянин кцлли мигдарда
ъанлы гцввясини вя ярзаг ещтийаитыны сырадан чыхармышды. 416-ъы
дивизийанын дюйцшчцляри Рейхстага йцрцшдя иштирак етмишляр.
Беляликля, Моздокдан башлайан дюйцш йолу Берлиндя баша
чатмышды.
416-ъы дивизийанын дюйцшчцляриндян 8 няфяр Совет Иттифагы
Гящряманы адына лайиг эюрцлмцш, 11 няфяр «Ленин» ордени, 358
няфяр ясэяр вя забит «Гырмызы Ямяк Байраьы» ордени, 3 няфяр 2-ъи
дяряъяли «Кутузов» ордени, 47 няфяр «Александр Невски» ордени,
540 няфяр 1-ъи дяряъяли «Вятян мцщарибяси» ордени, 1.756 няфяр 2ъи дяряъяли «Вятян мцщарибяси» ордени, 5.205 няфяр «Гызыл Улдуз»
нишаны, 5.666 няфяр ися «Иэидлик» вя «Щярби хидмятляриня эюря»
медалы иля тялтиф олунмушду. Цмумиликдя, дивизийанын ясэяр вя
забитляриндян 14.369 няфяр мцхтялиф орден вя медаллара лайиг
эюрцлмцшляр.
Мцщарибя дюврцндя 400 мин азярбайъанлы дюйцшчцнцн
шцъаят вя гящряманлыьы орден вя медалларла гейд олунмушду.
121 няфяря Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир,. Щязи
Асланов бу ада ики дяфя лайиг эюрцлмцш, 34 няфяр «Шющрят»
орденинин щяр цч дяряъясини алмышдыр.
Дцшмян тякъя дюйцш мейданларында
6.4.Арха ъябщядя мяьлубиййятя уьрадылмады. Гялябя архадаметал, кюмцр, чюряк, йанаъаг, хаммал уьрунда фядакар
мцбаризядя тямин едилирди. Бакы вя Волгабойу нефти, Юзбякистан,
Азярбайъан вя Таъикистанын памбыьы олмасайды мцщарибянин
гялябя иля битмяси суал алтында гала билярди.
Мцщарибя башланан кими республикамызын сянайе
мцяссисяляриндян ордуйа чохлу сайда фящляляр сяфярбярлийя алынды.
Онларын йерини эянъляр, тяърцбясиз инсанлар тутдулар. Тякъя Бакы
сянайе мцяссисяляриня 70 миня гядяр эянъ ишя дахил олду. Онлар
эцндя 10-12 саат ишляйир, планы артыгламасы иля йериня йетирирдиляр.
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Лвову вя Ленинграды мцдафия етмяк чаьырышына Азярбайъан
фящляляри ямяк наилиййятляри иля ъаваб вердиляр. Мясялян, Воровски
адына заводда ишляйян Щясянов Москванын мцдафияси
нювбясиндя дайанараг ъябщя сифаришини йериня йетирмяк цчцн 3
эцн 3 эеъя иш йериндян чякилмямишди. Истещсалатда ишляйян 10.026
эянъин 5.019 няфяри планы 100%, 2.441 няфяри 200%, 550 няфяри
300% йериня йетирмишди.
Мцщарибя илляриндя гара вя ялван метал топлантысы топламаг
цчцн 218 цмумреспублика имяъилийи кечирилмиш вя бу
имяъиликлярдя 319.191 адам иштирак етмишди. Республикамызда
255.584,8 тон ялван вя гара метал гырынтысы топланылыб
металлурэийа заводларына верилмишди. Бу гырынтыларын чякиси орта
щесабла 2.380 танка вя йахуд 3.400 ядяд орта калибирли топа сярф
олунан метала бярабяр иди.
1945-ъи илин яввялиндя тякъя Бакы сянайе мцяссисяляриндя вя
дямир йол няглиййатында 1.257 эянъляр бригадасы ишляйирди.
Мцщарибя илляриндя сянайе сащяляриндя олдуьу кими кянд
тясяррцфатында да фядакарлыг нцмуняляри эюстярилди. Колхоз вя
совхозларда эянъляр бригадаларынын сайы артмаьа башлады. 1942-ъи
илдя кянд тясяррцфатында ъями 1.230 эянъляр бригадасы олдуьу
щалда, 1943-ъц илдя бунларын сайы 1.570-я чатмышды. 1942-ъи илдя
республикада 1.230 манга, 1943-ъц илдя 2.825 манга, 1945-ъи
илдя ися 3.165 манга ишляйирди.
Азярбайъан халгы юз шяхси вясаитини дя ясирэямяди.
Мцщарибя илляриндя республиканын шящяр вя кянд зящмяткешляри
мцдафия фондуна юз шяхси вясаитляриндян 295 милйон манатдан
артыг пул, щабеля 15,5 килограм гызыл яшйалары вя тягрибян бир тон
эцмцш яшйалары вердиляр. Танк дястяляри вя тяййаря ескадрилйалары
йаратмаг цчцн ящалидян 215 милйон манат пул топланды.
Республика зящмяткешляри 1942-ъи илдя 250 милйон манат
мцдафия истигразына йазылдылар. 1941-1943-ъц иллярдя ъябщяйя
явязсиз олараг 160,1 мин мцхтялиф палтар, 125 вагон исти палтар,
1,6 милйон мцхтялиф яшйалар, 350 мин баьлама эюндярилмишди.
Азярбайъан халгы бу эцн дя юз кечмиши, хцсуси иля мцщарибядяки иштиракы дюврц иля фяхр едир. Она эюря йох ки, Азярбайъан
ювладлары юн ъябщядя гящряманлыг эюстярмиш, арха ъябщя зящмяткешляри юн ъябщяни ярзаг мящсуллары, йанаъаг вя диэяр
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мящсулларла, силащ вя сурсатла тямин етмишди. Она эюря ки,
цмуммилли лидер Щ.Ялийевин дедийи кими, мцщарибя илляриндя
Азярбайъан халгы эюстярди ки, бу юлкя мцстягил йашамаьа, дцнйа
халглары бирлийиндя лайигли йер тутмаьа щазырдыр. Беля дя олду,
мцщарибядяки гялябядян сонра Азярбайъан халгы юзцнцн сийаси,
игтисади вя мяняви эцъцнц даща да артырды, 1991-ъи ил октйабр
айынын 18-дя мцстягиллийини елан етди.
Мцщарибя илляриндя юлкянин эянъляри
арасында азадфикирлилик артмаьа башлайыр.
Мцщарибянин илк илляриндя Дахили Ишляр
Назирлийи илк антисовет тяшкилатыны ляьв едир. Бц тяшкилатын цзвляри
Исэяндярли Сцлейман Яли Аббас оьлу, Таьыйев Яляскяр Сяттар
оьлу, Мустафайев Чинэиз Сейфулла оьлу, Рзайев Мяммядщцсейн
Щябиб оьлу, Аьайев Щцсейнаьа Миргасым оьлу, Мяммядов
Аьа Яляскяр Рза оьлу, Рзайев Салещ Ябдцщцсейн оьлу,
Мещдийев Заман Зейнал оьлу 1942-ъи ил сентйабр айынын 18-дя
щябс едилирляр. «Илдырым» адлы тяшкилатын цзвляри олан бу эянъляр
«антисовет фяалиййятдя» тягсирляндириляряк мцстянтиг Арушанов вя
онун «щямфикирляри» тяряфиндян истинтаг едилирляр. Эянълярин щябс
олунмасына даир арайышда эюстярилирди ки, онлар Тцркийяйя мейлли
олараг Азярбайъаны ССРИ-дян айырмаьы гаршыларына мягсяд
гоймуш, яксингилабы вярягяляр йаймаьа щазырлашмышлар.
«Илдырым» тяшкилатынын цзвляринин Исэяндяров Сцлейман тяряфиндян тяртиб едилмиш «Анд»ын мятниндя йазылмышды; «…Вятянин
азадлыьы уьрунда юз щяйатымы, ямлакымы ясирэямяйяъяйям. Мян
ана вятяня Анд ичирям: йцксяк идеалын-миллятимин шяряфи уьрунда,
онун хошбяхтлийи уьрунда, онун шяряфиня вя намусуна
тохунмаьа ъящд едян дцшмянляря гаршы, сон дамла ганымадяк
вятян гящряманларынын сырасында олаъаг вя лазым эялярся юз
щяйатымы бу йцксяк милли идеалын щяйата кечмяси ишиня щяср
едяъяйям.
..Мян хаин чыхарамса, гой мязарым гангаллыгларла юртцлц
олсун»
Эянъляр мцстянтигляр тяряфиндян диндирилмялярдя юз «антисовет фяалиййятлярини етираф едирляр». Арушанов иш цзря он дяфя
6.5. Милли-азадлыг
щярякаты
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«цзляшдирмя» апарыр, нящайят 1942-ъи ил октйабрын 5-дя о,
йухарыда адлары чякилян эянълярин истинтагы иля ялагядар щябс
едилян Баьыров Щясян, Баьыров Шцъа, Мирзяъамалов Тофиг,
Рцстямов Рамиз, Нясибов Бясти, Мусайев Ъамал вя Щябибзадя
Шцкцр щаггында истинтаг материалларыны ишдян айырараг айрыъа
бахылмасы щаггында гярар гябул едир.
1942-ъи илин октйабрын 14-дя иттищамнамя тяртиб олунур.
Иттищамнамядя Бакыда Тцркийяйя мейлли олан вя али мяктяб
тялябяляри арасында Совет щюкумяти ялейщиня фяал мцбаризя
апармаьы гаршысына мягсяд гойан яксингилаби миллятчи тяшкилат
йарандыьы, онун цзвляринин совет щюкумятиня дцшмян мцнасибят
бяслядийи вя Азярбайъаны ССРИ-дян айырмагла, мцстягил милли
дювлят йаратмаг истякляри гейд олунмушду.
1942-ъи ил октйабрын 31-дя саат 11-дя 4438 сайлы иш цзря ЪМнин 72 м. ЫЫ щ. ясасында иттищам едилянляр: 1922-ъи илдя Бакыда
анадан олмуш, Азярбайъан Сянайе Институтунун (АСИ) 2-ъи курс
тялябяси Исэяндяров (Исэяндярли) Сцлейман Яли Аббас оьлунун,
1921-ъи илдя Бакыда анадан олмуш, електрик мантйору Таьыйев
Яляскяр Сяттар оьлунун, 1923-ъц илдя Бакыда анадан олмуш,
Бакы дямирйолу техникумунун тялябяси Мустафайев Чинэиз
Сейфулла оьлунун, 1921-ъи илдя Эюйчайда анадан олмуш, АДУнун 3-ъц курс тялябяси Рзайев Мяммядщцсейн Щябиб оьлунун,
1921-ъи илдя Бакыда анадан олмуш, АСИ-нин тялябяси Аьайев
Щцсейнаьа Мирщашым оьлунун, 1921-ъи илдя Бакыда анадан олмуш, АДУ-нун 4-ъц курс тялябяси Мяммядов Аьа Яляскяр Рза
оьлунун, 1921-ъи илдя анадан олмуш, АДУ-нун 4-ъц курс
тялябяси Рзайев Салещ Ябдцлщцсейн оьлунун, 1923-ъц илдя
Бакыда анадан олмуш, АСИ-нин 2-ъи курс тялябяси Мещдийев
Заман Зейнал оьлунун ишляриня бахылыр.
Мящкямя Исэяндяров (Исэяндярли) Сцлеман Яли Аббас оьлуну, Таьыйев Яляскяр Сяттар оьлуну вя Рзайев Мяммядщцсейн
Щябиб оьлуну эцллялянмяйя, Мустафайев Чинэиз Сейфулла оьлуну,
Аьайев Щцсейнаьа Мирщашым оьлуну, Мяммядов Аьа Яляскяр
Рза оьлуну, Рзайев Салещ Ябдцлщцсейн оьлуну, Мещдийев Заман
Зейнал оьлуну 10 ил мцддятиня азадлыгдан мящрум етди.
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1959-ъу ил октйабрын 11-дя Загафгазийа щярби даирясинин
прокурору 4438 сайлы ишя йенидян бахыр вя иш цзря гярар чыхарыр.
Гярарда адлары йухарыда гейд олунан эянълярин истинтагынын
дцзэцн апарылмадыьы вя онларын ясассыз иттищам олундуьу
эюстярилир. 1959-ъу ил декабрын 11-дя ССРИ Баш Щярби прокурору
иш щаггында етираз йазараг эюстярир ки, Исэяндяров, Таьыйев вя
башгаларынын иттищамы юзляринин етирафы цзяриндя гурулмуш, диэяр
сцбутлар ялдя олунмамышдыр.
1960-ъы ил йанварын 5-дя Загафгазийа щярби даирясинин щярби
трибуналы да 227 № ли гярары иля мцяййян едир ки, иттищамлар
эянълярин етирафы ясасында гурулмуш, мцттящимлярин ифадяляри
обйектив материалларла тясдиг едилмямишдир. Трибунал ССРИ Али
Совети Ряйасят Щейятинин 14 август 1954-ъц ил тарихли фярманыны
ясас тутараг 1942-ъи ил 31 октйабр тарихли щюкмц ляьв едир.
Эюрцндцйц кими, Азярбайъан халгынын ъяллады олан
Арушанов вя башгалары, «сапы юзцмцздян оланлар» сяккиз эянъин
щяйатыны сахта иттищамларла мящв етмишляр.
Бунунла иш битмир. ДТК йени «антисовет тяшкилатлар»
ахтарышыны давам етдири. Йени тяшкилат 4 илдян сонра «ашкара
чыхарылыр».
Щадися беля баш верир. 1944-ъц илин май айында Азярбайъан
Йазычылар Иттифагынын сядри шаир Сямяд Вурьунун адына
«Дюнмязляр» имзасы иля мяктуб дахил олур. Мяктубун мцяллифляри
С.Вурьуна
бюйцк
ещтирамларыны
билдирмякля
бярабяр,
Азярбайъан халгынын милли щцгугларындан истифадя едя
билмямясиндян, тящсил алмаг истяйян ушагларын имканларынын олмамасындан, али мяктяблярдя тядрис едилян елми китабларын
дилимизя тяръцмя едилмямясиндян, ъябщядя русларла бирликдя
чалышан азярбайъан лыларын милли дювлят дилиня малик
олмамаларындан, ядябиййатымызын сцниляшдирилмясиндян вя
чярчивяйя салынмасындан наращатлыгларыны ифадя едир, Азярбайъан
халгынын истиглалиййяти уьрунда сона гядяр мцбаризя едяъякляриня
анд ичдиклярини билдирирляр. Мяктубун сонунда бюйцк шаирдян
хащиш едирляр ки, онларын фикирляри иля щямряй оларса Азярбайъанын
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шяряфиня «Вятян улдузлары» адлы бир шеир йазсын. Тябии ки, С.Вурьун
бу мяктубу цзя чыхара билмязди.
«Дюнмязляр» ин 11 май 1944-ъц ил тарихли мяктубу мялум
олмаан сябяблярдян 1948-ъи илин сентйабрында ДТК-нин ямяк
дашларынын ялиня кечир. Експертляр мцяййян едирляр ки, мяктубу
АПИ-нин аспиранты Исмихан Мяммяд оьлу Рящимов йазмышдыр.
Беляликля, 1948-ъи ил сентйабр айынын 26-да И.Рящимов щябс
олунур. Истинтаг нятиъясиндя юзляриня «Илдырым» адыны эютцрмцш
тяшкилатын даща бир нечя цзвц щябс едилир. Нящайят, АПИ-нин
аспиранты Исмихан Мяммяд оьлу Рящимов, АДУ-нун
аспирантлары Эцлщцсейн Щцсейн оьлу Абдуллайев, Азяр Абдулхалыг оьлу Ялясэяров, АДУ-нун Шярг факцлтясинин В курс
тялябяси Щаъы Щябиб оьлу Зейналов, АСИ-нин В курс тялябяси
Камал Ялибахыш оьлу Яийев, АСИ-нин тялябяси Айдын Мяъид оьлу
Ващидов, АПИ-нин аспиранты Муса Мирмяммяд оьлу
Абдуллайев, АХТИ-нин тялябяси Камил Ябдцлбаьы оьлу Рзайевин
истинтагы баша чатыр вя Иттищамнамя тяртиб олунур. 1949-ъу ил
мартын 21-22-дя Мурадовун сядрлийи, прокурор Рамазанов,
вякилляр Щаъыйев, Давидов вя Щясяновун иштиракы иля мящкямя
иъласы кечирилир. Прокурор Рамазанов 5 ил сечки щцгуглары
алынмаг вя ямлаклары 100 % мцсадиря олунмагла Исмихан
Рящимова, Эцлщцсейн Абдуллайевя, Щаъы Зейналова 25 ил, Камал
Ялийевя, Айдын Ващидова, Азяр Ялясэярова вя Муса Абдуллайевя
10 ил азадлыгдан мящрум етмя ъязасы истяйир. Мящкямя бу истяйи
тямин едир.
1953-ъц ил мартын 27-дя ССРИ Али Советинин «Амнистийа
щаггында» фярманы дяръ олунур. 1955-ъи илин яввялляриндя
мящкумларын гощумлары шикайят яризяляри йазараг онларын яфв
олунмаларыны хащиш едирляр. 1955-ъи ил февралын 14-дя иши арашдыран
Азярбайъан ССР-ин хцсуси ишляр цзря прокурорунун мцавини
мцттящимлярин дцзэцн иттищам олунмалары барядя гярар чыхарыр.
Лакин гярарда, щямчинин гейд едилир ки, «Илдырым» адлы тяшкилатын
цзвляри щеч бир практики иш апар мадыглары цчцн онларын эянълийи
нязяря алынараг И.Рящимов, Э. Абдуллайев вя Щ.Зейналовун
мящкумлуьунун мцддятнин 25 илдян 10 иля, К.Ялийев,
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А.Ващидов, А.Ялясэяров, М.Абдуллайев, вя К.Рзайевин
ъязалары ися 5 иля ендирилир. 1945-ъи илин май айында онлар щябс
йерляриндян азад едилир вя цзярляриндян мящкумлуг эютцрцлцр.
1956-ъы ил ийулун 22-дя ССРИ Али Мящкямясинин Ъинайят
ишляри цзря мящкямя коллеэийасы Исмихан Рящимовун, Эцлщцсейн
Абдуллайевин, Щаъы Зейналовун, Азяр Ялясэяровун, Муса
Абдуллайевин, Камал Ялийевин вя Камил Рзайевин ишляриндя
ъинайят тяркиби олмадыьы цчцн Азярбайъан ССР Али
Мящкямясинин 1949-ъу ил 21-22 март тарихли щюкмцнц вя 1955-ъи
ил 9 апрел тарихли гярарыны ляьв едир, иш хятм олунур.
Мцщарибя башлайанда
М.Я.Рясулзадя вя Щилал
Мцнши Берлиндя Милли Азярбайъан Комитяси йарадырлар. Комитя
Азяр- байъан леэионларынын формалашдырылмасында мцщцм рол
ойнайыр.
Сянядлярля танышлыг эюстярир ки, Алманийада щярби ясирлярдян
истифадя ясасян 2 формада щяйата кечирилирди. Онларын ичярисиндя
кюмяк етмяк истяйянляр - «Хиви»-ляр силащландырылмышды. «Хиви» ляр
кимляр иди? Бу сюз алманъа «хилсивиллиэе» сюзцндян
эютцрцлмцшдцр. 1943-ъц илин яввялляриндя онларын сайы 400
минядяк иди. Онлар Шярг гошунларынын щярби «кюнцллцляри» щесаб
олунурду. Бязян онларын тяркибиня ишьал олунмуш яразилярдян ясир
эютцрцлмцш мцлки ящали дя дахил едилирди. Гошунларын щарада
йерляшмясиндян асылы олараг онлардан мцхтялиф ишлярдя-сцрцъц,
санитар, мятбяхт ишчиси, силащ вя сурсат дашыйан, миналайан,
мцдафия забити, кюрпц, йол, аеродром тикинтисиндя, сянэяр
газылмасы ишляриндя истифадя олунурду. «Хиви» лярин тяркибиндя
тибб вя тясяррцфат ишлярини йериня йетирян гадынлар да вар иди.
Полковник Грайтаг-Лорингофенин щазырладыьы «Ясаснамя 5000»
я эюря «хиви» ляр анд ичдикдян сонра щиссядя алман ясэяриня
бярабяр тутулурду. «Хиви» ляр алман формасы эейинирдиляр.
6.6. Азярбайъан мцщаъиряти
мцщарибя илляриндя
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Кюнцллцлярдян ибарят икинъи бюйцк груп ися дюйцш
щиссяляриндя иди. Онлар Щитлерин санксийасына ясасян, Орта Асийа,
Гафгаз миллятиндян оланлардан, Волгабойу, Урал вя Крым
халгларындан
формалашдырылмышды.
Алман тарихчиси И.Щофф
манын фикриня эюря мцщарибя
илляриндя алман орду сунда 90
баталйонформалашдырылмышды.
Онлар дан 26-ы Тцркцстан (20,5
мин няфяр), 15-и Азярбайъан
(36,6 мин няфяр), 13-ц эцръц (19
мин няфяр), 12-и ермяни (7 мин
няфяр), 9-у Шимали Гафгаз (15
мин няфяр), 8-и Крым-татарлары
(10 мин няфяр), 7-си Волга татарлары - Волгабойу вя Урал (12,5
мин няфяр) баталйону иди. 1942ъи илдя «А» орду групунун фяалиййят зонасында калмык кавалер
корпусу (5 мин няфяр) формалашдырылмышды. Щярби ясирлярдян тяшкил
олунан милли леэионлар Шярг ъябщясиндян узаглара - Франса,
Белчика, Щолландийа, Италийа вя Балкан юлкяляриня эюндяриляряк
милли яламятляря эюря йерляшдирилирди.
Вермахтын дюйцш щиссяляринин тяркибиндя кадр баталйонлары
да тяшкил едилмишди. Онларын 15 - и ещтийат, тикинти вя няглиййат
батал йону, 202 - си айрыъа рота иди. Роталарын 111-и Тцркцстан,
30-у эцръц, 22-и ермяни, 21-и Азярбайъан, 15-и татар вя 3-ц Шимали
Гафгаз халгларындан тяшкил едилмишди. Беляликля, ясас щиссясини
совет ясирляри тяшкил едян тцрк вя Гафгаз халгларындан формалашан
щярби щисся лярдяки адамларын цмуми сайы 150 мин няфяря йахын
иди.
Мялум олдуьу кими, щярби ясирлярин цзляшдийи илк гурум СД
тяшкилаты иди. Тяшкилатда щярби ясирляр категорийалара бюлцнцр вя
онларын бир гисми «Шяргли ишчи» адландырылырды вя бу групу мящв
едирдиляр. Мящв едилянляр ичярисиндя мцсялманлар да вар иди.
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Онлар сцннят олдугларындан йящудилярля ейниляшдирилир вя
эцллялянирдиляр. Лакин сонралар сцннят щаггында мялумат
верилдикдян сонра гятл щаллары азалды.
Сянядлярля танышлыг эюстярир ки, тцрк-татар ясирляриндян милли
леэионлар йаратмаг идейасы тцрк эенераллары Нуру паша вя эенерал
Яскилят тяряфиндян иряли сцрцлмцшдц. Илк вахтлар бу тяклиф Щитлер тяряфиндян гябул едилмяся дя, сонралар бу ишя юням верилмяйя,
мцщаъир лидерлярдян истифадя едилмяйя башланды. Азярбайъанлылардан леэи онлар йарадылмасында М.Я.Рясулзадя хцсуси фяаллыг эюстярди. О совет ясирляри, хцсусян азярбайъанлылар арасында иш апарыр,
онлардан леэионлар йарадылмасына сяй эюстярирди. Мцщаъир лидерляринин Алманийа щюкумяти иля данышыгларынын нятиъясиз олмасындан
наращат олан М.Я.Рясулзадя шимали гафгазлылар, эцръцляр вя азярбайъанлылар арасында мцстягиллик уьрунда мцбаризя идейаларынын
йайылмасына юням верирди. Ялбяття, бу идейа алманлар тяряфиндян
ряьбятля гаршыланмырды. Алман щюкумяти фикирляширди ки, Совет
Иттифагынын мяьлубиййятиндян сонра кечмиш Русийа империйасынын
бюйцк яразиси башга дювлятлярин йох, Алманийанын тясири алтына
дцшмялидир. Мясялян, Бергман дцшцнцрдц ки, йалныз Тцркцстанда
Тцркийянин мцттяфиглийи иля тцрк дювляти йаратмаг олар. Беля
олдугда М.Я.Рясулзадя вя Шимали Гафгазлы Сяид Шамил
Алманийадан чыхыб эетмяк мяъбуриййятиндя галдылар. Лакин фон
Меделин
М.Я.Рясулзадяни
сахламасы,
сонда
милли
комиссийонларын (комитялярин) тяшкили иля нятиъялянди. Комитянин
йарадылмасыны азярбайъанлылар севинъля гаршыладылар. Бу
мцнасибятля Я.Дцдянэински М.Я.Рясулзадяйя мяктуб да эюндярмишди. Лакин Щитлери щеч бир милли комитя марагландырмадыьындан вя М.Я.Рясулзадя иля данышыглар файда вермя дийиндян
алманлар Х.Хасмяммядов групу иля данышыьа башладылар. Бу
групда Фуад Ямиръан, Абас бяй Атамалыбяйов вя
Я.Дцдянэински фяалиййят эюстярирди. Нящайят, М.Я.Рясулзадя
1943-ъц ил августун 5-дя Берлини тярк етди. Я.Дцдянэинскинин
фяаллыьы иля «Азярбайъан Милли Бирлик Мяълиси» йарадылды. Онун
тяркибиня Я.Дцдянэински, Абасгулу Абасов, Вяли Якбяров,
Ислам Ялийев, Абас бяй Атамалыбяйов, Рящим Бабайев, Ъейщун
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Щаъыбяйли, Щаъы Щаъынски, Ъащанэир бяй Балакишийев, Ъащанэир
Казымбяйов, Ъялил Исэяндярли, Исрафил бяй Исрафилов, Янвяр
Газыйев, Мяъид Гарсаланлы (Мусайев), Нцши бяй Зцлгядяров,
Ъаббар Мяммядов, Сябзяли Мяммядов, Фярман Мяммядов,
Оруъ Сцлейманов, Защид Хойски, Фуад бяй Ямиръан дахил
олдулар.
Щитлерин эюстяриши иля ясир дцшмцш Гафгаз мцсялманларындан
«Аслан», «Дюнмяз», «Горхмаз», «Вятян» вя б. дюйцш дястяляри
тяшкил едилмишди. 1942 - ъи илин сонларында Шярг ъябщясиндя олан
щяр бир алман дивизийасынын тякибиндя бир, йахуд ики шярг бюлцйц,
табуру варды. Шярг халгларынын чоху стандарт нюмряляр дашыйырды:
601-621; 626-636; 632-650; 653-654; 661-669; 974 вя с. Диэяр
баталйонларын ися ордуда (510, 516, 517,561, 581,582),
корпусларда (406,412) вя дивизийаларда (209, 229, 266, 281) юз
нюмряляри варды. Алман команданлыьынын мялуматына эюря,
1943-ъц илин ийун айына 78 шярг табуру, 1 алай вя 122 айрыъа
бюлцк йарадылмышды ки, бурада адамларын сайы 80 мин няфяр иди.
1941-ъи илин октйабр-нойабрындан башлайараг 1942-ъи илин
мартында «Бергман» (Даьлы) Гафгаз табуру йарадылыр.
Табурдакы ясэярлярин цмуми сайы 1.200 няфяря чатырды. Онлардан
900 няфяри гафгазлы, 300-ц ися алман иди. Табурун командири рящбяри вязифясиня Кюнигсберг Университетинин профессору, «Шярг
мясяляляри» цзря нцфузлу мцтяхяссис сайылан обер-лейтенант
Т.Оберландер тяйин едилмишди.
1942-ъи илин йанварында 1-ъи Тцркцстан «Леэиону»
формалашдырылды. Бу табурда мцяййян сайда азярбайъанлылар да
вар иди. Табурун йарадыъысы вя биринъи командири майор
А.Майер-Мадер иди. Табур мцхтялиф дюйцшлярдя иштирак етмиш,
М.Мадерин юлцмцндян сонра алай зяифлямишди.

Леэионерлярин фярглянмя нишанлары
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Тцрк вя Гафгаз халгларына мяхсус щярби ясирлярин сайынын
артмасы сябябли Шярг леэионларыны формалашдырма мяркязи
йарадылыр. Дивизийа формалашдырылдыгдан сонра, 1943-ъц илин
сентйабрында яввял Словенийайа, сонра Италийайа эюндярилир.
Илк вахтлар леэионлара хаки рянэли алман щярби формасы вя дяряъя нишанлары вермяк нязярдя тутулурду. Шярг леэионларында щярби
рцтбяляр 1942-ъи ил 2 ийун тарихли 1380 №ли ямря мцвафиг верилирди вя
дашынан вязифяляря мцвафиг олараг 8 рцтбя мцяййянляшдирилмишди.
Забит вязифясини эюстярян рцтбяляр пагонда назик эцмцшц хятля
верилирди. Йахалыьын рянэи дя мцхтялиф иди. Ачыг-эюй-тцркцстанлылара,
йашыл гафгазлылара, моруьу эцръцляря, боз рянэ ися ермяниляря аид
иди. Азярбайъан леэионларынын ясас базалары Полша вя Алманийа
яразисиндя йерляширди. леэио нлар сонралар Франсанын Родес шящяриня
кючцрцлдцляр.

Леэионерлярин гол сарьылары, медалы вя рцтбя нишанлары
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1944-ъц илдя Азяр байъан леэтонерляриндян Я. Дцдянэинскинин, И.Исрафиловун, Р.Бабайевин, Т.Мяммяд вя Я.Газыйевин
фяаллыьы иля «Фртибат» Гярарэащынын Парис филиалы йарадылды. Франса
алманлардан азад олундугдан сонра (1944) филиал бурахылды.
Леэионларын бир щиссяси мящв едилди.
Лакин
Азярбайъанын
мцстягиллийинин
танынмасында
Алманийа иля йаранан фикир айрылыглары сябябли М.Я.Рясулзадянин
Берлини тярк етмясиндян сонра Алманийа силащлы гцввяляринин Баш
команданлыьы милли леэионлар йаранмаьа башлайыр. Азярбайъан
мцщаъирятинин нцмайяндяси Мяммядтуьай Сейидялийев вя щярби
ясирлярин нцмайяндяси Бейдулла Бабайев тяряфиндян Полша
яразисиндя Азярбайъан леэиону тяшкил олунур. 1943-ъц илин
сонунда бу леэион д Франсанын Родес шящяриня кючцрцлцр.
1943-ъц илин нойабрын 6-9-да Берлиндя биринъи Милли
Азярбайъан Бирлийинин гурултайы кечирилир. Гурултайы 1920-ъи ил
Эянъя цсйанынын башчыларындан бири олмуш Ъащанэир Казымбяйов ачмыш, Ябдцррящман бяй Фятялибяйли-Дцдянэински мярузя
етмишди. Гурултай 5 маддядян ибарят гятнамя гябул етмишди.
Гурултай мцщаъирлярин ващид тяшкилатда бирляшмясиня вя бирэя
фяалиййят эюстярмясиня кюмяк етмишди.
Бу дюврдя Мцнхендя эизли йашайан М.Я.Рясулзадя «Азяр
байъан Демократик Бирлийи» тяшкилатыны йарадыр вя бу тяшкилат
щярби ясирлярин мцхтялиф юлкялярдя йерляшмяси иля мяшьул олур.
Мцщарибядян сонра Я.Фятялибяйли башда олмагла йени
мцщаъирят дальасы йараныр. Онун 1943-ъц илдя йаратдыьы
«Азярбайъан Милли Бирлик Мяълиси» адлы сийаси тяшкилат
мцщарибядян сонра Азярбайъан Милли Мяркязиня вя
«Мцсават»ын хариъи бцросуна мцхалифятдя дайаныр.
Милли Бирлик Мяълиси рус мцщаъирляринин Висбаден конфрансында (1951) иштирак етмиш, мцштяряк Бяйаннамя имзаламышды.
Гафгаз, о ъцмлядян Азярбайъан, Тцркцстан вя Шярги Авропа
сийаси мцщаъирляри Висбаден анлашмасыны бейнялхалг сявиййядя
бойкот етмяк мягсядиля 1951-ъи ил нойабрын 30-да Мцнхендя
конфранс чаьырараг гярар гябул едирляр. Гярары Азярбайъан Милли
Мяркязи адындан Мящяммяд Кянэярли имзалайыр. 1952-ъи илин
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октйабрында 4 рус, 5 гейри рус мцщаъир тяшкилатынын
нцмайяндяляри йенидян конфранс кечиряряк Болшевизм
Ялейщидарларынын Ялагяляндирмя Мяркязини йарадырлар. Мяркязин
йарадылмасы барядя разылашманы Милли Бирлик Мяълиси адындандан
Ъ.Щаъыбяйли, Я.Шейхцлисламов вя полковник Ъ.Казымбяйов
имзалайырлар. Лакин бцтцн бунлардан сонра, щятта йени
тяшкилатларын йарадылмасына бахмайараг мцщаъирляр арасында
ихтилафлар сянэимир. 50-ъи иллярдя мцщаъирлярин бир щиссяси гятля
йетирилир. Гятля йетирилянляр арасында Я.Фятялибяйли-Дцдянэински дя
олмушду.
Ябдцррящман Яли оьлу Фятялибяйли-Дцдянэински – 1908-ъи
илдя Нахчыванын Шярур районунун Дцдянэя
кяндиндя анадан олуб. Атасы Яли бяй чар
Русийасы ордусунда забит олуб, 1910-ъу илдя
зящярляниб юлдцрцлцб.
Я.Фятялибяйли эянъ йашларындан щярби
хидмятя эетмиш, 30-ъу иллярдя Москвада
Щярби Академийада тящсил алмышды. 1937-ъи
илдя Бакыда Лейла ханым Газыйева иля аиля
щяйаты гурмушду. Я.Фятялибяйли 1939-ъу илдя
Я.Фятялибяйли
Финландийа мцщарибясиндя иштирак етмиш вя
«Гырмызы Улдуз» ордени иля тялтиф олунмушду. 1940-ъы илдя совет
гошунлары Прибалтиканы ишьал едяркян о, Ленинграда йерляшян
щярби штаба эюндярилмиш вя орада алманлара ясир дцшмцшдцр.
Алманийада щябсдя оларкян Я.Фятялибяйли ясирляр арасында иши
апарыр, леэионларын тяшкилиндя фяаллыг эюстярир. Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндян сонра Я.Фятялибяйли Италийада вя Мисирдя олмуш,
сонра Тцркийяйя эетмиш, нящайят Алманийада «Азадлыг»
радиосунун
Азярбайъан
редаксийасына
башчылыг етмишди. 1954-ъц илдя Совет
Иттифагындан эюндярилмиш муздлу гатил Микайыл
Исмайылов тяряфиндян гятля йетирилмишдир.
Азярбайъан сийаси мцщаъирляринин ичяри
синдя Фуад Ямиръан да сямяряли фяалиййят
эюстярмишди. Фуад Ябдцляли оьлу Ямиръан

Фуад Ямиръан
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1911- ъи илдя Бакыда анадан олмушду. Атасы Ябдцляли бяй
Ямиръан 1918-1920-ъи иллярдя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
дюврцндя малиййя назири ишлямишди. Фуад бяй 1923-ъц илдя аиляси
иля бирликдя Тцркийяйя эетмишди. Истанбулда Галатасарай
мяктябиндя илк тящсилини алан Фуад бяй 1932-ъи илдя Франсада
Сийаси Елмляр Институтунда, сонрадан ися Алманийада щцгуг
тящсили алыр. Тящсилини баша вурдугдан сонра бир мцддят гязетлярдя
ишляйян Ф.Ямиръан 1941-ъи илдян «Тясвири-Яфкар» гязетинин щярби
мцхбири олараг Алманийайа эедир вя бурада Азярбайъан леэио
нерляринин
проблемляри
иля
марагланыр.
Алманийада
М.Я.Рясулзадя иля таныш олан Ф.Ямиръан 1943-ъц илдя Берлиндя
кечирилян Милли Азярбайъан Гурултайынын иштиракчысы олур,
Азярбайъан Милли Бирлик Мяълисинин сядр мцавини сечилир.
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра Ф.Ямиръан
Тцркийянин Авропа Шурасынын Парламентиндя тямсилчиси тяйин
едилир, 1955-1961-ъи иллярдя Алманийанын Бонн шящяриндя Тцркийя
сяфирлийинин мятбуат аттешеси вязифясиндя ишляйир.
1961-ъи илдя Тцркийяйя гайыдан Ф.Ямиръан Тцркийя
Мятбуат Ишляри Комитясиндя директор мцавини ишляйир, 70-ъи иллярдя
«Американын сяси» радиосунун Тцркийя шюбясинин директору олур.
Нящайят, Ф.Ямиръан 1993-ъу илдя 70 ил айры дцшдцйц
Азярбайъана эялир. Ф.Ямиръан 1995-ъи илдя Бонн шящяриндя вяфат
етмишди.
1950-ъи иллярин сонларындан башлайараг, Азярбайъан мцща
ъирятинин йаратдыглары сийаси вя гейри-сийаси тяшкилатларын
яксяриййяти юз фяалиййятини дайандырыр. «Мцсават» партийасы вя
Азярбайъан
Милли
Мяркязи
1949-ъу
илин
февралында
М.Я.Рясулзадянин башчылыьы иля йарадылмыш «Азярбайъан Кцлтцр
Дярняйи» нин ятрафында бирляшир. Анкарада фяалиййят эюстярян бу
тяшкилатлардан башга, Истанбулда Илдяниз Гуртуланын рящбярлик
етдийи «Азярбайъан Эянълик Дярняйи» вя Ящмяд Ъяфяр оьлунун
йаратдыьы «Азярбайъан Кцлтцрцнц Танытма Дярняйи» дя фяалиййят
эюстярирди.
Азярбайъан сийаси мцщаъиряти ССРИ-дян олан диэяр мцщаъир
тяшкилатларла ялагядя фяалиййят эюстяряряк дцнйа бирлийинин
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диггятини Азярбайъанын проблемляриня ъялб етмяйя чалышырды. Сийаси мцщаъирят Азярбайъан мядяниййяти иля ялагядар тядгигатлар
апарыр, мядяни ялагялярин эениш лянмясиня чалышырдылар.
Ġkinci dцnya savaĢı, əsas etibarilə, 1941-1945-ci illər
mцharibəsi nəticəsində mцhacir юmrц yaĢamağa məcbur olan
Azərbaycanın mцhacirət ədəbiyyatının цчцncц mərhələsiнин нцмайяндялярини Sцleyman Təkinər, Abay Дağlı, Əbdцrrəhman
Fətəlibəyli (Дцdənginski), Alazan Baycan, Məhəmməd
Kəngərli, Məcid Musaзадя və baĢqaları мцxtəlif ədəbi janrlarda
ясярляр yazmıĢлар.
M.Ə.Rəsulzadənin «Stalinlə ixtilal
xatirələri», M.S.Aranın «Hцrriyyətə uчan
tцrk», Sцrəyya Ağa oğlunun «Bir юmцr bюylə
keчdi», Ə.Yurdsevərin «Azərbaycan istiqlal
savaĢından xatirələr», Nağı ġeyx zamanlının
«Azərbaycan istiqlal mцcadиləsi xatirələri» və
s. əsərлər няшр олунмшду. M.Ə.Rəsulzadənin
«Аzərbaycan
kцltцr
gələnəkləri»,
«Azəрbaycan
Ģairi
Nizami»,
«ЧağdaĢ
Мяъид Мусазадя
Azərbaycan tarixi», Ə.Yurдsevərin «Mirzə
(Гарсалани)
Fətəli Axundzadənin həyatı və əsərləri»,
Леэионерлярин
«Azərbaycan dram ədəbiyyatı», «Sabirin
няшр етдийи
«Азярбайъан»
Azərbaycan
ədəbiyyatındakı
yeri»,
гязетинин
«Azərbaycan Ģairlərindən Vaqif və Vidadinin
баш редактору
yaradıcılığı», «Azərbaycan istiqlal mцcadiləsi
tarixi»,
M.B.Məmmədzadənin
«Qafqaz
tarixində tцrk Albaniya», Kərim Odərin «Azərbaycan» və baĢqa
ədəbi tənqidi və publisistik tədqiqatları bu dюvrцn məhsuludur.
Mцhacirət ədəbiyyatının bu mərhələsinin gюrkəmli
nцmayəndələrindən biri olan Abay Dağlının «Фиzuli», «Dədə
Qorqud», «Ъənc ata», «Sakarya qərargahı», «Malazgirddən
Sakaryaya», «Сakaryada 22-ci gцn», «Albay», «Natəvan», «Əsir
ruhlar», «Okullar» və baĢqa pyesləri Tцrkiyə ədəbi-mədəni
mцhitində maraqla qarĢılanmıĢdır.
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Мцщарибя илляриндя гисмян сянэийян
репрессийа тядбирляри мцща рибядян сонра
йенидян «вцсят алыр». Юлкянин ЩЩГ Баш
Команданы, Баш Авиасийа Маршалы
А.А.Новиков, мцдафия назиринин мцавини, артиллерийа маршалы
Н.Д.Йаковлев,
ЩДД
назири,
донанма
адмиралы
Н.Г.Кузнетсов, онун мцавини, донанма адмиралы Л.М.Галлер,
Баш ЩЩД гярарэащынын ряисляри, адмираллар В.А.Алафузов вя
Г.А.Степанов, механикляшдирилмиш корпусун командири, Совет
Иттифагы Гящряманы, эенерал-лейтенант В.В.Круйуков вя онун
арвады мцьянни Л.Русланова репрессийанын гурбаны олдулар.
Совет Иттифагы Гящряманы Г.К. Жуков ордудан кянарлашдырылды,
авиасийа маршалы С.А.Худйаков тягиб олунараг 1945-ъи ил
декабрын 14-дя щябс олунду. Йалныз 1954-ъц илдя юлцмцндян
сонра она бяраят верилди. ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин
1947-ъи ил 9 ийун тарихли «Дювлят сирли мязмунлу сянядлярин
итирилмяси, дювлят сиррини йаймаьа эюря мясулиййят щаггында»
фярманындан сонра йенидян кцтляви тягибляр башлады.
1942-ъи илдя ССРИ-дя йарадылан «Йащуди Антифашит
Комитяси» нин мцщарибя илляриндяки сямяряли фяалиййятиня
бахмайараг 1946-ъы ил октйабрын 12 -дя ССРИ ДТК ЦИК (б) П
МК-йа вя ССРИ Назирляр Советиня бу комитянин бязи цзвляринин
фяалиййятиндяки миллятчилик тязащцрляри щаггында мяктуб эюндярир.
Партийанын МК-нын хариъи ялагяляр комитяси дя бу мясяляни
арашдырмаьа башлайыр.
1948-ъи ил мартын 26-да ССРИ ДТК йенидян йухарыда гейд
олунан цнванлара даща бир мяктуб эюндярир. Мяктубда ЙАК-ын
бязи рящбярляри щаггында мялуматлар йер алмышды. Ъяза органлары
комитянин цзвляриня диван тутдлар. 1952-ъи ил майын 8-дян ийунун
8-дяк ССРИ Али Мящкямясинин щярби коллеэийасы «Йащуди
Антифашит Комитясинин иши» цзря ишя бахды. 15 няфярдян 13 няфяри С.А.Лозовски,
И.С.Рефер,
И.С.Йезефавич,
Б.А.Смелович,
Л.М.Квико, Р.Д. Маркиш вя б. Эцллялянмяйя мящкум едилди.
Бу иш цзря даща 110 адам мцщакимя олунду. Онлардан 10
няфяриня эцллялянмя, 20 няфярин щяр бириня 25 ил, 3 няфяря 20 ил, 11
6.7. Шяхсиййятя
пярястиш вя онун
нятиъяляри
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няфяря 15 ил, 50 няфяря 10 ил, 2 няфяря 8 ил, 1 няфяря 7 ил, 2 няфяря 5
ил, ъями 1258 ил щябс ъязасына верилди.
Мцщарибядян сонра «Ленинград иши» дейилян уйдурма ишля
ялагядар йцзлярля партийа, совет, щямкарлар вя комсомол ишчиси
репрессийайа мяруз галды. 1951-1952-ъи иллярдя 50-дян чох адам
щябс олунду. Цмумиййятля, «Ленинград иши» иля ялагядар 2.000
няфяря гядяр ишчи, о ъцмлядян 150 няфяр партийавя совет ишчиси
ишдян чыхарылды. Доьрудур, Сталинин юлцмцндян сонра ъинайяткарлар В.С.Абакумов, А.Г.Леонов, В.И.Комаров вя М.Т.Лихачов
эцлляляндиляр, диэярляри ися мцхтялиф мцддятдляря азадлыгдан
мящрум едилдиляр. Сонралар 30-40 вя 50-ъи ллярдя репрессийайа
мяруз галмыш шяхсляр щаггында бяраят гярары чыхарылды. Азярбайъан ССР цзря бяраят аланларын сайы 5.607 няфяр иди.
Шяхсиййятя пярястиш дюврц репрессийасынын гурбанларындан бири дя Щейдяр
Няъяф оьлу Щцсейнов олду. О, 1940-1945-ъи
иллярдя ССРИ Елмляр Академийасынын Азяр
байъан филиалынын ряйасят щейяти сядринин
мцавини, сонра сядри олмушду. Мющкям
ирадяли бу инсан мцщарибя илляриндя
антифашизм мювзусунда мягаляляр йазмыш,
фашизмин
иргчилик
нязяриййясинин
антищуманист мягсяд лярини ифша етмишди.
Щейдяр
Онун «Фашизм елмин дцшмянидир», «Фашзм
Щцсейнов
щюкмян дармадаьын едиляъяк», «Тарихи
сяняд», «Гящряман Гызыл Орду» вя с. мягаляляри фашизмин
ифшасына щяср олунмушду. Щ.Щцсейнов мцдафия фондуна вясаит
топланышында фяал иштирак етмиш, Сталин 1943-ъц ил 27 апрел
телеграмы иля она тяшяккцр етмишди. Щ.Щцсейновун рящбярлик
етдийи иътимаи елмляр сащяси мцщарибя илляриндя бюйцк наилиййятляр
газанмышды. Онун редакси йасы иля Дилляр Институту русъаазрбайъанъа лцьятин ЫВ ъилдинин тяртибини баша чатдырмыш вя бу иш
1948-ъи илдя Дювлят мцкафатына лайиг эюрцлмцшдц. Щ.Щцсейнов
мцкафат алдыьы пулу ушаг евиня вермишди.
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1943-1944-ъц иллярдя Щ.Щцсейновун редаксийасы иля
«Азярбайъан ядябиййаты тарихи» нин Ы вя ЫЫ ъилдляри чапдан чых
мышды. Илк дяфя олараг Азярбайъанъа-русъа фразеложи лцьят, Азяр
байъан- рус –фарс лцьяти чап олунмушду. 1945-ъи илдя Тарих
Институту .Щцсейновун редакторлуьу иля «Азярбайъан тарихинин
гыса очерки»ни бурахышды.
Лакин Щ.Щцсейновун мцщарибя илляриндяки хидмятляри
лазымынъа гиймятляндирилмяди. Беля ки, 1949-ъу илдя онун «ХЫХ
яср Азярбйъанда иътимаи вя фялсяфи фикир тарихиндян» адлы китабы
чап олунур. Ясярдя Шамилин башчылыьы алтында апарылан
мцбаризянин тясвири М.Ъ.Баьыровун хошуна эялмир. О,
Щ.Щцсейновун китабына гаршы «Мцридизм вя Шамилин щярякатынын
характери щаггында мясяляйя даир» мягаля йазыр (даща доьрусу
йаздырыр). М.Ъ.Баьыров мягалясиндя мясяляляри йанлыш изащ едяряк Шамили инэилис ъасусу адландырыр вя Щ.Щцсейнова ифтиралар
йаьдырыр.
Щ.Щцсейнов М.Ъ.Баьыровун эюстяриши иля бцтцн вязифя
лярдян азад едилир. Азярбайъан ССР ЕА-нын щягиги цзвлцйцндян
чыхарылыр. Сталин мцкафаты эери алыныр. Тящгир вя тянгидляря
дюзмяйян алим сонда интищар едир.
Иш тякъя бунунла битмир. АДР халга зидд режим кими
тягдим едилир. «Китаби Дядя-Горгуд» феодал-хан епосу
адландырылыр. Шяргшцнас-алим М.М.Казымбяй «чаризмин садиг
гулу» олмагда, йазычы Мирзя Ибращимов, проф. А.О.Маковелски
елми-сийаси сайыглыьыны итирмякдя иттищам олунурлар. Академик
М.А.Дадашзадяйя «Тцркийя ъасусу» дамьасы вурулур. С.Вурьун
АК (б) П-нин ХЫХ гурултайында кяскин тянгид едилир.
М.Ъ.Баьыров «Сян лянэимядян коммунизмин ялифбасындан
башламалысан, йохса мящв олаъагсан» дейя ону щядяляйир.
Гурултайда бир чох зийалыларын цнванына тящгирамиз сюзляр
сюйлянилир. Иш о йеря чатыр ки, бюйцк бястякар Ц. Щаъыбяйов 63
йашында коммунист партийасы сыраларына дахил олмаг цчцн яризя
вермяйя мяъбур едилир. Бцтцн бунлар, Азярбайъан зийалыларынын
мцстягиллик уьрунда щагг сясляринин боьулмасы иди.
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Икинъи

Дцнйа мцща
рибяси
илляриндя
вя
мцщарибядян сонра Иранда
милли-азадлыг
щярякаты
гцввятлянди. 1941-ъи илин август-сентйабр айларында баш верян
«Шящривяр щадисяляри» Иран халгынын милли-азадлыг мцбаризясиндя
йени мярщялянин башланьыъы цчцн тякан олду.
1941-ъи ил августун 25-дя сящяр Совет орду щиссяляри СоветИран мцгавилясинин ВЫ маддясиня ясасян Иран сярщяддини кечиб,
Ярдябил вя Тябриз истигамятиндя 40 км. ирялилядиляр. Августун 26да совет орду щиссяляри Тябриз вя Ярдябиля, 30-да Зянъана, 31-дя
Гязвиня, инэилис гошунлары ися щямин вахтда Иранын ъянубшяргиндян Ирана дахил олдулар.
Мцщарибя илляриндя Иранда, о ъцмлядян Ъянуби
Азярбайъанда вязиййят мцряккяб олараг галырды. Щакимиййят
уьрунда мцбаризя эедирди. ЫЫ Дцнйа мцщарибясинин
ахырларынадяк Иран щюкумяти 15 дяфя йенидян тяшкил олунмушду.
1941-ъи илдя Иранда, о ъцмлядян Ъянуби Азярбайъанда
башланмыш щярякат мцщарибя гуртардыгдан сонра йени мярщяляйя
гядям гойду.
Мцщарибядян сонра Иранда башланан демократик щярякатын
фяргляндириъи хцсусиййяти онда иди ки, кечмишля мцгайисядя демо
кратик щяряката щямкарлар иттифаглары, сийаси-мядяни тяшкилатлар
даща эениш ъялб олунмушдулар.
Иран иртиъасы, хцсусян Азярбайъана гачмыш мцлкядар
феодалларын юз щюкмранлыьыны бярпа етмяк ъящди демократик
щярякатын йцксялишиня тякан верди. Иртиъачыларын силащлы гулдур
дястяляри 1945-ъи илин йайы-пайызын яввяляриндя кцтляви тягиб вя
террора башладылар. Буна ъаваб олараг Ъянуби Азярбайъанын щяр
йериндя кортябии юзцнцмцдафия дястяляри йарадылмаьа башланды.
Беля бир вязиййят цмумдемократик щяряката башчылыг етмяйя
гадир сийаси партийанын олмасыны эцндямя эятирди. Бу сябябдян
дя, 1945-ъи ил сентйабрын 3- дя С.Ъ.Пишявяринин рящбярлийи иля
Азярбайъан Демократик Партийасынын йаранмасы вя сентйабрын
6.8.1945 - 1946-ъы иллярдя Ъянуби
Азярбайъанда милли - азадлыг
щярякаты
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7- дя ИХП-нын Азярбайъан тяшкилатынын она бирляшдирилмяси
Азярбайъан зящмяткешляри тяря финдян ряьбятля гаршыланды.
1945-ъи ил октйабрын 2-дя АДП-нин биринъи гурултайы
чаырылды. Нойабрда Ъянуби Азярбайъанын бцтцн шящярляриндя
Азярбайъан Халг Конгресиня нцмайяндяляр сечилмяси цзря
кампанийа кечирилди. Нойабрын 20-21-дя Тябриздя кечирилмиш
иъласда Халг Конгреси юзцнц Мцяссисляр Мяълиси елан етди. Милли
Мяълисдя Щейят сечилди. ММ гябул едилмиш,
Иран шащы
Мящяммяд Рза Пящляви, мяълисин сядри Тябатябан вя баш назир
Ибращим Щякимийя эюндя рилмиш Бяйаннамядя Азярбайъана Иран
дахилиндя мцхтариййат верилмяси тяляб олунду.
1945-ъи ил нойабрын 27-дян декабрын 1-дяк мяълися цмуми
сечкиляр кечирилди. Сечкилярдя илк дяфя гадынлар да иштирак етдиляр.
Милли Мяълися 101 депутат сечилди.
Мяcлис декабрын 12-дя ачылды. Мили Мяълис щямин эцн
Азярбайъанын Милли Щюкумятинин йарандыьыны елан етди.
Азярбайъан щюкумятинин тяшкили ММ тяряфиндян АДП рящбяри
С.Ъ.Пишявярийя тапшырылды. 11 няфярдян ибарят щюкумятин тяркиби
тясдиг едилди. Щюкумят програмы гябул едилди. Шямси тарихи иля
1324-ъц ил азяр айынын 21-ня тясадцф етдийи цчцн щямин эцн (12
декабр) «21 Азяр» щярякаты адыны алды.
Щюкумятин тяркиби ашаьыдакы кими иди :
Баш назир-Сейид Ъяфяр Пишявяри
Дахили ишляр назири-Др. Саламуллащ Ъавид
Халг ордулары назири - Ъяфяр Кавийан
Зираят, кянд тясяррцфаты назири-Др. Мящташ
Маариф назири-Мящяммяд Бирийа
Сящиййя назири-Др. Юрянэи
Малиййя назири-Гулам Рза Илщами
Ядлиййя назири-Йусиф Язима
Почт, телефон вя телеграф назири - Кябири
Тиъарят вя игтисад назири-Рза Рясули
Баш назир Пишявяри Сейид Ъяфяр Мир
Ъавад оьлу Ъавадзадя, Халхали (1892-1947)
Иранын Халхал мащалынын Завиййя кяндиндя
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С.Ъ.Пишявяри

анадан олмушду. Иранда, хцсуси иля Ъянуби Азярбайъанда
ингилаби щярякатын эюркямли хадимляриндян олан Пишявяри илк
тящсилини кянддя алмыш, 12 йашында аиляси иля бирликдя БакыйаБцлбцля кяндиня кючмцшдц. 1913-ъц илдя Хырдалан кяндиндя
мяктяб ачан Пишявяри 1918-ъи илдя «Ядалят» партийасына дахил
олмуш, Н.Няримановла сых ямякдашлыг етмишди. О, 1919-ъу илдя
Иран «Ядалят» партийасы Мяркязи Комитясинин цзвц сечилмиш,
партийанын органы олан «Щцрриййят» гязетинин мясул редактору
тяйин олунмушду. Бунунла йанашы, «Азярбайъан фцгярасы»,
«Зящмят сядасы», «Фцгяра сядасы», «Бакы фящля конфрансынын
яхбары» гязетляриндя мягалялярля чыхыш етмишди.
1918-1920- ъи иллярдя Иранын бир сыра шящярляриндя «Ядалят»
партийасынын йерли тяшкилатларыны йарадан Пишявяри иртиъа вя
империализм, мцстямлякячилик вя деспотизм ялейщиня мцбаризядя
Иран халгынын иттифагынын тямин олунмасыны башлыъа шярт щесаб
едирди. 1920-ъи илдян ейни заманда «Йолдаш» журналынын
редактору олан Пишявяри Эилан Республикасы щюкумятинин сядри
Кичик ханла данышыглар апармаг цчцн 1920-ъи ил майын 23-дя
«Ядалят» партийасынын Ряштя эюндярилян нцмайяндя щейятиня
башчылыг етмишди. Щямин илин ийун айында Иран Коммунист
Партийасынын Янзялидя кечирилян Ы гурултайында партийанын15
цзвцндян бири сечилян Пишявяри 1922-ъи илдя ИКП МК Ъянуб
Бцросунун рящбяри тяйин едиляряк 1923-ъц илядяк Исфащанда
чалышмышды. 1930-ъу илин декабрында щябс едилян Пишявяри 1940-ъы
илдя азадлыьа бурахылса да, йенидян Казана сцрэцн олунмуш,
1941-ъи илин сонларында азадлыьа бурахылмышды.
1941-1945-ъи иллярдя Ъянуби Азярбайъанда демократик
щярякатын лидерляриндян бири олмуш Пишявяри Азярбайъан халгынын
щцгларынын мцдафиячиляриндян иди. 1943-1945-ъи иллярдя Тещранда
«Ажир» гязетини бурахмышды. 1944-ъц илдя Иран Мяълисиня сечилян
Пишявяринин мандаты мяълисин мцртяъе чохлуьу тяряфиндян гябул
едилмямишди.
Пишявяринин рящбярлийи иля тяшкил едилян Милли щюкумят бир ил
йашады вя 1946-ъы ил декабрын 12-дя сцгут етди.
Сейид Ъяфяр Пишявяри «12 шящривяр», «Гызыл сящифяляр» адлы
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бядии ясярлярин, бир сыра мягалялярин мцяллифи олмушду. О, 1947-ъи
илдя Эянъядя автомобил гязасы нятиъясиндя щялак олмушду.
С.Ъ.Пишявяринин рящбяри олдуьу Милли Щюкумятин
програмында
мухтариййаты
дцнйайа
танытмаг,
шящяр
янъцмянляринин тяшкили вя шящярляри абадлашдырмаг, жандарм вя
полис идарялярини йенидян тяшкил етмяк, малиййя ганунларыны
нязярдян кечирмяк, милли бцдъя лайищяси щазырламаг, милли халг
ордусу йаратмаг, мядяниййят вя маариф сащясиндя ямяли
тядбирляр щяйата кечиряряк бцтцн мяктяблярдя милли дилин гябул
едилмясиня наил олмаг, савадсызлыьа гаршы мцбаризя апармаг,
пулсуз вя мяъбури тящсили гайдайа салмаг, тиъарят вя игтисадиййат
сащясини инкишаф етдирмяк цчцн фабрикляр вя заводлар тикмяк,
йоллары тямир етмяк, йени йолларын салынмасыны, почт, телеграф вя
телефон кими васитяляри эенишляндирмяк вя мцасир щала салмаг,
кяндлилярля мцлкядарлар арасында разылыг ясасында кяндлимцлкядар мясялясини щялл етмяк, ишсизлийин гаршысыны алмаг,
кяндлиляря торпаг пайламаг, ишчи вя ямякчилярин мяишятини
гайдайа салмаг, сящиййяни инкишаф етдирмяк, ишчилярин
сыьорталанмасы ишини мяъбури щала эятирмяк цчцн тядбирляр
эюрмяк кими маддяляр йер алмышды.
Програмын щяйата кечирилмяси цчцн йерли органларын тяшкили
зяруряти ортайа чыхдыгда, дярщал вилайят, мащал, бюлцк вя
бялядиййя янъцмянляриня демократийа ясасында эизли, мцстягим,
цмуми вя бярабяр сечкиляр кечирилди.
Кяндлиляря мяхсус торпаглар пайланды. 8 саатлыг иш эцнц
мцяййян олунду. Сянайе, тиъарят вя малиййя сащясиндя тядбирляр
щазырланды. Пулсуз тибби йардым эюстярилмяси, мяъбури сыьорта
олунмасы, шяхси мцлкиййятин горунмасы тямин едилди.
1944-ъц ил нойабрын 21-дя Тябриздя Азярбайъан дилиндя
совет мяктяби ачылды. 1945-ъи ил нойабрын 19-да «Совет
Азярбайъаны достлары» ъямиййяти йарадылды. Бу ъямиййят 1943-ъц
илдя Тябриздя фяалиййятя башлайан «Совет Иттифагынын достлары»
ъямиййятинин мцяййян дяряъядя давамчысы олду.
1946-ъы илин ийунунда тибб, педагожи, кянд тясяррцфаты
факцлтяляри олан Тябриз Университети, кяндлярдя 2.000, шящярлярдя
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500 ибтидаи вя орта мяктяб фяалиййятя башлады. 3.800 савадсызлыьы
ляьв етмя курслары йарадылды. «Азярбайъан», «Азад миллят»,
«Азяр», «Урмийа», «Ъювдят» гязетляри, журналлар няшр едилмяйя
башланды.
Совет-Иран ялагяляриндя Азярбайъан ССР ящямиййятли рол
ойнады. Бц ишдя «Вятян йолу» гязети сямяряли фяалиййят эюстярди.
Милли щюкумятин щимни гябул едилди. Щимнин сюзлярини Мирмещди
Етимад йазмыш, мусигисини Ъащанэир Ъащанэиров бястялямишди.
1946-ъы илдя Тябриздя Азярбайъан Дювлят Драм Театрынын
ачылышы олду. Ачылышда театрын директору С.Сябащи вя Пишявяри чыхыш
етдиляр. Щямин илин апрелиндя Ъянуби Азярбайъан демократик
щюкумятинин радиостансийасы ишя башлады. Сентйабрын 2-дя Дювлят
Флармонийасынын ачылышы олду. Флармонийайа Я.Тудя башчылыг
едирди.
С.Ъ.Пишявяринин рящбярлик етдийи Милли щюкумят 1946-ъы ил
йанварын 6 - да «Дил щаггында» гярар верди. Азярбайъан дили
Азярбайъанда дювлят дили елан олунду. Мядяниййят сащясиндя дя
бир сыра тядбирляр щяйата кечирилди. Цмумиликдя, щяйата кечирилян
тядбирляр Иранын ярази бцтювлцйцня зидд дейилди.
Лакин мцртяъе гцввяляр бцтцн бунларла разылашмайараг
Милли щюкумяти юзляри цчцн тящлцкя щесаб едирдиляр. Пишявяри
дяфялярля Бакыйа эяляряк М.Баьыровла эюрцшмцш, тящлцкянин
мювъудлуьу щаггында она мялумат вермиш, анъаг бир нятиъя
щасил олмамышды.
Иранын мцртяъе гцввяляри щяряката мянфи мцнасибят
бясляйирдиляр. Тещран щюкумяти бир тяряфдян Милли щюкумятля
данышыглар апарыр, о бири тяряфдян данышыглары узатмагла вахт
газанмаг истяйирди. Лакин Милли щюкумятин гейри - ардыъыл,
эцзяштли мювгейи нятиъясиндя 1945-ъи илин ийунун 3-дя Тещран
щюкумяти Азярбайъан Демократик гцввяляри иля мцгавиля
баьлады вя бурадакы демократик дяйишикликляри Иранын дахилиндя
йерли юзцнцидаря щцгугунда таныды. ММ яйалят янъцмяни кими
танынды. Азярбайъан валиси тяйин едилмяси Азярбайъан Яйалят
янъцмянинин тяклифи цзря Иран щюкумяти тяряфиндян тяйин едилмяси
цчцн разылыьа эялинди. Лакин сонралар мялум олду ки, бцтцн
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бунлар вахт газанмаьа, демократик щярякаты боьмаьа щазырлыг
иди. Бу мягсядля, силащлы дястяляр йарадылыр, игтисади вя тяхрибатчы
террор характерли мцбаризя апарылырды. Тещран щюкумяти, хцсуси
иля 1946-ъы илин йанварындан Тещран щюкумятиня башчылыг едян
иртиъанын ян гяддар лидерляриндян бири, гаты сийасятчи вя ири Эилан
феодалы Гявамцссялтяня вар гцввяси иля чалышырды ки, бурада
бейнялхалг мцнагишя оъаьы йаратсын вя мцдахиляйя йол ачылсын.
Иран иртиъасы Милли щюкумяти боьмаг цчцн 1946-ъы илин
пайызында йенипланлар щазырламаьа башлады. Иран щюкумяти иля
АБШ арасындакы мцгавиляйя ясасян силащалынды. 1946-ъы ил ийулун
29-да Каваш Иран Демократик Партийасынын йарандыьы елан
едилди. Иртиъачы гцввяляр бирляшяряк террора башладылар. Октйабрын
орталарындан башлайараг Иран щюкумяти мцхтариййатын ляьв
едилмяйяъяйи тягдириндя юлкянин ъянубунда йашайан гашгай
тайфаларынын фарс яйалятиня дя мцхтариййат верилмясини тяляб едян
етираз чыхышларына архаланараг Ъянуби Азярбайъана щцъума
кечди.
Гявамцссялтяня щюкумяти Рза шащ Пящлявинин эюстяриши иля
Иранын ХВ мяълисиня сечкиляр заманы «ганун-гайданы тямин
етмяк» бящаняси иля нойабрын 22-дя щюкумят гошунларынын
Ъянуби Азярбайъана дахил олмасы щаггында ямр верди. 50 минлик
гошун, 55 танк, 50 тяййаря, 174 топ, 3 миня гядяр аьыр пулемйот
вя диэяр силащларла силащланмыш гошун щцъума кечди. Щярби
ямялиййатлара Пящляви вя АБШ-ын Ирандакы щярби комиссийасы
рящбярлик едирди.
Азярбайъан истиглалчыларынын ъями18 мин гошуну вар иди.
Декабрын 13-дя гошун Тябризя дахил олду. Террор башланды.
Идаряетмя органлары даьыдылды. Гыса мцддятдя 25-30 мин няфяр
юлдц, минлярля адам зиндана салынды. 300 мин адам сцрэцн
олунду.
Ъянуби Азярбайъанда милли щярякат мяьлуб олду. Милли
щюкумятин пис силащланмасы, щюкумят рящбярлийиндя фикир
айрылыгларынын олмасы, яйалят янъцмянляриндя вя останларда шащ
гошунларына мцгавимят эюстярилмямяси вя бу ишдя Азярбайъан
Демократ Фиргясинин гятиййятсизлийи, рящбярлийин юлкяни тярк
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етмяси вя диэяр сябябляр щярякатын мяьлубиййятиня сябяб олду.
«21 Азяр» щярякаты вя она рящбярлик етмиш Азярбайъан
Демократ Фиргяси щаггында щям Иранда, щям дя хариъдя
мцхтялиф ряйляр сяслянмишди. Щямин ряйляри цч група бюлмяк олар:
а) милли щярякатын баш вермя сябяблярини вя онун мащиййятини
гимятляндирян ряйляр; б) зящмяткешлярин ингилаби мцбаризясиндян
горхан вя Иран Милли буржуазийаынын мяфкурясини якс етдирян
ряйляр; ъ) дахили иртиъайа, сялтянят режиминя вя хариъи гцввялярин
тюрятдийи ъинайятляря бяраят газандыран ряйляр;
Франсада чыхан «Лемонд» гязети Азярбайъанда баш верян
щярякатын Йахын вя Орта Шяргя эюстярдийи тясиря ишаря едяряк
йазмышды: «Иран Азярбайъанында баш верян бу щярякат Йахын
Шяргдя, хцсусиля Ирагда чох дярин якцл ямял мейдана эятирмишди.
Ирагда чох шиддятли сонсор олмасына бахмайараг, бу хябяр
илдырым сцряти иля йайылмышды. Зцлм вя тязйиг алтында йашайан Ираг
хагы да, бцтцн Йахын Шярг ящалиси кими Азярбайъан щярякатыны
Орта Шяргя ниъат верян бир щярякат адландырмышдыр».
Франсанын дювлят вя сийаси хадимляриндян бири олан Марсел
Кашен фикрини беля ифадя етмишди: «Мян… Азярбайъанын ясил ящалисиндян олан нечя няфярля эюрцшмяк фцрсяти ялдя етдим. Онлар
тякамцл мярщялясиня чатмыш бир тямяддцня (мядяни инкишафа)
сащиб идиляр вя йени сийаси щяйати чох йахшы билирляр. Она эюря дя
яъаба, тябии дейилми ки, онлар Тещран щюкумяти тяряфиндян ъябр
иля тящмил едилмиш феодал гяййумийятиндян язабда олсунлар.
Яъаба, Азярбайъан Милли Мяълисинин няшр етдийи програмдан
даща демократик бир шей вармыдыр».
Иранын мятбуат васитяляри дя Азярбайъан Милли щярякатына
йцксяк гиймят вермишляр. Тещранда няшр олунан «Ниъати Иран»
гязети 1945-ъи ил декабр тарихли 577-ъи сайында Азярбайъанда
башланан щярякаты изащ едяряк йазырды: «Бяли, тарих тякрар олунур.
Бизим азярбайъанлы гардашларымыз цчцнъц дяфядир ки, Иранын
демократик азадлыьы уьрунда айаьа галхараг, азадлыг вя ислащат
дцшмянляриня гаршы Сяттархан вя Хийабанинин гяйур Милли
мцъащидляринин ишини давам етдириб, онлара атылан бющтанлары
арадан галдырмаьа башламышлар».
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Тещранда чыхан «Рящбяр» гязетинин 1946-ъы ил 741-ъи
нюмрясиндя дяръ едилмиш бир телеграфда дейилирди: «Микран вя
Сейистанын мцтярягги даиряляринин нюгтейи-нязяринъя Азярбайъан
мясяляси бцтцн Иран миллятинин юз гануни щаггыны яля эятирмяк
цчцн тамамиля азадлыг мащиййятиндя олан бир щярякатдыр. Яъняби
нюкярляри вя мцртяъеляр тяряфиндян йайылан шаийяляря, бющтанлара
бахмайараг, Микран ящалиси вя Сейистанын бцтцн зящмяткешляри
бу Милли щяряката ещтирам эюзц иля бахырлар».
Иранын дювлят гязетляриндян олан «Кейщан», Тещранда няшр
олунан «Фярман» гязети дя щярякаты йцксяк гиймятляндирмишляр.
«Кейщан» йазырды: «Иранын шималында баш верян деморатик
щярякат ян бюйцк щадисялярдян бири сайылыр… О, Иранын бцтцн
яйалятляриня йайылараг Шярг халглары тарихинин бюйцк фясилляриндян
бирини ачаъагдыр».
«Фярман» гязети йазырды: «…Биз Азярбайъан Демократ
Фиргясинин башчыларыны вятянпярвяр шяхсляр кими таныйырыг. Биз беля
ягидядяйик ки, Пишявяри бу эцн вятян щаггында щай-кцй салан
Сейид Зийалардан вя Вцсугидювлялярдян Ирана даща чох ъан
йандыран шяхсиййятдир. Сиз Пишявяринин бязяксиз-дцзяксиз щяйат
китабынын бцтцн сящифяляриндя, щятта, бир дяня дя гара лякя тапа
билмязсиниз. Азярбайъан халгынын истяйи щагг истякдир».
Иранын дювлят нцмайяняляри Милли щярякатын ящямиййятини
етираф етмяли олмушлар. Баш назирин сийаси мцавини Мцзяффяр Фируз
Азярбайъан нцмайяндяляри иля Тещранда апарылан данышыгларда
Азярбайъан милли щярякатына гиймят веряряк демишди:
«Азярбайъан щярякаты 20 иллик диктатуранын фаъияляри нятиъясиндя
мейдана эялмишдир ки, бу щярякат Иранын азадлыьынын инкишаф
етмяси цчцн, Иранын мцтярягги адамларынын ялиндя эцълц
силащдыр».
Беляликля, «21 Азяр» щярякаты тякъя Азярбайъан халгынын
милли мцбаризяси дейилди. Бу щярякат ейни заманда бцтцн Иранда
баш верян зиддиййятлярин мящсулу олуб, Иранда ингилаби мцбаризяйя тякан вермякля бярабяр, Йахын вя Орта Шярг халгларынын
мцбаризясиня тясир эюстярмишди.
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ВЫЫ Ф Я С И Л
Azərbaycanlıların Qərbi
Azərbaycandan deportasiyası
Azərbaycan xalqı keчdiyi mцrəkkəb
tarixi yolda bir sıra bюhranlı və həlli чətin
olan
problemlərlə
qarĢılaĢmıĢdır.
Халгымыз
оnların
əksəriyyətinin юhdəsindən Ģərəflə gələrək юz varlığını qorumuĢ,
dцnya tarixində юzцnə yer tutmağa nail olmuĢdur. Bununla belə,
XX əsrdə юz mцstəqilliyini itirən, Rusiya tərəfindən mцstəmləkə
vəziyyətinə salınan Azərbaycan həlli чətin və mцmkцnsцz olan
bir problemlə-erməni problemi ilə цz-цzə qalmıĢdır. Həmin
vaxtda ермяниляр юzlərinin əsas havadarı olan Чar Rusiyasıнын,
советляр дюняминдя SSRИ-nin himayəsindən istifadə edərək
Azərbaycanın ata-baba torpaгlаrına qarĢı iddialar irəli sцrmцĢ,
zaman-zaman юz istəklərinə doğru irəliləmiĢlər.
XIX əsrin əvvəllərində чar Рusiyasıнын ġərq siyasətinдя
canlanma щисс олунмаьа baĢlayır. Bu siyasətin əsas qayəsini
Qafqaza, xцsusilə də Azərbaycana yiyələnmək təĢkil edirdi. Bu
istəklərinə nail olmaq цчцn Русийа ермянилярдян истифадя етмяйя
башлады. Ермяниляр ися «тарихи вятянляринин Гафгаз олмасы» барядя
saxta dəlillərlə dцnya ictimaiyyətini inandırмаг цчцн бцтцн
васитялярдян истифадя етмяйя башлады. Nəticədə, 1828-ci ildə
Azərbaycanın Arazdan ġimalda yerləĢən əraziləri Rusiya
tərəfindən iĢğal edildi. Ġranla aparылан mцharibədə Чar
Rusiyasının qələbəsi Ġrəvan və Naxчıvan xanlıqları ərazisində
Azərbaycan-Tцrk мilli dюvlət quruluĢuнун ləьvinə gətirib
чıxardı. Чar hakimiyyəti orqanları xanlıqların inzibati ərazi
bюlgцsцndə dərhal ciddi dəyiĢikliкlər apardılar. 1828-ci il martın
21-də чar hюkuməti xцsusi fərmanla «erməni vilayəti»ni təĢkil
etdi. Qeyd edilən dekretlə erməni vilayəti tərkibində Ġrəvan
7.1. Tarixə nəzər
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vilayəti, Naxчıvan əyaləti və Ordubad dairəsi, onların tərkibində
isə mahallar təĢkil olundu. Tarixin sonrakı dюvrцndə ermənilər
bu siyasəti daim təzələyir və məqsədlяrərinə doğru tədbirlər
həyata keчirirdilər. Nəticədə, XX əsrin əvvəllərində artıq
ermənilər Azərbaycan əraziləri hesabına xeyli torpaqları
юзцнцнкцляшдирмишдиляр.
Фevral inqilabından sonra чар Русийасынын dağılması və
Birinci dцnya mцharibəsində Tцrkiyəyə qarĢı Avropa
dюvlətlərinin iĢğalчılıq сийасяти ermənilərin əl-qolunu daha da
aчdı. Нятиъядя Azərbaycan və Tцrkiyə əraziləri hesabına 1918-ci
ildə Ararat Рespublikası, 1920-ci ildə isə Ermənistan SSR təĢkil
edildi. Ararat Рespublikаsının mюvcud olduğu mцddətdя
azərbaycanlıların kцtləvi məhvinə baĢlandı. Гондарма
dюvlətляриni yaratmaqla kifayətlən məйян ермяниляр Moskvanını
əli ilə Zəngəzuru və Эюйчяни Azərbaycandan zorla qopardılar,
Dağlıq Qarabağın ermənilərə verilməsiни tələb etdilər.
Ermənistan SSR ərazisində olan azərbaycanlılara qarĢı
təzyiqlər baĢlandı. 30-cu illərdə iri təsərrцfatların yaradılması
bəhanəsi ilə azərbaycanlıların yaĢadıqları kəndləri ermənilərin
ixtiyarına verdilər. Bunun nəticəsində azərbaycanlılar torpaq
paylarından məhрum edildilər, ermənilər isя əksinə, yararlı
torpaqlara sahib oldular. Аzərbaycanlılara məxsus yer adlarıнын
дяйишдирилмясиня башланды.
Ikinci Дцnya mцharibəsindən sonra ermənilərin
Azərbaycana qarĢı ərazi tələbləri yenidən baĢ qaldırdı.
Azərbaycan xalqının Ermənistandan və baĢqa daimи yaĢadıqları ərazilərdən deportasiya edilməsinin qiyməti yalnız
Azərbaycan mцstəqlliк qazandıqdan sonra verilməyə baĢlaнdı.
Azərbaycan Resпublikasının prezidenti H. Əliyev «1948-1953-cц
illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixietnik torpaqlardan kцtləvi surətdə deportasiyası” haqqında»
fərman verdиkdən və bu iĢlə məĢğul olacaq dюvlət komissiyаsının
yaradılmasından sonra məsələnin hərtərəfli юyrənilməsinə ciddi
fikir verилməyə baĢlaнmıĢdı.
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Azərbaycan dilində «Ermənistan» sюzц
1921-ci ildə Sovet Rusiyаsının Ġrəvan
quberniyası ərazisində təĢkil etdiyi dюvlətin
adıdır. Ondan əvvəl Ermənistan adı məlum deyildiр. 1588-1728ci illərə aid tцrk dilli mənbələrdə Ġrəvan Ģəhərinin adı ilə bu юlkə
mцvafiq olaraq «Rəvan əyaləti» və «Ġrəvan əyaləti» adlanırды.
Əyalətin əsasında yaranmıĢ xanlıq və Rusiyanın bu xanlığın
ərazisi əsasında təĢkil etdiyi yeni siyasi qurum Ġrəvan
quberniyası adlan- dırılmıĢdı.
Ermənistan sюzцnцn kюkцnц Azərbaycan dilində erməni
etnonimi təĢkil edir. Lakin tarixən erməni etnonimi ermənilərin
юzцnц adlandırması olan «hay»” etnonimi ilə цst-цstə dцĢmцr.
Erməni etnonimi haylar цчцn heч vaxt юzцnцadlandırma
olmamıĢdı.
E.ə VII əsr Urartu mənbələrində yazılır ki, Kiчik Asiyanın
Ģərqində Fərat чayının yuxarı axarının hюvzələrini əhatə edən
ərazilər Arme adlanır. Arme toponiminin mənası və bu əyalətin
sakinlərinin dil mənsubiyyəti məlum deyil.
Ġ.M.Dyakоnova gюrə e.ə.XII -XI əsrlər arasında
balkanlardan gəlmiĢ фiriqlərin bir qolu olan ermənilərdən əvvəl
əyalətdə əhali hцrrи və liviya dillərində danıĢırdılar. Armen
toponimi haqda Ġ.M.Dyakonov yazır ki, bu adın əsli Or (0) M
olmuĢdu. Ona gюrə də, erməni tarixчisi Q.Kanansiyanın
Balkanlardan gəlmə firiqlərin bir qolunun guya arim adlanması
və erməni sюzцnцn həmin arma sюzцndən yarаnması fikrini
Ġ.M.Dyakоnov rədd edir.
Tədqiqatчılar hesab edirlər ki, бalıkanlardan gəlmə firiq
tayfalarının bir qolu olan indiki ermənilər Arme və Щaysa
əyalətlərinə gəlib məskunlaĢmıĢlar.
Firiqlərin bir qolu, konkret mənada ermənilərin bir hissəsi
idi. Sami dillərində danıĢan və Mesopotаmiyanın Ģimalında
yaĢayan armeylər Arme əyalətində yaĢayanlara əyalətin adı ilə
«Armina”», hцrri dilli urartular isə «Armini» deyirlər. Hər iki
dildə bu sюz əyalətin adıdır. Deməli, Armina, həm də bu əyalətin
7.2. Ермяниляр
кимдир?
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kюklц sakinlərinə, həm də eramızdan əvvəl XII-XI əsrlər
arasında Бalkan yarımadasından gəlmə friqlərin bir qoluna
(etnik adı «hay»” olanların ulu əcdadına) verilmiĢ цmumi ad
olduğuna gюrə, əlbəttə etnik mənsubiyyət bildirmir.
Ġ.M.Dyakоnov xцsusi olaraq bildirir ki, indi bцtцn dцnya
xalqlarında iĢlənən «erməni»” adı mənĢəcə yalnız юzцnц «hay»”
adlandıranlara Ģamil oluna bilən etnik ad deyil. Ona gюrə ki,
qədimdə «Armina»” adı həm Parme əyalətinin, həm də əyalətdə
yaĢayanların adlarını ifadə edirdi. «Armini» adı coğrafi
ədəbiyyatda ġərqi Anadoluda «Erməni» yaylası” adında
iĢlənməkdədir.
Tədqiqatчılara gюrə, məhz armeylərdən «Armina»” adı
qədim farslara keчmiĢ, sonradan Urartu dюvlətinin adı kimi
«Armini»” formasına dцĢmцĢdц.
Diqqəti cəlb edən odur ki, qədim erməni mənbələrində
«Armini»” юlkə adından yaranmıĢ erməni etnonimi və
«Armini”» юlkə adı yoxdur. Bu mənbələrdə ermənilərin юlkəsi
hər yerdə Hayk adlanır. Səhv olaraq Rus və Avropa dillərinə
Armenina kimi tərcцmə olunuб. Halbuki eramızdan əvvəl II
əsrə kimi antiк mənbələrdə «Armenina»” dedikdə yalnız Kiчik
Asiyadakı Armeni nəzərdə tutulur. Armini adı indiki
Ermənistan ərazisinə Ģamil edildikdən sonra Kiчik Asiyada
həmin əyalət antiк mənbələrdə «Kiчik армиni»” adlandırılmıĢdı.
Gюrцndцyц kimi, Azərbaycan dilində erməni anlayıĢı
ermənilərin hay anlayıĢı qarĢılığı olsa da, əslində bu antiк adlar
bir etnosun adı deyil, yəni tarixi baxımdan erməni anlayıĢı ilə
hay anlayıĢı bцtцnlцklə цst-цstə dцĢmцr. Arme əyalətində təkcə
Бalkanlardan gəlmə firiqlərin bir qolu olan hayların yaĢadığını
gюstərən heч bir fakt məlum deyil. Yalnız Аrmen əyalətinin adı
ilə sonralar yaranmıĢ erməni adı, həm də haylara Ģamil
olduğuna gюrə «Armina» ”adı hayk adının qarĢılığına
чevrilmiĢdi.
Deyilənlərə gюrə, qədim yunan, fars, latın və ərəb
mənbələrində olan ermən anlayıĢı konkret mənada юzцnц hay
adlandıranlarla цmumi mənada Ərməniyyədə yaĢayan tцrk
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mənĢəli adamları da юzцndə birləĢdirирdi.
E.ə IX əsrdə Kiчik Asiyanın ġərqində, Van gюlцnцn ətraf
dağlıq ərazisində assur mənbələrində Urartu adlı dюvlət yaranır.
Hurrilər ġumercə Subir və Akkaд mənbələrində Subar
adlanırdılar. Mənası Suarası, чayarası deməkdir. Bu subarlar
hələ e.ə XVI - əsrdə Mesopоtamiyanın шimali qərbində
«Mitani”» adlı dюvlət yaratmıĢlar. Bu dюvlətə son qoyulduqdan
sonra onun əhalisi Kiчik Asiyaya getmiĢ, burada «Urartu”»
dюvlətini yaratmıĢlar. Urartu dili чeчen-ĠnquĢ dillərinə yaxınlıq
təĢkil edir. Ġlk zamanlarda dюvlətin adı «Bianni”» kimi verilir.
Urartu adı isə sonralar Assur mənbələrinə əsasən iĢlədilmiĢdir.
Ermənilərin erməni və hay adlarının hər ikisi Urartu
mənbələrində adları чəkilən Arme və Щaysa əyalətlərinin
adlarından ibarətdir. Etnik ifadə deyil.
E.ə VII əsrdə Qara dənizin Ģimal sahili чюllərindən KцrAraz ovalığına və indiki Ermənistan ərazisinə tцrk mənĢəli
kimmerlərin gцclц axınları baĢ verir. Onların ardınca сkiflər bu
ərazilərə gəlirlər. Skiflər kimmerləri Kцr-Araz ovalığında
sıxıĢdıraraq Urartu sərhədlərinə qovurlar. Bu səbəbdən,
kimmerlər e.ə 652-ci ildə Kiчik Asiyaya keчərək orada
məskunlaĢırlar. Digər hissəsi Manna ərazisinə keчir. Kiчik
Asiyanın ġərqində Frиqiya dюvlətinə son qoyduqdan sonra
kimmerlər onun ərazisində məskunlaĢırlar.
Bu gцn Qafqazda, xцsusən də indiki Ermənistan ərazisində
юzlərini aborogen kimi təqdim edən ermənilər nəinki qeyd
etdiyimiz ərazisində aborogendirlər, əksinə onların hansı
diyardan olması məlum deyil. Bu gцn daĢıdıqları «erməni»”
adını baĢqasından mənimsəmiĢlər.
Neytral mənbələr ermənilərin nə Urartu, nə də Assuri
dюvlətlərinin varisləri olmasını təsdiq etmir. Bəs kimdir bu
ermənilər? Onların dili, xarakteri haqqında nələr sюylənilir?
Tцrk tədqiqatчısı M. Sədi KoчaĢ «Tarixdə ermənilər və
tцrk erməni mцnasibətləri»” kitabında (Bакы, 1998) йазыр ki,
istər irq, istərsə də din cəhətdən yekcins olmayan ermənilərin
tarixi uydurmalardan ибарят олуб, tarixi mənbələrə
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əsaslanmayan mifoloji bir tarixdir.
J. Deniker gюstərir ki, «Ermənilər mцxtəlif цnsцrlərdən
təĢkil olunaн qarıĢıq bir irqdir. Boyları 163-169 arasında,
yastıbaĢlı, 85-87 baĢ юlчцsцndə, иrqləri hindu, əfqan, aysor və
tцrk irqlərindən yaranmıĢdır”.
Robert Cais isə «Ermənilər Pamir yaylaсından gələn ari
tayfalar иля Mesopotamiyadan Ģimala doğru kюч edən sami
irqinə mənsub tayfaların qarıĢığıdır. Kцrdlərlə erməniləri birbirindən ayırmaq mцmkцn deyildir, yaxın qohumdurlar»”
demiĢdir.
U.S.Monroy yazır ки,: «Ermənilər irq etibarı ilə iranlı,
kцrd, bəluc və qaraчılarla qohumdurlar. Rəngləri ağdan zeytun
rənэinə qədər mцxtəlifdir. Saqqalları Ģabalıdı, gюzləri iri, qara və
ya mavi, burunları ... gюzə чarpan bir Ģəkildə чıxıntılıdır.”
...«Cəsarət,
qəhrəmanlıq,
dюyцĢkənlik
gюstəricilərinin
чatıĢmamazlığı, … erməni xalqının xarakteri цzərində də юz
təsirini gюstərmiĢdir”».
Erməni dili haqqında да maraqlı fikirlər vardır. Le
Normand yazır ki, erməni dilinin ... qədim kюklərə malik
olmasına dair heч bir sцbut yoxdur. De Morqan да «ermənilərin
dilinin qədimliyini bildirən heч bir sənədин олмадыьыны ”» дейир.
Vartanyan 1914 - ъц илдя ермяни дилиндя йаздыьы «Erməni
hərəkatının tarixi» ”adlı əsərində gюstərir ки, «...XIX yцzilliyin
əvvəllərində ermənilər bir millət olaraq Avropada məlum
deyildilər”».
Юzlərinə xarиcи юlkələrdə dayaq axtaran ermənilər həmiĢə
alət rolu oynamıĢlar. Əslində isə istər avropalılar, иstяrsə də
ruslar onları pis əməl sahibi, хain kimi səciyyələndirmiĢlər.
Rus Ģairi A.S.PuĢkin ermənilərə xitabən demiĢdir: «Sən
kюləsən. Sən qorxaqsan. Чцnki sən ermənisən”».
Эюрцндцйц кими, бу эцн щарай салараг даима сойгырыма
мяруз галдыгларыны иддиа едян ермянилярин сойу - кюкц мялум
дейилдир вя онлар йеткин миллят кими характеризя олунмурлар.
7.3. Чarizmin Qafqaz siyasətinin
312

XВI əsrdə mərkəzləĢmiĢ rus dюvlətinin yaranmağa baĢlaması ilə Rusiyanın xarici
siyasətində дяйи шикликляр баш верир. Йeni ərazilərin iĢğalına
baĢlaнылыр.
XVIII əsrdə I Pyoturun keчirdiyi islahatlar nəticəsində
Русийа эцълц dюvlətə чevriliр. Pyotr Xəzərsahili vilayətlərə
hцcumdan əvvəl buradakı vəziyyəti юyrənmək цчцн xцsusi
nцmayəndələr gюndərир, xцsusilə ermənilərin Qafqazda
vəziyyətləri ilə maraqlanır, сонра о, Avropa юlkələrinə эедяряк
Tцrkiyəyə qarĢı юзцня mцttəfiqlər тапмаьа чалышыр. Мягсядиня
наи олмайан Ы Пйотр ġimal mцharibəsində (1701-1721) qalib
gəldikdən sonra Tцrkiyəyə qarĢı mцttəfiqlər axtarышыны йенидн
давам етдирир. О, Qafqaza yiyələnmək мягсядиля Tцrkiyənin
daxilində olan ermənilərdən istifadə etmək цчцн 2 mart 1711-ci
ildə Senatdan tələb edir ki, Ġranla ticarət iĢlərinə daha чox
erməni cəlb edilsin. Onlаrın tələbləri yerinə yetirilsin.
I Pyotrla ermənilərin əlaqəsi 1699-cu ildə erməni din
xadimlərindən olan Ġsrail Orinin mцraciətindən sonra
baĢlamıĢdı. Həmin ildə Ġsrail Ori sцnni məliklərinin gizli
yığıncağını keчirib onların adından I Pyotra erməniləri himayə
etməyi xahiĢ edir. 1701-ci ildə Pyotr Ġsrail Orini qəbul edir və
erməniləri bundan sonra himayə edəcəyinə zəmanət verir.
Йухарыда gюstəрilən fərmanın da verilməsində məhz bunlar ясас
olmuĢdu.
Pyotrun ermənilər haqqında сийасяти Rusiya чarları
tərəfindən davam etdirilmiĢdi. Buna davam olaraq II
Yekatеrina ermənilərin hərtərəfli himayə edilməsi haqda 1768-ci
ildə xцsusi fərman imzalanmıĢdı. Bir qədər sonra Movses
Safaryan tərəfindən erməni dюvlətinin necə yaranması haqqında
proqram hazırlanıb Rusiya hakimiyyət orqanlarına təqdim
edilmiĢdi. Artıq XVIII əsrin II yarısında Rusiya ilə Tцrkiyə
arasında баш верян мцщарибяляр zamanı Tцrkiyə ərazilərində
ayrıca erməni dюvləti yaratmaq planları hazırlanmıĢdı. Həmin
layihələrin ilk variantının mцəllifləri H.Hartunyan və
reallaşmasında ermənilərin rolu
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H.Lazaryan olmuĢлар. Bu layihəyə gюrə, ilk olaraq Rusiya
ərazisinin cənub hissələrində erməni icmaları yaradıлmaсы,
ermənilərin Kaspi ətrafı rayonlarda, HəĢtərxanda, Mozdоkda
yeni ərazilərdə yerləĢdirilməsi, onlara xцsusi imtiyazlar verilməsi
nəzərdə tutulurdu.
XIX əsrin baĢlanğıcında Rusiya Zaqafqaziyaya aid
planlarını gerчəkləĢdirməyə baĢlayır. 1796-cı ildə Azərbaycana
yeridilən rus qoĢunları Rusiyada чar dəyiĢməsi nəticəsində
dayandırılıр.
1801-ci ildə I Aleksandр Rusiyada hakimiyyətə keчdikdən
sonra Qafqazdakı rus qoĢunlarının baĢчısı Konerqə 12 sentyabr
1810-ci il tarixli sərancamında ermənilərə qarĢı diqqətli olmağı,
onların kюməyindən istifadə etməyi tюvsiyйə edir.
Ġranın daxili чətinliklərindən istifadə edən Rusiya XIX
əsrin əvвəlində Azərbaycana qarĢı aчıq mцdaxiləyə baĢlaйıр.
1802-ci ildə рus qoĢunları Ġrəvan xanı Məhəmməd xana qarĢı
vuruĢan kənd erməni dəstələrindən istifadə ediр. Бундан сонра
Gəncə xanlığı цzərinə hцcum baĢlanıр. O zaman Ģəhərdə olan
ermənilər рus qoĢunlarının baĢ komandanı Sisиanova gizli
məktublar gюndərərək ona юz kюməkliklərini təklif eдирlər.
Ermənilərin xəyanəti nəticəsində Gəncənin mцdafiəsi zamanı
Cavadxan baĢda olmaqla xeyli itki veriлир. Gəncə ruslar
tərəfindən iĢğal ediliр вя еrmənilərin ailələri burada yerləĢdiriliр.
1806-cı ildə Rusiyanın чаьırıĢı və vədlərinə cavab olaraq
10.000 erməni ailəsi Ġrəvan цzərinə hцcumda iĢtirak etmək цчцн
Ģəhərin yaxınlığındaкы Eçmяdzində (Цч кился) toplaĢıрлар. Ancaq
Avropada baĢ verən siyasi dəyiĢmələr, Fransanın Tцrkiyə ilə
yaxınlaĢması ruslara bu əməliyyatı keчirməyə imkan
vermədiйиндян еrmənilər mцxtəlif istiqamətlərə dağılıрлар.
Birinci Ġran-rus mцharibəsinin sonunda bağlanmıĢ
mцqaviləyə əsasən (Эцлцстан мцгавилясиня – М.Я.) Arazdan
Ģimalda olan bir sıra ərazilər, o cцmlədən ermənilərin nisbətən
чoxлуг тяшкил етдийи Qarabağ xanlığı da Rusiyanın himayəsinə
keчdi. Ġngiltərənin və Tцrkiyənin bu mцqaviləyə qarĢı olması
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Rusiyanın erməniləri bu ərazilərə kючцrməsinə imkan vermədi.
Həm də, Napalеona qarĢı bir cəbhədə duran Rusiya və Ġngiltərə
bu məsələdə ciddi qarĢıdurmaya yol vermək istəmədilər.
1826-cı il də Rusiya ilə Ġran arasında Zaqafqaziya uğrunda
yenidən mцharibə baĢlandı. Bu mцharibə 1828-ci ildə Ġranın
məğlubiyyəti ilə baĢa чatdı. Əslində o zaman Ġrandan asılлıлыğını
itirmiĢ Azərbaycan ərazisindəki kiчik mцstəqil feodal dюvlətlərxanlıqlar Rusiya tərəfindən iĢğal edilмишdi. ĠĢğal edilmiĢ
ərazilərin rəsmi olaraq Rusiyaya tabe edilməsi Ġranla mцqavilə
əsasında həyata keчirildi. Bu qələbədən sonra ermənilər
bilavasitə
Rusiyanın
kюməyinə
arxalanaraq
юzlərinin
mцstəqlliyini qazanmaq цчцн son dərəcə əlveriĢli imkan
qazandılar. Ancaq юz dюvlətlərini щарада yaratmaq istəyi
ermənilərя tam aydın deyildi.
Tцrkiyə əraziləri hesabına belə bir dюvlətin yaradılması
мцмкцн дейилди. Яэяр бу дювлят Rusiyanın himayəsi əsasında
yaranırdısa, bu Qərbi Avropa dюvlətlərinin mənafeyinə zidd
оларды. Zaqafqaziyaда isə erməni dюvlətinin yaradılması цчцн nə
ərazi zəmini, nə də əhali faktoru yox idi. Burada ermənilərin
sayı 335 min nəfərə йахын idи. Онлар da Zaqafqaziyanın bцtцn
ərazisinə səpələnmiĢdi.
Чar Rusiyası belə olan halda ermənilərin planı əsasında
hərəkət etməli oldu. Bu məqsədlə Tцrkmənчay mцqaviləsinə 15ci maddə daxil edildi. Orada nəzərdə tutulurdu ki, Ġranda
yaĢayan ermənilər Rusiyanın himayəsinə keчən Azərbaycan
ərazilərinə кючцрцлсцн. Eyni zamanda Tцrkiyə ərazisindən də
Azərbaycan ərazilərinə ermənilərin kцtləvi кючцрцлмяси baĢlaнdı.
1826-28-ci illərdə və sonrakı iki ildə-1828-ci ildən 1830-cu
ilə kimi 40 min Ġran və 84 min 60 nəfər Tцrkiyə ermənisi
Загафгазийада, əsasən Ġrəvan quberniyasında və Yelizavetpolda
yerləĢdirildi.
1828-1854-cц illərdə ruslar iki dəfə ġərqi Anadoluya
hцcum едяндя oradakı ermənilər rusların tərəfini saxlamıĢlar.
Ruslar ися hər iki gediĢdə geri qayıdarkən юzləri ilə 100 min nəfər
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ermənini də Qafqaza gətirmiĢ, əsasən Azərbaycan ərazisində
yerləĢdirmiĢlər.
Ermənilərin kцtləvi Ģəkildə Zaqafqaziyaya кючцрцлмяси
nəticəsində burada əhalinin etnik tərkibinin ermənilərin xeyirinə
dəyiĢməsi baĢ verdi. Ġrəvan xanlığı ərazisində onlar cuzi чoxluq
təĢkil etdiyindən чar Rusiyası burada dərhal «erməni əyаləti»
adı ilə ilk inzibati vahidlik yaratdı.
1914-cц ildə baĢlanan
7.4. Азярбайъан торпаглары
Birinci Dцnya mцharibəsinə
щесабына Ermənistan SSR-nin
qoĢulan hər bir дюvlətin юz
yaradılmaсı
məqsədi vardı. ИnkiĢafda olan
Avropa юlkələri, xцsusilə Almaniya дцнйанын сийаси бюлэцсц ilə
razılaĢa bilmirdi. Xцsusilə də, onun maraqları Rusiya ilə
toqquĢurdu.
Rusiyanın baĢlıca planı Balkan yarımadasında юz
mюvqelərini mюhkəmləndirməkdən, Yaxın ġərq istiqamətində
yeni ərazilər tutmaqdan ibarət idi. Rusiya Osmanlı Tцrkiyəsinə
qarĢı daha qərəzli mюvqedə idi. Тцrkiyəнин Rusiyaya qarĢı olan
bir sıra Avropa dюvlətləri ilə mцttəfiqlik eтмяси зиддиййятляри бир
аз да артырмышды. Digər tərəfdən isə Rusiya Tцrkiyənin
parчalanmasını istəyirdi. Русийа Tцrkiyə ərazisində erməni
dюvlətinin yaradılması planınы щазырламышды.
Rusiyaнын Osmanlı иmperiyası torpaqlarını tutmaq
cəhdləri bюyцk Avropa dюvlətlərinin, ilk nюvbədə Almaniya və
Avstriya-Macarıstanın mцqaviməti иля цзляшди. Rusiya
бalkanlarda marağını qorumaq цчцn buranın xristian əhalisinə
bюyцk цmid bəslədiyi kimi, Tцrkiyəyə qarĢı planlarını da həyata
keчirmək цчцn Tцrkiyə daxilində səpələnmiĢ ermənilərə цmid
bəsləyir, ermənilərin arzularına uyğun olaraq sцni erməni
məsяləsini ortaya qoyurdu. Erməni məsələsinin mahiyyəti
bundan ibarət idi ki, guya tцrklər ən mədəni xalq olan
ermənilərin tarixi ərazilərini iĢğal etmiĢ, onları dюvlətчilikdən
məhrum etmiĢlər.
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Bюyцk цmidlərlə mцharibəyə qoĢulan Rusiya nəinki
uduzdu, щятта mцharibənin yaratdığı bюhran burjua inqilabına
səbəb oldu. 1917-cи ilin fevral inqilabı Rusiyada monarxiyanın
мящвиня эятириб чыхарды. Bundan sonra Rusiyanın Dцnya
mцharibəsində iĢtirakı əslində əhəmiyyətsiz bir xarakter aldı.
Юzцnцn siyasi quruluĢunu itirən Rusiya eyni zamanda
mцstəmləkəляриндяки xalqlar цzərindəki hюkmranlığını da itirmiĢ
oldu.
Monarxiyanı əvəz edən Mцvəqqəti щюkumət keчmiĢ
Rusiya mцstəmləkələrinə юz mцqəddəratını təyin etmək hцququ
veriləcəyi ilə чıxıĢ etdi. Лакин 1917-ci ilin oktyabrın 26-da
Rusiyada nюvbəti чevriliĢi həyata keчirəн bolĢeviklərин V.Ġ.
Lenin baĢda olmaqla hakimiyyətə sahib olмалары иля бц вяд
тарихя чеврилди.
1917-ci ilin noyabrın 2-дя Leninin imzası ilə хalqların юz
mцqəddəratını təyin etmək” haqqında sənəd bəyan edildi. Bu
sənədə gюrə, keчmiĢdə Rusiyanın mцstəmləkəsi olan hər bir xalq
юz yaĢayıĢ formasını mцstəqil olaraq mцəyyən edə bilərdi. Bu
qanun eyni zamanda Zaqafqaziya xalqlarına da aid idi. Ancaq
Zaqafqaziyada yaĢayan mцsəlman əhali чar Rusiyası dюvrцndə
olduğu kimi, йеня дя azadlıqdan və юz mцqəddəratını təyin
etmək hцququndan məhrum idi. Mцsəlman əhalidən fərqli
olaraq ermənilərə xцsusi diqqət gюstərilirdi. 1917-ci il dekabrын
29 -da Xalq Komissarlar Soveti «Tцrkiyə Ermənistanı»”
haqqında dekret verməklə erməni məsələsində nəinki юzцnц
чarizmin varisi kimi gюstərdi, həm də ondan xeyli irəliyə gedərək
Tцrkiyə əraziləri hesabına еrməni dюvlətinin yaradılmasını
юzlцyцndə rəsmiləĢdirmiĢ oldu.
1918-ci il Brest-Litovsk sцlh mцqaviləsinə gюrə «Tцrkiyə
Ermənistanı”» deyilən ərazilər Tцrkiyənin tabeliyinə verildi.
Gюstərilən ərazidə erməni dюvlətinin yaradılması baĢ tutmadı.
Bununla belə, ermənilər artıq Zaqafqaziyada mцəyyən ərazilərə
sahib olmuĢdu. Rusiya monarxiyası dağıldıqdan sonra
azərbaycanlılar вя gцrcцlərlə bərabər ermənilər də mцəyyən
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siyasi birliklərdə бир арайа эяляряк Zaqafqaziyanın шimal-qərb
ərazilərində юzlərinə ərazi yaratdılar.
1918-ci ildə artıq Zaqafqaziya seymində ermənilər дя Азярбайъан вя Эцръцстан кими бярабярщцгугла тямсил олундулар.
Аprelin 22-дя йарадылан Zaqafqaziya Federativ Respublikaсынын
1918-ci ilin 26 may тарихли axırıncı iclasıнда Sereteli seymin
buraxıldığıны вя Эцrcцстанын мцстягиллик елан етмясини
билдирдикдян сонра ermənilər də eyni ъцр hərəkət etdilər. 1918-ci
ilin mayын 28-дя erməni fraksiyasından olanlar Ararat Respublikasının yaradıldığını elan etdilər.
1918-ci ilin iyulun 4-də Tцrkiyə yeni yaranan Zaqafqaziya
respublikaları ilə «sцlh və dostluq” haqqında» mцqavilə
bağlamaqla Ararat Рespublikasını rəsmi olaraq tanıdı. Ararat
Respublikası tarixi erməni ərazisində deyil, Azərbaycanın tarixi
ərazilərində - Ġrəvan quberniyası ərazisində yaradılmıĢdı. Bu
erməni dюvlətinin əhalisinin 90%-i kənardan gəlmə idi. Буну
ермяни зийалылары да етираф едирдиляр. 1988-ci ildə Parisdə nəĢr
олунун франсыз ермянишцнасынын няшр етдирдийи «1918-ci il erməni
faciəсi”» adlı əsərində yazылmıĢdı: «Ġngiltərənin iradəsi ilə чar
imperiyasının xarabalıqları цzərində yaradılıb qısa юmцr (19181920) sцrən erməni respublikası bцtцn tarix boyu mюvcudiyyatı
qeydə alınan yeganə mцstəqil erməni dюvləti idi».”
Artıq bir sıra kənar dюvlətlərin hərbi yardımынdan
bəhrələnən ermənilər azərbaycanlılara qarĢı ağlagəlməz
vəhĢiliklər tюrəтмяйя башладылар. Andrоnikin baĢчılığı altında
olan erməni baĢkəsənləri mцsəlman əhalisinə qarĢı daha amansız
idilər. Ararat dюvləti adı altında «Bюyцk Ermənist”ан»
yaratmaq xцlyasına dцĢən daĢnaгlar Paris sцlh konfransının
gediĢində bu цzdəniraq dюvlətin sərhədlərini tanıтmaq цчцn
azərbaycanlılarы дядя-бабадан онлара məxsus olan ərazilərdən
qovmaq və vəhĢicəsinə qırmaq yolu ilə həmin əraziləri
boĢaltmaq istəyirdilər.
1919-cu ilin aprelindən baĢlayaraq Ararat Рespublikasının
qoĢunları Gюyчə rayonunун Yeni Bəyazid qəzasının dinc
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mцsəlman əhalisinə qarĢı hцcuma keчди. 60 min əhalisi olan 22
kənd dağıdıldı. Цmumilikdə, Bəyazid qəzasında 84 kənd виран
гойулду.
Paris sцlh konfransında iĢtirak edən erməni nцmayəndələri
konfransa mцraciət edərək Tцrkiyənin Ərzurum, Van, Trabzon,
Datir, BaĢir, Xartuq, Sivas, Rusiyaнын Erivan, Qars, Naxчıvan,
Batumi вилайятляринин еrməni dюvləti kimi birləĢdirilməsini
istəmiĢlər. Hansı ki, bu vilayətlərin əhalisinin ъями 10-13 faizi
ermənilərdən ibarət idi. Sцlh konfransı эяляъякдя Rusiya və
Tцrkiyəyə qarĢı ermənilərdən istifadə етмяк мягсяди иля
ермянилярин тяклифляриня мцсбят йанашырды.
1920-ci ilin aprel ayında XI rus ordusunun Azərbaycanı ишьал етмяси ilə Rusiya юzцnə Zaqafqaziyada yenidən ərazilər
qazanmıĢ oldu. 1920-ci ilin may ayında Ermənistanda
bolĢeviklərin əli ilə цsyan qaldırıldı. 1920-ci ildə Ermənistan SSR
yaradıldı. XX əsrin əvvəllərində heч bir əraziyə malik olmayan
ermənilər indi 29 min kvаdrat kilometr Azərbaycanın tarixi
ərazilərini юzцnцnkцləĢdirib dюvlətini yaratdı.
1918-20-ci
illərdə
Azərbaycan
Дemokratik
Cцmhuriyyətinin яразиси olan Zəngəzur, Gюyчə, Dərələyəz,
Qaraqoyunlu mahalları və baĢqa ərazilər Moskvadakı erməni
himayədarların əli ilə ermənilərə bağıĢlandı.
Azərbaycanın Qarabağ ərazisini юzцnə birləĢdirmək istəyən ermənilər Qərbi Azərbaycanda - Ermənistanda yaĢayan
200 minə yaxın азярбайъанлы əhalini республикадан чıxarmaq
planını hazırladılar. Лакин Ġkinci dцnya mцharibəsinin
baĢlanmаsı бу планын иърасыны bir mцddət ləngitdi.
Azərbaycandan ərazi qopara
7.5.1948-53-cц illərin
bilməyən
ermənilər Ermənistan ərazideportasiyası
sindəki azərbaycanlılarын чıxarılмасы və
onların yerinə xarici юlkələrdə yaĢayan ermənilərин gətirilмяси
щаггында йени планлар щазырладылар. 1943-cц ildə Tehran
konfransı zamanı bu plan haqqında Ġ.Stalinə məlumat veriliр. O,
məsələni юyrənməyi tapĢırıр. 1945- ci ilin noyabrında Er319

mənistan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibи
Q.Arуtйunov Ġ.Stalinə məktub yazaraq Qarabağın Ermənistan
SSR-yə birləĢdirilməsini təklif edir. Məktubda məsələнин mцsbət
həll olunaъаьы реаллашарса Qarabağın keчmiĢ mərkəzi ġuĢa
шящяринин bərpası haqqında hazırlanmıĢ əlavə təkliflərin də
Mərkəzi hюkumətə təqdim olunacağı bildirilirdi. Stalin həmin
məktubu Malinkoва, o isə Azərbaycan Kommunist Parti
yasının birinci kaitibi M.C.Bağırovа gюndərir. M.C.Bağırov
məktuba cavabında bildirir ki, Azərbaycan həmin təklifə etiraz
etmir, бu Ģərtlə ki, Ermənistan SSR, Эцrcцstan SSR və Дağıstan
MSSR-də əsasən azərbaycanlılar yaşayan, Azərbaycanla
həmsərhəd olan və tarixən Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olmuş
ərazilər də onun юzцnə qaytarılsın. Belə bir Ģəraitdə məsələnin
arzuolunmaz istiqamət ala biləcəyini baĢa dцĢən «Ulu rəhbər»”
bu məsələnin gələcək inkiĢafına nюqtə qoyur. Mцharibə qurtardıqdan sonra яввялляр реаллашмайан planın həyata keчirilməsi
цчцн A.Mikoyan tərəfindən məsələ йенидян эцндямя эятирилир.
Azərbaycan xalqının mцharibədəki xidmətlərini və verdiyi
qurbanları unudaн Сталин Azərbaycan xalqına qarĢı tarixi
xəyanətə yol веряряк 1947-ci ilin dekabrın 23-də «Ermənistan
SSR-dən kolxozчuların və baĢqa azərbaycanlı əhalinin
Azərbaycan SSR-nin Kцr-Araz ovalığına kючцrцlməsi ilə
əlaqədar tədbirlər haqqında»” SSRĠ Nazirlər Sovetinin qərarыны
imzalaйыр.
Мяркязин гаршысында мцти дайанан Azərbaycan SSR
Nazirlər Soveti isə 1948-ci il 14 aprel tarixli qərarı ilə SSRĠ
Nazirlər Sovetinin qərarlardan irəli gələn vəzifələrin yerinə
yetirilməsi цчцn respublikanın ayrı-ayrı təĢkilatları qarĢısında
duran vəzifələri мцяййянляшдирир, Qubaya kючцрцləcək 52
təsərrцfat və 232 adamın kючцrmə vaxtını yazdan payıza
keчirmək Ģərti иля щямин ilин may айынын 13-dя məsələ ilə
əlaqədar əlavə qərar да qəbul ediр. 1948-ci il mayın 18-дя
respublika Naziрlər Sovetinin sədрi Teymur Quliyev Азярбайъан
ССР Nazirlər Sovetinin Ermənistan SSR-dəki nцmayəndəsinдəн
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тяляб едир ки, рazılaĢdırmaq цчцn Ermənistan SSR Nazirlər
Sovetinə təqdim edilən bu məlumatı təxirə salmadan
kючцрцlənlərə чатдырсын.
Kючцrmə ilə əlaqədar tədbirlərin həyata keчirilməsinə
yanvardan baĢlandı. 1948-ci il iyulun 9-da Respublika Nazirlər
Sovetinin sədri Tеймур Quliyev SSRĠ Nazirlər Sovetinin
sədrinin mцavini Molotova məktub yazraq 1948-ъи илдя KцrAraz ovalığına кючцрцlməsi nəzərdə tutulmuĢ azərbaycanlı
əhalini yerləĢdirmək цчцn yaĢayıĢ binalarının olmamasıны,
kючцрцlən əhalinin bir hissəsi Ermənistanın dağ rayonlarında
yaĢadığı цчцн Kцr-Araz ovalığındakı iqlim Ģəraitinə чətin alıĢa
биляъяйини nəzərə alaraq onların bir hissəsiniн respublikanın
baĢqa rayonlarında yerləĢdirilməsinə icazə verməyi xahiĢ edir.
Təяssцфlər olsun ki, SSRĠ Nazirlər Soveti bu мяктуба mцsbət
cavab vermir.
Ermənistan
SSR-dən
kючцрцlənlərin
илк
дястяси
Azərbaycana 1948-ci il iyun айынын əvvəlində эялди. 48 ailədən
ibarət дястя Jdanov rayonunda (индики Бейляган) yerləĢdirildi.
Ġyul ayının 29-da Goranboy rayonuna 98 ailə эялди. 1948-cı il
noyabrın 1-nə olan məlumata gюrə Ermənistan SSR-dəн Azərbaycan SSR-ə 1.799 ailə, башга сюзля, 10.584 nəfər
кючцрцлмцшдц.
1948-ci ilin dekabrında Ermənistandan əlavə olaraq 120
ailə kючцрцлцr. Kючцрцlmənin birinci ilində kючkцnləri
Azərbaycanın Kцr-Аraz ovalığında yerləĢdirmək mцmkцn
olmadığından Azərbaycanın nisbətən mцlayim иглими olan
ərazilərинdə yerləĢdirilir.
1947-ci il 23 dekabr tarixli məlum qərara əsasən 1949-cu
ildə Ermənistandan 40 min azərbaycanlı kючцрцlməli idi. Ancaq
yerləĢdirmədəki чətinliklər gюstərdi ki, bu qədər əhalini
yerləĢdirmək asan deyil. Buna gюrə də, respublika hюkuməti
mərkəzdən xahiĢ etdi ki, 1949-cu ildə Ermənistan SSR-dən 12-15
min əhali kючцрцлсцn. Ermənistanla razılaĢmaya uyğun olaraq
1949-cu ildə 15.713 nəfər, yaxud 3.818 təsərrцfatın kючцрцlməsi
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planlaĢdırılır. Лакин бu razılaĢma Moskva tərəfindən
bəyənilmir.
1949-cu ildə Ermənistandan kючцрцlən azərbaycanlılar
Zərdab, Əli Bayramlı, Kцrdəmir, Gюyчay, MirbəĢir (индики
Тяртяр), Səlyan, Sabirabad, Yevlax rayonlarında yerləĢdirilirlər.
1950-ci ildə Azərbaycana 15 min əhaliнин kючцрцlməsi
plаnlaĢdırılır. Lakin Azərbaycan hюkuməti bu qədər insanın
yerləĢdirilməsini mцmkцn hesab etməyib 1951-ci ildə 10 min,
1952-ci ildə 20 min, 1953-cц ildə 20 min, 1954-ц ildə 15 min
няфярин кючцрцлмясини планлашдырмаьы Москвадан хащиш едир.
Кючцрмяйя даир sənədlərdən aydın olur ki, 1950-ci il kючцrmənin ən ağır ili olmuĢdur. 1950-ci ildə kючцрцlənləр цчцn
3.500 ev tikmək planlaĢdıрылдыьы щалда, fakitiki 470 ev tikiliр.
1950-ci ildə kючцрцляnlər цчцn ev tikmək və mal-qara almaq
məqsədi ilə 19 milyon manat kreditin 13, 9 milyon манаты
xərclənmiĢdi.
Nəticədə, 1947-53-cц illərdə Ermənistan SSR-dən
kючцрцlən bir nəfər də Dağlıq Qarabağ ərazisinə buraxılmamıĢ,
əksinə daxili kючцrmə yolu ilə 1949-cu ildə Дağlıq Qarabağdan
132 (549 nəfər) azərbaycanlı ailəsi Azərbaycan SSR-in Xanlar
rayonuna (индики Эюйэюл) kючцрцлмцшдц.
Kючцрцlən əhalinin ağır vəziyyətə dцĢməsi kючцрцlənlərin
yenidən юz yurdlarına qayıtmasına səbəb olду. Bunдан щяйяъанланан ermənilər 1951-ci ilin may -iyun aylarında Ermənistan
ССР Nazirlər Soveti yanında BaĢ Kючцrmə Ġdarəsinə məktub və
teleqram gюndərмиш, geri qayıtma halları ilə əlaqədar bюyцk hay
- kцy kаmpaniyası qaldırараг son ildə 400 ailənin geri
qayıtdığını bildirмишляр.
Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 1951-ci ildə də kючцrmə Ermənistan ССР Nazirlər Sovetinin нзарятиндя olur. 1951-ci ilin oktyabrın 11-də Ermənistаn hюkuməti azərbaycanlı əhalinin
kючцрцlməsi haqqında yeni qərar qəbul edir. Qərarda 1951-ci ilin
9 ayı ərzində 3.400 ev tikilib istifadəyə verilməli olduğu halda
2.231 ev tikildiyi gюstərilir вя bu ишдя Azərbaycan təqsirləndirilir.
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Щямин ildə 1.500 təsərrцfatın kючцрцlməsi planlaĢdırılır. Plan
103% yerinə yetirilir.
1952-ci ildə kючцrmənin səviyyəsi bir qədər zəifləyir, kючцrmə planı 24% , kючцрцlənlərə ev tikmək planı ися 80% yerinə yetirilir.
Ermənistandan Azərbaycana kючцрцlənlərin sayı haqqında
mцxtəlif rəqəmlər vardıр. Azərbaycan SSR Kənd Təsərrцfatı
Nazirлийнин 1954-cц il oktyabrın 14-də Azərbaycan KP MK-ya,
respublika Nazirlər Sovetinə yazdığı məktubda gюstəriлiр ki,
1948-1953-cц illərdə Ermənistan SSR-dən respublikanın KцrAraz ovalığına 11.914 təsərrцfat (53.000 nəfər) kючцрцлмцшдц.
Azərbaycana kючцрцlənlərin sayı ilə əlaqədar сənədlərdən
aydın olur ki, həmin illərdə rəsmi kючцrmə ilə yanaĢı, kючцрцlən
yerlərə getmək istəməyənlər, yaxud Ermənistanda yaradılmıĢ
dюzцlməz Ģəraitdən, təhqirlərdən canını qurtarıb Azərbaycana
pənah gətirянlər də az olmamıĢdı. Onlar kцtləvi surətdə
Azərbaycanın mцxtəlif rayonlarına, əsasən Ermənistanla sərhəd
olan Gədəbəy, Tovuz, ġamxor, Zəngilan və s. rayonlara
kючmцĢlər. Цмумиййятля, кючцрцлянлярин сайы 150 миня йахын
олмушду.
Ermənistandaкы
тягибляря
дюзмяйиб
qaчanları
Azərbaycanda gцlərцzlə qarĢılамамышлар. Respublika rəhbərliyi
onları incitmiĢ, qayıtmaq istəyənlərə mane olmuĢ və onlar yalnız
SSRĠ Nazirlər Sovetinin qərarında nəzərdə tutulan Kцr-Araz
ovalığı rayonlarına getməyə məcbur eдилmiĢlər.
Ermənistandan qovulan azərbaycanlıların evlərinə 1946-cı
ildə Ġrandan 20.597 nəfər, Suriyaдан 19.253 , Livandan 19.253 ,
Yunanıstandan 4.974, Bolqarıstandan 4.383, Rumıniyadan
1.738 nəfər ермяни – ъями 50 min nəfər gətiriлиб йерляшдирилмишди.
Sonrakı illərdə Sovet Ermənistanına ermənilərin qayıdıĢı azalır.
1947-cı ildə Suriyadan, Livandan, Fələstindən, Ġrandan,
Misirdən, Yunanıs tandan, Fransadan, ABġ-dan 39.401 няфяр,
1948-ci ildə 1.000 nəfər ермяни эятирилиб йерляшдирилмишди.
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Цмумиликдя, nəzərdə tutulan 208 min nəfərin əvəzinə yalnız
93.346 erməni Ермянистана gətirilмiшди.
Kцr-Araz ovalığı rayonlarını iĢчi qцvvəsi ilə təmin etmək
bəhanəsi altında Иряванда yaĢayan azərbaycanlılarla bərabər
Azərbaycan dilində olan pedaqoji məktəb və onun 200 tələbəsi
də Xanlar rayonuna, Иряван Pedaqoji Ġnstitunun Azərbaycan
bюlməsi Bakıya кючцрцлцб Azərbaycan Pedaqoji Ġnstitutu ilə
birləĢdirilди.
Аъынаъаглы одур ki, Ermənistanda azərbaycanlılar мцхтялиф
bəhanələrlə sıxıĢdırılıb, təhqir edilib və alчaldılıb qovulduqları
bir vaxtda Azərbaycanda erməni millətindən olan Ģəxslərin
respublika həyatının bцtцn sahələrində geniĢ əl-qol aчmaları
цчцн hər cцr Ģərait yaradılıрды.
ЫЫ ъащан мцщарибясиндян сонра ермяни мясяляси няинки
эцндямдян дцшцр, яксиня бу мясяля щятта БМТ-дя гызьын
мцзаркиря олунур. Просеслярин эедишиндян наразы олан ермяниляр
Тцркийянин цзяриня щцъума кечирляр. Уругвайда йашайан 8 мин
ермяни адындан Ермяни Комитяси БМТ Баш Мяълисинин сядриня
телеграм вурараг хащиш едирляр ки, «Тцркийянин яразисиндя
йерляшян ермяни районлары Совет Ермянистанына верилсин». Ейни
мязмунлу телеграм 30 минлик Арэентина ермяниляри адындан да
БМТ Баш Мяълисиня эюндярилир. АБШ-дакы «Ермянистанын
щцгугларыны Америка мцдафия комитяси» Тящлцкясизлик Шурасынын
диггятини чякмяк цчцн АBġ-ын бир чох шящярляриндя митингляр
кечирир.
1946-cı ilin may ayıнда ABġ-dakı 16 erməni təĢkilatı BMT
BaĢ katibi Trугве Лийя мяктуб эюндяряряк Тящлцкясизлик Шурасынын эцндялийиня ермяни мясялясини салмаьы вя онларын юз вятянляриня гайытмаларына имкан верилмясини хащиш едир. Мяктубда
бцтцн дцнйадакы 4 милйон ермяни адындан тяляб едилирди kи,
Гарс, Ярдəщан, Ярзурум, Трабзон, Битлис вя Ван Совет
Eрмянистанына верилсин. Эуйа бу торпаглар АБШ Президенти
Вилсонун 1918-ъи ил 8 йанвар тарихли «14 маддяси» иля
Ермянистана верилмишди. Мялумдур ки, Вилсон бу сяняди о вахт
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Алманийанын мцттяфиги олан Тцркийяйя гаршы Антантанын ялиндя
aлят олан ермянилярин фяалиййятиня ъаваб олараг имзаламышды.
Калифорнийадакы ермяни архийепископу Калфайан да
Тящлцкясизлик Шурасына ейни мязмунлu мяктубла мцраъият
етмишди. Мяктубда билдирилирди: «Яэяр инди дя бюйцк дювлятляр …
сахтакарлыгла Ермянистана хяйанят едярлярся, бяшяриййят ядалят
щаггында даныша билмяз». Ейни мязмунлу мяктубу Ливан
ермяниляри дя эюндярмишдиляр.
Шцбщясиз ки, бурада Ы Пйотрун «…ъцрбяъцр тядбирляр етмяк
kи, Иран юлкяси эцндян-эцня пулсуз вя тиъарятсиз галсын. Хцлася,
Ираны щямишя тяняззцля сювг едиб, табе щалда сахламаг лазымдыр
kи, Русийа дювляти истядийи вахт ону зящмятсиз юлдцрмяйя гадир
олсун. Амма, Тцркийя дювляти мящв олмадан Иранын ъаныны
алмаьымыз мяслящят дейилдир» вясиййятини щяйата кечирян
Москванын яли вар иди. Мягсяд ися, Тцркийяни парчаламаг,
зяифлятмяк, тарихи рягиби арадан эютцрмяк иди.
1953-cц ildə Stalin vəfat etdi. Əvvəlcə Beriya həbs edildi.
Sonra M.C.Bağırovun məhkəməsi baĢlandı. SumbatovТopuridze, AtakiĢiyev, Markaryan, Qriqoryan, BorĢev,
Yemelyanov həbs edildilər və mцhakimə olundular.
Bununla iĢ bitməmiĢdi. 60-cı illərdə Ermənistanla
Azərbaycan arasında mцnasibətlər yenidən kəskinləĢdi.
Suslovun dəstəyi ilə Mikoyan yenidən Dağlıq Qarabağ
məsələsini ortaya atdı. Bu məsələ Sov. ĠKP MK mцĢavirəsində
mцzakirə olundu. N.S.XruĢĢov bunun arzuolunmaz nəticə
verəcəyini dərk edərək ermənilərin tələbini rədd etdi.
1964-cц ilin əvvəlində Mikoyan yenidən Dağlıq Qarabağın
Ermənistana verilməsini təklif etdi. Etibarlı mənbələrin
məlumatına gюrə, Mikoyan XruĢĢova bildirmiĢdi ki, əgər Dağlıq
Qarabağ Ermənistana verilməsə oradakı ermənilər Ermənistana
kючəъəklər.
N.S.XruĢĢov
acıqlanaraq
«Mən
DQMB
ermənilərinin bir sutka ərzində Ermənistana kючцрцlməsi цчцn
12 min hərb maĢını verməyə hazıram”» демишди.
ХХ ясрин 70-ъи илляриндя ермянилярин «сянэийян» ярази иддиалары 80-ъи иллярин орталарында йенидян баш галдырды вя ermənilər юz
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istəklərinə 1988-ci ildə tam nail oldular. 250 min azərbaycanlı
Ermənistandan son nəfərə qədər deportasiya edildi.
1988-ci ilин fevralından
daha kəskin xarakter alan
«Qarabağ”
problemi»
o
zamanlar deyildiyi kimi, heч
də həmin regionun sosial-iqtisadi və mədəni inkiĢafınын geri
olması səbəbindən irəli gəlməmiĢdi. Həmin pрoblemə
millətlərarası mцnaqiĢə kimi baxanlar, digər tərəfdən AlmaAtada,
Pribaltikada,
Yakutiyada,
ġimali
Qafqazda,
Юzbəkistanda milli zəmində baĢ verən hadisələrlə eyniləĢdirənlər
də vardı. Əslində isə bu mцnaqiĢяlər Qarabağ mцnaqiĢəsindən
fərqli olaraq Rus imperiyasının həmin яразилярдя yeritdiyi milli
siyasətin nəticəsi idi.
Sovetlər юlkəsinin digər regionlarından fərqli olaraq,
Moskva Qarabağda baĢ verən hadisələrə daha diqqətlə
yanaĢırdı. Burada yaĢayan 140 min nəfər erməninin «sosialiqtisadi və mədəni geriliyi»” demək olar ki, щяр эцн mərkəzi
mətbuatda iĢıqlandırılırdı. Bununla da, Azərbaycan SSR-nin
daxili iĢi ittifaq əhəmiyyətli iĢə чevrilirdi. Moskvаnın ilk
gцnlərdən ермяниляри himayə etməсi yaranmıĢ problemi daha da
kəskinləĢdirирdi. Dağlıq Qarabağda hadisələrin aчıq Ģəkildə
Ermənistan tərəfindən mцdafiə edilməsi, burada Azərbaycan
əhalisinə və hюkumətinə qarĢı keчirilən tədbirlərin bilavasitə
Иряван tərəfindən idarə edilməsi hadisələrə daha qorxulu istiqamət verirdi. Azərbaycanın partiya və dюvlət orqanları isə Moskvanın təsirilə baĢ verən hadisələri gizlədir, bunu sadəcə olaraq
bir qrup erməni ekstremistlərinин xuliqanlıq hərəkəti kimi
гялямя верирдиляр. Hətta, vilayətин respublikanın qanunlarına
tabe olmaması, respublikanın iqtisadi və dюvlət mənafelərinə
qarĢı чыхмасы kimi hallar qanun pozuntusu kimi qiymətləndirilir,
tezliklə bunların Moskva tərəfindən nizama salınacağına цmid
bəslənilirdi.
7.6. XX əsrin sonunda ermə
nilərin Azərbaycandan ərazi
iddiaларı
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Dağlıq Qarabağda baĢ verən hadisələrin xalqdan
gizlədilməsi Azərbaycan hюkumətinin mюvqelərini zəiflətdi, baĢ
verən hadisələr qarĢısında Azərbaycanın geri чəkilməsinə səbəb
oldu. Azərbaycanın mцdafiə mюvqeyində durması, hadisələrin
mərkəz tərəfindən dayandırılacağına цmid bəslənilməsi erməni
daĢnaгlarının «Krunq”» təĢkilatını daha fəal hərəkət etməyə
vadar etdi, onların azğın hərəkətlərinə imkan yaratdı.
Dağlıq Qarabağda Azərbaycan əleyhinə baĢ verən чıxıĢlar
əslində heч bir milli zəminə, sosial-iqtisadi və mədəni geriliyя
сюйкянмирди. SSRИ daxilində, eləcə də xarici дюvlətlərdə эцълц
təbliğat imkanlarına və vasitələrinə malik olan ermənilər
hadisəyə милли don geydirməklə ictimaiyyətin diqqətini bu
hadisəyə cəlb etmək, bunунla da Azərbaycan əleyhinə hər ъцр
bюhtan və terrorlara haqq qazandırmaьа nail oldular. Əslində
Dağlıq Qarabağda ermənilərin fəаllaĢması Sovet dюvlətinin
daxilən zəifləməsiндян, Sovet dюvləti aparatında erməniлярин
цsтцнлцйя малик олмасындан иряли эялирди. Йаранмыш вязиййятдян
истифадя едян еrmənilər Azərbaycanın tarixi əraziləri olan Dağlıq
Qarabağı hansı yolla olur-olsun, Ермянистана birləĢdirmək
mцbarizəsinə qalxmıĢdılar.
1985-ci ildə SSRĠ daxilində baĢlanan «yenidənqurma» dan
istifadə edən ekstremist əhval-ruhiyyəli yuxarı ермяни dairələri
yenidən фяаллашараг Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləĢdirilməsi məsələsini ortaya atdılar.
Vilayətdə erməni dili hakim dil idi. Ermənistanın Moskva
havadarları və Ermənistan rəhbərləri baĢda Sov. ĠKP MK-nın
baĢ katibi M.S.Qоrbaчov olmaqla «1988-1995-ci illərdə Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi inkiĢafının
sцrətləndirilməsi tədbirləri haqqında”» qərar qəbul edilmiĢdi.
Həmin qərarla vilayətdə yaĢayan erməni əhalisinin sosialiqtisadi Ģəraitini yaxĢılaĢdırmaq цчцн 400 milyon manat vəsait
ayrılmıĢdı. Ancaq nə fayda ki, məqsəd «Bюyцk Ermənistan”»
yaratmaq olduğundan erməni təcavцzkarları bununla
sakitləĢmir, 1988-ci ilin fevralın 20-də Dağlıq Qarabağ Muxtar
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Vilayəti Xalq Deputatları Sovetinin nюvbədənkənar sessiyası
чağыrılır, vilayətin Azərbaycandan ayrılması вя Ermənistana birləĢdirilməsi haqqında qərar чıxarılır. Qərarda deyilirdi: «Dağlıq
Qarabağ erməni əhalisinin arzusunu nəzərə alaraq vilayətin
nюvbədənkənar sessiyası DQMV-нin Azərbaycan SSR-nin
tərkibindən Ermənistan SSR-нin tərkibinə keчməsi haqqında
qərar qəbul edir. Eyni zamanda bu qərarı həyata keчirmək цчцн
SSRĠ Ali Sovetinin qarĢısında məsələ qaldırıлыr”».
Əlbəttə, щямин дюврдя Dağlıq Qarabağda mцəyyən
qцvvələr vardı ki, onlar vilayətin Azərbaycandan айрылмасынын
арзуолунмаз нятиъяляр веряъяйини баша дцшцрдцляр. 1988-ci il
fevralın 22-дя Xankəndində кечирилян partiya fəallarının
yığıncağında да bu fikir bir daha сяслянмишди. Ancaq
Кommunist partiyası юz nцfuzunu itirmək yolunda olduğundan,
онун hadisələri yumĢaltmaq səyi heч bir nəticə vermirди.
Bюlgədə hadisələrin gediĢinə «Krunk» ” və «Qarabağ”
komitələri» nəzarət edirdilər. Azərbaycanlıların yaĢadıqları
kəndlərə silahlı hцcumlar təĢkil edilir, Москва ися яhalinin əmlakının talan olunmasıнa susurdu.
1988-ci il февралын 24-дя Ağdam Ģəhəri yaxınlığında aчıq Ģəkildə iki nəfər azərbaycanlının ermənilər tərəfindən юldцrцlməsi
dюvlət tərəfindən araĢdırılmadı. Cəzasız qalan ermənilər daha
fitnəkar щярякятляря əl atmağa baĢladılar. Ermənistanın Qafan
və Masis (Azərbaycanlıların yaĢadıqları digər rayonlarda bu iĢ
daha erkən baĢlamıĢdı) rayonlаrında tarixən məskun olan on
miнlərlə azərbaycanlı йерляриндян vəhĢicəsinə qovuldu. Moskva
bu prosesə də gюz yumdu. Еrmənilər Sumqayıt hadisələrini
təĢkil етдиляр. Бу hadisəsini əllərində bayraq edən ermənilər
Azərbaycanda yaĢa mağın qeyri-mцmkцnlцyцnц bцtцn
ictimaiyyətə, eləcə də dцnyaya yaymağa baĢladılar. Bununla
belə hadisələrə yaxından bələd olan xarici jurnalistlər hadisələrin
haradan və kimlər tərəfindən idarə olunduğunu gюrцrdцlər.
Fransız jurnalisti Aryel Kurun Ağdam yaxınlığında və
Sumqayıtda baĢ verən hadisələr haqqında yazmıĢdı:
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«Azərbaycanlılarla ermənilər arasındakı gərginlik Moskvaya
imkan verir ki, buradakı mюvqelərini hakim sifəti ilə saxlaya
bilsin, юzц də Qızıl ordu hissələrinin kюməyi ilə. Bizim əlimizdə
sцbut vardır ki, Sumqayıt hadisəsini tюrədən azərbaycanlılar
deyil».
Dağlıq Qarabağ Мутар Вилайяти Xalq Deputatları
Sovetinin XX sessiyasının məlum qərarından sonra
Azərbaycana,
eyni
zamanda
Ermənistanda
yaĢayan
azərbaycanlı əhaliyə qarĢı açıq təcavцz baĢlandı. Ermənistan
SSR-nin Gюyчə, Dərələyəz (Yexeqnadzor, Əzizbəyov rayonu),
Vedibasar (Masis, Ararat rayonu), Zəngəzur (Qafan, Sisyan,
Meqri rayonu), Amasiya rayonu, Иряван Ģəhəri və диэяр yerlərdə
dinc əhali ən alчaq цsullarла юz yerlərindən чıxarılmaьа baĢlandı.
1988-ci il ийун айынын 15-дя Ermənistan ССР Ali Sovetinin
sessiyası Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan SSRnin tərkibinə birləĢdirilməsi məsələsini mцzakirə edib bəyənmiĢ,
məsələniн SSRĠ Ali Soveti qarĢısında qaldıрылмасы haqqında
qərar qəbul edilmiĢdi. 1988-ci il iyulun 18-də SSRĠ Ali Sovetи
«Dağlıq Qarabağ məsələsi”» ni xцsusi iclasda mцzakirə ediр вя
мцzakirədə Azərbaycan və Ermənistandan olan xalq
deputatları, gюrkəmli alimlər, yazıчılar iĢtirak eдирlər.
Həmin iclasda erməniлярин tərяfdarları olan deputatlar
Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsinə səy etsələr də,
мягсядляриня buna nail ola bilmədilər. Ġclasda aydın oldu ki,
Dağlıq Qarabağ vilayətində baĢ verən hadisələr uydurulmuĢ
sosial-iqtisadi geriliyin və milli mцnasibətlərin pozulmasının
nəticəsi deyil, Ermənistanın Azərbaycana qarĢı aчıq ərazi
iddiasıdır və bu iĢin əsil təĢkilatчıları Moskvada, Иряvanda və
Stepanakertdə məskundurlar. Azərbaycan KP Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayəti Кomitəsinin birinci katibi H.A.Poqosyan həmin iclasda юz чıxıĢını belə tamamlamıĢdı: «Bu iki millətin nцmayəndələri arasında gцnbəgцn minlərlə iqtisadi əlaqə həyata
keчirilməlidir. Ġndi bunlar mцmkцn olmur. Və gəлin realist olaq.
Tezliklə mцmkцn olmayacaq. YaranmıĢ Ģəraitdə yeganə dцzgцn
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qərar
Dağlıq
Qarabağın
Azərbaycanın
tərkibindən
чıxarılmasıdır”».
ЧıxıĢын мятни иля танышлыг эюстярир ки, бурада bir-birinə zidd
olan фикирляр йер алмышды. Гeyd edilirdi ki, vilayətin iqtisadi və
sosial inkiĢafına 400 milyon manat ayrılıb. Ġldə 20 miлyon
манатдан istifadə etməklə 10 ildə bunun 200 miлyonundan
istifadə etmək olar. Əgər istehsal эцъцмцз yoxdursa həmin
pullardan bizim yerimizə kim istifadə edəcək. Эюрцндцйц kimi,
natiq vilayətin istehsal potensiаlının aĢağı olmasından narazıdır.
ЧıxıĢın bir yerində ися deyiлиr: «..son on illər ərzində yuxarı
bцdcələr vilayətin inkиĢafına hər il orta hesabla 91 milyon manat
pul ayыrmıĢdır. Vilayətin юz bцdcəsi iĢə 4 miлyon manatdır. Biz
heч vaxt юzgə pulla dolanmırıq. Əgər respublikada
(Азярбаъанда) adam baĢına 2 kq ət, 155 kq sцd istehsal
edilirdisə, vilayətdə mцvafiq olaraq 67 kq, 320 kq мящсул
истещсал олунур. Həm də, vilayət
bir чox məhsulları
respublikanın fonduna verir». Истяр-истямяз бир суал мейдана
чыхыр. Gюrəsən, istehsal potensialı olamayan bir vilayət bu cцr
цsтцn istеhsala necə наил олмушдур. Digər tərəfdən, vilayətin
artıq məhsulları Azər baycan SSR-in ehtiyatlarına yox, bəs hara
verilməli иdi.
ЧıxıĢdaкы ədalətsiz, həm də qərəzli fikirлярдян бири дя одур
ki, «Qarabağın aran və dağlıq hissələrinin əlaqələrinə gəldikdə
onlar arasında heч bir əlaqə yoxdur»” дейя исрар олунур. Демяли,
ермяниляр уйдурма дялиллярля Гарабаьы тарихи яразилярдян
айырмаьа ъящд едирдиляр Lakin ermənilərin tələblərinin yerinə
yetirilməsi aчıq Ģəkildə bir sıra beynəlxalq aktların pozulmasıна,
SSRĠ-nin dağılmasıна сябяб олаъаьындан SSRĠ Ali Sovetи бу
тяляби йериня йетирмяди.
«Bюyцk Ermənistan» yaratmaq niyyətində olan quldurlar
ġaumyan kənд (hazırda Goranboy rayonuna birləĢdirilib) вя
Xanlar rayonlаrının (индики Эюйэюл) ərazilərinə də gюz
dikmiĢdilər. Bu ərazilərdə qanlı cinayətlər tюrədiлир,
аzərbaycanlıların yaĢadıqları kəndlər dağıdıлыr, ermənilərin
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yaĢadıqları kəndlər isə himayəyə gюtцрцлərək onların rayonlarla
əlaqəsinə imkan йададылырды. Ermənilər vilayət ərazisində olduğu
kimi, burada da ancaq silahlı mцharibə aparırdılar.
1989-cu ilin noyabrında Azərbaycan цчцн mцhцm strateji
əhəmiyyət daĢıyan Gюygюl yolu ermənilər tərяfindən tutuldu.
Yolun tutulması иля onlarla azərbaycan kəndi ilə gediĢ-gəliĢ
kəsildi. Ən baĢlıcası isə, bu yol Murov dağından keчməklə
Kəlbəcərə gedirdi. Аrtıq tezliklə Ağdərə-Kəlbəcər yolu да
ermənilər tərəfindən bağlanacaq вя Kəlbəcər mцhasirə
vəziyyətinə dцĢəcəkди. Gюйgюl yolu цzərində bir нечя kənd vardı
ki, орада ermənilər yaĢayırdı. Bun lardan ən bюyцyц Ğaykənd
idi. Bu kənd əslində erməni quldur larının cəbhəxanasıна
чеврилмишди. Bu vəziyyətin yaranmasına səbəb кяндин diqqətdən
kənarda qalması, əlveriĢli coğrafi mюvqedə olması idi.
Qarabağda hadisələr baĢlayandan кяндя Иряvandan
mцntəzəm vertalyot uчuĢları təĢkil edilirdi. Stepanakert təyyarə
limanı nəzarət altında олдуьундан Dağlıq Qarabağ ərazisinə
gюndərilən quldurlar əvvəllər bu кяндя gəlir, sonra yerlərə
пайланырдылар. 1989-cu ilin son aylarında Чaykənd ətrafınдa
ermənilər 28 nəfər azər baycanlıны qətlə yetirmiĢdilər.
Ermənistan SSR Ali Sovetinin 1990-cı il yanvarın 9-da keчirилян
sessiyaсында ġaumyan kənd rayonunuн Чaykəndlə birlikdə
Dağlıq Qarabağ ərazisi kimi эюстярилмяси və onларын inkiĢafına
dair bцdcə təsdiq edilмяси щадисялярин даща да гызышмасына сябяб
олду.
Чaykənd sakinləri bu birləĢməni təntənə ilə qeyd eтдиlər.
Həmin bayram mцnasibətilə yanvarın 11-də Dağlıq Qarabağdan
və Иряvandan bu rayona 400 yцk maĢını иля бюйцк hissəsiни hərbi
sursat тяшкил едян mцxtəlif yцklər gətirilиди. Йцклярля бирликдя hər
birində 20 erməni qulduru олан 4 vertalyot дa Чaykəndə gəlmiĢdi. Bцtцn bunlardan sonra, Azərbaycanın dюvlət rəhbərləri
hadisənin təhlцkəli olduğunu dərk etdilər.
Баш верян щадисяляр Sovet ordusu əsgərlərinin gюzц
qarĢısında ъяряйан едирди. Dağlıq Qarabağ цzrə Xцsusi Ġdarə
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Komitəsi və onun rəhbəri, ġuĢa seчki daiрəsindən SSRĠ Xalq
deputatı seчilmiĢ Arkadi Volski Moskva və Иряvanın
mюvqeyində olduğundan heч bir əməli tədbir gюrmцrdц.
Azərbaycan isə юz daxili imkanları səviyyəsində юз mцdafiəsi
qayğısına qalmır, gюzləmə mюvqeyi tuturdu. Volskinin mюvqeyi
Azərbaycanda xalq цчцн aydın олса да, щюkumət dairələri qəti
addım atmırdı. Azərbaycan xalqı анлайырды ки, Volski
Moskvanıн бцтцн планларынын istiqamətvericisiдир. Bu сябябдян
də, Azərbaycanda Ġttifaq dюvlətinə qarĢı inamsızlıq yaranırdı.
Мцxalifət qцvvələrи Ġttifaq dюvlətindən ayrılmaq tələbi ilə чıxıĢ
edirdilər. Москва ися икибашлы ойун ойнайыр, Azərbaycana
erməniлərin əli ilə dərs вермяк цчцн планлар щазырлайырды. Беля
планларын тяркиб щиссяляриндян бири кими, 1990-cı il yanvarın 10-da
Sov. ĠKP MK-nın Siyasi Bцrosu «Dağlıq Qarabağda vəziyyəti
normallaĢdırmaq haqqında»” qərar qəbul etdi. Гярарда Dağlıq
Qarabağ Хцsusi Идаря Кomitəsi юz миссийасыны «baĢa чatdırdığı
цчцн» onun iĢi dayandırılıр, яvəzində Azərbaycan SSR Ali
Soveti Rəyasət Heyətiнин Рespublika ТəĢkilat Кomitəsinin
yaradılması nəzərdə tutulурdu. Əslində belə bir qərar 1988-ci
ildə olmalı idi ki, yaranan vəziyyətя мцвафиг олараг Azərbaycan
mцstəqil hərəkət едя билsin. Артыг gec idi, erməni silahlı dəstələri
yaradılmıĢ və fəaliyyət gюstərirdiляр. Еrməni silahлыlarına qarĢı
mцnaqiĢə zonasındaкы azərbaycaнlılar tərkisilah edilmiĢdilər.
Verilən qərar bir də ona gюrə gecikdirilmiĢdi ki, artıq Дağlıq
Qarabağ mahiyyət etibarilə Azərbaycandan iqtisadi və siyasi
cəhətdən Азярбайъандан ayrılmıĢdı. Бurada hakimiyyəti
«Bюyцk Ermənistan»” arzusu ilə yaĢayanlar idarə edirdilər. Milli
mцnasibətlər o dərəcədə gərэinləĢmiĢdi ki, iki xalq qarĢı-qarĢıya
dayanmıĢdı.
Dağlıq Qarabağ цzrə ТəĢkilat Кomitəsinə рящбярлик
Azərbaycan KP MK-nın ikinci katibi V. P.Polyaniчkoйа щяваля
едилди. Комитя əslində Volskinin iĢini baĢqa formada davam
etdirirdi.
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Ermənilər nəinki Dağlıq Qarabağ ərazisində, ondan kənarlarda da Azərbaycana qarĢı təxribatlar tюrədirdilər. Бelə təxribatlardan biri 1990-cı ilin
yanvar айынын 10-da Ağdam
rayonunda baĢ verdi. Rayondakı avtovağzal partladıldı.
Qarabağ
7.7. ХХ ясрин 80-90- ъы илляриндя
mцnaqiĢəsinin
yaranması
Азярбайъанда милли-азадлыг мцбаAzərbaycanı
sonu
ризясинин эцълянмяси
gюrцnməyən bəlaya dцчar
etsə də, аzəri tцrklərində milli Ģцurun йенидян oyanmasına səbəb
oldu. Azərbaycanın ərazi bцtюvlцyц uğrunda baĢlanan kortəbii
hərəkat tez bir zamanda milli-azadlıq hərəkatına чevrildi.
Azərbaycanda gedən milli-azadlıq hərəkatı бир нечя мярщялядян кечмишдир.
Hərəkatın биринъи mərhələsi 1988-1989-cu il iyul ayına
qədərki dюvrц əhatə edir. Bu mərhələ milli-azadlıq hərəkatının
kortəbii halda baĢladığı və təĢkilatlanmaya doğru getdiyi bir
dюvrdцr.
Бяллидир ки, 1988-ci ilin fevral ayında DQMV-də erməni seperatчı qцvvələri gizli fəaliyyətdən aчıq fəaliyyətə keчdi. Erməni
seperatчıları Dağlıq Qarabağı Azərbaycan SSR-nin tərkibindən
чıxarıb Ermənistan SSR-in tərkibinə verilməsi tələbi ilə qeyriгanuni miтинqlər keчirməyə, imzalar toplamağa baĢladılar. Щəm
Даьлыг Гарабаьда, həm də Ermənistanda antitцrk əhvalruhiyyə artды. Azəri tцrklərinin Ermənistandan zor gцcцnə
qovulması prosesi baĢladı. Artıq fevral ayının икинъи yarısında
Ermənistandan 4 mindən чox азяри tцrkц говулду.
Москванын щадисяляря лойал мцнасибятиндян истифадя едян
«Qarabağ» və «Krunk» komitələri Ermənistanda və Даьлыг
Гарабаьда gedən hadisələri bюyцk ustalıqla idarə edir, ərazi
iddialarına nail olmaq цчцн hər cцr cinayətə əl atırdılar.
Hadisələrin getdikcə kəskinləĢməsi Bakıda kortəbii
mitiнqlərin keчirilməsinə səbəb oldu. Xalq rəhbərlikdən qəti
tədbir эюрцлməsini tələb eтdi. Belə bir Ģəraitdə «Qarabağı”
mцdafiə məqsədi иля» baĢ verən ayrı-ayrı mitinq və чıxıĢlarda
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tədricən təĢkilatlanma дюvrцnə qədəm qoyuldu. Artıq 1988-ci
ilin yayından etibarən qeyri-formal qruplar fəaliyyət gюstərмяйя
башладылар. Беляляриня «Varlıq»”, «Чənlibel»”, «Yurd»”, «Gənc
alımlər»” və baĢqa xırda qrupları gюstərmək olar.
1988-ci ilin yayında «Bakı alimlər klub”у»нda Azərbaycan
ziyalılarının nцmayəndələri тяряфиндян SSRĠ-nin tərkibində
suverenliyə nail olmaq Ģцarı irəli sцrən Pribaltika республикалары
xalq cəbhələri tipində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi (AXC)
yaratmaq цчцн təĢəbbцs qrupu yaradıldı. Рespublikanın ictimaisiyasi, sosial-iqtisadi və mədəni problemlərinin həllinдə xalq
kцtlələrinin fəal iĢtirakını təmin etməyi qarĢısına məqsəd
qoymuĢ «Varlıq”» групу бу сащядя юнямли рол ойнады.
Azərbaycandа milli hərəkatın I mərhələsinin ən yцksək
zirvəsi 17 noyabr - 5 dekabr gцnlərində baĢ verən Meydan
hərəkatı oldu. Gəncədə, ġəkidə, Mingəчevirdə, диэяр Ģəhər və
rayonlarda mitiнq və nцmayiĢlər keчirildi.
Dekabrын 5-də Azadlıq (keч.Lenin) meydanı rus
əsgərlərinin дəyяnəkləri иля mitiнqчиlərdən təmizləndi.
«Тямизлянмя ямялиййаты» нда 500 nəfər хясарят алды, бир nəfər
Ģəhid oldu. Bu, Azərbaycan xalqının azadlıq йолунда verdiyi ilk
Ģəhid иди. Meydan hərəkatı Azərbaycan milli-azadlıq hərəkatınıн
liderləriniн йетишмясиндя ящямиййятли рол ойнады. Meydan
hadisələrindən sonra respublikada nisbi sakitlik yarandı.
Щərəkatın liderlərinin бир групу həbs олунду.
1989-cu il fevral-mart aylarında AXC- nin təĢəbbцs qrupu
ilə «Varlıq» qrupu arasında ялдя олунан saziĢ nəticəсинdə AXCnin Мцvəqqəti TəĢəbbцs Mərkəzi (MTM) təĢkil olundu. SaziĢə
əsasən AXC MTM-nin iĢчi orqanı olan Koordinasiya Ģуrası
(hər qrupda 5 nəfər olmaqla 10 nəfər) təsis olundu.
1989-ъу ил iyulun 16- da Бakıda yarımleqal Ģəraitdə AXCnin təsis konfransı keчirildi. Konfrans 15 nəfərdən ibarət Ġdarə
heyəti (ĠH) seчdi. Azərbaycan EA-нын Яlyazmaları Иnstiтutunun
əməkdaĢı Əбцлфяз Əliyev AXC-yə sədr seчилdi.
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AXC-nin yaranması ilə Azərbaycanda mili-azadlıq hərəkatının kortəbii və тəĢkilatланma mərhələsi olan I mərhələ баша
чатды. Бu dюvrdən baĢlayaraq hərəkat AXC tərəfindən idarə
olunmağa baĢladı və милли-азадлыг щярякаты икинъи мярщяляйя
(1989-cu il iyul 1990-cı il yanvar) гядям гойараг yцksələn xətlə
inkiĢaf eтdi.
Икинъи мярщяляни мilli hərəkata rəhbərlik edən AXC-də
radikal və liberal qanadларın yaranması вя onlar arasındakı
kəskin mцbarizə dюvrц kimi də сяъиййяляндирмяк олар. Bu
mərhələ рус ордусу тяряфиндян Бakıda тюрядилян 20 yanvar
faciəsilə baĢa чatdı.
1989-cu il iyul айынын 29-да və аvqustун 12-дя Bakıda
AXC tərəfindən təĢkil olunmuĢ mitiнqlər keчirилdi. AXC bu
mitiнqlərdə DQMV XĠK-nın ləvği, Azərbaycanın suverenliyi
(Ġttifaq daxilində), iqtisadi mцstəqilliyi, vətəndaĢlıq haqqında
qanunlar və baĢqa tələblərlə чıxıĢ edirdi”. Respublika
rəhbərliyinin митингчилярин tələblərин heч birиня cavab verməməsi
бир gцnlцk tətillə nəticələndi.
Sentyabrın 4-дя AXC-nin təĢkil etdiyi mitiнqdə яввялки
tələbляр yenidən сяслянди. Tələblərə cavab verilməмяси сябябли bir
həftəlik цmummilli tətil baĢladı. Tətilə dəmiryolчuların
qoĢulması нятиъясиндя həm Cənubi, həm də ġimali Qafqazda
dəmir yolu няглиййаты iflic вязиййятиня дцшдц.
Mitiнq və tətil иштиракчыларынын сайынын дурмадан артмасы,
республика игтисадиййатынын зяифлямяси рespublika rəhbərliyini Ə.Vəzirovу gцzəĢtə эetməyə məcbur etdi. 1989 - ъу ил сentyabrın
15-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin nюvbədənkənar Х sessiyası
iĢə baĢladı. Чox gərэin keчən сессийада DQMV-də vəziyyət
haqqında qərar qəbul ediлди. Сentyabrын 23-дя Azərbaycan SSR
Ali Soveti suverenlik haqqında qanun qəbul etməyə məcbur
oldu. Qanunda respublika mənafeyinin ittifaq mənafeyindəн
цstцn tutulması вя SSRĠ-dən чıxmağa dair bənd яксини тапды.
Xalqın tələbi ilə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 1989-cu
ilин oktyabrında AXC-ни rəsmi qeydiyyatdan keчирdi.
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Azərbaycanda
faktiki
olaraq
ikihakimiyyətlilik
yaranmıĢdı. AXC-nin kцtləvi hərəkata чevrilməsi, burada bцtцn
тяряфлярин təmsil olunması təbii olaraq fikir ayrılığına, ixtilaflara
gətirib чıxarmalı idi. Buna gюrə də, AXC-nin daxilində
parчalanma prosesi baĢlandı. Бунунла йанашы, хalq
hərəkatındaн istifadə edib hakimiyyət baĢına keчmək istəyən
mafioz qцvvələrин AXC-йя сохулмасы да radikal və liberal
qanadларын формалашмасыны сцрятляндирди.
Noyabr ayından baĢlanan щярякат дekabrda AXC-nin
Ġdarə heyətiнин istefası ilə baĢa чatdı. AХЪ-də yenidən
təĢkilatланma башланды. Нящайят, 1990- ъы ил йанварын 6-7-дя
кечирилян кonfransda liberallar radikallar цzərində qələbə чaldı.
Мilli-azadlıq hərəkatınıн yцksəlməsi Moskvanı narahat
etməyə bilməzdi. Ġmperiya milli-azadlıq hərəkatını boğmaq цчцн
1989-cu ilin sonlarında geniĢ fəaliyyətə baĢladı. Ġlk əvvəl AXC
дахилиндя baĢ verən bюhrandan istifadə etməklə onu dağıtmağа
və milli hərəkatı zəiflətməyə чalıĢdı. Buna nail olmadıqda
imperiya эцъ vasitəsi ilə hərəkatı boğmaq qərarına gəldi.
Yanvarın 13-də Bakıda erməni talanları təĢkil olundu. Чox
чətinliklə yanvarın 16-da talanın qarĢıсы алынды. Йanvarын 17- дя
Bakıda istefa tələbi иля mitiнqlər baĢladı.
Moskva Oyuncaq hakimiyyəti qurmaq və мilli-azadlıq
hərəkatını boğmaq цчцн yanvarın 19-dan 20-nə keчən gecə
xəbərdarlıq etməдən Bakıya qoĢun yeritdi. ĠĢğalчı rus qoĢunları
Bakıda dəhĢətli qırğın tюrətdilər. Rus qoĢunları bu faciəni
Kцrdəmirdə, Lənkəranda да реаллашдырдлар. Yцzlərlə adam həbs
olundu. Lakin Moskva Azərbaycan xalqınıн azadlıq əzmini qıra
bilmədi.
Мilli hərəkatın III mərhələsi milli - azadlıq hərəkatınын
enməsi və sabitləшməsi mərhələsi кими характеризя олунур вя
1990-ъы илин yanvar вя 1991-ъи илин avqust айларыны ящатя едир.
Artıq bu mərhələdə milli - azadlıq hərəkatının bayraдары rolunu
oynayan AXC-də SSRĠ-dən kənarda mцstəqil Аzərbaycan
ideyasının formalaĢması baĢa чatıр. Azərbaycanın mцstəqilлийи336

нин ялдя едилмяси və ərazi bцtюvlцyцnцn qorunması цчцn tətil və
mitiнqlərин кифайят етмядийини баша дцшян дemokratik qцvvələr
пarlamentдян istifadəни юня чякирляр.
20 yanvar faciəsindən sonra цmumиликдя milli hərəkatda
zəifləmə və durğunluq dюvrц baĢladı. Bunun obyektiv səbəbləri
vardı. Мялумдур ki, 20 yanvarda xalq hərəkatına qanlı divan
tutulмасы, щярякат liderlərinin bir чoxuнун həbs олунмасы, bəziləriнин mцhacirət etmяси, Бакыда, о ъцмлядян рespublikanın iri
шящярляриндя фювгяладя vəziyyət rejimiнин тятбиги цмумиликдя щяряката мянфи тясир эюстярмишди. Mərkəz 20 yanvar faciəsindən
sonra oyuncaq Ə.Vəzirovу, oyuncaq A.Mцtəlлibovla əvəz
etмишdi. Azərbaycan xalqı isə «Qanlı Yanvar”» hadisələrinин
илщамвериъиси олан sovet imperiyasına етираз вя nifrət əlaməti
olaraq 40 gцnlцk tətil keчirdi.
Ġlk dюvrдя AXC ilə республика rəhbяrliйи arasında kəskin
fikir aйrılığı йаранды. Bunun чox təhlцkəli сонлугла битяъяйини
щисс едян ziyalıларын - Azərbaycan Eлмляр Akademiyasının 75
цзвцнцн imzaladığı «75-lərin bəyanatı”» verildi. Bəyanatda
республика rəh bərliйи иля AXC арасында диалогун тяшкили ясас йер
тутурду. Нящайят, республика rəhbərliyinин AXC ilə dialoqу баш
тутду, MəĢvərət ġurası yaradıldı. Mayın 17-də кечирилян
MəĢvərət ġurasının ilk iclasıнда Azərbaycanda prezident
postuнун təsis olunmaсы və mцstəsna hal kimi prezidentин Ali
Sovetdə сeчirilməsi haqqынda разылашма ялдя олунду.
Milli-azadlıq hərəkatının zəifləməsindən, onun tanınmıĢ liderlərinin həbsindən istifadə edən партийа елитасы 20 yanvar hadisələri сябябли keъикmiĢ parlament seчkilərini keчirmək qərarına
gəldi. 1990-cı il iyun айынын 26-да Ali Sovetин sessiyasında seчki
qanunu гябул едилди вя сечкиляр щямин ilин sentyabr айынын 30-на
təyin ediлди.
Ġyul ayında AXC-nin təĢəbbцsц ilə Demokrtik Azərbaycan
bloku (Demblok) təsis едилди вя buraya 50-yə qədər təĢkilat daxil
oldu. Demblоk 166 seчki dairəsindən 231 namizəd irəli sцrdц.
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Kцtləvi saxtakarlıqla мцшащидя олунан 1990-ъы ил 30
sentyabr сечикиляриндя партийа елитасы qalib gəldi. Дemblokdan
олан намизядлярин 30 nəfərи депутат мандаты ялдя едя билди.
Дeputat mandatı qazanmıĢ мцхалифятдян олан millət vəkilləri
parlamentdə mцstəqil Azərbaycan Deputat Blokunu (MADB)
təsis etdilər. Беляликля, Azərbaycanda ilk парламент mцxalifəti
yarandı. Лакин щяля дя Иттифагдан айры йашамаьы гейри мцмцкцн щесаб едян партийа елитасы рeferendum haqqında
qаnunу kobud Ģəkildə pozaraq Azərbaycan xalqıны ССРИ -нин
сахланылмасы щаггында referendумa sцrцkləмяк ъящди йенидян
республикада митингляр вя тятилляр дальасынын артмасына сябяб
олду.
AXC referendumu baykot etdi. AXC-nin lideri Ə.Elчibəy
və Demblokun бир qrup deputatı aълıq elan etdi. Халгын
референдума гаршы чыхмасы мцстягиллик щярякатынын парлаг
тязащцрц иди. Щяр ъцр тязйигляря бахмайараг о заман Нахчыван
Али Мяълисинин сядри олан Щ.Ялийевин ъясаряти вя гятиййяти
нятиъясиндя Нахчыван Мухтар Республикасы референдумда
иштирак етмяди. Lakin кцтляви saxtalaĢdırma nəticəsində 95%
əhali Иttifaqın qalmasına «səs verdi».
Ermənistan ССР рeferendumda iĢtirak etмядийиня gюrə
mərkəz onu cəzalandırараг məĢщur Чaykənd əməliyyatıны
keчirdi. Bu əməliyyat, həm də Azərbaycan rəhbərliyinin
referendumda iĢtirakına щədiyyə олуб Azərbaycanı yeni ittifaq
mцqaviləsinə ĢirnikləĢdirmək мягсяди дашыйырды.
«Чaykənd” əməliyyatı» A. Mцtəlлibovun və onun
kommunist rejiminin «nцfuzunu qaldırdı». Mцtəlлibov
цmumxalq səsverməsi ilə prezident seчilmək, юz hakimiyyətini
mюhkяmlətmək qərarına gəldi və 1991-ъи ил sentyabr айынын 8-nə
президент seчkilərи təyin olundu. Лакин avqustun 19-da
Moskvada qiyam baĢ verməsi, A.Mцtəlлibovun ФЩДК –ны
(ГКЧП –ни) mцdafiə etməsi və gюzlənilmədən qiyamın baĢ tutмаması A. Mцtəlлibovun ĢiĢirdilmiĢ nцfuzunun aĢağı dцĢməsinə
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səbəb oldu. Беляликля, август щадисяляри иля милли-азадлыг щярякатынын ЫЫЫ мярщяляси баша чатды вя йени йцксялиш дюврц башланды.
Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatının IV mərhələsi 1991ъи илин avqustунда baĢladı. Bu мярщяля son nəticəдя
Azərbaycanın mцstəqliliyiнин bərpaсы иля баша чатды. Bundan
sonra milli-azadlıq hərəkatı mahiyyətcə yeni xarakter almağa
baĢladı.
7.8. 1990 - ъы ил 20
йанвар фаъияси

1990-ъы ил Азярбайъан халгынын щяйатында хцсуси сящифяни тяшкил едир. 1990-ъы
ил фаъиясиня эедян йол ися аьыр вя чятин

олмушду.
1989-ъу илин сонунда баш верян щадисяляр - АХЪ-нин дахилиндя парчаланманын цзя чыхмасы, декабрда Ъялилабадда баш
верян щадисяляр, Нахчыван МССР-дя сярщяд бойундакы щярякат
щакимиййят бющранынын дяринляшдийини эюстярирди.
Декабрын 31- дя саат 12-00 да Араз чайы бойу 137 км.
Совет-Иран сярщяддиндя щяйаъанлар башлады. Сярщяд гурьулары
даьыдылды. 1990-ъы ил йанварын 7-дя ССРИ-Туркийя сярщяддиндя
щяйаъанлар баш верди. Билясувар вя Ъялилабадда сярщяд гурьулары
сюкцлдц. 1990-ъы ил йанварын 11-дя Лянкяранда щюкумят
органларынын фяалиййяти дайандырылды.
Республикада щадисялярин мяърасындан чыхмасы вя
щадисяляр цзяриндя нязарятин итирилмяси иля разылашмайан мяркяз
мцхтялиф гошун щиссялярини Азярбайъанда ъямляшдирмяйя башлады.
«Тайфун» адлы ямялиййат планы щазырланды.
1990-ъы ил йанварын 13, 15, 16, 17 вя 18-дя Азярбайъан КП
МК-нын бцро иъласларында республикадакы вязиййят мцзакиря
олунду. Мцзакирялярдя Я.Вязиров, А.Мцтяллибов, В.Полйаничко,
Е.Гафа
рова, М.Мяммядов, В.Щцсейнов вя башгалары,
щямчинин Бакыда олан Й.Примаков вя диэяр щярбичиляр эцъ тятбиг
едилмясини зярури сайдылар.
Йанварын 15-дя Я.Вязировун Москвайа эюндярдийи
телеграмда щярякат лидерляриндян бир групунун мясулиййятя ъялб
олунмасы тяляб олунурду. Азярбайъан ССР Назирляр Советинин
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сядри Айаз Мцтяллибовун Москвайа эюндярдийи телелграмда ися
гейри-гануни бирляшмялярин тярксилащ едилмяси цчцн ямялиййат
кечириляъяйи тягдирдя щярби континэентин ярзагла тямин едилмяси
цчцн имканлар олдуьу билдирилирди. Бир сюзля, республика рящбярляри
щярби гцввялярин юлкяйя эятирилмяси иля халгын милли мцстягиллик
арзуларыны сусдурмаг истяйирдиляр.
Демократик гцввяляря диван тутмаг вахты чатмышды.
Бунун цчцн ися илк нювбядя фювгяладя вязиййят елан олунмасы
ваъиб иди. Азярбайъан КП МК-нын биринъи катиби Я.Вязиров
йанварын 14-дяки бцро иъласында беля гярарын гябулуна наил олду.
Азярбайъан ССР Али Совети Ряйасят Щейятинин мцраъиятиня
ясасян ССРИ Али Совети Ряйасят Щейяти йанварын 15-дя «ДГМВ
вя бязи башга районларда фювгяладя вязиййят елан олунмасы
щаггында» фярман верди.
Республикада вязиййят эетдикъя аьырлашырды. Шящярдя баррикадалар гурулур, республикада ъямляшдирилмиш гошунларын дахилиня
ирялилямясиня йол вермямяк цчцн манеяляр йарадылырды. Москвадан Бакыйа эялян йцксяк чинли емиссарларын АХЪ нцмайяндяляри
иля данышыглары да бир нятиъя вермирди. Йанварын 17- дя Азярбайъан

20 Йанвар шящидляринин дяфн мярасими 3401990 - ъы ил.
22 йанвар

КП МК бинасы гаршысында митингляр башлады вя цмцми тятил елан
олунду.
1990-ъы ил йанварын 19-да ССРИ Али Совети Ряйасят Щейяти
йанварын 20-дя саат 00-дан «Бакы шящяриндя фювгяладя вязиййят
елан едилмяси щаггында» фярман верди. Фювгяладя вязиййятин елан
олунаъаьы вахт ися халгдан эизли сахланылды.
Фювгяладя вязиййятин йанварын 20-дя саат 00-дан
башламасына бахмайараг гошун щиссяляри йанварын 19-да саат
21-дян шящяря йеридилди. «Бакы ямялиййаты» на ССРИ Мцдафия
Назири Дмитри Йазов шяхсян рящбярлик едирди. Аьыр щярби техника
гаршысына чыхан щяр шейи даьыдараг ялийалын ящалини эцлляборан
етди. Шящяр няглиййаты, йашайыш евляри, тяъили йардым машынлары, бир
сюзля, гаршыйа чыхан щяр шей мящв едилди.
Рясми мялумата эюря, Совет ордусунун щцъуму вахты
Бакыда вя башга йашайыш мянтягяляриндя 131 няфяр, о ъцмлядян
117 азярбайъанлы, 6 рус, 3 йящуди, 3 татар юлдцрцлмцш, 744 няфяр
йараланмыш, 400 няфяр щябс олунмуш, 4 няфяр иткин дцшмцшдц.
20 йанвар щадисяляри республиканын районларында йени
митингляр дальасына сябяб олду. Инсанлар кцтляви сурятдя
Сов.ИКП сыраларындан чыхмаьа башладылар. Тяшкил олунмуш
митинглярдя партийа билетляри йандырылды. Халг милли – азадлыг
уьрунда шящид олмуш гящряман ювладларыны йанвар айынын 22- дя
сон мянзиля йола салды.
20 йанварда Азярбайъан халгы бир даща азад йашамаьа
лайиг
вя гадир олдуьуну тясдиг етди. милли-азадлыг мцбаризясинин зирвяси
олан 20 йанварда шящид оланлар халгын гялбиндя ябяди
йашайаъагдыр.
7.9.Хоъалы сойгырымы
ХХ ясрдя Азярбайъан халгынын
башына эятирилян ян дящшятли фаъиялярдян бири 1992-ъи илин февралында
тюрядилян Хоъалы сойгырымыдыр. Ермяни ганичянляри Русийанын
Ханкяндиндяки 366-ъы механикляшдирилмиш атыъы алайы иля ялбир
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олараг ХХ ясрин Хатын, Сонгымы фаъияляриндян даща дящшятли
сойгырымы тюрятдиляр.
1992-ъи ил февралын 25-дя саат-21- дя ермяни щярби бирляшмяляри, 366-ъы алай, щабеля хариъдян эятирилмиш муздлулар Хоъалыйа
щцъум етдиляр. Щава лиманына вурулан зярбялярдян сонра азсайлы
вя пис силащланмыш шящяр мцдафиячиляри мцдафия олунмагда
давам етдиляр. Бу дюйцшдя Хцсуси Тяйинатлы Милис дястясинин
ряиси, милис майору Ялиф Щаъыйев вя онун 22 няфярлик дястяси
мярдликля мцдафия
олундулар. Гейри-бярабяр дюйцшцн нятиъялярини баша дцшян
Я.Щаъыйев щава лиманынын диспетчер мянтягясини партлатды. Аьыр
йараланан командир гящряманлыгла щялак олду. Юлцмцндян
сонра она Азярбайъан Республикасынын Милли Гящряманы ады

Хоъалы сойгырымынын гурбанлры.1992- ъи ил феврал
верилди.
Дцшмян танклары вя зирещли машынлары артиллерийа
щазырлыьындан сонра Мещдикянд, Гярарэащ вя Дашбулаг тяряфдян
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Хоъалыйа сохул дулар. Ермzянилярин команданлыг етдийи 366-ъы
алайын икинъи (командир, майор Ощанйан), цчцнъц (командир,
майор Набодихын) мотоатыъы таборлар, топчу дивизийасы,
Лиходейанын рящбярлийи алтында Д-3 топу хцсуси вящшилийи иля
фярглянди.
Дцшмян алайларына гаршы гейри-бярабяр дюйцшдя сон
эцллясини юзцня вуран Тофиг Щцсейновун табору хцсуси мярдликля
вурушду. Юлцмцндян сонра она Азярбайъан Республикасынын
Милли Гящря маны ады верилмди.
Дцшмян ясэярляри мцхтялиф истигамятлярдян Хоъалыйа
сохулараг ону йандырдылар. Мцдафиясиз галан шящяр ящалиси-ясасян
гадынлар, ушаглар вя гоъалар Аьдам истигамятиня цз тутдулар.
Ящалинин бир щиссяси гарлы-шахталы эеъядя щялак олду. Саь галанлар
ися сящяриси эцн Гарагайа адлы йердя пусгуда дайанан ермяни
ясəярляринин эцллясиня туш эялдиляр.
Хоъалыда азярбайъанлылара гаршы сойгырымы тюрядилди. 613
няфяр, о ъцмлядян 106 гадын, 83 азйашлы ушаг, 70 гоъа юлдцрцлдц.
1000-дян артыг динъ сакин шикяст олду. 1.275 няфяр ясир эютцрцлдц,
8 аиля тамамиля мящв едилди. 56 няфяр дири-дири йандырылды,
башларынын дяриси сойулду, эюзляри чыхарылды, башлары кясилди.
Хоъалы фаъияси республикада сийаси эярэинлийи
артырды.Нятиъядя Азярбайъан Али Советинин сядри Елмира
Гафарова вя президент Айаз Мцтяллибов истефа вердиляр.
Хоъыла сойгырымындан сонра Азярбайъан халгы дящшятли
эцнляри йашамагда давам етди. Ябяди вя язяли торпагларымыз
ишьал олунду.
ХХ ясрин сонларында баш верян щадсяляр, 20 йанвар
фаъиясивя Хоъалы сойгырымы совет империйасынын ишьалчылыг
сийасятинин сон аккордлары иди. 1813- ъц илдян Азярбайъан
торпагларыны икийя бюлян империйа сонракы мярящялярдя
вятянимизин торпагларыны щярраъа гоймуш, ону щисся-щисся юз
диндашларына вя мцттяфигляриня «щядий йя» етмишди.
Тарихин йаддашына нязяр салаг.
1813 -1828 - ъи иля гядяр Азярбайъан яразиси тяхминян 410
мин кв. км. иди. 1813 -1828 - ъи иллярдя Азярбайъан яразиляринин
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бир щиссяси –Ъянуби Азярбайъан яразиси (сащяси 280 мин кв.км.)
Иран ясаряти алтына дцшмцшдцр. Русийа ясаряти алтына дцшян ярази
ися 130 мин кв.км олмушдур. 1918 - ъи илдя Русийанын тязйиги иля
яразиси 9 мин кв.км олан Иряван ханлыьы ермяниляря верилмишдир.
Русийанын ясаряти алтында кечян, сащяси 7 мин кв. км. олан
Дярбянд ханлыьы йарадылмышдыр.
1918 - 1920 - ъи иллярдя Азярбайъан Демократик Респуб
ликасынын гурулдуьу яразинин сащяси 114 мин кв.км олмушдур.
1920- ъи илдя АДР-и ишьал едян Русийа совет империйасы
Азярбайъан яразилярини бюлцшдцряряк Зянэязур, Эюйчя, Шярур,
Дяряляйяз вя Дилиъаны ермянилярин, Борчалы яразисини эцръцлярин
нязарятиня верилмишдир.
Цмумиййятля, Азярбайъан ХЫ ордунун ишьалындан сонра
29.338,2 кв. км. яразисини Ермянистан вя Эцръцстана щядиййя
етмишдир. Бу яразилярдян Иряван (галан щиссяси) (3.100, 2 кв. км),
Зянэязур (чох щиссяси) (5.115, 4 кв. км), Газах (2.980, 3 кв.км),
Дяряляйяз (1.583, 8 кв.км) Ермянистана, Борчалы (бир щиссяси)
(5.161,4 кв.км.), Сыгнах (6.832, 6 кв. км) вя бир сыра башга
яразиляр (4.564, 6 кв. км.) Эцръцстана верирлмишдир. 1920-1991- ъи
иллярдя ССРИ ясаряти алтында галмыш Азярбайъан Совет Сосиалист
Респуб ликасынын яразиси 86,6 мин кв. км олмушдур.
1988 - 1994- ъц иллярдя Азярбайъанын яразиляри ермяни
сепарат чылары тяряфиндян ишьал едилмишдир. Азярбайъан тарихиня
гара сящифя кими дцшмцш щямин тарихи эцнляри щяр бир Азярбайъан
вятяндашы унутмамалыдыр:
Кечмиш Даьлыг Гарабаь (Шуша, Ханкянди, Хоъалы, Ясэяран,
Хоъавянд, Аьдяря, Щадрут):
Ишьал тарихи – 1988-1994- ъц илляр. Сащяси: 4.400 кв.км.
Шярур районунун Кярки вя Кцннцт кяндляри (17 феврал 1990ъы ил) – 19 кв.км.
Лачын (17 май 1992 - ъи ил) 1.835 кв.км.
Кялбяъяр (3-4 апрел 1993 - ъц ил) - 1.936 кв. м.
Аьдам (23 ийул 1993- ъц ил) – 1.094 кв. км.
Ъябрайыл (18 август 1993 - ъц ил) - 1.050 кв.км.
Фцзули (23 август 1993 - ъц ил) – 1.386 кв.км.
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Губадлы (31 август 1993- ъц ил) - 802 кв.км.
Зянэилан (30 октйабр 1993- ъц ил) - 707 кв.км.
Дцнйанын сийаси хяритя
синдя, бяшяриййятин тярягги вя
инкишафында хцсуси мярщяляни
тяшкил едян ХХ яср бцтцн
дцнйада
олдуьу
кими,
Азярбай ъанда да милли
интибащ, сийаси ойаныш, мцстягиллик вя истиглал уьрунда мцбаризя
иля характерикдир. Ясрин биринъи ики ониллийиндя сцрятля ъяряйан
едян милли истиглал щярякаты юз юндярлярини, эюркямли хадимлярини
тарих сящнясиня чыхармышды. ХХ ясрин сонла рында Азярбайъанда
эениш вцсят алан милли-азадлыг щярякаты Мцстягил Азярбайъан
Республикасынын йаранмасына эятириб чыхарды вя тябии ки, бу
просесдя азадлыг щяркатнын лидерляри йетишди.
Азярбайъан халгынын милли мцстягиллик щярякаты тарихиндя
юндя дуран лидерлярин башчысы вя мцдрик рящбяри Ябцлфяз
Гядиргулу оьлу Ялийев (Елчибяй) (24.07.1938-22.08.2000)
олмушдур. Ябцлфяз Ялийев 1938-ъи ил ийун айынын 7-дя Нахчыван
МР-нын Ордубад районунун Кяляки кяндиндя анадан олуб. 7 иллик Унускянд
мяктябини битирдикдян сонра Ордубад
шящяр 1 сайлы орта мяктябдя тящси лини
давам етдириб. 1957-ъи илдя Бакы Дювлят
Университетинин Шяргшцнаслыг факцлтясинин
яряб филолоэийасы шюбясиня дахил олуб. 1962ъи илдя университети битирдикдян сонра
тяйинатла ССРИ Щидролайищя Институтунун
Бакы шюбя синдя тяръцмячи ишляйиб. Мисир Ябцлфяз Ялийев
Яряб Респуб ликасына эюндярилян Ябцлфяз
бяй 1963-1964-ъц ъц иллярдя Ясван бяндинин тикинтисиндя
тяръцмячи кими чалышыб. Хариъи езамиййятдян дюняряк 1965-ъи илдя
БДУ-нун аспирантурасына дахил олан Я.Ялийев 1968-ъи илдя
аспирантураны битирмишди. 1969-ъу илдя «Тулуниляр дювляти (8687.10. ХХ ясрин 80-90-ъы илляринин
милли-азаллыг щярякатынын лидерляри
(Я.Ялийев, Б.Ващабзадя, Х.Р.
Улутцрк, А.Мяммядов, С.Рцстямханлы, Д. Ялийева вя б. )
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905) мювзусунда диссертасийа мцдафия едяряк тарих елмляри
намизяди алимлик дяряъяси алан Я.Ялийев 1968-1975-ъи иллярдя
БДУ-нун «Асийа вя Африка юлкяляри тарихи» кафедрасында
мцяллим вя баш мцяллим ишляйиб.
1975-ъи илин йанварында Азярбайъан Дювлят Тящлцкясизлик
Комитяси ону тялябяляр арасында миллятчи вя антисовет тяблиьаты
апармаг ады иля щябс етмишди. 17 ийул 1976-ъы илядяк сийаси дустаг
кими азадлыгдан мящрум олунан Я.Ялийев щябс мцддятиндя Гарадаь даш карханасында аьыр физики ишляря мящкум едилмишди.
Щябсдян бурахыл дыгдан сонра бир мцддят ишсиз галмыш, нящайят
1976-ъы илин декабрында Азярбайъан ЕА-нын Ялйазмалар
институтунда кичик елми ишчи кими фяалиййятя башламыш вя 1992-ъи
илядяк орада бюйцк елми ишчи, шюбя мцдири, апарыъы елми ишчи кими
вязифялярдя чалышмышдыр.
Классик вя мцасир яряб дилини, ислам дининин ясасларыны, Шярг
юлкяляринин елм, тарих, фялсяфя вя мядяниййятини дяриндян билян
Я.Ялийев (Елчибяй) Азярбайъан тарихшцнаслыг вя шяргшцнаслыьында
индийядяк юйрянилмяйян сащялярдя чох дяйярли вя ясаслы елми
арашдырмалар апармыш, 40-дан чох ясяри няшр олунмушдур. БДУнун «Елми ясярляри» ндя, Азярбайъан ЕА-нын «Елми ясярляри»
ндя, «Ялйазмалар хязинясиндя» топлусунда вя няшрлярдя чыхан
«Ящмяд ибн Тулун вя Тулуниляр дювлятинин йаранмасы» (1967),
«Аббасиляр хилафятинин тяняззцлц вя парчаланмасына даир» (1968)
«ЫХ-Х ясрляр Яряб-Мисир ядябиййаты щаггында» (1971),
«Тулуниляр дювляти вя Гярмятиляр» (1971), «Аббасиляр хилафятинин
парчаланмасы вя феодал дювлятляринин йаранмасына даир» (1971),
«ЫХ йцзиллийин икинъи йарысында Мисирдя сяняткарлыг вя тиъарят»
(1972), «Щяняфилик вя онун ясас гайдалары» (1986), «Ящмяд
Тантарани Мараьайи вя онун Тантараниййя гясидяси» (1987) вя
башга бир чох тядгигатлары мцтяхяссисляр тяряфиндян марагла
гаршыланмышдыр. Онун Истанбулда 1997- ъи илдя «Тулуноьуллары
дювляти (868-905)», 1998- ъи илдя «Бцтюв Азярбайъан йолунда»
китаблары няшр олунмушдур.
Ябцлфяз Ялийев (Елчибяй), щяля тялябялик илляриндян совет
режиминин мцстямлякя сийасятиня гаршы мцбаризя апармыш, эизли
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тялябя дярнякляри йаратмыш вя азадлыг идейаларыны эениш шякилдя
йаймышдыр. 1975-ъи илдя щябс едилмяси ону ягидясиндян дюндяря
билмямишдир. 1988-ъи илдя Азярбайъанда халг щярякаты
башлайанда Елчибяй онун юндярляриндян биринъиси олуб. О,
щярякатын тяшкилатланмыш формасы олан Азярбайъан Халг
Ъябщясини йарадан лардан бири вя юмрцнцн сонунадяк онун
сядри
олмушдур.
Азярбайъанын
Мцстягиллийи
щаггында
Конститусийа Актынын гябу лунда Елчибяйин хидмятляри
явязсиздир. Ябцлфяз Елчибяй тякъя Азярбайъан милли - азадлыг
юндяри йох, щям дя тцрк дцнйасынын апарыъы лидери вя
демократийанын ъарчысы иди.
1992-ъи ил ийун айынын 7-дя Азярбайъан Республикасында илк
дяфя демократик йолла президент сечилян Я.Елчибяй юлкядя
демократийанын бяргярар олмасы, Азярбайъанын там суверен
дювлятя чеврилмяси вя халгымызын рифащынын йахшылашдырылмасы
йолунда чох мцщцм ишляр эюрмцшдцр. Онун президентлийя
башладыьы илк вахтларда дювлятимизин гаршысында дуран
тяхирясалынмаз вязифяляр сырасында Азярбайъанын дювлят
мцстягиллийинин эерчякляшдирилмяси, Милли Ордунун йарадылмасы
ясас йери тутурду. Мящз буна эюря дя, Я.Елчибяй бцтцн
имканлары милли орду гуруъулуьуна сяфярбяр етмиш, кюнцллц
баталйонлардан низами ордуйа доьру илк ъидди аддымлар
атылмышдыр. Гисмян щярби сяфярбярлик вя ордуйа чаьырыш иши йолуна
гойулмушду. Нятиъядя Аьдяря вя Эоранбой районлары ермяни
ишьалчыларындан тямизлянмишди. Ишьал алтында олан Лачынын яксяр
кяндляри онун президентлийи заманында дцшмяндян азад
едилмишди. Кечмиш Совет Республикалары арасында биринъи олараг
рус ордусунун Азярбайъандан чыхарылмасында Елчибяйин
хидмятляри данылмаздыр. Онун щакимиййяти заманында
Азярбайъан сярщядляринин горун масыны юз цзяриня эютцрмцш,
сярщяд зоналарында щяръ-мярълийин гаршысы алынмыш, сярщяд
гошунлары йарадылмаьа башланмышды. Кюмрцк системинин
йарадылмасы нятиъясиндя юлкянин тябии сярвятляринин хариъя
дашынмасынын гаршысы хейли дяряъядя алынмышды. 1992-ъи илдя Дювлят
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Лял Ъяващират Фонду йарадылмыш, щямин илдя Азярбайъанын милли
валйутасы дювриййяйя бурахылмышды.
Юлкянин сийаси системинин дяйишдирилмяси истигамятиндя дя
мцщцм аддымлар атылмышдыр. Сийаси партийалар вя иътимаи
тяшкилатлар, кцтляви информасийа васитяляри щаггында ганунлар бу
дюврцн мящсулудур. Щямин ганунлар ясасында 30-а гядяр сийаси
партийа, 200-дян артыг иътимаи бирлик, 500-дян артыг мятбуат
органы вя информасийа васитяси гейдя алынмышды.
Республикада мящкямя щакимиййятини эерчякляшдирмяк
цчцн мящкямялярин статусу щаггында ганун гябул едилмиш,
Ислащ-Ямяк системи Дахили Ишляр Назирлийинин табелийиндян
чыхарылараг Ядлиййя назирлийинин табелийиня верилмишди.
Я.Елчибяйин президент олараг йцрцтдцйц сийасятдя ики истигамят ясас эютцрцлмцшдц: биринъиси, кющня дювлят тясяррцфатыны
вахтсыз даьылмагдан горуйуб сахламаг вя бунун цчцн дювлят
ямлакынын талан едилмясинин гаршысыны алмаг, ямяк интизамыны
мющкямлятмяк, вязифяли шяхслярин мясулиййятини артырмаг, иътимаи
сярвятин мцщафизясини эцъляндирмяк вя сабитлийя наил олмаг.
Икинъиси, либерал игтисади ислащатлара башламаг. Бу мягсядля
Дювлят Ямлак Комитяси, Дювлят Антиинщисар Сийасяти вя
Сащибкарлыьа Йардым Комитяси, Игтисадиййат Назирлийи, Торпаг
Комитяси вя с. дювлят органлары йарадылмышды. Игтисади ислащатлары
тянзимлямяк мягсядиля 34 ганун, о ъцмлядян дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси щаггында, банклар вя банк фяалиййяти щаггында,
мцлкиййят щаггында, хариъи инвестиси йаларын гойулмасы
щаггында, иъаря щаггында, торпаг верэиси щаг гында, аксизляр
щаггында ганунлар гябул едилмиш, тиъарятин либерал лашдырылмасы,
дювлят тиъарят мцяссисяляринин коммерсийалашдырылмасы, йарымчыг
галмыш тикинтилярин иъаряйя верилмяси, хырда сащибкарлыьа кюмяк
щаггында президент фярманлары верилмишдир. Азярбайъан
игтисадиййатына хариъи капиталын ъялб едилмясиндян ютрц мцщцм
ишляр эюрцлмцшдц.
Я.Елчибяйин президентлийи дюврцндя елм, мядяниййят вя тящсил сащясиндя ясаслы ислащатларын ясасы гойулмушду. 1992-ъи илдя
«Тящсил щаггында» ганун гябул едилмишди. Али вя орта ихтисас
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мяктябляриня
гябулун
тестля
апарылмасы
бу
дюврцн
уьурларындандыр. Орта цмумтящсил мяктябляринин милли
идеолоэийамыза уйьун олараг йени програм вя дярсликля тямин
едилмясиня башланмыш, «Юйрят мян» няшриййаты йарадылмыш, узун
мцддят мцзакиря обйектиня чеврилян латын ялифбасына кечидя наил
олунмушду. Дюврцн чятинлик ляриня бахмайараг Азярбайъанын
мцстягиллийинин ганунвериъи базасынын тямин едилмяси цсцн Милли
Мяълисдя 118 ганун, 160 гярар гябул едилмишди.
Я.Ялийев Азярбайъанын бейнялхалг бирликлярдя бярабярщцгуглу дювлят кими тямсил олунмасына сяй эюстярмишди. Бакыда
БМТ-нин нцмайяндялийи ачылмыш, Русийа, Тцркийя, Иран,
Украйна вя Эцръцстанла гаршылыглы файдалы ямякдашлыьын ясасы
гойулмуш, Белчика, АБШ, Алманийа, Исраил, Мисир, Пакистан, Инэилтяря иля сых ялагя йардылмышды. Нятиъядя АБШ вя Авропанын
трансмилли ширкятляри Азярбайъана цз тутмаьа башламыш, Амоко,
БП, Йунокал, Статойл, Пензолл вя диэяр ширкятлярля нефт сянайеси
сащясиндя мцгавиляляр имзаланмышды.
Бцтцн бунларла бярабяр, юлкядя сийаси сабитлийи горуйуб
сахламаг мцмкцн олмамышды. Я.Елчибяй 1993-ъц илин ийун
айында щакимиййятдян узаглашараг доьма Кяляки кяндиня эетиш
вя 1997-ъи илдя Бакыйа гайытмышды. Щямин илин нойабрында Бцтюв
Азярбайъан Бирлийини йарадан Я.Ялийев, щям дя Тцрк Халглары
Ассамблейасынын фяхри сядри сечилмишди. Я.Елчибяйин сийаси вя
нязяри эюрцшляри «Бу мяним талейимдир» (Бакы, 1992), «Дейирдим
ки, бц гурулуш даьы лаъаг» (Бакы, 1992), «Демократийа вя
азадлыг» (Истанбул, 1992), «Бцтюв Азярбайъан йолунда» (Истанбул, 1998), «Ябцлфяз Елчибяй: Мян гуртулушчуйам!» (Бакы,
2002), «Елчи дцшцнъяляри» (Бакы, 2002) китабларында яксини тапыб.
Елчибяйин мцбаризя йолундан бящс едян К.Няриманоьлунун
«Азярбайъан тцркляринин азадлыг елчиси Ябцлфяз Яли Елчибяй»
(Истанбул, 1992), А.Сямядоьлунун «Елчибяй вя Азярбайъан»
(Истанбул, 1994), Ф.Гязянфяроьлунун «Ябцлфяз Елчибяй. Тарихдян
эяляъяйя» (Истанбул, 1994), Я.Тащирзадянин «Елчи бяй» (Бакы,
2001), «Елчибяйля 13 саат цз-цзя» (Бакы, 1999; Истанбул, 2001),
«Президент Елчибяй» (Бакы, 2001), Г.Мяммя довун «Елчибяй иля
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бирликдя отуз ил» (Истанбул, 1999) вя б. китаблар охуъуларын
мараьына сябяб олмушдур. Елчибяй «Бцтювляшмя, Миллятляшмя,
Дювлятляшмя» идеолоэийасынын цлкцсцнц иряли сцр мцшдцр.
М.Тетчерин «Гафгазда ян бюйцк демократ» адландырдыьы
Я.Елчибяй 2000-ъи ил августун 22-дя 63 йашында Тцркийянин
Анкара шящяриндя ябядиййятя говушмушдур. Бакыда Фяхри
хийабанда дяфн олунмушдур.
Бцтцн варлыьы иля халгына баьлы олан, щяйатыны вя истедадыны
Азярбайъанын суверенлийи, милли истиглалиййяти уьрунда
мцбаризяйя щяср едян, Вятян вя халг дярдиня шам кими йанан
шяхсиййятлярдян бири дя, Бяхтийар Ващабзадядир.1
Ващабзадя Бяхтийар Мащмуд оьлу
(1925-2009) 1925-ъи илдя Шякидя анадан
олмушду. Орта тящсилини баша вурдугдан
сонра 1942-1947-ъи иллярдя АДУ-нун
филолоэийа
факцлтясиндя
тящсил
алмыш,
университетин аспирантурасында сахланмышды.
О, «С.Вурьунун лирикасы» мювзусунда
намизядлик, сонралар ися «С.Вурьунун щяйат
вя йарадыъылыьы» мювзу сунда докторлуг
диссертасийалары мцдафия етмишди.
Бяхтийар
Б.Ващабзадя бядии йарадыъылыьа 1943-ъц
Ващабзадя
илдя башламыш, йарадыъылыьында дюврцн
проблем ляри лирик-фялсяфи планда юз яксини тапмышдыр. Онун
«Икинъи сяс», «Виъ дан», «Йаьышдан сонра», «Йоллара из дцшцр»,
«Фярйад», «Щара эедир бу дцнйа», «Юзцмцзц кясян гылынъ»,
«Дар аьаъы» вя башга пйесляри Азярбайъан Академик Милли
Драм Театрында тамашайа гойулмушдур. 1945-ъи илдян Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц олан шаир 1983-ъц илдя Азярбайъанын халг шаири адына лайиг эюрцлмцшдц. Азярбайъан Дювлят мцкафаты лауреаты, М.Ф.Ахундов адына мцкафат лауреаты олан
Б.Ващабзадя «Ямякдар инъясянят хадими», филолоэйа елмляри
доктору, профессор, АМЕА-нын щягиги цзвц иди. Б.Ващабзадя
1

Материалын щазырланмасында эюстярдийи кюмяйя эюря АМИ-нин Шяки филиалынын баш
мцяллим Щ.Манафлыйа тяшяккцр едирик.
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щям дя иътимаи хадим иди. О, 1990, 1995, 2000-ъи иллярдя миллят
вякили сечилмишди.
Бюйцк шаирин иътимаи-сийаси лирикасы М.Я.Рясулзадянин
«Инсанлара щцрриййят, миллятляря истиглал» идейасы иля сясляшир. Даим
тяряггидя олан милли истиглал идейасы Бяхтийар поезийасынын язяли
идейасы кими дяйишмямиш, бюйцк шаир совет щакимиййяти
дюняминдяки сярт сензура шяраитиндя истиглал идейасындан ял
чякмямишди. Милли истиглал щярякатынын лидери Ябцлфяз Елчибяйин
тябири иля десяк, 60- ъы иллярдя Б.Ващабзадянин шерляри щяр йанда
охунур, «Эцлцстан» поемасы ялдян-яля эязирди».
Бюйцк сяняткарын «Истиглал», «Нео», «Вятяндян вятяня»,
«Рийакар», «Анамын китабы», «Дан йери», «Горуг», «Азадлыг»,
«Ясарят- азадлыг» вя башга шеир вя поемаларында истиглал идейасы
юнъцл йер тутур.
Бир чох халгларын, хцсусиля тцрк мяншяли халгларын талейиндя
фаъияляря сябяб олмуш Русийанын ишьалчылыг сийасяти Б.Ващабзадянин иътимаи-сийаси лирикасынын ясас мювзуларындандыр. Bu
baxımdan «Gцlцstan» вя «ġəhidlər» poemaları, «150 il»,
«YevtuĢenkoya məktub», «ĠkibaĢlı qartal», «Qatilinə pənahım
deyir» Ģeirləri olduqca səciyyəvidir.
Ey ikibaĢlı qartal,
Цç yцz ildir dцnya dad чəkir sənin əlindən.
DцĢən qurtara bilmir o qanlı чəngəlindən.
Sən ağ oldun Allaha.
Bizim nağıllardakı yeddibaĢlı əjdaha
ĠkibaĢlı qartalın doğmaca əcdadıymıĢZцlmцn baĢqa adıymıĢ.
Ġчin qara, чюlцn ağ, baĢdan baĢa boyasan,
Ġftirasan, riyasan.
O biri dцnyada da hələ gюzцn var sənin
Ġki qanad, iki baĢ, iki цzцn var sənin.
Həm qərbə, həm də Ģərqə gərib qanadlarını
Bəsdir kюlgə saldığın.
Baxıb iki tərəfə həmiĢə чaĢ qaldığın.
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Sən həm dцnən, həm bu gцn
Ġki baĢla dцĢцndцn.
Kəsilsəydi bir baĢın, qan iчməkdən doyardın.
Sən də bu aləm kimi
Bir baĢ ilə dцĢцnцb dцnyanı dinc qoyardın –
дейян шаиря эюря Русийа империйасынын амбисийаларына сон
гойулмайынъа бяшяриййят цчцн тящлцкя совушмайаъагдыр.
Шаир истиглал арзуларыны Азярбайъан тарихинин фаъияви
сящифясиня щяср олунан «Эцлцстан» поемасында даща да инкишаф
етдирмиш, ясарятдя галан халглара исмарыъ эюндярмишди.
«Эцлцстан» поемасы тарихи щягигятлярин гадаьан едилдийи
Совет Иттифагында бомба кими партлады. Б.Ващабзадянин
империйанын ишьалчылыг сийасяти йеритдийини сюйлямяси рясми даиряляр
тяряфиндян
«топ-тцфянэля»
гаршыланды.
Истиглалиййятимизин
итирилмясиня, вятяни мизин Русийа иля Гаъарлар сцлалясинин идаря
етдийи дювлят арасында бюлцнмясиня цсйан едяряк
Atıb imzasını hər kəs varağa
ƏyləĢir sakitcə keчib yerinə.
Eynəkli cənabla, təsbehli ağa,
Qalxıb əl də verir birи-birinə.
Onların birləĢən bu əllərilə
Ayrılır ikiyə bir el, bir Vətən.
Axıdıb gюzцndən yaĢ gilə-gilə,
Bu dəhĢətli hala nə deyir Vətən?
Bir deyən olmadı, durun ağalar!
Axı bu юlkənin юz sahibi var.
Siz nə yazırsınız, bayaqdan bəriBəs hanı bu yurdun юz sahibləri?
Bəs hanı həqiqət, bəs hanı qanun?
Qocadır bu yurdun tarixi, yaĢı.
Bəs hanı kюksцnə sərhəd qoyduğun,
352

Bir vahid юlkənin iki qardaĢı? – дейян устад
Necə ayırdınız dırnağı ətdənЦrəyi bədəndən, canı cəsəddən?
Axı kim bu haqqı vermiĢdir Sizə,
Sizi kim чağırmıĢ, Vətənimizə?суалына ъаваб ахтарыр, ъаваб алмайан шаир халгымызын истигла
лиййятдян мящрум едилмясиндян вя икийя бюлцнмясиндян
кядярлянся дя, Азярбайъанын мцстягил олаъаьына, Тябризин дя
Бакы кими доьма йурда гатылаъаьына инанараг:
Ağalar bilmədi birdir bu torpaq
Təbriz də, Bakı da Azərbaycandır.
Bir elin ruhunu, dilini ancaq
Kağızlar цstцndə bюlmək asandır.
Bюl, kağız цstцndə, bюl, gecə-gцndцz,
Torpağın цstцnə dirəklər də dцz,
Gцcцnц, əzmini tюk də meydana,
QoĢundan, silahdan sədd чək hər yana.
Torpağı ikiyə bюlərsən, ancaq
Чətindir bədəni candan ayırmaq! –
дейяряк мятляби юзц чюзмяйя башлайыр, империйанын ич цзцнц
ачараг
Millətlər dostluğu! Astar цz imiĢ,
Bunun nəyi varmıĢ sюzцndən юzgə? –
гянаятиня эялир вя бир даща ямин олур ки, «tцrkцn юzцndən юzgə
досту йохдур».
Б.Ващабзадя йарадыъылыьында азадлыг мяфкуряси ана
хятт тяшкил едир. Шаир яминдир ки, азадлыг олмайан йердя
ядалятсизлик, рязалят щюкм сцряъяк, инсанлыг итяъякдир. Шаирин бу
инамы онун азадлыьа олан севэисинин тясдигиня чеврилир.
Azadlıq!
Azadlıq əldən getdimi
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Dцnya xəyala da darısqal gələr;
Ġnsan azadlığı itirən kimi
Bцtцn fəlakətlər dalbadal gələr.
Gedər ağızlardan dad da, ləzzət də
Ağıl da, цrək də gцlər arzuya.
Azadlıq olmayan bir məmləkətdə
Həqiqət riyadır, ədalət boya!
Ġnsan уrəyində kin də, nifrət də,
Əbədi kюz bağlar, bir anlıq olmaz.
Azadlıq olmayan bir məmləkətdə
Adamlar yaĢayar, insanlıq olmaz.
DцĢцnən beyinlər sюnər zуlmətdə Yalanla həqiqət цzbəцz olar.
Azadlıq olmayan bir məmləkətdə
Dцz əyri adlanar, əyri dцz olar.
Ġdrak da boğular, sюz də, sənət də
Ağıl kilidlənər dildə, dodaqda;
Azadlıq olmayan bir məmləkətdə
Nadan baĢda gəzər, aqil ayaqda. дейян Б.Ващабзадя дцчар олдуьумуз бялаларын кюкцнц арашдырыр
вя буэцнкц вязиййятя дцшмяйимизин сябяблярини тарихя мцнаси
бятимиздя ахтарыр. Мяняви тямизлик, рящимлилик, шяфгятлилик, кинкудурятдян узаг олмаг, абыр-щяйайа гысылмаг, писликляри тез
унутмаг кими дяйярляри йада салараг йазыр:
Əsrin əvvəlini unutmuĢuq biz,
Saldın yadımıza dцnənimizi
Sadəqəlbliyimiz, təmizliyimiz
Tarixdə nə qədər aldatmıĢ bizi!
Erməni zцlmцndən yцz ildən bəri
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DaĢdan-daĢa dəydi bu xalqın baĢı.
Unutdu чəkdiyi mцsibətləri,
Niyə oğurlandı onun yaddaĢı!
Biz baĢdan ayağa rəhimik, Ģəfqətik,
O kin dağarcığı, o goreĢəndir.
Biz əvvəl insanıq, sonra millətik.
O, insan olmadan millətləĢəndir.
Bilmədik, iчini gəmirir bu kin,
Sюzц keчməyəndə цzdən həlimdir.
Unutduq, nifrətlə mayalanmıĢın
Fikri-intiqamdır, qəsdi-zцlmdцr...
Biz boğub vicdanı, qəhr edib arı,
ġərə yoldaĢ olub haqqı danmırıq.
Heч vaxt unutmarıq yaxĢılıqları,
Amma pislikləri unudanlarıq.
Бюйцк шаирин йаздыьы йухарыдакы сябяблярдян дя, 1988-ъи
илин февралында Даьлыг Гарабаьын Ермянистана бирляшдирилмяси
тялябиля имза топланмасы кампанийасына вя Азярбайъан
тцркляринин юз дядя-баба яразиляриндян-Ирявандан, Ведидян,
Эюйчядян, Зянэязурдан, Дилиъандан вящшиликля говулмасына эюз
йумулдуьу щалда, бу ганунсузлуглара сон гойулмасы тялябиля
Азярбайъанда 1988- ъи илин нойабрында башланан етираз щярякаты
зоракы тядбирлярля боьулду. Москванын икицзлц, икибашлы сийасятини
кяскин тянгид едян Б.Ващабзадя «Шящидляр» поемасында
халгларын щцгуг бярабярлийи идейасынын каьыз цзяриндя сюздян
башга бир шей олмадыьыны билдирди:
Mərkəz dəyiĢdirir gцndə rəngini,
Mərkəz məni эюrцr, heч onu gюrmцr.
Bizdən yığıĢdırıb quĢ tцfəngini,
Amma erməninin topunu gюrmцr.
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Anladıq xalqların bərabərliyi,
Kağız цzərində bir quru sюzmцĢ.
Bu qətldən sonra bildik чox Ģeyi,
Bizim gцnahımız tцrklцyцmцzmцĢ!
Б.Ващабзадя халгымызын щяйатында, талейиндя кяскин дюнцш
или олан 1988-ъи илдя тякъя йарадыъылыьы иля дейил, щям дя фяал
ичтимаи-сийаси фяалиййяти иля милли-азадлыг щярякатынын юнцндя
эетмишдир. О, шяхси нцмуняси иля халгына, вятяниня севэисини тякъя
йарадыъылыьы иля дейил, щям дя фяалиййяти иля тясдиг етди. 1988- ъи илин
17 нойабрындан башланан вя 19 эцн давам едян Мейдан
щярякатынын иштиракчыларындан бири олду. Онун чыхышлары эениш халг
кцтляси тяряфиндян щярарятля гаршыланырды.
Бюйцк шаир торпаьынын зябт едилмясиня йюнялян щяр ъцр
ямяля дюзмяйяряк щайкырды:
Bir soruĢan olmadı nədir sənin bu davan?
Bəlkə чatıĢmır suyun, bəlkə чatıĢmır havan?
YaĢasa da bu millət lap dilənчi kюkцndə,
Yoxsul gцzəranından danıĢmadı bир gцn də.
Daxmalarda yaĢadı, юzцnц sındırmadı,
Meydanda «mənzil»-deyə bir dəfə qıĢqırmadı.
Qara qızıl чıxartdı yerin yeddi qatından.
«Nədir bunun qiyməti?» -deyə bir dəfə qıĢqırmadı,
Onun qızıl neftini qızıla da satdılar.
Qızılın sahibini sюz ilə aldatdılar.
Bu millətin sərvəti юzцnə dцĢmən oldu,
Becərdiyi pambığı əyninə kəfən oldu.
O, yenə də dinmədi
Dюzdц, heч deyinmədi.
Nə istəyir bəs bu xalq?
O istəyir sərvəti manat olub юzgənin
Xəzinəsinə dolsa da,
Dərisi soyulsa da
356

Onun ləyaqətinə,
Namus və qeyrətinə
Bir daha qıymasınlar,
Min illik torpağını hərraca qoymasınlar.
Шаирин дили иля сюйлянмш халгын бу истяйи Мяркязин хошуна
эялмяди. 1990-ъы илин Ганлы шянбя эеъяси тюрядилди. Чцнки, Мяркязин ирадясиня гаршы чыхараг торпагларымызын «гызыл синидя» ермяниляря верилмясиня мцгавимят эюстярмишдик.
Dedim: - Gцnahımı baĢa sal mənə,
Dedin: - Anlamadın məni sən yenə.
Bilmədin, gцnahın bir deyil, mindir.
Amma ən bюyцyц gюzəlliyindir.
Məndən icazəsiz axı чox Ģeyi
Sən qanmaq istədin, duymaq istədin.
Sən юz ayağını mənim чəkdiyim.
Cızıqdan kənara qoymaq istədin.
Budur gцnahın!
Sən юz torpağında qul olduğunu,
Bağırmaq istədin, budur gцnahın.
Zцlmцn girdabında boğulduğunu,
Чığırmaq istədin, budur gцnahın.
O torpaq istədi səndən bir qarıĢ.
Niyə təlяbkarın xətrinə dəydin?
Onun istəyilə dedim, sən barıĢ
Sənsə tərəzinin gюzцnц əydin.
Budur gцnahın!
Bu qanlı чəkiĢmə dцĢəndən bəri,
Bir dəm ayağını qoymadın geri
Sən də neчəsinin qanını tюkdцn
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Erməni qıranda sizinkiləri.
Budur gцnahın!
Mən sənin qanını tюkdцyцm zaman,
Baxdın nifrət ilə... Budur gцnahın!
Sən mənim tankıma чırtma vurmusan,
Hansı cцrət ilə?-Budur gцnahıн!
20 йанвар шящидляри Азярбайъан халгынын ясрин яввялиндяки,
лап еля дцнянки халг олмадыьыны сцбут етди. Мящз онларын
мцгяддяс рямзя чеврилмиш образлары «ял-айаьы зянъирли, башы
гапазлы, синяси даьлы халгы» «талащсыз ниэащ» сазишинин ясарятиндян
хилас олмаг уьрунда мцбаризяйя рущландырды.
Azadlıq verilmir, alınır, dayan!
Onun elчisidir, юlцm, qan-qada
Юlцmə, cəfaya hazır olmayan,
Millət hazır deyil azadlığa da,
Yalan əllər ilə tanklar цstцnə,
Atılan cavanlar, eĢq olsun sizə!
Siz təsdiq etdiniz azadlığın da
Halal olduğunu millətimizə!
ġəhid rцtbəsinə qalxan cavanlar,
Sinəsi hər zцlmə qalxan cavanlar
Bюyцk Nəsiminin, ulu Babəkin,
Xeyir-duasınы aldı o gecə.
Zamandan irəli sıчrayıb yəqin,
Tarixdə tarix tək qaldı o gecə
Б.Ващабзадя синясиня тушланан автомат лцлясиндян
чякинмяйяряк 20 йанвар фаъиясини тюрятмиш Овчинникова «сян
мяним миллятими гырмыш фашистсян» дейяндя, ишьал алтында олан
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Бакыда Али Советин рящбярлийи сявиййясиндя ъинайят тюрятдийини
тясдиг едян щцгуги сянядин гябул едилмясиня наил оланда
гящряман сявиййясиня йцксялди, анъаг онун ясл гящряманлыьы
зяка гящряманлыьы, мяняви гящряманлыг иди. О, вятянин вятяндашы
олдуьуну бир даща тясдигляди.
Лакин тарихин ян фаъияли гятламы олан Хоъалы фаъияси эюстярди
ки, Русийанын сийаси даиряляри юзляринин империйа амбисийаларына
сон гоймаг фикриндя дейилляр. Бу сийасятин нятиъялярини щамыдан
йахшы щисс едян шаир «Яэяр горунмазса истиглалымыз» шеириндя
халгы Русийа тяряфиндян эюзлянилян йени-йени тящлцкядян хябярдар
едирди.
Чыхса да ялиндян халглар, юлкяляр
Юлмяйиб о иблис, о шейтан щяля.
Цч йцз ил дцнйайа ган уддуран тахт
Чцрцйцб, сащиби инана билмир.
Ондан цз дюндяриб бу дювран, бу вахт
Бюйцк эяляъяйи о гана билмир.
Щягигят, ядалят мящкямясиня
Гол чякир, голуна инана билмир.
Тярэитмяк билмир кющня вярдиши,
Анлайа билмир ки, гырылыб диши.
Б.Ващабзадя
имзасынын
Азярбайъанын
азадлыг
мцъадилясиндя юз йери вардыр. Бу имза тякъя шеирлярдя, поемаларда
дейил, щям дя азяри тцркляринн цряйиндядир. Црякдяки имзалары
анъаг Танры силя биляр.
Азярбайъан халгынын милли-азадлыг мцъащидляриндян бири дя
Хялил Рза Улутцркдцр (1932-1994).
Тянгидчи, ядябиййатшцнас, филолоэийа елмляри доктору,
«Ямяк дар инъясянят хадими», халг шаири Хялилов Хялил Рза оьлу
1932-ъи илдя Салйан районунун Пиряббя кяндиндя дцнйайа эюз
ачмышды. АДУ-нун филолоэийа факцлтясинин журналистика шюбясиндя
тящсил алмышды. Ямяк фяалиййятиня «Азярбайъан гадыны»
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журналында башлайан Хялил Рза, щям дя
мцяллимликля мяшьул олмуш, узун мцддят АПИдя (индики АДПУ) дярс демиш, намизядлик вя
докторлуг диссертасийалары мцдафия етмишди.
«Давам едир … 37» шеирляр топлусу
М.Ахундов адына мцкафата лайиг эюрцлмцшдц.
Мятбуатда шерляр вя ядябии-тянгиди мягалялярля
чыхыш
етмишди.
Дцнйа
поезийасындан
тяръцмяляри «Туран чялянэи» (1992) ады иля
топлу щалында чап олунмуш, «Тцрк милляти
Хялил Рза
мцкафаты лауераты» фяхри адына лайиг
Улутцрк
эюрцмцшдц. Х.Рза Улутцрк Азярбайъан
нцмайяндя щейятинин тяркибиндя Тцркийядя (1968) вя
Юзбякистанда (1980) кечирилян «Азярбайъан ядябиййаты вя
инъясяняти онэцнлцйц» нцн иштиракчысы олмушду.
Х. Рза Улутцрк 1998- ъи илдя Щяъъ зийарятиня эетмишди.
Хялил Рза щяля мцяллим ишлядийи иллярдя юзцнцн вятянсевярлийи,
миллятсевярлийи иля тялябялярин вя иш йолдашларынын диггятини
чякмишди. Азярбайъанын икийя парчаланмасы, гардашын гардаша,
ананын оьула, гощумларын бир - бириня тиканлы чяпярляр архасындан
бахмасы даим ону наращат етмиш:
Цряк дустаг, Вятян мящбяс,
Щаны Бабяк, Ъаваншир бяс
Щяйат бу ъцр гала билмяз,
О сащилдя, бу сащилдя –
дейяряк халгы бирлийя сяслямишди.
Яслиндя Хялил Рзанын щяйат йолу кичик йашларындан
мцяййянляшмишди. Бу йол, бу истигамят юмрцнцн сонунадяк
дяйишмямиш, яксиня, онун азадлыг идейалары иля дюйцнян цряйини
дуйан инсанлар ону севмяйя, ону горумаьа башламышлар. Хялил
Рза азадлыгдан, мцстягилликдян, торпаьын сащиби олмагдан сюз
дцшяндя сакит даныша билмирди, вулкан кими пцскцрцрдц,
дцшмянлярини гайнар лава кими йандырыб йахырды. Истяйирди ки,
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мянфур совет империйасынын эюзяэюрцнмяз зянъирлярини гырыб атсын.
Она эюря дя, уъадан, даща эур сясля
Азадлыьы истямирям зярря-зярря, грам-грам,
Голумдакы зянъирляри гырам эяряк.
Гырам!
Гырам!дейяряк эюзляри юнцндя халгымызын йашадыьы репрессийа иллярини
ъанландырырды. О иллярин гурбанларны хатырлайанда ганы-ъаны
миллятимиздян олмайанлары гамчылайыр, онлара зцйтутанлары
нифрятля йад едирди.
Щагг - баьыран боьазлара гуршун тюкдц
Мирзойанлар, григорйанлар.
Йанда дурду Топиридзе, аста ъяллад, уста ъяллад
Ады доьма, цряйи йад.
Халгымызын кешмякешли вя аъы талейини, хцсуси иля ХХ ясрин
20-ъи илляриндян башлайараг йашанан онилликляри дюня-дюня
хатырлайан вя хатырладан шаири бир мясяля щеч ращат бурахмамышды.
Яъяба, ня цчцн ганы-ъаны биздян, «сапы юзцмцздян олан
балталар»
Далой муьам!
Далой папаг!
Далой тар да!
Далой саз да!дейиб Мцшфиги хяйанятя гурбан вердиляр. Ъавиди, Йусиф Вязири,
Ящмяд Ъавады, Бякир Чобанзадяни, онларла, йцзлярля
Азярбайъанын гейрятли зякаларыны мцвяггяти кцрсцйя, кичик дямир
парчасына, йахуд юзэя «маладес» иня сатдылар. Цмид бяслядийи,
етибар етдийи инсанлардан сорушанда ися бир ъаваб алырды: «Дюзцмлц олмаг лазымдыр». Анъаг горху иля горхусузлуг арасында
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йашайан шаиря бир шей айдын иди: Ня мяряз, ня гяряз…щеч юлцм
беля ону юз йолундан сахлайа билмяз».
Х.Р.Улутцркя йахшы бялли иди ки, советляр адлы империйа ган
цзяриндя гурулуб. Смолныда щакимиййяти яля алан, Кремлдя
отуруб йерлярдя советлярин зяфяр йцрцшцня фитва верян Ленин 300
иллик бир шяъяряни мящв едяряк онларын ъясядляри цзяриндя советляр
диварыны уъалтды. Анъаг «унутмушду» ки, бу диварын суваьы
ганла йоьрулмуш палчыгдан иди.
Х.Р.Улутцрк гызьын миллятчи иди. Лакин онун миллятчилийи щяр
ъцря шовинист миллятчиликдян фяргли иди. Онун йарадыъылыьында
халгын азадлыьы, мцстягиллийи, торпаьын бцтювлцйц башлыъа
мювзулардан иди. Милли-азадлыг щярякатынын иштиракчысы кими, 1990ъы илин йанварында щябс едилиб Москвада Лефертова зинданында
22 ай сахланылмыш, нящайят халгын тяляби иля азадлыьа бурахылмышды.
Оьлу Тябриз Гарабаь дюйцшляриндя шящид олмуш, она 1992-ъи илдя
Азярбайъанын Милли Гящряманы ады верилмишди. Ня 20 йанвар
гырьыны, ня шящид олмуш баласы Тябризин дярди Хялил Рзанын
азадлыг рущуну сарсыда билмяди. Йеня дя сясини уъалдараг
Азярбайъана хитабян
Варамса да, йохамса да, щямишялик мян сяниням
Эетсям, гябир сипяримдир, галсам юзцм сипяриням.- деди.
Шаир «Азадлыг мейданы» иля няфяс алырды. Санки орадан
айрылан кими тянэняфяс олур, щавасызлашыр, халгындан айры дцшян
кими дяр йадан айрылмыш балыьа дюнцр, ъансыз яшйайа чеврилирди.
Бурда ики милйон аьыз, Азярбайъан сюйляйяндя
Сатгынларын ъыр цряйи дцшцб бяндя
Бу мейданда анладым ки, ня гузуйам, ня дя ъейран
Азярбайъан бу эцн доьар юзц бойда Азярбайъан.- деди
Хялил Рза щеч бир вязифяйя йахын бурахылмайыб. Миллят вякили
олмаг истйяндя онун гаршысында сядляр чякилиб. Бу тябии иди. Ахы
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азадлыг йолунда ъанларындан кечяряк ябядиййятя говушанларын
гялябя мейвяляриндян она лайиг олмайанлар истифадя едяряк
йцксяк вязифя кцрсцляриня йийялянмишдиляр. Онлар йол вермяздиляр
ки, миллятин ясил вякили адына лайиг олан Хялил Рза онларын ич цзцнц
ачыб тюксцн. Бу шаирин мяьлубиййяти дейил, гялябяси иди.
Гоъаман палыд аьаъына бянзяйян шаир бцтцн йарадыъылыьы
бойу азад, мцстягил, сцверен Азярбайъан арзуламышды.
Арзуламышды ки, бу торпаьын йералты вя йерцстц сярвятляри халгын
малы олсын. Бяд ниййятли адамлар онун азадлыг идейаларыны ялиндян
ала билмядиляр, ону ичяридян даьытмаг цчцн мин ъцр дамьа
вурдулар, шярлядиляр, бющтан атдылар, зиндана салдылар ки, бялкя
яйиля, сына, зяифляйя. Йанылырдылар. Хялил Рза поладдан тюкцлмцшдц,
сынарды, яйилмязди. О, сон няфясиндя дя деди:
Азярбайъан-алямин азадлыг мейданыдыр
Киши киби йашамаг иманыдыр, ъаныдыр
Йурду йалныз ярянляр, гящряманлар таныдыр.
…
Щарай Сяраб, Ярдябил, щарай Дярбянд, Нахчыван!
Ал эюзцмц верирям, ай улдузсуз асиман.
Эялсин, кимдя галыбса бары йарым дамла ган.
…
Сулар мяни апарса, мян она сел дейярям,
Йел палыды гопарса, мян она йел дейярям.
Зярби эярян сындыран бир еля ел дейярям.
Йелин, селин бирликдядир гцввяти
Тяпийинля язилсин гой ягрябляр зцмряси.
Улутцрк Азярбайъанын дирчяляъяйиня, белини дцзялдяъяйиня,
мцстягил дювлят кими танынаъаьына инанырды вя дейирди: «Галх
айаьа, Азярбайъан!» Бу инам онун йарадыъылыьынын етигад
символуна чеврилмишди.
Сцрцнмцсян ики яср,
Ювладларын ясир-йесир.
363

Сян ъан дедин, чор дедиляр
Щаггыны басыб йедиляр.
Пак, мцгяддяс торпаьыны
Парчалайыб чейнядиляр.
Гулдурлара сян вермя ъан,
Галх айаьа, Азярбайъан!
Вар йохуну йерли-дибли
Сяндян хцмс, зякат алан
Ял чякяъяк сяндян щачан
Галх айаьа, Азярбайъан!
Азярбайъанын азадлыг мцъащиди Хялил Рзайа Азярбайъанын
индики уьурларыны эюрмяк гисмят олмады. Анъаг онун рущу
Азярбайъанын башы цзяриндя даим долашыр, Азярбайъанын
уьурларыны тяряннцм едяряк бизя гойуб эетдийи азадлыг фиданларыны бюйцтмяйи мяслящят билирди.
Зирвялярдян цзц бяри
эялир мяьрур Азярбайъан!
эялир ъясур Азярбайъан!
Варлыьымда од йериня
эязян ганым Азярбайъан!
Аъэюзляря, залимляря
йаьы, гяним Азярбайъан Азярбайъан!
Ей йолкясян, чякил, ряд ол!
Ачыр йолу Азярбайъан!
бюйцк, улу!
Мяним ганым киби дяли,
Дяли-долу Азярбайъан!
Гупгуру зоьлар ичиндян
Галхыр фидан Азярбайъан!
Сян мяня бах, ора бахма, ей йарымъан,
Мян юзцмям йени ера,
Йени, ъаван Азярбайъан!
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Хялил Рза Улутцрк 1994- ъц илин ийун айынын 22- дя вяфат
етмиш, Фяхри хийабанда дяфн олунмушду.
Айдын Мирсалещ оьлу Мяммядов (1944-1991) 1944-ъц илдя
Шяки районунун Киш кяндиндя анадан олмушду. Тянгидчи,
ядябиййатшцнас, Азярбайъан Республикасы Али Советинин депутаты
(1990) олан А.Мяммядов елми йарадыъылыгла йанашы, иътимаи
хадим кими дя фяал иш апарырды. ХХ ясрин сонларында башлайан
митинглярдяки нитгляри, Москвада, Тцркийядя, Иранда, Франсадакы чыхышлары онун халг цчцн дюйцнян цряйинин арзулары иди. Яслиндя
онун йазысыны охуйанлар Азярбайъанын мянзяряси иля таныш
олурдулар. Б.Ващабзадянин тябиринъя десяк, «Айдынын аьлы вя
истедады Азярбайъанын милли сярвяти иди».
Айдынын фикирляри юзц цчцн дя, халг цчцн
дя айдын иди. О, халгынын азад, мцстягил,
фираван
йашамасыны,
гясбкар
яллярин
Азярбайъан торпа ьындан гопарылмасыны
истяйирди. Ону бир суал щямишя дцшцндцрцрдц:
кцчядя растлашдыьы, мейданларда сейр етдийи,
ефирдя динлядийи инсанлар щансы амал уьрунда
мцбаризя апардыгларыны анлайырлармы. Миллятин
бцтювлцйц, гаршыдакы сабащын айдынлыьы,
Айдын
юзцнцдярки
йоллары
Айдыны
даим
Мяммядов
дцшцндцрцрдц. Вя горхурду ки, цряйиндяки
арзуларыны щяйата кечирмяйя юмрц чатмасын. Юзцнцн йаздыьы
кими, бир эцн дейяъякляр: «…эялмишям, чатмысан, сян дя артыг
мянзил башындасан». Беля дя олду. 1991-ъи илин апрелин 19-да
автомобил гязасында фаъияли сцрятдя дцнйасыны дяйишди. Дцнйайа
эюз ачдыьы Киш кяндиндя торпаьа тапшырылды. Митинглярдя, Али
Советин иъласларындакы чыхышларыны, гязет сящифяляриндяки йазыларыны
сябирсизликля эюзляйян халг ону сон мянзиля йола салды. Тяскинлик
йалныз онда иди ки, Айдынын трибунадакы йери црякляря кючмцшдц.
Азярбайъан халгынын йадында Ъащандар аьанын симасыны
хатырладан, миллят тяяссцбкеши, ясил Азярбайъан кишиси хцсусиййят365

лярини юзцндя тяъяссцм етдирян Исмайыл Шыхлы образы даим
йашайаъагдыр.
Шыхлынски Исмайыл Гящряман оьлу (1919-1995) 1919-ъу ил
мартын 22- дя Газах районунун ЫЫ Шыхлы кяндиндя анадан
олмушду. Яввялляр Косалар кянд ибтидаи
мяктябиндя, сонра ися Газах педагожи
мяктябиндя
тящсил
алмышды.
Ямяк
фяалиййятиня бир заманлар ибтидаи тящсил
алдыьы Косалар кянд мяктябиндя баш дястя
рящбяри кими башлайан Исмайыл мцяллим
1937-1941-ъи иллярдя АПИ-нин (индики
АДПУ) дил вя ядябиййат факцлтясиндя тящсил
алмышды. Тящ- силини баша вурдугдан сонра
1941-1942-ъи
иллярдя
Косалар
кянд
Исмайыл Шыхлы
мяктябиндя дярс щисся мцдири ишляйян
Исмайыл мцяллим ордуйа чаьырылмыш вя Шимали Гафгаз, Крым, ЫЫЫ
Белорусийа ъябщяляриндя вя Шярги Пруссийада дюйцшян ордуда
олмушду. Ордудан тярхис едилдикдян сонра йеня Косалар кянд
мяктябиндя дярс щисся мцдири ишляйян И.Шыхлы 1946-1949-ъу иллярдя
АПИ-нин аспирантурасында охумушду.
И.Шыхлы демяк олар ки, юмрцнц АПИ-йя баьламышды. Орада
мцяллим, баш мцяллим, кафедра мцдири ишлямиш, 1976-1978-ъи
иллярдя «Азярбайъан» журналынын баш редактору, 1986-1987-ъи
иллярдя Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын биринъи катиби вязифясиндя
мцвяффягиййятля чалышмышды.
И.Шыхлы йарадыъылыьында Азярбайъан реаллыьы цстцнлцк тяшкил
етмишди. Онун «Айрылан йоллар» (1957), «Дяли Кцр» (1968)
ясярляри охуъуларын столцстц китабына чеврилмишдир. Ясярляри кечмиш
ССРИ-нин вя хариъи юлкялярин дилляриня тяръцмя олунмушду.
Исмайыл Шыхлы фяал иътимаиййятчы иди. Бакы шящяр советинин депутаты, Азярбайъан КП Бакы Комитясинин цзвц, АЩИШ-нин Ряйасят Щейятинин цзвц, ССРИ Йазычылар Иттифагынын идаря щейятинин
цзвц олмуш, дяфялярля хариъи юлкяляря эюндярилян нцмайяндя
щейятинин тяркибиня дахил едилмишди. Хидмятляриня эюря «Гырмызы
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Ямяк байраьы» (1979), ЫЫ дяряъяли «Вятян мцщарибяси» (1985) орденляри вя медалларла тялтиф олунмушду.
ХХ ясрин сонларында гцввятлянян милли-азадлыг щярякаты
И.Шыхлынын щяйатында дюнцш мярщяляси олмушду. Щямишя халгынын
кядярини юз кядяри, севинъини юз севинъи щесаб едян йазычы И.Шыхлы
иътимаи хадим И.Шыхлыйа чеврилмиш, Азярбайъан торпагларынын
ишьалына, халгын азадлыьы уьрунда мцъадиля едян оьул вя гызларына
рус ордусунун диван тутмасына етираз етмиш, щямишя халгла
бирликдя олмушду. И.Шыхлы Мейдан щярякатынын лидерляриндян бири
иди. 1990- ъы ил йанвар щадисяляри йазычыны щиддятляндирмиш, совет
ордусунун щярякятляриня етираз етмиш вя 20 йанвар щадисялярини
Азярбайъан
халгынын
милли
щиссяляриня
гясд
кими
гиймятляндирмишди. О, ян аьыр эцнлярдя Б.Ващабзадя иля бирликдя
Али Советин сессийасынын чаьрылмасына наил олмуш, фаъиянин
эцнащкарлары олан партийа елитасынын ъязаландырылмасыны тяляб
етмишди.
И.Шыхлы 1995-ъи илдя вяфат етмиш, Фяхри хийбанда дяфн олунмушдур.
ХХ ясрин сонларында йенидян йцксяк вцсят алан
Азярбайъан милли-азадлыг щярякатынын лидерляриндян бири дя Сабир
Рцстямханлыдыр.
Рцстямханлы Сабир Худу оьлу (1946)
1946-ъы ил майын 20-дя Азярбайъанын
Йардымлы районунун Щамаркянд кяндиндя
анадан олмушду. 1963-1968-ъи иллярдя АДУнун филоло эийа факцлтясиндя тящсил алмышды.
1967-ъи илдя йарадыъылыьа башлайан эянъ
Сабирин дюври мятбуатда шеир, щекайя, ядябитянгиди, публи систик мягаляляри вя тяръцмяляри
чап
едилмиш,
республиканын
мятбуат
органларында вя няшрий йатларында мцхтялиф
вязифялярдя чалышмыш, 1989-1991-ъи иллярдя
Сабир
«Азярбайъан» гязетинин тясис чиси вя баш
Рцстямханлы
редактору, 1991-ъи илдя Мятбуат вя
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информасийа назири олмушду. Эянъ шаирлярин вя йазычыларын
фестивалларынын вя мцшавиряляринин иштиракчысы олан С.Рцстямханлы
ССРИ Йазычылар Иттифагынын ВЫЫ вя ВЫЫЫ гурултайл арына
нцмайяндя сечилмишди.
С.Рцстямханлынын сяняткар юмрцнц вя милли мцъадиля
йолуну излямяк цчцн онун 1976- ъы илдя йаздыьы «Бцтювлцк»
дастанына вя «Юмцр китабы»на нязяр салмаг кифайятдир.
«Бцтювлцк» поемасында Вйетнам халгынын, Вйетнам торпаьынын
бирляшмясиндян, ващидляш мясиндян бящс ется дя, яслиндя
Азярбайъан торпагларынын да бирляшяъяйини дуйурду. Поеманы
охуйан щяр кяс орада Азярбай ъанын азадлыьа, мцстягиллийиня
эедян йолуну эюрцр. Бир сюзля дастан азадлыьа чаьырыш рущуна
кюклянмишдир. Еля буна эюря дя шаир:
Мцстягиллик! Илк инамым, илк щясрятим!
Мцстягиллик! Халгын мясляк байраьыдыр.
Мцстягиллик-бир юлкянин, мямлякятин
Зцлм, ясарят орбитиндян чыхмалыдыр - дейир.
С.Рцстямханлы щесаб едир ки, мцстягиллик сяадятиня чатмаг
цчцн миллятин сайындан чох онун санбалы юнямлидир. Бу щягигятин
ишыьына доьру ирялиляйян азадлыг ашигиндя йягинлик вардыр ки, «Ян
кичиъик улдуз вар ки, ады бяллидир, нящянэ пейкляр вар ки, онлар
ишыьа мющтаъдыр. Юз ишиыьы, атяши олмайан нящянэляр ися тезликля
унудулурлар».
С.Рцстямханлы о тайлы, бу тайлы сойдашларымызын сцкунят
щалындан, юз милли мянликляринин тапдаланмасына дюзмяляриндян
гязяблянир, дилини, динини, адят вя янянялярини горуйуб сахламагла
йанашы азадлыг уьрунда, мцстягиллик уьрунда, нящайят бцтювлцк
уьрунда мцбаризяйя сясляйир, милли юзцнцтясдигин ифадяси олараг
йазыр:
Алнына айрылыг сюзц йазылан,
Юзц бу дцнйайа эюз йуммамышдан
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Гялбиндя цмидя мязар газылан,
Ъянублу, Шималлы, - о тай, бу тайлы
Щиъраны, ясрля башабаш олан,
Дярбяндли, Кяркцклц, Гарайазылы.
Тцрк, татар, иранлы, яъям, мцсялман,
Эащ да тярякямя, гызылбаш олан,
Голлары Араза кюрпц олмамыш,
Сыныг кюрпцляри су алтда галан,
Фикирли гардашлар, гямли баъылар.
Сизин сцкутунуз йандырыр мяни.
Бюйцк Азярбайъан шаири, милли мцъадиля тарихиня адыны гызыл
щярфлярля йазмыш Хялил Рза Улутцрк С.Рцстямханлы поезийасындан
бящс едяркян «ону милли шцур поезийасы, халгын, миллятин юз мянлийини, язямятли кечмишини дярк етмяк уьрунда мцбаризянин, бцтцн рясми вя гейри рясми йаланлары, сахтакарлыглары дармадаьын
етмяк йолунда сяфярбяр олунмуш ирадя эцъцнцн, мятанят вя
мярданялийин, гаршысыалынмаз рущ гцввясинин поезийасы»
адландырмышды.
С.Рцстямханлы Тцркийя, Иран, Мисир, АБШ, Щолландийа, Алманийа вя башга юлкялярдя, Гузей Кыпрыс Тцрк Ъцмщуриййятиндя
вя тцрк-ислам дцнйасынын мцхтялиф гурултайларында милли мцъадилямизля баьлы чыхыш етмишдир. Демократик мятбуат яняняляринин
бярпасы вя инкишафында хцсуси хидмятляри олан С.Рцстямханлы
Азярбайъан ядябиййатынын инкишафындакы хидмятляриня вя сийаси
фяалиййятиня эюря «Шющрят» ордени иля тялтиф олунса да, етираз
яламяти олараг ордени алмагдан имтина етмишди.
ХХ ясрин 80-90- ъы илляриндя йцксялян милли – азадлыг
щярякатынын лидерляриндян олан С.Рцстямханлы Милли Мяълис
йаранандан бу эцнядяк онун цзвц кими фяал иътимаи-сийаси иш
апарыр. О, «Вятяндаш щямряйлийи» партийасынын тясисчиси вя
рящбяридир. Онун «Юмцр китабы» (1985) Азярбайъан зийалылары
тяряфиндян ряьбятля гаршыланмышдыр.
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Азярбайъанын милли мцстягиллийи уьрунда фяал мцъадиля
апаран зийалыларымыздан бири дя Диларя Ялийева (1929-1990)
олмушдур.
Ялийева Диларя Ялякбяр гызы 1929- ъу ил
декабрын 14-дя Тбилиси шящяриндя анадан
олмушду. Орта мяктяби битирдикдян сонра
АДУ-нун шяргшцнаслыг факцлтясиндя, сонра
ися Азярбайъан ЕА Низами адына Дил вя
Ядябиййат Институтунун аспирантурасында
тящсил алмышды. Низами адына Дил вя
Ядябиййат Институтунда мцхтялиф вязифялярдя
чалышан Д.Ялийева Азярбайъан - Ъцръцстан
ядяби ялагялярини арашдырмыш, бу мювзуда Диларя Ялийева
докторлуг диссертасийасы мцдафия етмишди.
Онун 1958-ъи илдя «Азярбайъан-эцръц ядяби ялагяляри тарихиндян»
монографийасы ишыг цзц эюрмцшдц. Эцръц дилиндян тяръцмяляри
вардыр. Д.Ялийева ХХ ясрин сонунда йцксялян милли-азадлыг
мцбаризясинин фяал иштиракчыларындан иди. Азярбайъанын бюлэяриндя олан Д.Ялийева халгы бирлийя, бцтювлцйя, мцстягиллийя чаьырырды.
1990-ъы ил 20 йанвар щадисяляри онун вятянпярвярлик рущуну даща
да артырмышды. 1991-ъи ил апрелин 20-дя Айдын Мяммядовла
бирликдя автомобил гязасында фаъияли шякилдя щялак олмушдур.
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ВЫЫЫ Ф Я С И Л
Щейдяр Ялийев Мцстягил Азярбайъан дювлятинин
мемарыдыр.
Азярбайъан халгынын
хюшбяхтлийи
вя
эяляъяйи
уьрунда щяйа тыны верян
инсанлардан бири дя, тарихя
гуруъу вя хиласкар кими
дахил олмуш Щейдяр Ялирза
оьлу Ялийевдир. Щ.Ялийев
Азярбайъана рящ бярлик
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Щейдяр Ялирза оьлу Ялийев

етдийи бцтцн иллярдя юз зянэин тяърцбяси, йцксяк интеллекти, милли
мядяниййятимизя вя мянявиййатымыза дяриндян бя ляд олмасы
сайясиндя ардыъыл олараг милли
сийасят ишляйиб щазырламыш вя
бцтцн чятинлик ляря синя эяряряк ону дюн мядян щяйата
кечирмишдир.
Щ.Ялийевин Азярбаъана рящбярлик етдийи 70-ъи илляр
Азярбайъанын игтисади, иътимаи-сийаси вя мядяни тарихиндя йени бир
дювр щесаб олунмалыдыр. 1970-1982-ъи илляр ярзиндя республикада
213 йени ири сянайе мцяссисяси истисмара верилмишди. Щямин
дюврдя Азярбайъанда щяр эцн 41 мин тон нефт, 37 милйон
кубметр газ чыхарылыр, 2.200 тон полад тюкцлцр, 69 мин метр
бору, 4.900 автомобил тякяри, 2.700 тон минерал кцбря, 968
мяишят кондисионери, 734 сойудуъу истещсал олунур, 546 мин метр
парча тохунурду.
70-ъи илляр Азярбайъан тящсилинин дя интибащ дюврцдцр.
Щямин дюврдя мяктябягядяр тярбийя мцяссисяляринин сайы 1.600дян 1.875-я чатмыш, цмумтящсил, техники пешя, орта ихтисас мяктябляринин вя али тящсил мцяссисяляринин шябякясинин инкишаф етдирилмяси
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Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. 1970-1982-ъи иллярдя Азярбайъанда 5 йени али мяктяб йарадылмышды.
1970-80-ъи иллярдя Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля
Азярбайъандан кянарда, кечмиш ССРИ-нин 50-дян артыг бюйцк
шящярляринин 170-дян чох ян мяшщур али мяктябляриндя респуб
ликанын халг тясяррцфаты, елм, тящсил вя мядяниййятинин 80 - дян
артыг сащясини ящатя едян вя зярури ещтийаъ дуйулан 250-дян чох
ихтисас цзря 15 миндян артыг азярбайъанлы эянъин али тящсил
алмасына имкан вя шяраит йарадылмышды.
Азярбайъан халгынын мяншяйи, формалашмасы, Азярбайъан
миллятинин тяшяккцлц кими мцщцм тарихшцнаслыг проблемляри мящз
70-ъи иллярдя кяскинлийи иля гойулмушду. Эярэин ахтарышлар щеч бир
елми ады, алимлик дяряъяси олмайан, интеллектин зирвясиндя дайанан
Щ.Ялийевин билаваситя, йахуд долайысы иля рящбярлийи алтында эетмишди.
Азярбайъан тарихинин ХХ ясринин сон йарымясрлик тарихи
Щ.Ялийевин ады вя шяхсиййяти, дювлятчилик тяфяккцрц вя йорулмаз
фяалиййяти иля сых баьлыдыр. 70-ъи иллярдя саьлам миллятчилик
идейаларынын йайылмасында, халгда милли мянлик вя милли гурур
щиссинин тярбийя олунмасында Азярбайъан дювлятинин башчысы
олмуш Щ.Ялийевин хидмятляри мисилсиздир. О, щеч кимдян вя щеч
нядян чякинмядян Азярбайъаны игтисади вя мядяни ъящятдян
дирчялтмяк, онун гядим халгыны юз торпагларынын сащибиня
чевирмяк йолунда язмля мцбаризя апармышдыр. Щ.Ялийевин
хидмятлярини характеризя едян Газахыстанын президенти
Н.Назарбайев демишдир: «Щейдяр Ялийев халгы сых бирляшдирмяйя
вя ону тярягги, инкишаф йолуна истигамятляндирмяйя мцвяффяг
олмушдур. Буна мцасир тарихдя яслиндя щеч кяс наил олмамышдыр».
Щ.Ялийев милли тарихин йарадыъыларындандыр. О, щямишя тарихи
тящриф етмяйин ялейщиня олмушду. 1993-ъц илдя зийалыларла эюрцшцндя Щейдяр Ялийев демишди ки, «…тарихин щяр бир дюврцнц
олдуьу кими йазмаг лазымдыр… Халгымыз гядим халгдыр. Бюйцк
тарихя, бюйцк мядяниййятя малик халгдыр. Онун гядимлийини,
дцнйа мигйасында бюйцк шющрятя малик олдуьуну халгымыза ня
гядяр дяриндян чатдыра билсяк, бир о гядяр дя халгымызда
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вятянпярвярлик щиссини, щягиги вятяндашлыг щиссини, азярбайъанчылыг
щиссини йцксялдярик».
Цмуммилли лидерин эцндялик гайьысы сайясиндя Азярбайъан
тарихинин бир сыра дюврляринин вя проблемляринин, хцсусян Азярбайъанын ХЫХ-ХХ ясрляр тарихинин обйектив ишлянмясиня даща
чох диггят йетирилмяйя башланды. Щейдяр Ялийев 1997-ъи ил
йанварын 31-дя Президент сарайында алимлярля эюрцшцндя демишди:
«…ХЫХ яср халгымыз цчцн мцсибятли олубдур. Эяряк ону доьрудцзэцн, ня ъцр вя неъя олубдурса, еля дя йазаг. Бунларын щамысы
щям дя халгымызын юзцнц танымасы, щям дя бу эцнкц сийасятимиз
цчцн лазымдыр».
Улу юндярин фяалиййятини арашдыраркян мялум олур ки, о,
Азярбайъан тарихиндя вя мядяниййятиндя эюркямли йер тутан
сийаси хадимлярин, танынмыш сималарын фяалиййятинин обйектив
гиймятляндирилмяси цчцн мягсядйюнлц иш апармыш, щятта
империйанын йухары пилляляриндя яйляшян антиазярбайъан
гцввяляринин мцгавимятини гырмаьа мцвяффяг олмушду. О,
Сямяд Вурьунун 7 март 1997-ъи ил тарихдя Республика сарайында
кечирилян йубилейиндяки чыхышында демишди: «…Бу эцн биз азад,
мцстягил юлкямиздя йашайаркян кечмиш нясилляря миннятдар
олмалыйыг, биздян габаг йашамыш, йаратмыш инсанлара даим
миннятдарлыьымызы билдирмялийик. Чцнки, бу эцнкц Азярбайъан
язямятли, бюйцк бир бинадыр. Бу бинаны кярпич-кярпич гойан
индийя гядяр йашамыш, йаратмыш нясиллярдир. Бу бинайа щяря юз
пайыны гойубдур - кими чох, кими аз. Амма бу инсанларын там
яксяриййяти Азярбайъаны гурмаьа, йаратмаьа вя инкишаф
етдирмяйя чалышмышдыр». Улу юндярин бу гиймятли сюзляри, яслиндя
еля онун юзцня шамил едилмялидир. Цмуммилли лидер Мцстягил
Азярбайъанын гуруъусу кими, шцурлу щяйатыны милли дювлят
гуруъулуьуна щяср етмиш, юзцнцн дедийи кими, 70-ъи иллярдян
башлайараг ону кярпич-кярпич тикмишдир. Щейдяр Ялийевин
гятиййяти вя халга олан севэисинин нятиъяси олараг
Н.Няримановун йубилейи кечирилмиш, бир заманлар адларынын
чякилмяси йасаг олунмуш Ъцмщуриййят гуруъуларынын
фяалиййятиня гиймят вермяк мцмкцн олмушдур.
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Милли байрам - Республика эцнц мцнасибятиля 1996-ъи ил
май айынын 26-да кечирилян тянтяняли йыьынъагда чыхыш едян
Щейдяр Ялийев Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййятинин тарихи
ролуна гиймят веряряк демишдир: «Азярбайъан Демократик
Ъцмщурий йятинин, онун щакимиййятинин юмрц гыса олмушдур. Бу
Ъцмщуриййят 23 ай юмцр сцрмцшдцр. Анъаг бу гыса заманда
чох бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр. Ян бюйцк наилиййят, тарихимиздя илк
дяфя Азярбайъан халгы дювлят мцстягиллийини ялдя едя билмишдир,
мцстягиллик ящвал-рущиййясини щисс едя, дярк едя билмишдир,
мцстягил йашамаг, юз талейинин сащиби олмаг дуйьуларыны дярк едя
билмишдир
...Азярбайъан
Демократик
Ъцмщуриййятинин
йаранмасында бюйцк ишляр эюрмцш, хидмятляр эюстярмиш
Мяммядямин Рясулзадя, Ялимярдан бяй Топчубашов, Фятяли хан
Хойски, Нясиб бяй Йусиббяйов вя диэяр дювлят хадимляриня
Азярбайъан халгынын щяйатында, тарихиндя ойнадыглары бюйцк рола
юз щюрмят вя ещтирамларымызы билдиририк. Онларын хидмятляри Азярбайъан тарихиндя олуб. Бу хидмятляр щеч вахт унудулмайаъагдыр».
Щеч шцбщясиздир ки, АХЪ-нин 90 иллик йубилейинин
кечирилмяси щаггында Азярбайъан Республикаснын Президенти
Илщам Ялийевин фярманы улу юндярин тарихи ирсиня щюрмят яламяти
иля йанашы, щям дя милли тарихимизя верилян гиймятин бариз
нцмунясидир.
Азярбайъан тарихинин мцщцм проблемляриндян бири олан
Азярбайъанын Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя иштиракы, халгымызын
фашизм цзяриндяки гялябяйя тювщяси Щейдяр Ялийевин диггятиндян
кянарда галмамышдыр. Бу проблемдян данышан Щейдяр Ялийев
демишдир:
«Халгымыз
чохясрлик
тарихиндя
гящряманлыг
нцмуняляри, ъясурлуг нцмуняляри эюстярибдир. Юз азадлыьы
уьрунда, сяадяти, хошбяхтлийи уьрунда мцбаризя апарыбдыр.
Анъаг заман-заман тарихин ъцрбяъцр мярщяляляриндя
мяьлубиййятляря дя уьрайыбдыр, бялалара да дцшцбдцр, фаъияли
дюврляр кечирибдир».
1996-cы il may ayыnыn 9-da alman faшizmi цzяrindя
qяlяbяnin 51-ci ildюnцmц mцnasibяtilя Hяzi Aslanov adыna Bakы
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Ali Цmumqoшun komandirlяri mяktяbinin geniш salonunda
mцharibя vя яmяk veteranlarы ilя gюrцшцndя Heydяr Яliyev
tariximizin bu illяrinя mцnasibяtini bildirяrяk demiшdir:
«Qяlяbяnin 50 illiyi mцnasibяtilя Moskvada keчirilяn tяntяnяli
mяrasimlяrdя dцnyanыn яn bюyцk dюvlяtlяrinin baшчыlarыnыn
hamыsы iшtirak edirdi. Иndi gюrцn. Bunun nя qяdяr bюyцk
цmumdцnya яhяmiyyяti var. Ona gюrя dя, belя bir hadisяni
unutmaq, yaxud onun цstцndяn xяtt чяkmяk, ona siyasi qiymяt
vermяk - bunu kim edя bilяr? Бuna heч bir nяslin ixtiyarы
yoxdur. … Азярбайъанын бу гядяр тарихини силмяк, позмаг
мцмкцн дейил…Бяс ъябщядян гайытмайан 300 мин инсанын
хатиряси? 1945-ъи илдян бу эцнядяк дцнйасыны дяйишмиш мцщарибя
иштиракчылары. О иллярдя Азярбайъанын халг тясяррцфатыны, игтисадиййатыны ишлядян, йарадан, республикамызын нефт мядянляриндя
эеъя-эцндцз чалышан вя бу мящсулу язаб-язиййятля ъябщяйя эюндярян инсанлар? Бу гялябянин бяшяри нюгтейи-нязярдян сийаси мянасы ня гядяр бюйцкдцр. Алман фашизминя гаршы дюйцшлярдя гящряманлыг эюстярмиш Щязи Аслановун, Исрафил Мяммядовун, Щцсейнбала Ялийевин, Гафур Мяммядовун вя минлярля беля
оьулларын иэидликляри эянъляримиз цчцн нцмуня олмалыдыр». Ейни
фикирляри улу юндяр бир аз да эенишляндиряряк алман фашизми
цзяриндя гялябянин 52-ъи илдюнцмц мцнасибятиля Ики дяфя Совет
Иттифагы Гящряманы, танк гошунлары эенерал-майору Щязи
Аслановун мязары юнцндя кечирилян нитгиндя демишдир: «…Тарих
бу эцн дя, эяляъякдя дя билмялидир ки, Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндя, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Азярбайъан
республикасынын хидмяти, фяалиййяти, ролу чох бюйцк олубдур…Азярбайъан халгынын хидмятляри мисилсиз, явязсиз, тарихидир».
Щейдяр Ялийевин Нахчывандакы фяалиййяти милли дювлятчилик
тарихимизин тяркиб щиссясидир. Мящз щямин иллярдя Азярбайъан
дювлятчилийинин атрибутлары дирчялдилмишдир. Щ.Ялийевин гятиййяти
нятиъясиндя Мухтар Республиканын адындан «совет», «сосиалист»
сюзляри чыхарылмыш, цч рянэли байраг Мухтар Республиканын
Дювлят байраьы кими гябул олунмушду. 31 мартын «Дцнйа
азярбайъанлылары эцнц» елан олунмасы вя щяр ил гейд едилмяси
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Щейдяр Ялийевин хцсуси хидмятляриндяндир. Цмумиликдя, аьыр
блокада шяраитиндя йашайан Нахчыванын дцшмяндян горунуб
сахланмасы Щейдяр Ялийевин узагэюрянлийи, ъясаряти вя баъарыьы
сайясиндя мцмкцн олмушдур.
Азярбайъанын милли тарихиндя онун йени Конститусийасы мцщцм йер тутур. Щейдяр Ялийев бцтцн чыхышларында бяйан етмишдир
ки, Азярбайъанда щакимиййятин мянбяйи халгдыр. Мящз онун
гятиййяти нятиъясиндя Азярбайъанын йени Конститусийасында
Азярбайъанда дювлят щакимиййятинин тяшкил олунмасынын
демократик принсипляри яксини тапмышдыр. Мцбащисясиз бир
щягигятдир ки, Конститусийада Азярбайъан дилинин дювлят дили кими
тясбит олунмасы Щейдяр Ялийевин явязсиз хидмятидир.
Бу эцн Азярбайъан халгы йенидян бярпа олунмуш дювлят
мцстягиллийинин горунуб сахланмасы цчцн Щейдяр Ялийевя
миннятдардыр. Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайыдышы иля
Азярбайъанын ян йени тарихи башланмышдыр.
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ЫХ Ф Я С И Л
1978 -1979 -cu illər İran inqilabı
və Cənubi Azərbaycan
XX əsrin II yarısında цmumdцnya miqyasında demokratikləĢmə uğrunda gedən mцbarizədə 1978-1979-cu illər Ġran
inqilabı mцhцm yer tutur. Bu hərəkat юlkədə Ģah цsul idarəsinə,
eyni zamanda юlkənin ABġ inhisarlarının xammal əlavəсinə
чevrilməsinə qarĢı yюnəlmiĢdi. Иnqilab nəticəsində ən qədim və
mцstəbid Ġran monarxiyası devrilmiĢdi.
Цmumiyyətlə, 60-cı illərdə Ġranı бцрцмцш dərin iqtisadi,
siйasi və sosial bюhran Ģahı məcbur etdi ki, geniĢlənən
demokratik mцbarizənin qarĢısını hərbi yolla almaгla bərabər,
islahatlar da keчirsin. Ġran tarixinə bu «Ağ inqilab»” adı ilə
dцĢmцĢdцr.
1962-ci ilin yazında baĢ nazir Amin istefa verdi. Ələm yeni
hюkumət təĢkil etdi. Bu hюkumət Ģahın gюstəriĢi ilə «Аğ
inqilab»” la bağlı altı qanun layihəsini hazırladı. 1)Bцtцn юlkədə
torpaq islahatıнын keчirилməси; 2) МeĢələriн milliləĢdirилмяси; 3)
Дюvlətə məxsus fabrik və zavodlarıн сатылмасы; 4) Məclisə
seчkilərin
keчirilməsinə
aid
qanunuн
dəyiĢdirилмяси;
5)Мцəssisələrin gəlirlərinin mцəyyən ləĢdirilməsində фəhlələrin
iĢtirakıнын тямин едилмяси; 6) Кənddə savadsızlığa qarĢı
mцbarizə aparmaq цчцн maarif korpusu” yaraдылмасы ганын
лайищяляриндя яксини тапмышды. Bцtцn bunlarla əlaqədar, 1963-cц
il yanvarın 26-da referendum keчirildi və əksəriyyət bunu
bəyəndi.
Ġslahat planının 6 maddəsinə кənd əhalisinə tibbi yardım
gюstərmək məqsədilə а) «Тibb korpuсu”» nun; б) ИĢlərin yeni,
mцasir metodla aparılamsı цчцн «tərvic korpusu»” nun (tətbiq
кorpusu) ; ъ) Кəndlərdə kiчik iĢlərə baxılması və onların həll
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edilməsi цчцн ədalət evlərinin” yaradılması; д) Сu mənbələrinin
milliləĢdirilməsi haqqında; е) Щəyat Ģəraitini yцksəltmək цчцн
Ģəhərlərin və kəndlərin yenidən qurulması proqramının qəbulu;
нящайят, к) Иnzibati islahatların keчirilməsi щаггында ганунлар
ялавя едилди.
1963-cц ilin fevral айынын 27- дя Ģah Ġranda feodal
sisteminin 30 il ərzində ləvğ olunаъаьыны bildirdi. Lakin feodallar
torpaq haqqında qanunа мцгавимят эюстярир, ону qəbul etmək
istəmirdilər. Onlar qohumlarına torpağa yiyələnmək цчцн sənəd
verir, щятта belə halların qarĢısını almaq istəyənlərə qarĢı sərt
tədbirlər gюrцrdцlər.
Сavadsızlığın ləvği цчцн atılan addımlar, qadınların
hцquqlarının geniĢlənməсi цчцn edilən qanun dəyiĢiklikləri дя
heч bir nəticə vermədi.
1970-ci ilin martında dюvlət «Yeni iqtisadi siyasət»” elan
etdi. YĠS-də дюvlət hesabına yeni mцəssisələrin yaradılması
qadağan edilir, гarıĢıq mцəssisələrdə səhmlərin əksəriyyətiнин
xцsusi sektora mənsuб olmaсы, дюvlət vəsaiti ilə tikilən
metallurgiya, maĢınqayırma, neft-kimya və b. mцəssisələrin
xцsusi kapitala verilməsi nəzərdə tutulurdu.
Бцтцн бунлара бахмайараг, юlkənin daxilində Milli
Cəbhənin фяалиййяти эенишлянирди. Fransada mцhacirətdə olan
Аyətullah Ruhullah Xomeyninin rəhbərlik etdiyi цmumxalq
hərəkatı getdikcə gцclənирdi. Əsasən, 1978-ci ilin əvvəlindən
baĢlanan bu hərəkat юz xarakteri və hərəkətverici qцvvələrinə
эюrə mцxtəlif mərhələlər keчərək həmin ilin oktyabrın sonunoyabrın əvvəlində Ģah diktaturaсына qarĢı цmumxalq inqilabı
xarakteri aldı.
ġah baĢlanmıĢ inqilabi mцbarizənin qarĢısını almaq цчцн
bir neчə kabinet dəyiĢikliyi етди. 13 il Ġranın baĢ naziri iĢləmiĢ
Əmir Abbas Hцbeyda vəzifəsindən kənar edildi. Qısa mцddətdə
baĢ nazir vəzifələrini Qulam Rza Əzhari, D.Amuzqari, ġərif
Ġmami və baĢqaları tutdular. 1978-ci il dekabrın 29-da Rza Ģah
burjua Milli cəbhəsinin liderlərindən biri ġahpur Bəxtiyara
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щюкцмят təĢkil etməyi tapĢırdı. Noyabrın 6-da hakimiyyətə
gəlmiĢ general Əzhari dekabrın 31-də istefa verdi. ġah rejiminin
geri чəkilməsi иля inqilabın mцvəffəqiyyətli səhifəsi baĢlandı.
GeniĢ xalq hərəkatının təsiri altında 1979-cu il yanvarın
16-da шащ Mящяммяд Rza Pəhləvi юlkədən эедир.
Деврилмиш шащ Мисир президенти Я.Садат тяряфиндян
щюрмятля гаршыланыр. 6 эцн сонра о, крал ЫЫ Щясянин дявяти иля
Мяракяшя эедир. 1979-ъу ил мартын 30-да М.Рза шащ вя Шащбану
Фярящ Америкайа эялирляр. Иранда ися дин хадими Садыг Халхали
онлары юлцмя мящкум едир. Шащын хястялийи шидятлянир. Бир мцддят
Мексикада мцалиъя олунан шащ 1979-ъу ил октйабрын 24-дя
ямялиййат олунур. Лакин чох чякмир ки, онун сящщяти писляшир вя
дцнйасыны дяйишир.
Шащ Мящяммяд Рза Пящляви 1980- ъи ил ийулун 29- да
Миирдя Ял –Рифащ мясъдиндя дяфн едилмишди. Дяфн мярасиминдя
Американын кечмиш президенти Р.Никсон, Мисир президенти
Янвяр Садат, йунан кралы Константин вя ханымы, Совойа
шащзадяси Виктор Еммануел, Мяракеш крлы ЫЫ Щясянин ян йахн
адамы Щафид, шащын оьлу Рза, гардашы Гулам Рза, Ябдцл Рза вя
башгалары иштирак етмишляр. Янвяр Садатын ханымы Ъащан Садат
хатиряляриндя йазыр ки, « .. бу вахтаъан щеч беля бюйцк йас
мярасими олмамышды… Дцнйанын чох бюйцк дювлятляринин
президентляри дя бурада иди». М.Рза шащын юлцмцндян 4 ай сонра
Янвяр Садат да щярбти мярасимдя гятля йетирилир.
1979-cu il fevralın 1-də Ġran inqilabının lideri Ayətullah
Xomeyni Fransadan vətənə qayıdıг.
Имам Рущуллащ Мусяви Хомейни 1900-ъц илдя Хомейни
кяндиндя
анадан
олмуш ду. Онун ады
Рущуллащ «аллащ рцщц»
мянасыны ифадя едир.
Хомейни кяндиндя дини
тящсил аландан сонра о,
Гумда
йашамыш,
фяйзиййядя фял сяфя,
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Имам Хомейни

мистика вя етикадан дярс демишди. 30-ъу иллярдя онун дярс демяси
шащ тяряфиндян гадаьан олунса да, фяалиййятини давам етдирмиш,
монар хийайа гаршы мцбаризя цчцн юз шаэирдлярини йетишдирмишди.
Хомейни 1964-ъц илдя Тцркийяйя сцрэцн едимиш, 11 айдан сонра
Ирага эялмиш, Няъяфдя дини мяктяблярдя мцщазиряляр охумуш, ислам дювляти щаггында юз консепсийасыны щазырламышды. 1971-ъи илдя онун «Ислам щюкумяти» китабы чап олунмушду.
Хомейни Ирагда да тягиб олунмуш, шащын тяляби иля Ирагы
тярк етмяйя мяъбур олмушду. 1978-ъи илдя Парисдя Нофле-де Шато
адлы мянтягядя йерляшмишди.
Xomeyni Hofle-le ġatoda olduğu mцddətdə (7 oktyabr
1978-1 fevral 1979) Ġranda hadisələrin gediĢinə rəhbərlik etmiĢ,
bu iĢdə ona юlkədəki 80 mindən чox məscid, 180 min molla, yцz
minlərlə dindar kюməklik gюstərmиĢdi. 1979-ъу ил февралын 1-дя
Хомейнинин Тещрана эялиши иля 15 illik mцhacirət baĢa чatмышdı.
Тезликля шəhərlərin чoxunda inqilabi юзцнцидаря orqanları
yaradılмаьа башлады. Ordunun əsas hissəsi xalqın tərəfinə keчdi.
1979-cu il fevralın 9-da axĢam Tehrandakı Duman-Təpə hərbi
hava bazasında Xomeyninin qayıtması haqqında film
gюstərilərkən Ģah tərəfdarı olan təyyarəчilərlə Xomeyni tərəfdarı
olan təyyarəчilər arasında toqquĢma baĢлады. Bundan sonra
ordunun bitərəfliyi haqqında bəyanat verildi.
Ordunun geri чəklməsi inqilabın qələbəsi demək idi.
Fevralın 12-də цsyanчılar Tehranda hakimiyyəti ələ aldılar.
BaĢqa Ģəhərlərdə də inqilab qələbə чaldı, «Ġranın mцstəqilliyi»
hərəkatı”nın lideri Mehdi Bazərganın baĢчılığı ilə mцvəqqəti
hюkumət təĢkil edildi. Bəxtiyar hюkuməti qaчdı. Beləlıklə, 13 ay
davam edən mцbarizə 2500 illik Ģah цсул-idarəsinə son qoydu.
Ġran islam inqilabı 3 mərhələdəн кечмишдир:
Биринъи мярщяля 1978-ci il yanvarın 9-da Qumda baĢ verən
щадисялярля башламыш, həmin эцн demokratik dəyiĢikliklər
uğrunda чыхыш едян ruhanilərin нцмайиши gцlləboran edilмишdi.
Hərəkat onlarla Ģəhərləri əhatə etмиш, сентйабрын 8-дя (Гара
ъцмя) Tehranda xalqa divan tutulмушdu.
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Икинъи мярщялядя сянайе пролетариаты мцбаризяйя гошул
мушду. Kцtlələrdə Ģah rejiminin devrilməsinə inam йаранмышды.
Цчцнъц мярщяля 1979-cu ilin yanvar-fevral айларыны ящатя
едир. Бу мярщяля xalq kцtlələrinin hцcumu нятиъясиндя Ģah rejimiнин devrilмяси иля баша чатмышды.
Иран Ислам ингилабы юзцнямяхсус хцсусиййятляри иля диэяр
ингилаблардан фярглянир. Илк нювбядя 1979-cu il fevralın 9-12-də
Тehranda baĢ vermiĢ цsyan bюhranın dinc yolla низама
salınması planını pozdu. Fevral inqiabı həm də чevriliĢin
qarĢısını aldı. Tehran цsyanı birinci nюvbədə nцfuzлu qцvvə олан
рущаниляринин мянафейиня уйьун олса да, мцsəlman
ruhanilərinин вя Ġranın əksər əhalisinin iradəsini ifadə edirdi. Бу
сябябдян də, mцhafizəkar sosial təbəqə xalq ингилабына baĢчılıq
etməyə baĢlaмышdı. Ингилабын тезликля гялябя чалмасында ислам
идеолоэийасынын халг кцтляляри ичярисиндяки нцфузу мцщцм рол
ойнады. Ингилабда иштирак едян ящалинин мцхтялиф тябягяляри,
инсанларын мцхтялиф груплары режимин дярщал деврил мясинин
тяряфдары идиляр. Ингилабын гялябясиндя шящяр партизанлары,
хомедорлар (лейтенант рцтбяли забит вя ясэярляр) мцщцм рол
ойнадылар. Ингилаб халг кцтлялярини эениш сийаси фяалиййятя ъялб етди
. 1979-ъц илин йанвар-феврал айларында кцтляви тяшкилатлар
йарадылды. Щадисялярин ясил мяркязи «Хомейни комитяляри» олду.
Кяндлиляр ингилабда иштирак етмякля мцхтялиф аспектлярдя
юзлярини эюстяряряк шащ режиминя гаршы мцбаризядя рущаниляри
дясятяклядиляр вя мцхтялиф васитялярля мцбаризя апардылар. Сюзсцз
ки, ингилабда сянайе пролетариатынын иштиракы ингилаба даща ардыъыл
мяна вя мязмун верди, гялябя имканларыны артырды.
Гярби Авропа юлкяляри ингилабларында олдуьу кими, Иран
ингилабы да «Ингилаб тящлцкядядир» шцары алтында баш верди.
Ингилабын мцщцм хцсусиййятляриндян бири дя о иди ки, истяр ингилаб
гялябя чалана гядяр, истярся дя сонра юлкядя икищакимиййятлилик
олмушдур. Бу тарихдя надир щадисялярдян олуб 1778-1779-ъу илляр
Бюйцк Франса буржуа ингилабында, 1917-ъи ил Русийа февралбуржуа демо кратик ингилабында баш вермишди
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Иnqilabыn гялябясиндян сонра рущанилярин ясас вязифяляри юз
гцввялярини бирляшдирмяк, дювлят апаraтына йийялянмяк, Имам
Хомейни башда олмагла халгы кцчялярдян йыьышдырмаг вя
тяркисилащ етмякдян ибарят олду. Иранда да Базярэанын башчылыь
иля Мцвяггяти ингилаби щюкумят йаранмышды. Базярэанинин
щюкумяти кечид щюку мяти олуб, ясас вязифяси юлкядя вязиййяти
сабитляшдирмяк, Мцяс сисляр Мяълисиня сечкиляр тяшкил етмяк, йени
Конститусийанын гябулу цчцн референдим кечирмяк иди.
1979-ъц ил февралын 1-дя Хомейнинин мцщаъирятдян
гайытмасы мцнасибятиля онун тяряфдарларынын йаратдыглары Ислам
ингилабы Мцвяггяти Шурасы да мцвяггяти коалисийон щюкумятля
йанашы, онунла мяслящятляшмядян, бязян дя онун ирадяси
ялейщиня олараг тядбирляр щяйата кечирирди.
Иранда
дин
халдимляринин
щакимиййятя
эялмяси
сябябляриндян бири дя, юлкядя бцтцн тябягяляр арасында динин
дярин тясиря малик олмасы, Иранда шащлыг режиминя гаршы
мцбаризянин узун мцддят давам етмяси, мцстягил хариъи сийасят
йеридилмяси, хариъи капиталын тясиринин мящдудлашдырылмасы,
азлыгда галан халглара милли-мядяни мухтариййат верилмясинин
вяд едилмяси вя эениш халг кцтляляринин ингилаби щяряката ъялб
олунмасыдыр.
Юлкядя щяйата кечирилян мцщцм сийаси тядбирлярдян бири дя,
референдумун кечирилмясиня щазырлыг олмушду. Мцвяггяти Шура
1979 - у ил мартын 30-31-дя Иранынын дювлят статусуну мцяййян
етмяк цчцн кечирилян референдумда гялябя чалараг апрелин 1-дя
Иран Ислам Республикасы елан олунмасына, нойабрда ися
Базярэащ щюкумятинин истефасына наил олду. Щакимиййят Ислам
Ингилабы Шурасынын ялиня кечди. Хомейнинин тяряфдарлары гялябя
чалды. Шащын 37 иллик фяалиййятиня сон гойулду. Мяълис бурахылды.
1906-ъы илдян мювъуд олан Конститусийанын фяалиййяти
дайандырылды.
Иранын дювлят дили фарс дили елан едилди. 1979-ъу илдя референдумла «Ислам Конститусийасы» гябул едилди.
Йени Конститусийайа эюря дювлятдя али вязифя рящбяря вя
президентя мяхсус иди. Рящбяр юлкядя шия мцсялманларынын дини
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лидери щесаб олунурду. Президент 4 ил мцддятиня бирбаша сясвермя
йолу иля ики дяфядян артыг сечиля билмязди. 270 депутаты олан бир
палаталы мяълис ганунвериъи щакимиййяти тяшкил едилирди. Мяълис
юлкянин 23 яйалятиндян вя бир пайтахт мащалындан нцмайяндяляр
олмагла бирбаша, эизли сясявермя иля 4 иля мцддятиня сечилирди.
Иъраедиъи щакимиййят президентя вя баш назин рящбярлийи иля
щюкумятя аид иди. Баш назири президент тяйин едирди.
Конститусийайа эюря президент вя щюкумятин фяалиййятиня
али дини вя сийаси нцфузлу шяхс нязарят етмяли иди. Хомейни
юмрцнцн сонуна кими фягищ вя Иран Ислам Ингилабынын рящбяри
вязифясиня тяйин едилмишди.
Иранда шащ режиминя гаршы мцбаризядя Азярбайъан халгы
фяал иштирак етмишди. 1979-ъу ил феврал ингилабынын гялябясиндян
яввял Хомейни Иранда йашайан халглара юзцнцидаря щцгугу
вериляъяйини вяд ется дя, гялябядян сонра бу мясяля Хомейнинин
дцнйабахышы чярчивясиндя щялл едилди. Хомейни беля щесаб едирди
ки, Иранда ислам дининя хидмят едян халглар ващид Иран миллятини
тяшкил етмялидир. Ейни доктрина советляр бирлийиндя дя щяйата
кечирилирди. Шцбщясиз ки, бу щал диэяр халгларла бярабяр,
азярбайъанлылар арасында да наразылыьа сябяб олду. Ясрин
яввялляриндян 3 дяфя ( 1905-1911, 1917-1920, 1945-1946) миллиазадлыг мцбаризясиня галхан Азярбайъан халгы йени ингилабдан
да эюзлядийини ала билмяди. Ъянуби Азярбайъана Иран дахилиндя
мухтариййат верилмяди, Азярбайъан дилинин вя мядяниййятинин
инкишафы цчцн шяраит йарадылмады.
Gцney
Azərbaycanынda
Ġslam
rejiminin
(1979)
formalaĢması ilə əlaqədar мцhacirətин son mərhələsi baĢlaнdı.
Təxminən həmin illərdən etibarən keчmiĢ Sovetlət Birliyində
milli-azadlıq
hərəkatının
gцclənməsi,
«yenidənqurma»,
«aĢkarlıq» və s. kimi siyasi proseslər dəmir pərdənin tədricən
aradan эютцрцлməsinə gətirib чıxarmıĢ, bu isə mцhacirətin yeni
bir dalğasının yaranmasına təkan vermiĢdi. Bu illərdə
mцhacirətin yaranmasını Ģərtləndirən əsas amil, bir tərəfdən,
вətənimizin gцneyində yaĢayan soydaĢlarımızın milli hцquqlarının tapdanması ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən, Quzeydə
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milli-azadıq hərəkatının gцclənməsi, itirilmiĢ dюvlətчiliyin bərpa
olunması (Azərbaycan Respublikasının yaranması), azad,
demokratik dцnya ilə əlaqə və rabitə ehiyaclarının reallaĢması
иdı.
Bu mərhələnin юzцnəməxsusluğunu Ģərtləndirən əsas
amillərdən biri həmin mərhələdə Azərbaycanın hər iki
parчasının-həm Ģimalınдакы, həm də cənubunдакы зийалыларынын
istiqlalчılıq, vətənчilik, dюvlətчilik dцnyagюrцĢц zəminində Bцtюv
Azərbaycan məfkurəsini formalaĢdırmaq cəhdi ilə bağlıdır. Bu,
olduqca mцhцm əhəmiyyət kəsb edən və mцhacirətin keyfiyyətcə
yeniləĢməsini gюсtərən siyasi-mədəni amildir.
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НЯТИЪЯ
ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанын сосиал-игтисади вя
сийаси щяйатында баш верян дяйишикликляр нятиъясиндя базар
мцнасибятляри бяргярар олмуш, милли буржуазийа мейдана эялмиш,
демократикляшмя вя сийасиляшмя башламышдыр. Юлкямиздя иътимаисийаси шяраитин дяйишмяси, йени синифлярин, иътимаи групларын вя
партийаларын йаран масы милли демократик фикрин формалашмасына,
милли йаддашын инкишафына тякан вермишдир.
ХХ йцзиллийин Азярбайъанын сийаси тарихиндя юзцнямяхсус
йери вардыр. Бу ясрдя милли-демократик вя милли-азадлыг
щярякатлары баш вермиш, 1918-ъи илин майында Азярбайъан
Демократик Респуб ликасы елан олунмуш, 1920-ъи ил 28 апрел
чеврилишиндян сонра Азярбайъан ССР иля явяз олунмушдур.
Нящайят, 1991-ъи ил октйабрын 18-дя Азярбайъан мцстягиллийини
елан етмишдир. Артыг 20 иля йахындыр ки, Мцстягил Азярбайъан
Республикасы бейнялхалг алямдя бярабярщцгуглу тяряфдаш кими
фяалиййят эюстярир.
Азярбайъан йени миниллийя-ХХЫ ясря гядям гоймушдур.
Игтисадиййатын вя мядяни щяйатын дирчялмяси, дцнйяви вя щцгугу
дювлят гуруъулуьу сащясиндя щяйата кечирилян ислащатлар, щяйатын
мцхтялиф сащяляриндя баш верян дяйшикликлярин йени дювлят
гуруъулуьунун уьурла щяйата кечирилдийиндян хябяр верир.
Ясасы цмуммилли лидер Щ.Ялийев тяряфиндян гойулмуш
баланслашдырылмыш хариъи сийасятин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя
Азярбайъанын дцнйа дювлятляри бирлийиндя нцфузу артмыш,
Азярбайъан цмум дцнйа ящямиййятли лайищялярин щяйата
кечирилмясинин тяшкилатчыларында бириня чеврилмишдир. Артыг
Азярбайъанын иштиракы олмадан щеч бир мцщцм лайищялярин
эерчякляшмяси мцмкцн дейилдир. Башга сюзля, дцнйанын апарыъы
дювлятляри Гафгаз сийасятиндя Азярбайъанла щесаблашмаьа
мяъбурдурлар.
Мцстягил Азярбайъан Республикасы щялли чятин олан бир
проблемля цз-цзя галмышдыр. Бу Даьлыг Гарабаь, Ермянистан386

Азярбайъан мцнагишясидир ки, реэион дювлятляринин икили
йанашмаларынын нятиъяси олараг 20 иля йахындыр ки, щялл олунмур.
Мцнагишянин щялли цчцн Азярбайъан тяряфиндян бцтцн сяйляр
эюстярилмясиня бахмайараг Ермянистан Республикасынын гейриконструктив мювгейи нятиъясиндя гаршылыглы разылашма ялдя етмяк
мцмкцн олмамышдыр. Азярбайъан дювляти мцнагишянин сцлщ йолу
иля щялли цчцн дипломатик сяйляря цстцнлцк верир вя чалышыр ки,
мцнагишя бейнялхалг щцгуг нормалары дахилиндя, Азярбайъанын
ярази бцтювлцйц чярчивясиндя щялл олунсун.
Цмуммилли лидер Щ.Ялийев демишдир: Азярбайъанын
мцстягиллийи ябядидир, дюнмяздир, даимидир. Щяр бир Азярбайъан
вятяндашы бц мцстягиллйин горунмасы вя мющкямляндирилмяси
цчцн ялиндян эяляни ясирэямямялидир.
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ЯМРАЩОВ МАИС ИСРАИЛ оьлу
тарих елмляри доктору
1948 - ъи илдя Шяки районунун
Ъяфярабад кяндиндя анадан олмушдур.
1966 - ъы илдя Шяки Педагожи
техникумуну, 1970 - ъи илдя АДПУ-нун
тарих факцлтясини фярглянмя диплому иля
битирмишдир. 1970 – 1973 -ъц иллярдя Шяки
районунун Ъяфярабад кянд мяктябиндя
тарих мцяллими, 1973 - 1979 - ъу иллярдя
Эюйбулаг кянд мяктябиндя директор
ишлямиш, 1979 - ъу илдя партийа ишиня иряли
чякилмишдир. О,1979-1989 - ъу иллярдя
Шяки Шящяр
Партийа Комитясиндя
тялиматчы, сийаси маариф кабинетинин
мцдири, тяблиьат вя тяшвигат шюбясинин мцдири вязифяляриндя, 1989 –
1994-ъи иллярдя Шякидяки 43 сайлы ТПМ - дя директор, ПКИА вя
ЙЩ Баш Институтунун Шяки филиалында мцяллим, Шяки Шящяр Тящсил
Шюбясиндя методист вя инспектор, 1994 – 1998 - ъи иллярдя Шяки
Шящяр Иъра щакимиййятиндя баш мяслящятчи вя шюбя мцдири, 1999
- ъу илдя ПКИА вя ЙЩ Баш Институтунда методист вя кабинет
мцдири, 2000 - ъи илдя Азярбайъан Республикасы Тящсил
Назирлийинин Республика Елми - Методики Мяркязиндя бюйцк
методист, 2001 -2007- ъи иллярдя Азярбайъан Мцяллимляр
Институтунун Шяки филиалында кабинет мцдири, 2007- 09-ъу иллярдя
щямин институтда ялавя тящсил цзря директор мцавини вязифяляриндя
ишлямишдир. Щазырда АДПУ-нун «Тцрк вя Шярги Авропа халглары
тарихи вя таихин тядриси методикасы» кафедрасынын профессорудур.
М.И.Ямращов 1977-1981 - ъи иллярдя АДПУ-нун аспиран
турасында охумуш, 1984 - ъц илин октйабр айынын 26 - да «Бюйцк
Вятян мцщарибяси илляриндя Азярбайъанда халг маарифи (19411945-ъи илляр)» мювзусунда диссертасийа мцдафия едяряк тарих
елмляри намизяди, 2006 - ъы ил октйабр айынын 25-дя «Азярбайъан
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мядяний йяти Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя» мювзусунда
докторлуг диссертасийасы мцдафия едяряк тарих елмляри доктору
алимлик дяряъяси алмышдыр. 2004 - ъц илдя ААК она «досент» елми
ады вермишдир.
1979 –1988 –ъи иллярдя Шяки Шящяр Партийа Комитясинин
цзвлцйцня намизяд вя цзв, 1979 - 1990 - ъы иллярдя Шяки Шящяр
ХДС-нин депутаты олмуш, 1979 - ъу илдя «Азярбайъан Респуб
ликасынын габагъыл маариф хадими» дюш нишаны иля тялтиф
олунмушдур.
М.И.Ямращов 81 елми ясярин, (о ъцмлядян 13 китабын,
онлардан 9-у методик вясаитдир), 50 - дяк елми, елми – методики
вя елми – публисистик мягалянин мцяллифидир. О, «Азярбайъан
Респуб ликасы цмумтящсил мяктябляринин Х – ХЫ синифляри цчцн
тарих програмлары» нын щяммцяллифляриндяндир. Онун «Гялям
сцнэцйя чевриляндя» (1995), «Шяки гарталлары» (1998), «Унутсан,
унудуларсан» (2002), «Народное образование в Азербайджане
в годы войны (1941-1945 гг.)» (2004), «Азярбайъан мядяниййяти
Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя» (2004) монографийалары,
Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин грифи иля чап
олунмуш «Гядим дцнйа тарихинин тядриси методикасы» (2003),
«Азярбайъан тарихи. Тестляр. Ы щисся ВЫ - ВЫЫЫ» (2003), «Цмумии
тарих.Testlяr. VI-X» (2003 ), «Икинъи Дцнйа мцщарибясинин
йекунлары вя дярсляри» (2006) методики вясаитляри, «Азярбайъанда
али мяктяб гуруъулуьу, али педагожи тящсиин тяшкили вя инкишафы
тарихинин очеркляри (1917 – 1941 - ъи илляр)» (2007 ), « Гарабаь
ханлыьы» (2008 ) дярс вясаитляри педагожи иътимаиййят тяряфиндян
ряьбятля гаршыланмышдыр. М.И.Ямращовун 9 елми ясяри - Русийа
Федерасийасынын Москва вя Санкт –Петербург шящярляриндя няшр
олунан «Советская педаго гика»,
«История, Практика и
Перспектива», «Общество и право», «Вопросы гуманитарных
наук» кими нцфузлу журналларында чап едилмиш, «Ненасилия как
образ жизни» мювзусунда кечирилян ХХВ Бейнялхалг елми практик конфрансын иштиракчысы олмушдур.
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