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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN 
TARİXİ VARİSİDİR: 20 İLİN BÖYÜK UĞURLARI 

Yaqub Mahmudov1 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan xalqının tarixində ən parlaq, ən 
şanlı səhifələrdən biridir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunduğu gün — 1918-ci ilin 28 may 
günü Azərbaycan torpaqlarının Gülüstanda (1813) və Türkmənçayda (1828) Rusiya 
imperiyası ilə Qacarlar dövləti arasında bölüşdürülməsindən sonra ik dəfə olaraq 
Azərbaycan xalqının qədim dövlətçilik ənənələrinin yenidən dirçəldildiyi gündür. 

Öz dövrünün ən demokratik respublikalarından biri olan Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti, eyni zamanda, bütün Şərqdə ilk dəfə olaraq demokratik, hüquqi və 
dünyəvi dövlətin məhz Azərbaycan xalqı tərəfindən yaradılması demək idi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan xalqının ilk demokratik 
respublikası idi.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi-dövlətçilik zəmini 
Dünya tarixində yeni - respublika tipli demokratik dövlət idarəçiliyi formasının 

geniş yayılmağa başladığı dövrdə yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın 
tarixin ən qədim qatlarından başlanan dövlətçilik ənənələrinin qanunauyğun davamı idi. 

Azərbaycan xalqı dünyanın ən qədim və ən zəngin dövlətçilik mədəniyyətinə malik 
xalqlarındandır. Azərbaycanın təqribən 5 min illik dövlətçilik tarixi vardır. Məlum 
olduğu kimi, Azərbaycan ərazisində ilk dövlət qurumları hələ eramızdan əvvəl 4-cü 
minilliyin sonu 3-cü minilliyin əvvəllərində yaranmağa başlamışdı.  

Zaman keçdikcə Azərbaycanın dövlətçilik mədəniyyəti daha da yüksəlmiş, ölkə 
ərazisində daha təkmil və daha geniş əraziləri əhatə edən yeni dövlətlər yaranmışdı. 
Eramızdan əvvəl 1-ci minillikdən başlayaraq eramızın 1-ci minilliyinin əvvəllərinədək 
Azərbaycan torpaqlarında Manna, İskit (Skit, Skif) şahlığı, Massaget şahlığı, Atropatena 
və Albaniya kimi qüdrətli dövlətlər mövcud olmuşdur. Bu dövlətlər Azərbaycanda dövlət 
idarəçiliyi mədəniyyətinin daha da yüksəlməsində mühüm rol oynamışlar. 

Eramızın 3-cü əsrində Azərbaycanı Sasani-İran imperatorluğu, 7-ci əsrdə isə Ərəb 
xilafəti işğal etdi. Lakin təqribən 600 il davam etmiş İran və ərəb hökmranlığı da 
Azərbaycanın qədim dövlətçilik ənənələrini məhv edə bilmədi. 7-ci əsrdə islam dininin 
qəbul olunması ilə Azərbaycanın tarixi müqəddəratında əsaslı dönüş yarandı. İslam dini 
vahid xalqın və dilin təşəkkülünə güclü təkan verdi, Azərbaycan dövlətçiliyinin gələcək 
inkişafı üçün daha etibarlı zəmin yaratdı.  

Xilafət dağıldıqdan sonra 9-cu əsrin ortalarından Azərbaycanın qədim dövlətçilik 
ənənələri yenidən dirçəldi: Azərbaycan torpaqlarında Sacilər, Şirvanşahlar, Salarilər, 
Rəvvadilər, Şəddadilər və Şəki hakimliyi kimi yerli dövlətlər yarandı. Siyasi, iqtisadi və 
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mədəni həyatın bütün sahələrində güclü oyanış baş verməkdə idi. Azərbaycan tarixinin 
İntibah dövrü başlanırdı.  

9-cu əsrin 70-ci illərindən başlayaraq, yarım əsrdən çox davam edən tarixi dövrdə 
bütün Azərbaycan torpaqlarının vahid Azərbaycan türk dövlətinin - Sacilər dövlətinin 
tərkibində olması ölkə miqyasında iqtisadi və mədəni əlaqələrin daha da dərinləşməsinə, 
etnik fərqlərin aradan qalxması və Azərbaycan xalqının formalaşması prosesinin daha da 
sürətlənməsinə müsbət təsir göstərdi. Xalq qəhrəmanlıq eposumuz olan «Kitabi-Dədə 
Qorqud» dastanları bütün Azərbaycan torpaqlarında yayıldı. Sacilər dövləti özünün ən 
qüdrətli çağlarında Dərbənddən Zəncana, Xəzər sahillərindən Ani və Dəbil şəhərlərinə 
qədər geniş əraziləri əhatə edirdi. Sacilərin yeritdiyi uğurlu xarici siyasət Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün, dövlətçiliyinin qorunub saxlanmasında, ölkə ərazisində etnik-siyasi 
birliyin daha da möhkəmlənməsində mühüm rol oynadı.  

11-ci əsrin ortalarında Yaxın və Orta Şərq tarixində mühüm dönüş dövrü başlandı. 
Orta Asiyadan Aralıq dənizi sahillərinə və Dərbənd keçidindən İran körfəzinə qədər geniş 
əraziləri əhatə edən Böyük Səlcuq imperatorluğu yarandı. Azərbaycan növbəti oğuz-türk 
dövləti olan Böyük Səlcuq imperatorluğunun tərkibinə daxil oldu.  

Səlcuq dövrü Azərbaycanın tarixi müqəddəratında həlledici rol oynadı. Sultan Alp 
Arslanın Malazgird vuruşmasında (1071, 26 avqust) Bizans imperatorluğunun hərbi qüv-
vələrini darmadağın etməsi ilə Azərbaycanı ələ keçirməyə çalışan xristian bloku iflasa 
uğradı. Bizans imperatorluğunun Cənubi Qafqazı bütünlüklə xristianlığın təsir dairəsinə 
salmaq planı baş tutmadı. Xristian amili, ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazda tənəzzülə 
uğradı. Səlcuq axınları nəticəsində oğuz-türk tayfaları, qəti olaraq, Mərkəzi Asiya ilə 
yanaşı, bütün Cənubi Qafqazda və Ön Asiyada da başlıca etnik-siyasi amilə çevrildilər. 
Türk-islam amili bütün Yaxın və Orta Şərqin, o cümlədən Qafqazın bundan sonrakı 
tarixində uzun müddət müəyyənedici rol oynadı. Azərbaycan türk dili bütün Cənubi 
Qafqazda, o cümlədən Azərbaycan ərazisində başlıca ünsiyyət vasitəsinə çevrildi. Bu 
amil Azərbaycan dövlətçiliyinin təsir dairəsini daha da genişləndirdi. 

Böyük Səlcuq imperatorluğunun süqutundan sonra qüvvətlənən Şirvanşahlar və 
Eldənizlər (Atabəylər) dövlətləri Azərbaycan xalqının dövlətçilik ənənələrinin daha da 
yüksəlməsində mühüm rol oynadılar.  

Yaxın və Orta Şərqin ən qüdrətli dövlətinə çevrilən Eldənizlər dövləti Azərbaycan 
xalqının etnik-siyasi tarixində xüsusilə böyük rol oynadı. Eldənizlərin hakimiyyəti 
dövründə Azərbaycan türklərinin hərbi-siyasi təsir dairəsi, Azərbaycan türk dili və 
mədəniyyətinin yayıldığı ərazi daha da genişləndi. Beləliklə, Ərəb xilafətinin 
tənəzzülündən sonra Qafqazda, habelə bütün Yaxın və Orta Şərqdə türk-islam 
imperatorluqlarının rolu artdı. Sacilər, Şirvanşahlar, Salarilər, Rəvvadilər, Şəddadilər, 
Şəki hakimliyi, Səlcuqlar, Eldənizlər, Monqollar, Elxanilər Hülakular, Teymurilər, 
Osmanlılar, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Səfəvilər, Əfşarlar, Qacarlar və başqa türk-
islam sülalələrinin idarə etdikləri eyniadlı dövlətlər təkcə Azərbaycanın, həmçinin 
bütövlükdə Cənubi Qafqazın deyil, eyni zamanda bütün Yaxın və Orta Şərqin dövlətçilik 
tarixində dərin iz qoydular. Azərbaycan uzun zaman bu dövlətlərin əksəriyyətinin 
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mərkəzi vilayəti, Təbriz isə paytaxtı oldu. Bu böyük türk-islam imperatorluqlarının bir 
çoxunu məhz Azərbaycan  əsilli türk sülalələri idarə edirdilər.  

15-18-ci əsrlərdə Azərbaycanın dövlətçilik mədəniyyəti daha da zənginləşdi. Bu 
dövrdə Şərqin geniş ərazili Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvi və Əfşar imperatorluqları 
bilavasitə Azərbaycan-türk sülalələri tərəfindən idarə olunurdu. Bu mühüm amil ölkənin 
daxili və beynəlxalq əlaqələrinə müsbət təsir göstərir, Azərbaycanın hərbi-siyasi təsir 
dairəsini, Azərbaycan dilinin fəaliyyət meydanını genişləndirir, Azərbaycan xalqının 
maddi və mənəvi mədəniyyətinin daha da inkişaf etməsinə əlverişli şərait yaradırdı. 

Ağqoyunlu və Səfəvi sülalələrinin hakimiyyəti dövründə Azərbaycan Şərq ölkələri 
ilə yanaşı, Qara dəniz və Aralıq dənizi hövzəsi ölkələrindən başlamış, uzaq İngiltərə və 
Skandinaviyaya qədər bir çox Avropa dövlətləri ilə diplomatik əlaqə saxlayırdı. Uzun 
Həsən, Şah İsmayıl Xətai, Şah Təhmasib, Şah Məhəmməd Xudabəndə, Şah Abbas və b. 
Azərbaycan hökmdarlarının saraylarında çoxsaylı Qərb diplomatları Azərbaycanla sıx 
qarşılıqlı əlaqələr yaratmaq üçün danışıqlar aparmışdılar. Azərbaycan Şərqlə Qərb 
arasındakı qarşılıqlı əlaqələrdə mühüm rol oynamaqda davam edirdi. 

Səfəvi dövlətinin süqutundan sonra hakimiyyətə gələn görkəmli Azərbaycan-türk 
sərkərdəsi Nadir şah [1736-47] keçmiş Səfəvi imperatorluğunun sərhədlərini daha da 
genişləndirdi. O, 1739-cu ildə, Dehli də daxil olmaqla, Şimali Hindistanı ələ keçirdi. 
Lakin Nadir şahın bu geniş ərazidə qüdrətli mərkəzləşdirilmiş dövlət yaratmaq planları 
baş tutmadı.  

Nadir şahın ölümündən sonra onun idarə etdiyi geniş ərazili imperatorluq süquta 
uğradı. Azərbaycan torpaqlarında yenidən yerli dövlətlər yarandı. Beləliklə, 18-ci əsrin 2-
ci yarısında Azərbaycan (həm Şimali, həm də Cənubi) xırda dövlətlərə - xanlıqlara və 
sultanlıqlara parçalandı. Ölkənin hərbi-siyasi tənəzzül dövrü başlandı. Azərbaycanın 
qədim dövlətçilik ənənələrini yaşadan ayrı-ayrı xanlar bir-biri ilə rəqabət apararaq, bütün 
ölkəni yenidən vahid dövlət çərçivəsində birləşdirməyə çalışsalar da, bu heç bir nəticə 
vermədi. Siyasi pərakəndəlik daha da dərinləşdi. Bununla, Azərbaycanı işğal etməyə 
çalışan yadelli təcavüzkarların əlinə çox əlverişli fürsət düşdü.  

Azərbaycanın Rusiya imperiyası ilə Qacarlar dövləti arasında bölüşdürülməsi 
18-ci əsrin sonunda Azərbaycan türk sülaləsi olan Qacarlar [1796-1925] İranda 

hakimiyyətə gəldilər. Qacarlar vaxtilə Səfəvilərin və Nadir şahın hakimiyyəti altında 
olmuş bütün əraziləri, o cümlədən Azərbaycan xanlıqlarını, sultanlıqlarını yenidən 
mərkəzi hakimiyyətə tabe etdirmək siyasəti yeritməyə başladılar. Beləliklə, Qacarlarla 
həmin dövrdə Cənubi Qafqazı, o cümlədən Azərbaycanı işğal etməyə çalışan Rusiya 
imperatorluğu arasında uzunsürən müharibələr dövrü başlandı. Azərbaycan torpaqları iki 
böyük dövlət arasında qanlı müharibələr meydanına çevrildi. Rusiya tərəfindən hərbi 
əməliyyatlara başçılıq edən və ərazi vədləri ilə şirnikləndirilən erməni və gürcü 
generalları əllərinə düşmüş fürsətdən istifadə edərək, Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı 
dəhşətli soyqırımları törətdilər. Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələrinə 
əsasən müstəqil Azərbaycan dövlətlərinin - xanlıqların və sultanlıqların varlığına son 
qoyuldu. Ölkə iki imperatorluq arasında bölüşdürüldü: Azərbaycanın şimalı (Şimali 
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Azərbaycan) Rusiyaya, cənubu (Cənubi Azərbaycan) isə Azərbaycan - türk əsilli 
Qacarlar sülaləsinin idarə etdiyi İran şahlığına qatıldı. Azərbaycan xalqının şimalda 
ruslaşdırılması, cənubda isə farslaşdırılması dövrü başlandı.  

Rusiya Şərqə doğru daha da irəliləmək, isti dənizlərə yol açmaq və Hindistana 
yetişmək üçün azərbaycanlıları Cənubi Qafqazdan tamamilə sıxışdırıb çıxarmaq siyasəti 
yeritməyə başladı. Bunun üçün, ilk növbədə, Cənubi Qafqazın xristian əhalisinə 
arxalandı, o cümlədən Azərbaycanın xristian-alban əhalisindən istifadə etdi. Müsəlman 
əhalinin zorla xristianlaşdırılmasına başlandı. Beləliklə, Bizans imperatorluğunun 
süqutundan sonra Cənubi Qafqazda xristian amili yenidən (bu dəfə Rusiya tərəfindən!) 
dirçəldildi. Rusiyadan xristian əhalinin Azərbaycana köçürülməsinə cəhd göstərildi. İlk 
zamanlar bu siyasət baş tutmadıqda, işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarına, xüsusən 
Qarabağın dağlıq bölgələrinə, həmçinin keçmiş İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının 
ərazisinə qonşu ölkələrdən kütləvi surətdə ermənilər köçürüldü. Türkiyə ilə həmsərhəd 
olan Qərbi Azərbaycan ərazisində - keçmiş İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ərazisində 
«Erməni vilayəti» yaradıldı. Bununla, Azərbaycan ərazisində gələcək erməni dövlətinin 
əsası qoyuldu. Bundan əlavə, 1836 ildə Azərbaycan Albaniya dövlətinin yadigarı olan 
müstəqil Alban kilsəsi ləğv olundu və erməni Qriqorian kilsəsinin tabeçiliyinə verildi. 
Beləliklə, Azərbaycanın qədim əhalisi olan xristian albanların qriqorianlaşdırılması və 
erməniləşdirilməsi üçün daha əlverişli şərait yaradıldı. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
yeni ərazi iddialarının əsası qoyuldu. Bütün bunlarla kifayətlənməyən çar Rusiyası daha 
çirkin siyasətə də əl atdı: erməniləri silahlandıraraq, türk-müsəlman əhalisi üzərinə 
qaldırdı və azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınlar törətməyə başladı. Eyni zamanda, 
Rusiyadan xristian əhalinin Azərbaycana köçürülməsinə diqqət artırıldı.  

Qacarlar İranının şahlıq rejimi də Azərbaycanın cənub torpaqlarında, mahiyyətcə, 
eyni cür siyasət həyata keçirirdi.  

Çox çəkmədən, müstəqil yaşamaq ənənələrinə malik olan Azərbaycan xalqının həm 
şimalda, həm də cənubda azadlıq mübarizəsi gücləndi. Nəticədə, əvvəllər Azərbaycana 
yiyələnmək üstündə öz aralarında qanlı müharibələr aparmış Rusiya və İran dövlətləri 
Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsinə qarşı «etibarlı» müttəfiqlərə çevrildilər.  
Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan xalqı Rusiya ağalığına və Qacarlar İranının 
şahlıq rejiminə qarşı istiqlal mücadiləsini dayandırmadı, özünün müstəqil dövlətini 
yaratmaq üçün dəfələrlə ölüm-dirim savaşına qalxdı, şəhidlər verdi. Rusiyada Birinci rus 
inqilabı (1905-07), İranda isə 1905-11-ci illər inqilabı dövründə Azərbaycan xalqı 
özünün müstəqil dövlətçiliyini bərpa etmək, azadlığa çıxaraq dünyanın yeni inkişaf 
ahənginə uyğun olan demokratik idarəçilik sistemi yaratmaq uğrunda mübarizə aparırdı.  

 

Şimali Azərbaycan - Parlamentli respublikaya doğru 
Dünya tarixinin ən dəhşətli və ən qanlı hərbi-feodal müstəmləkə rejimi olan çar 

Rusiyası da Azərbaycan xalqının dövlətçilik ənənələrini məhv edə bilmədi. Əsarət 
altına salınmış türk-müsəlman xalqlarının milli mənlik şüurunu və qədim dövlətçilik 
ənənələrini məhv etmək siyasəti yeridən Rusiya imperatorluğu Cənubi Qafqazı bu 
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siyasətin ən dəhşətli, qanlı qırğın meydanına çevirmişdi. Bu qəddar siyasətin son 
məqsədi Cənubi Qafqazı Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisindən «təmizləmək», 
bundan sonra İran və Türkiyəni aradan qaldırıb, rahatca isti dənizlərə çıxmaq, bununla 
da Rusiyanın tarixi arzusuna - Hindistana yetişmək niyyətinə nail olmaq idi. Məhz bu 
məqsədlə də, bir tərəfdən, İran və Türkiyədən kütləvi surətdə köçürülən ermənilər 
Azərbaycan torpaqlarında, əsasən Qarabağın dağlıq bölgələrində, keçmiş Naxçıvan və 
İrəvan xanlıqlarının ərazisində yerləşdirilir, Rusiya imperiyasının ayrı-ayrı 
yerlərindən müxtəlif mənşəli xristian əhali Azərbaycan ərazisinə köçürülür, digər 
tərəfdən də, yerli əhalinin xristianlaşdırılması və ruslaşdırılması siyasəti yeridilirdi. 
Ən dəhşətlisi isə bu idi ki, həmin qanlı siyasəti daha uğurla həyata keçirmək üçün, 
düşünülmüş və qabaqcadan planlaşdırılmış surətdə, ermənilərlə türk-müsəlmanlar 
arasında qırğınlar törədilirdi. Çar Rusiyası bu qırğınlarda xristian-ermənilərə hər cür 
köməklik göstərirdi. 

Ölkənin şimal-qərb hüdudlarında da eyni cür siyasət yeridilirdi. Çarizm bu regionda 
gürcü feodallarını Azərbaycan torpaqlarını tutmağa şirnikləndirir, Azərbaycan və gürcü 
xalqları arasına nifaq salmağa çalışırdı. Bir sözlə, Şimali Azərbaycan çar Rusiyasının 
milli-müstəmləkəçilik və soyqırımları siyasətinin ən dəhşətli sınaq meydanına 
çevrilmişdi.  

Buna görə də bütün Rusiya imperatorluğu ərazisində məhz qədim dövlətçilik 
ənənələrinə malik olan Şimali Azərbaycan çarizmin qəddar milli-müstəmləkə rejiminə 
qarşı milli müqavimət hərəkatının əsas mərkəzinə çevrildi. İdarə olunmağa deyil, idarə 
etməyə vərdiş etmiş Azərbaycan xalqı özünün qabaqcıl ziyalılarının başçılığı ilə bütün 
Rusiyanın türk-müsəlman xalqlarının milli azadlıq hərəkatının önünə keçdi. Bu da 
səbəbsiz deyildi. Çünki «XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri, dünyada yeni münasibətlərin 
bərqərar olduğu bir dövr kimi Azərbaycan xalqının həyatının bütün sahələrində də öz 
təsirini göstərmişdi. Bu dövrün ictimai prosesləri iri sənaye şəhərinə çevrilmiş Bakını 
bütün Qafqazın iqtisadi mərkəzi etmişdi» (Heydər Əliyev).  

İqtisadi cəhətdən bütün Rusiya imperatorluğunun ən iri və ən mühüm 
mərkəzlərindən biri olan Bakı, həm də öndə gedən ictimai-siyasi fikir mərkəzi idi. 

20-ci yüzilliyin əvvəllərində Rusiya imperatorluğu dərin hərbi-siyasi və iqtisadi 
böhrandan xilas olmaq üçün islahatlar dövrünə qədəm qoyduqda, böyük xeyriyyəçi Hacı 
Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən himayə olunan Azərbaycan ziyalıları hələ 1905-ci ildən 
başlayaraq, bütün başqa tələblərlə bərabər, ölkənin türk-müsəlman əhalisinin 
imperatorluğun mərkəzi hakimiyyət orqanlarında təmsil olunmasını, yerli idarəçiliyə və 
məhkəmə orqanlarında fəaliyyətə cəlb olunmasını tələb edir, bu sahədə ayrı-seçkiliyin, 
məhdudiyyətin aradan qaldırılması uğrunda mübarizə aparırdılar. Görkəmli hüquqşünas 
Əlimərdan bəy Topçubaşov, Əhməd bəy Ağayev, Adil xan Ziyadxanov, Əli bəy 
Hüseynzadə, Məhəmməd ağa Şahtaxtlı və bir çox digər milli ruhlu Azərbaycan ziyalıları 
bu hərəkatın önündə gedirdilər.  

Şimali Azərbaycan çarizmə qarşı öz azadlığı uğrunda ayağa qalxan bütün məzlum 
Şərq xalqlarının mübarizəsində ön cəbhəyə çevrilmişdi. Heç də təsadüfi deyil ki, Rusiya 
imperatorluğunun bütün türk-müsəlman əhalisini çarizmə qarşı birləşdirmək və bu 
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məqsədlə vahid siyasi təşkilat yaratmaq ideyası da məhz Azərbaycanda doğulmuşdu. 
1905-ci ildə ümumrusiya müsəlmanlarının Nijni Novqorodda keçirilmiş 1-ci qurultayında 
«Rusiya imperiyasında türklərin vəziyyəti və problemləri»nə həsr olunmuş əsas məruzə 
ilə məhz Azərbaycanın nümayəndəsi Əlimərdan bəy Topçubaşov çıxış etmişdi. Yeni 
yaradılmış Ümumrusiya Müsəlmanları İttifaqının («İttifaqi-müslimin») Nizamnamə və 
Proqramının yazılmasında da azərbaycanlı nümayəndələr fəal iştirak etmişdilər.  

Mürəkkəb və çətin şəraitdə aparılan gərgin mübarizə nəticəsində Azərbaycanın 
tanınmış ziyalıları Əlimərdan bəy Topçubaşov, İsmayıl xan Ziyadxanov, Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyev, Məmmədtağı Əliyev, Əsədulla bəy Muradxanov 1906-cı ildə 
Rusiyanın ilk parlamentinə - 1-ci Dövlət dumasına deputat seçilmişdilər. Azərbaycan 
xalqını Rusiya parlamentində təmsil edən yüksək təhsil görmüş bu ziyalıların ikisi 
ixtisasca hüquqşünas idi: Əlimərdan bəy Topçubaşov Peterburq Universitetinin hüquq 
fakültəsini, İsmayıl xan Ziyadxanov isə Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini 
bitirmişdilər. Rusiya Dövlət dumasının ən böyük fraksiyalarından birinə - Müsəlman 
fraksiyasına sədr Əlimərdan bəy Topçubaşov seçilmişdi. Azərbaycanlı deputatlar Duma 
tribunasından çıxış edərək, Rusiya imperatorluğunun Cənubi Qafqazda yeritdiyi milli 
qırğın siyasətini, xalqımıza qarşı ayrı-seçkiliyi, köçürmə siyasətini, bütöv bir xalqın 
hüquqsuzluğunu, kölə halına salındığını bütün açıqlığı və kəskinliyi ilə tənqid edir, 
yalnız azərbaycanlıların deyil, bütün Rusiya müsəlmanlarının mənafeyini müdafiə 
edirdilər. Deputat İsmayıl xan Ziyadxanovun Dövlət dumasında çıxış edərkən öz xalqı 
adından çar mütləqiyyətinin ünvanına söylədiyi və o zaman üçün son dərəcə böyük 
cəsarət tələb edən aşağıdakı fikirləri Cümhuriyyətə doğru gələn yolda oddan-alovdan 
keçmiş istiqlal mücahidlərinin doğma xalqı üçün kim olduqlarını çox aydın göstərir: 
«Biz (Azərbaycan) bir əsr əvvəl işğal edilmişik. Bizə heç bir hüquq verilməmişdir. Kölə 
halına salınmışıq. Milli varlığımıza təcavüz edilmişdir. Bir sıra ali məktəbə qəbul 
olunmağımıza qadağa qoyulmuşdur. Dövlət idarələrində türk məmurlarına rast gəlmək 
mümkün deyildir. Torpaq azlığından əziyyət çəkirik. Lakin buraya (Azərbaycana) 
Rusiyadan axın-axın kəndlilər köçürülür. Bilavasitə dövlətin əli ilə törədilən milli 
qırğın zəminində qana boyanmış bu torpaqlarda rus kəndliləri üçün planlaşdırdığınız 
yaşayış məntəqələri quracaqsınız. Bu, hökumətin gizli surətdə hazırlayıb həyata 
keçirdiyi «parçala və hökmranlıq et!» idarə tərzindən başqa bir şey deyildir. İki ildən 
bəri qan dəryasında boğulan Vətənimdə insan cəsədlərinin üstündən keçirik. Artıq 
səbrimiz tükənmişdir». 

2-ci Dövlət dumasının üzvləri Fətəli xan Xoyski, Xəlil bəy Xasməmmədov, Mustafa 
Mahmudov, Məhəmməd ağa Şahtaxtlı və Zeynal Zeynalov da, öz sələfləri kimi, çarizmin 
bütün sahələrdə, o cümlədən dövlət idarəçiliyində yeritdiyi milli və dini ayrı-seçkilik 
siyasətinə qarşı kəskin etirazlarını bildirirdilər. 

Azərbaycandan olan deputatların bütün Rusiyanın türk-müsəlman əhalisinin 
hüquqsuzluğuna qarşı kəskin çıxışları və bunun güclü oyadıcı təsirinin çarizmi vahiməyə 
salması, başqa səbəblərlə yanaşı, 1-ci və 2-ci Dövlət dumalarının buraxılmasında az rol 
oynamamışdı. Məhz buna görə də növbəti, 3-cü Dumaya seçkilər zamanı imperatorluğun 
türk-müsəlman əhalisinin yaşadığı Mərkəzi Asiya, Sibir və digər regionlar seçki 
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hüququndan məhrum edilmiş, Bakıya isə öz nümayəndəsini irəli sürmək hüququ 
verilməmişdi. Elə həmin səbəbə görə də, əvvəlkilərdən fərqli olaraq, 3-cü Dövlət 
dumasında bütün Cənubi Qafqazın müsəlman əhalisini yalnız bir deputat  Xəlil bəy 
Xasməmmədov təmsil edirdi. 4-cü Dövlət dumasında isə bütün Cənubi Qafqaz 
müsəlmanlarının yeganə nümayəndəsi Məmməd Yusif Cəfərov idi. 

Rusiyanın Dövlət dumalarına  seçilmiş azərbaycanlı deputatların, demək olar ki, 
hamısı milli-istiqlal hərəkatının ən qabaqcıl nümayəndələri idilər. Duma deputatları 
Əlimərdan bəy Topçubaşov, İsmayıl xan Ziyadxanov, Fətəli xan Xoyski, Xəlil bəy 
Xasməmmədov, Məmməd Yusif Cəfərov peşəkar hüquqşünaslar idilər. Məhəmməd ağa 
Şahtaxtlı isə Sarbonna Universitetinin dinləyicisi olmuş, Leypsiq Universitetinin fəlsəfə 
fakültəsini bitirmişdi. 

Beləliklə, Birinci dünya müharibəsinin (1914-18) gedişində «xalqlar həbsxanası» 
olan Rusiya imperatorluğunun dağılması üçün real tarixi şərait yaranarkən, Azərbaycan 
xalqı həm qədim dövlətçilik ənənələrinə görə, həm də qabaqcıl oğullarının ən müasir 
idarəçilik mədəniyyətinə yiyələnməsi baxımından müstəqil dövlət halında yaşamağa 
hazır idi. 

İran şahlığının tərkibinə qatılmış olan və Qacarlar sülaləsi tərəfindən idarə edilən 
Cənubi Azərbaycandan fərqli olaraq, Şimali Azərbaycan Rusiya ağalığı dövründə 
Rusiyanın və onun vasitəsilə Qərbin yeni demokratik dövlət quruculuğu ənənələri ilə, 
parlament mədəniyyəti ilə yaxından tanış ola bilmişdi. «XIX əsrdən başlanan mürəkkəb 
ictimai-siyasi proseslərin gedişi Azərbaycan cəmiyyətində əsaslı dəyişikliklərə gətirib 
çıxardı, yeni mühitdə formalaşan görkəmli ictimai və siyasi xadimlərimiz əsrin çağırış və 
tələblərinə layiqincə cavab verməyə qadir oldular. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
qurulması üçün münbit zəmin yarandı» (Heydər Əliyev). 

Azərbaycan ziyalılarının mühüm bir hissəsi, o cümlədən Əlimərdan bəy Topçu-
başov başda olmaqla, peşəkar hüquqşünaslar Rusiyanın Dövlət dumalarında zəngin 
parlamentçilik təcrübəsi qazanmışdılar. Onlar nifrət etdikləri və qəddar milli müstəmləkə 
zülmünün hökm sürdüyü Rusiya mütləqiyyətindən tamamilə fərqlənən, bütün hüquq və 
azadlıqların təmin olunduğu ən demokratik respublika sistemi yaratmaq istəyirdilər və 
buna hazır idilər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xadimlərinin demokratik dövlət 
qurmaq ideyaları onların hələ Rusiya Dövlət dumalarında fəaliyyət göstərdikləri dövrdə 
formalaşmışdı. Buna görə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamentli respublika 
kimi formalaşması tarixi reallıqdan doğurdu. Çarizmin devrilməsindən sonrakı 
hadisələrin real inkişafı da işi buna doğru aparırdı. 

28 may 1918-ci il: müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika - Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti elan olunur 

1917-ci ilin fevralında Rusiyada Romanovlar mütləqiyyəti devrildi. Ölkədə 
demokratik respublika tipli dövlət forması yaratmaq üçün Müəssislər məclisinə seçkilər 
keçirilməsi qərara alındı. Monarxiya rejimi aradan qaldırıldıqdan sonra hakimiyyətə 
gələn Müvəqqəti hökumət Cənubi Qafqazın idarəçiliyi üzrə Xüsusi Komitə (Xüsusi 
Zaqafqaziya Komitəsi) yaratdı. Lakin Müvəqqəti hökumət uzun müddət hakimiyyətdə 
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qala bilmədi. 1917-ci ilin oktyabrındakı hakimiyyət çevrilişi nəticəsində Cənubi 
Qafqazdan Rusiyanın Müəssislər Məclisinə seçilən deputatlar Petroqrada və Moskvaya 
gedə bilmədilər. Bolşeviklər Müəssislər Məclisini buraxdıqdan sonra onlar 1918-ci il 
fevralın 23-də Tiflisdə Cənubi Qafqazın ali hakimiyyət orqanı olan Zaqafqaziya seymini, 
başqa sözlə Zaqafqaziya parlamentini yaratdılar.  

Zaqafqaziya seymində Müsəlman fraksiyasını Rusiyanın Müəssislər Məclisinə 
seçkilər zamanı Azərbaycanın, həmçinin bütün Cənubi Qafqazın bir milyondan çox türk-
müsəlman seçicisinin səsini qazanmış 44 deputat təmsil edirdi. Xalqın seçdiyi deputat-
lardan ibarət olan Zaqafqaziya seyminin Müsəlman fraksiyası, əslində, Zaqafqaziya 
Müsəlman Şurası idi və bütün Cənubi Qafqazın müsəlman parlamenti funksiyasını yerinə 
yetirirdi.  

Maraqlı və eyni zamanda qanunauyğun hal idi ki, Dövlət dumalarında olduğu kimi, 
Qafqazın ümumi mənafeyi ilə bağlı məsələlərdə Zaqafqaziya seyminin də ən fəal və ən 
ardıcıl üzvləri Azərbaycan nümayəndələri idilər. Məhz onların tələbi ilə 1918-ci il aprelin 
22-də Zaqafqaziya seymi Cənubi Qafqazın müstəqilliyini elan etdi və Zaqafqaziya 
Demokratik Federativ Respublikası yaradıldı. Lakin istər daxili, istərsə də xarici siyasət 
sahəsində kəskin milli mənafe ziddiyyətlərinin olması Zaqafqaziya seymi və Birləşmiş 
Zaqafqaziya Cümhuriyyəti hökumətinin konkret addımlar atmasına imkan vermədi. 
Nəticədə, gürcü nümayəndələr Seymdən çıxdılar və 1918-ci il mayın 26-da Gürcüstanın 
müstəqilliyini elan etdilər. 

Mayın 27-də  Seymin Müsəlman fraksiyasının üzvləri də özlərinin ayrıca iclaslarını 
keçirdilər və Azərbaycanın müstəqilliyini elan etmək qərarına gəldilər. Bu məqsədlə 
Zaqafqaziya seyminin Müsəlman fraksiyası özünü Azərbaycan Milli Şurası, daha 
doğrusu, Azərbaycan Parlamenti elan etdi. Bununla, əslində, Azərbaycanın ilk Parlamenti 
yarandı və ilk parlamentli respublikanın bünövrəsi qoyuldu. 1918-ci il mayın 27-də 
keçirilən həmin iclasda Azərbaycan Milli Şurasının sədri seçildi. Bu zaman Batumda 
danışıqlar aparan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qiyabi olaraq Milli Şuranın sədri seçildi. 
Həsən bəy Ağayev və Mir Hidayət Seyidov isə sədrin müavinləri təsdiq olundular. 
Azərbaycan Milli Şurasının mayın 27-də keçirilən iclasında, eyni zamanda, Fətəli xan 
Xoyski yekdilliklə Milli Şuranın icra orqanının sədri seçildi. İcra orqanının tərkibinə 
Məmməd Həsən Hacınski, Nəsib bəy Yusifbəyli, Xəlil bəy Xasməmmədov, Məmməd 
Yusif Cəfərov, Xudadat bəy Məlik-Aslanov, Camo bəy Hacınski, Əkbər ağa 
Şeyxülislamov, Xosrov Paşa bəy Sultanov daxil idilər. 

Mayın 28-də Həsən bəy Ağayevin sədrliyi ilə Azərbaycan Milli Şurasının tarixi 
iclası keçirildi. Həsən bəy Ağayev (sədr), Mustafa Mahmudov (katib), Fətəli xan Xoyski, 
Xəlil bəy Xasməmmədov, Nəsib bəy Yusifbəyli, Mir Hidayət Seyidov, Nəriman bəy 
Nərimanbəyov, Heybətqulu bəy Məmmədbəyov, Mehdi bəy Hacınski, Ələsgər bəy 
Mahmudbəyov, Aslan bəy Qardaşov, Sultan Məcid Qənizadə, Əkbər ağa Şeyxülislamov, 
Mehdi bəy Hacıbababəyov, Məmməd Yusif Cəfərov, Xudadat bəy Məlik-Aslanov, 
Rəhim bəy Vəkilov, Həmid bəy Şahtaxtinski, Firidun bəy Köçərli, Camo bəy Hacınski, 
Şəfi bəy Rüstəmbəyov, Xosrov Paşa bəy Sultanov, Cəfər bəy Axundov, Məhəmməd 
Məhərrəmov, Cavad bəy Məlik-Yeqanov və Hacı Səlim Axundzadənin iştirak etdiyi 
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həmin iclasda Azərbaycanın İstiqlal bəyannaməsi qəbul edildi (Sultan Məcid Qənizadə 
və Cəfər bəy Axundov səsvermədə bitərəf qaldılar). Həmin dövrdə Əqdnamə və ya 
Misaqi-milli adlanan bu sənədi Həsən bəy Ağayev, Fətəli xan Xoyski, Nəsib bəy 
Yusifbəyli, Camo bəy Hacınski, Şəfi bəy Rüstəmbəyov, Nəriman bəy Nərimanbəyov, 
Cavad bəy Məlik Yeqanov, Mustafa Mahmudov imzaladılar. 

İstiqlal bəyannaməsi bütün türk-müsəlman dünyasında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda 
ən demokratik respublika idarə üsulunun-parlamentli respublikanın yaradılacağından 
xəbər verirdi.Azərbaycan Milli Şurasının İstiqlal bəyannaməsində deyilirdi: 

1. Bu gündən etibarən Azərbaycan xalqı hakimiyyət hüququna malik olduğu kimi, 
Cənub-Şərqi Zaqafqaziyanı əhatə edən Azərbaycanda tam hüquqlu müstəqil bir dövlətdir.  

2. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin idarə forması Xalq Cümhuriyyətidir.  
3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün millətlərlə, xüsusilə qonşu olduğu millətlər 

və dövlətlərlə mehriban münasibətlər yaratmaq əzmindədir. 
4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milliyyətindən, məzhəbindən, sinfindən, 

silkindən və cinsindən asılı olmayaraq öz sərhədləri daxilində yaşayan bütün 
vətəndaşlarına siyasi hüquqlar və vətəndaşlıq hüququ təmin edir. 

5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz ərazisi daxilində yaşayan bütün millətlərin 
sərbəst inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. 

6. Müəssislər Məclisi toplanıncaya  qədər Azərbaycanın başında xalqın seçdiyi Milli 
Şura və Milli Şura qarşısında məsuliyyət daşıyan Müvəqqəti hökumət durur. 

Azərbaycanın istiqlal mübarizəsi tarixinin bu dəyərli və parlaq sənədinə bütün 
Azərbaycan tarixşünaslığında ən obyektiv tarixi qiyməti ilk dəfə olaraq Prezident Heydər 
Əliyev vermişdir: «Azərbaycan Milli Şurasının qəbul etdiyi tarixi bəyannamə yeni 
yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin daxili və xarici siyasətinin başlıca 
prinsiplərini bütün dünyaya bildirdi. Bəyannamədə elan edilmiş prinsiplər Azərbaycan 
xalqının öz müqəddəratını müəyyən etmək, insanların hüquq bərabərliyinə hörmət, bütün 
xarici dövlətlərlə, habelə qonşu xalqlarla dinclik və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq, 
bir-birinin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmaq prinsipləri Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin beynəlxalq nüfuzunu artırdı» (Heydər Əliyev).  

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

Fətəli xan Xoyski Nazirlər Şurasının sədri və daxili işlər naziri;  
Xosrov Paşa bəy Sultanov Hərbi nazir ; 
Məmməd Həsən Hacınski Xarici işlər naziri; 
Nəsib bəy Yusifbəyli Maliyyə və xalq maarifi naziri; 
Xəlil bəy Xasməmmədov Ədliyyə naziri;  
Məmməd Yusif Cəfərov Ticarət və sənaye naziri; 
Əkbər ağa Şeyxülislamov Əkinçilik və əmək naziri; 
Xudadat bəy Məlik Aslanov Yollar və poçt teleqraf naziri; 
Camo bəy Hacınski Dövlət nəzarəti naziri.  
Yenicə yaradılmış Cümhuriyyət Hökumətinin başçısı Fətəli xan Xoyski 1918-ci il 



 12 

mayın 30-da bir sıra dövlətlərin xarici işlər nazirlərinə radioqram göndərərək, 
Azərbaycanın müstəqil dövlət elan olunduğunu bəyan etdi. Konstantinopol (İstanbul), 
Berlin, Vyana, Paris, London, Roma, Vaşinqton, Sofiya, Buxarest, Tehran, Madrid, 
Haaqa, Moskva, Stokholm, Kiyev, Kristianiya (Oslo), Kopenhagenə və Tokioya 
göndərilən həmin radioqramda, eyni zamanda, bildirilirdi ki, Cümhuriyyət Hökuməti, 
müvəqqəti olaraq, Yelizavetpolda (Gəncə) fəaliyyət göstərəcəkdir. Bundan əlavə, xarici 
işlər naziri M.H.Hacınski Türkiyənin xarici işlər naziri Əhməd Nəsimi bəydən məxfi 
teleqramla xahiş etdi ki, Avropa dövlətlərinin paytaxtlarındakı türk səfirlikləri 
Azərbaycanın həmin ölkələrdəki nümayəndəlikləri funksiyasını da öz üzərlərinə 
götürsünlər. 

Beləliklə, Şimali Azərbaycanda 100 ildən artıq bir dövr ərzində davam etmiş azadlıq 
mübarizəsi nəticəsində, çox mürəkkəb bir tarixi şəraitdə Azərbaycanın şimal 
torpaqlarının bir hissəsində xalqın qədim dövlətçilik ənənələri yenidən, özü də bu dəfə 
parlamentli respublika formasında dirçəldi.  

Cümhuriyyət xadimlərinin çox böyük tarixi xidməti bu idi ki, onlar yurdun 
şimalında Rusiya işğalından sonrakı dövrdə qəsdən unutdurulmuş müqəddəs 
«Azərbaycan» möhürünü xalqa qaytardılar. Xalqın dirçəldilən yeni dövləti dünyanın 
siyasət meydanına «Azərbaycan» adı ilə qədəm qoydu.  

Cümhuriyyət xadimləri Azərbaycan tarixində parlament mədəniyyətinin də əsasını 
qoydular. Onlar İstiqlal bəyannaməsinin 6-cı bəndində «Azərbaycanın başında xalqın 
seçdiyi Milli Şura durur» fikrini qanuniləşdirməklə, Milli Şuranın ilk Azərbaycan 
Parlamenti olduğunu, həm də onun elan etdiyi Cümhuriyyətin Azərbaycan xalqının 
qanuni dövləti olduğunu təsdiq etdilər.  

 

Gənc respublikanın ilk addımları 
 

Gənc Azərbaycan dövləti son dərəcə mürəkkəb daxili və beynəlxalq şəraitdə 
doğulmuşdu. Bakıda hakimiyyəti Stepan Şaumyanın başçılıq etdiyi daşnak-bolşevik 
güruhu ələ keçirmiş və Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinə qarşı dəhşətli 
soyqırımına başlamışdı. Çar generalları tərəfindən silahlandırılmış erməni quldur 
dəstələri Şərqi Anadolunun, Cənubi və Qərbi Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinə 
qarşı qanlı qırğını - soyqırımını davam etdirirdilər. On minlərlə türk-müsəlman əhali 
ancaq milli və dini mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilir və əmlakları talan edilir, yüzlərlə 
yaşayış məntəqələri, maddi mədəniyyət abidələri, Azərbaycan xalqının əsrlər boyunca 
yaratdığı mənəvi sərvətlər yerlə yeksan olunurdu. Azərbaycan xalqının cəlladları olan 
Stepan Şaumyan və Andronik Ozanyan əlbir fəaliyyət göstərirdilər. Azərbaycan xalqı 
fiziki cəhətdən tamamilə məhv edilmək təhlükəsi qarşısında qalmışdı. Neft Bakısını ələ 
keçirməyə çalışan xarici qüvvələr arasındakı rəqabət daha da kəskinləşməkdə və bütün 
Cənubi Qafqaz üçün yeni təhlükə - bolşevik Rusiyasının təcavüzü təhlükəsi yaxınlaş-
maqda idi. Azərbaycan xalqı öz tarixinin ağır yolayrıcında qalmışdı: ya milli qurtuluş, 
ya da ki, məhv edilərək Cənubi Qafqazın etnik-siyasi xəritəsindən tamamilə silinib 
götürülmək! Azərbaycanı müstəqil dövlət elan etmiş Cümhuriyyət xadimləri məhz belə 
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bir tarixi şəraitdə çaşqın vəziyyətə düşmüş və çıxış yolu tapa bilməyən xalqın önünə 
keçdilər. 

1918 il iyunun 16-da Milli Şura və Hökumət özünün fəaliyyət mərkəzini Tiflisdən 
Gəncəyə köçürdü. Gəncədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixində ilk Hökumət 
böhranı baş verdi. Bu zaman Batum müqavilələrinin (1918) şərtlərinə əsasən, 
soyqırımına məruz qalan Azərbaycan xalqının köməyinə gələn və artıq Gəncədə olan 
Qafqaz İslam Ordusunun baş komandanı Nuru paşa ilə Milli Şura üzvləri arasında fikir 
ayrılığı yarandı. Hökumətin inqilabi tədbirlər həyata keçirəcəyindən ehtiyat edən 
Azərbaycan burjuaziyası və mülkədarları nümayəndələrinin işə qarışması və bunun 
nəticəsində Nuru paşa ilə Azərbaycan Milli Şurası və Höküməti arasında ixtilaf 
yaranması vəziyyəti daha da ağırlaşdırdı. Çətinliklə qazanılmış istiqlalın itirilməsi 
təhlükəsi yarandı. İyunun 17-də M.Ə.Rəsulzadənin başçılığı ilə Milli Şuranın keçirdiyi 
qızğın müzakirələrdən sonra böhran, çox çətinliklə, aradan qaldırıldı. Ölkədə yaranmış 
real vəziyyəti və konkret tarixi şəraiti nəzərə alan Azərbaycan Milli Şurası iyunun 17-də 
Gəncədə iki mühüm qərar qəbul etməyə məcbur oldu: öz fəaliyyətini müvəqqəti olaraq 
dayandırdı; bütün hakimiyyəti (həm qanunvericilik, həm də icra hakimiyyətini) 
Müəssislər Məclisi çağırılanadək Fətəli xan Xoyskinin sədrliyi ilə yaradılmış yeni ikinci 
Müvəqqəti hökumətə həvalə etdi. Hökumətin tərkibi belə idi: Nazirlər Şurasının sədri 
Fətəli xan Xoyski; nazirlər Məmməd Həsən Hacınski, Nəsib bəy Yusifbəyli, Əlimərdan 
bəy Topçubaşov, Behbud xan Cavanşir, Xəlil bəy Xasməmmədov, Xosrov Paşa bəy 
Sultanov, Xudadat bəy Rəfibəyov, Xudadat bəy Məlik Aslanov, Ağa Aşurov, Əbdüləli 
bəy Əmircanov, Musa bəy Rəfiyev.  

Azərbaycan Milli Şurası çətinliklə əldə olunmuş istiqlalın itirilməsindən ehtiyat 
edərək, o zaman həm də qərara aldı ki, qısa müddət ərzində Müəssislər Məclisi 
çağırılmalı və o vaxta qədər isə Fətəli xan Xoyski Hökuməti hakimiyyəti öz əlində 
saxlamalı, heç kimə güzəştə getməməlidir. Azərbaycan Milli Şurası, eyni zamanda,  
Hökumətin hüquq və səlahiyyətlərini də konkret şəkildə müəyyənləşdirmişdi. Hökumət 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, mövcud siyasi azadlıqları ləğv edə bilməzdi və aqrar 
məsələ, həmçinin bunun kimi digər mühüm məsələlər barədə inqilabi qanunları 
dəyişdirmək hüququna malik deyildi. Qalan məsələlərdə isə Hökumətə müstəqil hərəkət 
etmək səlahiyyəti verilirdi. Müvəqqəti hökumət altı aydan gec olmayaraq Müəssislər 
Məclisi çağırmalı idi. 

Beləliklə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk Parlamenti olan Azərbaycan Milli 
Şurası özünün ilk addımlarını atmağa başladı. Azərbaycan Milli Şurasının 1918 il mayın 
27-dən iyunun 17-dək davam edən və cəmi 20 günlük ilk fəaliyyəti dövründə cəmi 7 
iclası keçirildi və bu iclaslarda başlıca olaraq iki mühüm qərar qəbul edildi: birincisi 
Azərbaycanın istiqlalı elan olundu və İstiqlal bəyannaməsi qəbul edildi; ikincisi  Fətəli 
xan Xoyski başda olmaqla ilk Azərbaycan Hökuməti formalaşdırıldı və 1813 ildən sonra 
ilk dəfə olaraq Azərbaycanın müstəqil idarə olunmasına başlandı. Azərbaycanın bir 
hissəsində - Şimali Azərbaycanda respublika quruluşu yaradıldı.  

1918 il iyunun 17-də hakimiyyətə başlayan Fətəli xan Xoyskinin başçılıq etdiyi 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin İkinci Hökuməti çox ağır bir beynəlxalq və daxili 
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şəraitdə, faktiki olaraq, soyqırımı taleyini yaşayan Azərbaycan xalqını tarixin qanlı 
burulğanından çıxarmaq məsuliyyətini öz üzərinə götürməli oldu. Vəziyyəti daha da 
mürəkkəbləşdirən bu idi ki, Bakıda Stepan Şaumyanın başçılıq etdiyi bolşevik-daşnak 
rejiminin ermənilərdən ibarət olan silahlı qüvvələri Gəncəyə doğru yürüşə 
başlamışdılar. Artıq Göyçay ətrafında qanlı döyüşlər gedirdi. Belə bir şəraitdə, təcili 
olaraq, müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğuna başlandı. Hökumət yaranmış 
vəziyyətdən çıxmaq üçün elə ilk günlərdən qəti tədbirlərə əl atdı. İyunun 19-da bütün 
Azərbaycan ərazisində hərbi vəziyyət elan olundu. İyunun 21-də qırmızı parça 
üzərində ağ aypara və ağ səkkizguşəli ulduz təsvir olunan bayraq azad Azərbaycanın 
dövlət rəmzlərindən biri kimi qəbul olundu. İyunun 26-da Müsəlman hərbi korpusu 
Əlahiddə Azərbaycan Korpusuna çevrildi və həmin korpusun komandirinə general 
rütbəsi verildi. Diviziya komandiri səlahiyyətlərinə malik olan Azərbaycan 
Korpusunun komandiri Hökumətin xüsusi tapşırığını yerinə yetirməyə başladı ki, bu 
da, faktiki olaraq, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin yaradılması demək idi. İyunun 27-
də Azərbaycan-türk dili dövlət dili elan olundu. Dövlət quruculuğu daha da 
genişləndirildi. Türkiyədən dərsliklər gətirmək və müəllimlər dəvət etmək barədə 
qərar qəbul olundu. Məktəblər milliləşdirildi. Yeni müəllim kursları və məktəblər 
açıldı. Yelizavetpol və Qaryaginin tarixi adları bərpa olunaraq yenidən Gəncə və 
Cəbrayıl adlandırıldı. Milli orduya səfərbərlik keçirildi. İyul ayının 15-də Fövqəladə 
Təhqiqat Komissiyası yaratmaq barədə qərar qəbul olundu. Komissiya Birinci dünya 
müharibəsi (1914-18) dövründə bütün Cənubi Qafqaz ərazisində türk-müsəlman 
əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı vəhşiliklərini və onların əmlakının talan olunması 
məsələlərini araşdırıb, cinayətkarları məhkəmə məsuliyyətinə cəlb etməli idi. 
Hökumətin bu qərarı ilə, əslində, azərbaycanlılara qarşı soyqırımlarına hüquqi qiymət 
verilməsinin əsası qoyuldu. Bundan əlavə, Hökumətin nəzarəti altında olan ərazidə 
vəziyyəti sabitləşdirmək, nəqliyyat, poçt-teleqraf rabitəsi yaratmaq üçün də bir sıra 
mühüm tədbirlər görüldü. Avqustun 11-də hərbi mükəlləfiyyət haqqında qərar qəbul 
olundu. Avqustun 23-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin vətəndaşlığı haqqında 
qanun qəbul olundu. Tarixən çox qısa vaxt ərzində həyata keçirilən bütün bu 
tədbirlərə baxmayaraq, Fətəli xan Xoyski hökumətinin başlıca vəzifəsi Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin hakimiyyətini ölkənin bütün ərazisində bərqərar etmək, Bakını 
və onun ətraflarını Azərbaycan xalqının düşmənlərindən təmizləmək idi. Bu isə asan 
məsələ deyildi. Çünki Qafqaz İslam Ordusunun və Azərbaycan Hökumətinin hərbi 
planlarından xəbərdar olan Stepan Şaumyan Cümhuriyyət Hökumətinə əl-qol açmaq 
imkanı verməmək üçün Bakı Sovetinin, əsasən, ermənilərdən ibarət olan yaxşı 
silahlanmış bolşevik-daşnak qoşunlarına Gəncə üzərinə yürüş əmri vermişdi. 
Kürdəmir artıq daşnakların əlinə keçmişdi (1918, 12 iyun). Lakin Göyçay uğrunda 
gedən qanlı döyüşlərdə türk və azərbaycanlılardan ibarət Qafqaz İslam Ordusu xalq 
könüllülərinin fəal köməyi ilə  bolşevik daşnak hərbi birləşmələrini darmadağın etdi. 
İyunun 20-də Şamaxı azad olundu. Bakıya yol açıldı. Türk əsgərlərinin Azərbaycan 
hərbi qüvvələri ilə birlikdə həyata keçirdiyi müzəffər İstiqlal yürüşünün növbəti 
hədəfi Bakı idi. 
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Bakı düşməndən azad olunur, geniş tərkibli parlament fəaliyyətə başlayır 
1918-ci il sentyabrın 15-də ağır döyüşlərdən sonra Qafqaz İslam Ordusu 

Azərbaycan hərbi qüvvələri və xalq könüllü dəstələrinin birləşmiş qüvvələri Bakını azad 
etdi. Şəhər Stepan Şaumyanın bolşevik-daşnak rejimindən sonra hakimiyyəti ələ keçirən 
və ingilis generalı Denstervilin hərbi qüvvələrinin müdafiə etdiyi daşnak və eser-
menşevik tör-töküntülərindən - «Sentrokaspi diktaturası»ndan təmizləndi.  

1918-ci il sentyabrın 17-də Fətəli xan Xoyski kabinetinin təşkilindən üç ay sonra 
Cümhuriyyət Hökuməti Bakıya köçdü. Bakı paytaxt elan olundu. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin hakimiyyət dairəsi genişləndi. Noyabrın 9-da Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin iyunda qəbul edilmiş dövlət bayrağı üzərində aypara və səkkizguşəli 
ulduz təsviri olan üçrəngli bayraqla əvəz olundu. İctimai-siyasi, iqtisadi və mədəni 
həyatın müxtəlif sahələrində quruculuq işləri daha da genişləndirildi. Parlamentli 
respublika idarəçiliyinin hüquqi norma və qaydalarına sadiq qalan Fətəlixan Xoyski 
hökuməti, eyni zamanda, Müəssislər Məclisinin çağırılması üçün hazırlıq görməyə 
başladı. Bu məqsədlə xüsusi komissiya yaradıldı. Milli Şuranın 1918-ci il 17 iyun tarixli 
qərarından hələ 6 ay keçməmiş, daha doğrusu, Hökumətin təkbaşına hakimiyyəti davam 
etdirmək səlahiyyəti olduğu halda, Fətəli xan Xoyskinin təşəbbüsü və müraciətinə əsasən, 
1918-ci il noyabrın 16-da Azərbaycan Milli Şurası yenidən fəaliyyətə başladı. Hökumətin 
sədri F.Xoyskinin təklifi ilə Azərbaycan Milli Şurası Müəssislər Məclisi çağırmaq işini 
öz üzərinə götürdü. Lakin Azərbaycan Hökuməti bütün bu tədbirləri olduqca mürəkkəb 
tarixi şəraitdə həyata keçirirdi. Məsələ burasında idi ki, Bakının azad olunması 
nəticəsində yaranmış əlverişli daxili vəziyyət uzun sürmədi. Birinci dünya müharibəsində 
(1914-18) məğlub olan Türkiyə Mudros barışığına (1918) əsasən öz hərbi qüvvələrini 
Cənubi Qafqazdan, o cümlədən Bakıdan çıxarmalı oldu. Cənubi Qafqaz Böyük 
Britaniyanın təsir dairəsinə keçdi. Müttəfiqlərin razılığına əsasən, bu zaman İranın Ənzəli 
limanında olan ingilis hərbi qüvvələrinin komandanı general Tomsona Bakını tutmaq 
əmri verildi. İngilis generalının tələbi ilə Osmanlı və Azərbaycan hərbi qüvvələri Bakını 
tərk etdilər. 1918-ci il noyabrın 17-də general Tomsonun hərbi qüvvələri Bakıya daxil 
oldu. Bakıda Tomsonun başçılıq etdiyi ingilis general-qubernatorluğu yaradıldı. Bakı 
şəhəri və onun neft mədənləri ingilislərin nəzarətinə keçdi. Azərbaycanın istiqlalının 
əleyhinə olan qüvvələr, xüsusən daşnaklar yenidən fəallaşdılar. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müqəddəratı üçün yaranmış həmin ağır şəraitdə 
Fətəli xan Xoyski Hökuməti müvazinətini itirmədi. Dövlət quruculuğu davam etdirildi. 
Azərbaycan Milli Şurasının 1918-ci il noyabrın 19-da M.Ə.Rəsulzadənin sədrliyi ilə 
keçirilən iclasında Azərbaycan parlamentçiliyi tarixinin çox mühüm qərarları qəbul 
olundu. O zaman Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti fövqəladə dərəcədə çətin və mürəkkəb 
şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, son dərəcə demokratik inkişaf yolu tutdu. 19 
noyabr tarixli həmin iclasda qeyd olundu ki, Azərbaycanın əhalisi yalnız 
azərbaycanlılardan ibarət olmadığı üçün Azərbaycan Milli Şurasında qeyri millətlər də 
təmsil olunmalıdır, daha doğrusu, Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün xalqlar 
Parlamentdə təmsil olunmalıdır. Azərbaycan Milli Şurası ölkə əhalisinin (2 milyon 750 
min nəfər) hər 24 min nəfərinə 1 nəfər nümayəndə hesabı ilə 120 deputatdan ibarət 



 16 

olmalı idi. Onlardan 80 nəfər türk-müsəlman əhalini, 21 nəfər erməniləri, 10 nəfər rusları, 
1 nəfər almanları və 1 nəfər yəhudiləri təmsil etməli idi. Hətta, sayları çox az olduğu 
üçün, Parlament seçkilərində iştirak etmək hüququ olmayan gürcülər və polyakların da 
hərəsinin Parlamentdə bir deputatla təmsil olunması qərara alındı.  

Azərbaycan Milli Şurasının 1918-ci il 19 noyabr tarixli iclasının qanununa əsasən, 
hələ 1917-ci ilin sonlarında Ümumrusiya Müəssislər Məclisinə seçilmiş 44 nəfər türk-
müsəlman deputat birbaşa yeni yaradılacaq Parlamentin tərkibinə daxil edilirdi. 
Müsəlmanlar üçün nəzərdə tutulmuş qalan 36 deputat və başqa millətlərin nümayəndələri 
yenidən seçilməli idi. Yeni Parlamentin formalaşdırılması 1918-ci il dekabrın 3-də başa 
çatdırılmalı idi.  

Göründüyü kimi, 1918-ci ilin mart soyqırımından hələ cəmi yarım il keçməsinə 
baxmayaraq, Azərbaycan Parlamentində 21 nəfər erməni nümayəndəsinin iştirakına yol 
açılırdı. O zamankı tarixi şəraitdə atılan bu addım Azərbaycan xalqının demokratik 
təbiətinə, insan haqlarına nə qədər dərin hörmətlə yanaşmasına parlaq sübutdur. 

Parlament demokratiyasının bu parlaq faktı M.Ə.Rəsulzadənin yeni Parlamentin 
çağırılması ilə bağlı olaraq 1918-ci il noyabrın 29-da xalqa etdiyi müraciətdə də əks 
olunmuşdu: «... bizə fəlakət və səfalətdən başqa bir şey verməyən ədavət və ixtilafı bir 
tərəfə qoyaq. Tarix hamımızı bir yerdə yaşamaq məcburiyyətində qoyub. Yeni başlayan 
həyatın təbii məşəqqətlərini asanlıqla çəkmək üçün yaşayışımızı aqil və insani əsaslar 
üzərində quraq, bir-birimizi sevək, ehtiram edək. Milli və məzhəb fərqlərinə baxmayaraq, 
bütün Azərbaycan vətəndaşları bir vətənin övladlarıdır. Ömumi vətəndə müştərək 
həyatlarını qurmaq və öz səadətlərinə birlikdə yetişmək üçün onlar bir-birlərinə əl 
uzatmalı və yardım etməlidirlər». 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan əhalisinə müraciətində bildirirdi ki, 
azlıqda qalan millətlərin və məmləkətin bütün vilayətlərinin nümayəndələrinin də təmsil 
olunacağı yeni Parlament yurdumuzun sahibi olacaq, onun müqəddəratını həll, 
Hökumətini təşkil və mənafeyini müdafiə edəcək.  

1918-ci il dekabrın 7-də saat 13.00-da H.Z.Tağıyevin qızlar məktəbinin binasında 
(hazırda Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun yerləşdiyi bina) Azərbaycan Parlamentinin 
təntənəli açılışı oldu. Bu, bütün müsəlman Şərqində o dövrün ən demokratik prinsipləri 
əsasında formalaşdırılmış ilk Parlament idi. Azərbaycan Milli Şurasının 1918 il 19 
noyabr tarixli qanununa əsasən, Parlamentdə ölkə ərazisində yaşayan bütün xalqlar, hətta 
sayca çox az olduqlarına görə Parlament seçkilərində iştirak etmək hüququ olmayan 
xalqlar da təmsil olundular. Cümhuriyyət Parlamentində yerlər aşağıdakı kimi 
bölüşdürülmüşdü: türk-müsəlman əhali 80, ermənilər 21, ruslar 10, almanlar 1, yəhudilər  
1, gürcülər 1, polyaklar  1, Bakı həmkarlar ittifaqları 3, Bakı Neft Sənayeçiləri Şurası və 
Ticarət-Sənaye İttifaqı 2. 

Parlamentin açılışında Azərbaycan Milli Şurasının sədri M.Ə.Rəsulzadə geniş təbrik 
nitqi söylədi. «Müsavat» fraksiyasının təklifi ilə bu zaman səfərdə olan Əlimərdan bəy 
Topçubaşov, qiyabi olaraq, Parlamentin sədri, Həsən bəy Ağayev isə onun birinci 
müavini seçildi. Rəhim bəy Əlağa oğlu Vəkilov Parlamentin katibi təsdiq olundu. 
Ə.Topçubaşov Azərbaycanda olmadığı üçün Parlamentin fəaliyyətinə H.Ağayev 
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rəhbərlik etdi. Parlamentin ilk iclasında Fətəli xan Xoyski Hökumətinin istefası qəbul 
edildi və yeni Hökumətin təşkil olunması qərara alındı. Yeni Hökumətin təşkili yenidən 
Fətəli xan Xoyskiyə tapşırıldı.  

1918-ci il dekabrın 26-da F.Xoyski Parlamentdə öz proqramı ilə çıxış etdi və yeni 
Hökumətin tərkibini təsdiq olunmağa təqdim etdi. Parlament Hökumətin proqramını 
qəbul etdi və F.Xoyskinin təşkil etdiyi Hökumətə etimad göstərilməsi barədə qərar 
çıxardı. Elə həmin gün Fətəli xan Xoyskinin başçılıq etdiyi yeni Hökumətin tərkibi elan 
olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xalq tərəfindən müdafiə olunduğunu görən 
general Tomson dekabrın 28-də Fətəli xan Xoyski Hökumətini Azərbaycanın yeganə 
qanuni yerli hakimiyyət orqanı kimi tanıdı. Beləliklə, Cümhuriyyət Hökuməti ilə ingilis 
hərbi komandanlığı arasındakı münasibətlərdə yumşalma başlandı. Nəticədə şəhərdəki 
erməni hərbi birləşmələri tərksilah olundu və ləğv edildi.  

Azərbaycan Parlamentinin fəaliyyətə başladığı dövrdəki tarixin çox mühüm ibrət 
dərslərindən biri də budur ki, Cümhuriyyət xadimlərinin, sülhsevər Azərbaycan xalqının 
özünün ilk Parlamentində ermənilərə 21, ruslara isə 10 yer ayırmasına baxmayaraq, onlar 
Parlamentin açılışında iştirak etmədilər. Bakıda fəaliyyət göstərən Rus Milli Şurası 
Azərbaycanın öz müstəqilliyini elan etməsilə «Vahid və bölünməz Rusiya»nın parçalan-
masına yol açdığı üçün «Azərbaycanın Rusiyadan ayrılması faktını tanımadı» və 
Azərbaycan Parlamentini boykot etmək barədə qərar qəbul etdi. Lakin Azərbaycanda 
yaşayan rus-slavyan əhalisinin təzyiqi ilə, sonralar Rus Milli Şurası özünün həmin 
qərarını ləğv etməyə məcbur oldu.  

O zamankı tarixin digər mühüm ibrət dərslərindən biri də budur ki, həmin dövrdə 
Azərbaycanın müstəqilliyi ilə barışa bilməyən ermənilər də Rus Milli Şurasını müdafiə 
etdilər və iki aydan çox müddət ərzində Parlamentin iclaslarında iştirak etmədilər. 
Parlamentə qatıldıqdan sonra isə həmişə Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı xəyanət 
mövqeyindən çıxış etdilər.  

Bundan əlavə, ölkədə ali hakimiyyəti öz əlində cəmləşdirmiş və sayı cəmi 120 
nəfərdən ibarət olan Parlamentdə 11 fraksiya və qrupun fəaliyyət göstərməsi də olduqca 
mürəkkəb daxili və beynəlxalq şəraitdə müstəqil dövlət quruculuğuna ciddi əngəl 
törədirdi. Ayrı-ayrı fraksiya və qruplar bir çox hallarda özlərinin məhdud fraksiya və 
qrup mənafelərini ümummilli mənafedən üstün tuturdular. Məsələn, Parlamentin Sosialist 
bloku «yoxsulların mənafeyini müdafiə etmək» pərdəsi altında, müntəzəm olaraq, 
Azərbaycanın Sovet Rusiyasına birləşdirilməsini təbliğ etmiş, Sovet Rusiyasında 
diplomatik nümayəndəlik açılması barədə qərar qəbul edilməsinə nail olmuş, nəhayət, 
Qırmızı Ordunun ölkəyə müdaxiləsinə tərəfdar çıxmışdı ki, bu da, mahiyyətcə, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı pozuculuq işi aparmaqdan başqa bir şey deyildi.  

Digər tərəfdən, fraksiyalararası mübarizə nəticəsində aqrar məsələ haqqında qanun 
layihəsinin iclasdan-iclasa ötürülməsi və nəticə etibarilə qəbul olunmaması da Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyətinin xalq içərisində nüfuzunu itirməsində və süqutunda az rol 
oynamadı.  

Bununla belə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti 17 aylıq aramsız və 
gərgin fəaliyyəti ərzində həyata keçirdiyi müstəqil dövlət quruculuğu təcrübəsi ilə, qəbul 
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etdiyi yüksək səviyyəli qanunvericilik aktları və qərarları ilə Azərbaycan dövlətçiliyi, 
xüsusən də parlament mədəniyyəti tarixində dərin və zəngin iz qoymuşdur. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə parlamentçilik tariximiz iki dövrə ayrılır: 
birinci dövr 1918-ci il mayın 27-dən noyabrın 19-dək davam etmişdir. Bu altı ay ərzində 
Azərbaycan Milli Şurası adı ilə fəaliyyət göstərən və 44 nəfər müsəlman-türk deputatdan 
ibarət olan ilk Azərbaycan Parlamenti çox mühüm tarixi qərarlar qəbul etmişdir. İlk 
Parlament 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın müstəqilliyini elan etmiş, ölkənin idarə 
olunmasını öz üzərinə götürmüş və tarixi İstiqlal bəyannaməsini qəbul etmişdir. 
Azərbaycan Milli Şurasının o zaman çox mürəkkəb və həlledici bir tarixi məqamda 
Tiflisdə Qafqaz canişininin iqamətgahında elan etdiyi İstiqlal bəyannaməsi Azərbaycanın 
demokratiya və parlamentarizm ənənələri tarixinin ən parlaq hüquqi sənədi olaraq bu gün 
də öz tarixi və praktiki əhəmiyyətini saxlamaqdadır. Milli Şura dövründə Azərbaycan 
Parlamentinin təsis toplantısı ilə birlikdə cəmi 10 iclası keçirilmişdir. İlk iclas 1918-ci il 
mayın 27-də Tiflisdə, son iclas  1918 il noyabrın 19-da Bakıda keçirilmişdir. Mayın 27-
də Azərbaycan Milli Şurası təsis olunmuş, iyunun 17-də isə fəaliyyətini müvəqqəti 
dayandırıb, 6 aydan gec olmayaraq Müəssislər Məclisi çağırmaq şərti ilə, bütün 
qanunverici və icraedici hakimiyyəti Müvəqqəti Hökumətə vermişdir. Xalq Cümhuriyyəti 
Hökuməti 1918-ci il sentyabrın 17-də Bakıya köçdükdən sonra Azərbaycan Milli Şurası 
noyabrın 16-da öz fəaliyyətini yenidən bərpa etmişdir. Noyabrın 19-da Azərbaycan Milli 
Şurası həmin il dekabrın 3-də Müəssislər Məclisinin geniş tərkibli Azərbaycan 
Parlamentinin çağırılması haqqında qanun qəbul etdi və öz fəaliyyətini dayandırdı. 
Beləliklə, Azərbaycan Parlamenti öz fəaliyyətinin bu dövründə, daha doğrusu, Milli Şura 
dövründə Tiflisdə, Gəncədə və Bakıda fəaliyyət göstərmişdir.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamentçilik tarixində ikinci dövr və ya Bakı 
dövrü 1918-ci il dekabrın 7-dən 1920-ci il aprelin 27-dək cəmi 17 ay davam etmişdir. İlk 
iclas 1918-ci il dekabrın 7-də, son iclas 1920-ci il aprelin 27-də keçirilmişdir. Bu dövrdə 
Parlamentin cəmi 145 iclası olmuşdur. Bütün bu iclaslarda Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin Parlamenti İstiqlal bəyannaməsinin müəyyən etdiyi prinsiplərə sadiq qalaraq və 
konkret tarixi şəraiti nəzərə alaraq ölkənin ərazi bütövlüyünü təmin etmək və 
müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, insan haqları və azadlıqlarının dolğun təmin olunduğu 
ən müasir dünyəvi, hüquqi, demokratik dövlət yaratmaq məqsədi daşıyan çox mühüm 
qanunlar və qərarlar qəbul etmişdi. Bütün bu qanunlar və qərarlar, nəticə etibarilə, 
hakimiyyətin üç qolunun - qanunvericilik, icra və məhkəmə orqanlarının formalaşdırıl-
masına yönəlmişdi.  

İslahatlar davam etdirilir 
Birinci dünya müharibəsi (1914-1918) illərində böyük dövlətlərin dünyanı 

bölüşdürmək uğrunda mübarizəsinin həlledici mərhələyə daxil olduğu və ölkənin başı 
üzərini yeni işğal təhlükəsinin aldığı çox mürəkkəb daxili və beynəlxalq şəraitdə fəaliyyət 
göstərən Azərbaycan Parlamenti öz fəaliyyətinin mühüm hissəsini dövlət müstəqilliyinin 
qorunub saxlanmasına və ordu quruculuğu məsələlərinə yönəltmişdi. Qeyd olunmalıdır 
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ki, Parlamentin bu sahədə qəbul etdiyi qanun və qərarların müzakirəsində Parlament 
üzvləri, bir qayda olaraq, həmrəylik və yekdillik nümayiş etdirirdilər. 

Çox mürəkkəb tarixi şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, Azərbaycan 
xalqının milli oyanışını əbədi etməyə çalışan Cümhuriyyət Hökuməti və Parlamenti 
elmin, təhsilin və xalq maarifinin, səhiyyənin inkişafını diqqət mərkəzində saxlayırdı. 
Ölkənin hər yerində müxtəlif pillədən olan məktəblər, gimnaziyalar, qız məktəbləri, uşaq 
bağçaları, qısamüddətli müəllim kursları, kitabxanalar açılır, kənd yerində xəstəxana və 
feldşer məntəqələri şəbəkəsi yaradılır, yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizə aparılırdı. Bu 
baxımdan Parlamentin 1919-ci il sentyabrın 1-də Bakı Dövlət Universitetinin təsis 
olunması haqqında qəbul etdiyi qanunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. Milli universitetin 
açılması Cümhuriyyət xadimlərinin xalq qarşısında çox mühüm tarixi xidməti idi. 
Sonralar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etsə də, Cümhuriyyət ideyalarının 
yaşamasında və xalqımızın yenidən müstəqilliyə qovuşmasında Bakı Dövlət Universiteti 
misilsiz rol oynadı. 1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyi bərpa olunduqdan sonra Bakı 
Dövlət Universiteti öz tarixi missiyasını yenə şərəflə davam etdirdi və bu gün də davam 
etdirməkdədir. 

Ölkədə elm və təhsilin inkişafına xüsusi diqqət yetirən Cümhuriyyət Parlamenti və 
Hökuməti, vaxt itirmədən, bu sahədə milli kadrlar hazırlanmasının sürətləndirilməsinə 
xüsusi səy göstərirdi. Bu zaman Azərbaycan Parlamenti Hökumətin təklifinə əsasən, 100 
nəfər azərbaycanlı gəncin dövlət hesabına təhsil almaq üçün xarici ölkələrə göndərilməsi 
barədə qanun qəbul etmişdi. Bu işə nə qədər böyük əhəmiyyət verildiyi ondan görünür ki, 
Parlament xaricə göndəriləcək gəncləri müəyyən etmək üçün M.Ə.Rəsulzadənin başçılığı 
ilə beş nəfərdən (Mehdi bəy Hacınski, Əhməd bəy Pepinov, Qara bəy Qarabəyov, 
Abdulla bəy Əfəndiyev) ibarət xüsusi müsabiqə komissiyası yaratmışdı. Komissiyanın 
qərarına əsasən, ali təhsil almaq üçün 45 nəfər Fransa, 23 nəfər İtaliya, 10 nəfər İngiltərə, 
9 nəfər Türkiyə ali məktəblərinə göndərilmişdi. Rusiyada oxumaq üçün seçilmiş 13 nəfər 
gənc orada vətəndaş müharibəsi getdiyi üçün təhsil almağa gedə bilməmişdi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti və Hökuməti ölkənin başının üstünü 
alan xarici müdaxilə təhlükəsini sovuşdurmaq üçün gənc respublikanın beynəlxalq 
aləmdə tanınmasından ötrü də böyük iş aparırdı. Bununla bağlı olaraq Cümhuriyyət 
Parlamenti 1918-ci il dekabrın 28-də Parlamentin sədri Əlimərdan bəy Topçubaşovun 
başçılığı ilə Paris sülh konfransına xüsusi nümayəndə heyətinin göndərilməsi haqqında 
qərar qəbul etmişdi. Cümhuriyyət dövrünün görkəmli dövlət xadimi Əlimərdan bəy 
Topçubaşov ağır çətinlikləri dəf edərək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Paris sülh 
konfransında iştirak edən müttəfiq dövlətlərin Ali Şurası tərəfindən de-fakto tanınmasına 
nail olsa da, 11-ci Qırmızı ordunun Şimali Azərbaycanı işğal etməsilə onun bu sahədəki 
fəaliyyəti yarımçıq qaldı. Əlimərdan bəy Topçubaşov və onu müşayiət edən digər 
Cümhuriyyət xadimləri bir daha vətənə dönə bilmədilər və siyasi mühacir həyatı sürməyə 
məcbur oldular.  

Azərbaycan Parlamentinin və Cümhuriyyət Hökumətinin fəaliyyətinin çox mühüm 
və daim diqqət mərkəzində duran hissəsi yaxın qonşularla münasibətlər və sərhəd 
məsələləri ilə bağlı olmuşdur. Aparılan çox gərgin işdən sonra Gürcüstanla münasibətlər 
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nizama salındı. Ermənistan hökumətinin böyük ərazi iddiaları üzündən Azərbaycan-
Ermənistan münasibətlərini isə normal məcraya yönəltmək mümkün olmadı. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti fəaliyyətə başladığı ilk günlərdən, real vəziyyəti nəzərə 
alaraq və münasibətləri nizama salmaq məqsədilə, xalqın rəyini öyrənmədən, 
Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən olan İrəvanı ermənilərə güzəştə getdi və 
onların «siyasi mərkəzi» kimi tanıdı (1918, 29 may). Lakin buna baxmayaraq, 
Ermənistan Respublikası Azərbaycana qarşı yeni ərazi iddiaları irəli sürdü və qəsbkarlıq 
planlarından əl çəkmədi. Tarix bu addımın ağır səhv olduğunu sübut etdi. 

Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə İranla da bir sıra müqavilə və sazişlər 
imzalandı və həmin sənədlər Parlamentdə təsdiq olundu. 1920 ilin martında İran 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini de-yure tanıdı.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, ümumiyyətlə, mövcud olduğu qısa tarixi dövr 
ərzində, son dərəcə mürəkkəb və ziddiyyətli tarixi şəraitdə, olduqca fəal xarici siyasət 
yeritdi. Azərbaycan dövləti 1920-ci il yanvarın 11-də Paris sülh konfransında Azərbaycan 
haqqında xüsusi qərar qəbul edilməsinə nail oldu. Həmin qərara əsasən, konfrans 
iştirakçısı olan ölkələr Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi de-fakto tanıdılar. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Türkiyə, İran, Ukrayna, Böyük Britaniya, ABŞ, 
Fransa, İtaliya, Belçika, Hollandiya, Yunanıstan, Polşa, İsveçrə, İsveç, Danimarka, 
Latviya, Litva, Estoniya, Finlandiya, Rumıniya, Almaniya, Gürcüstan, Ermənistan, 
Dağlılar Respublikası, Krım və başqa ölkələrlə səfirlik və nümayəndəliklər səviyyəsində 
diplomatik münasibətlər yaratdı, ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr, sazişlər imzaladı.  

Parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan-
da parlamentçilik ənənələri getdikcə möhkəmlənir və inkişaf edir, ən müasir parlament 
mədəniyyəti formalaşırdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olduğu dövrdə, 
ümumiyyətlə, Parlamentin 155 iclası keçirilmişdir ki, bunun da 10-u Azərbaycan Milli 
Şurasının (1918, 27 may – 19 noyabr), 145-i isə Azərbaycan Parlamentinin fəaliyyət 
göstərdiyi dövrdə (1918, 7 dekabr – 1920, 27 aprel) olmuşdur. 

Parlamentin müzakirəsinə 270-dən çox qanun layihəsi çıxarılmış, onlardan 230-a 
yaxını qəbul olunmuşdu. Qanunlar qızğın və işgüzar fikir mübadiləsi şəraitində müzakirə 
olunur, özü də yalnız üçüncü oxunuşdan sonra qəbul edilirdi.  

Parlament qanunlarının hazırlanması, müzakirəsi və təsdiq olunmasında 11 fraksiya 
və qrupa mənsub olan millət vəkilləri iştirak edirdilər.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin 11 komissiyası vardı.  
Parlamentin fəaliyyəti xüsusi olaraq bu məqsəd üçün hazırlanmış nizamnamə - 

«Azərbaycan Parlamentinin nakazı (təlimatı)» əsasında idarə olunurdu. Məhəmməd 
Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin fəaliyyətinə belə qiymət 
verirdi: «Millət məclisi məmləkətin bütün sinif və millətlərini təmsil edib, dövlətin 
tamamən taleyinə hakim idi. Onsuz heç bir əmr keçməz, heç bir məsrəf yapılmaz, heç bir 
müharibə başlamaz, heç bir barışıq imzalanmazdı. Hökumət məclisin etimadını 
qazananda qalır, itirəndə düşürdü. Ortada hakim olacaq vasitə - vəzifə yox idi. Parlament 
hakimi-mütləq idi». 
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Sovet-bolşevik hərbi müdaxiləsi və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti və Hökuməti son dərəcə mürəkkəb 

beynəlxalq və daxili şəraitdə fəaliyyət göstərirdi. Hökumətin yeritdiyi xarici və daxili 
siyasətin nəticələrindən asılı olmayaraq, o zamankı beynəlxalq vəziyyətdə Şimali 
Azərbaycanın (habelə digər Cənubi Qafqaz respublikalarının) müstəqil dövlət halında 
yaşaması mümkün deyildi. Bakı neftinə yiyələnməyə can atan və ingilisləri regiondan 
sıxışdırıb çıxarmağa çalışan Sovet Rusiyası, Denikini məğlub etdikdən sonra yerli 
bolşevik təşkilatlarını səfərbərliyə alaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini devirmək 
üçün daxildə geniş pozuculuq fəaliyyətinə başlamışdı. Moskvadan göstəriş alan 
Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası hakimiyyət çevrilişi həyata keçirmək 
üçün xüsusi qərargah yaratmışdı. Parlamentin və Hökumətin fəaliyyətini iflic vəziyyətinə 
salan «sosialistlər», «Daşnaksutyun fraksiyası», «Erməni fraksiyası», «Slavyan-rus 
cəmiyyəti» və digər Parlament fraksiyaları sovet-bolşevik müdaxiləsindən ötrü əlverişli 
zəmin yaradılmasında fəal iştirak edirdilər. Bundan əlavə, Azərbaycandan yeni ərazilər 
qoparmaq üçün əlverişli şərait yarandığını görən ermənilər bolşevik Rusiyası ilə əlaqəyə 
girib Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini devirmək məqsədilə əlbir plan hazırladılar. 
Həmin plana əsasən Ermənistan Respublikası Qarabağda və Gəncəbasarda ermənilərin 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinə qarşı qiyamlarını təşkil etdi. Bununla, 
Ermənistan Respublikası qiyamçılara kömək pərdəsi altında Azərbaycana qarşı 
müharibəyə başladı. Cümhuriyyət Hökuməti özünün bütün hərbi qüvvələrini Qarabağ 
cəbhəsinə yönəltməyə məcbur oldu. Beləliklə, ölkənin şimal sərhədləri bolşevik 
müdaxiləçilərinin üzünə açılmış oldu.  

Sovet Rusiyası, eyni zamanda, hələ 1918-ci ilin noyabrından Bakını və bütün 
Cənubi Qafqazı ələ keçirmək üçün konkret hərbi hazırlıq tədbirləri görməyə başlamışdı. 
Rusiya hərbi-inqilab şurasının qərarı ilə 11-ci və 12-ci orduların, həmçinin Həştərxan-
Xəzər donanmasının daxil edildiyi ayrıca Xəzər-Qafqaz cəbhəsi yaradılmışdı. Bakını ələ 
keçirmək, bütün Şimali Azərbaycanı (habelə Cənubi Qafqazı) işğal etmək üçün «Bakı 
əməliyyatı» adlı xüsusi hərbi əməliyyat planı hazırlanmışdı. V.Lenin hələ 1920-ci il 
martın 17-də Qafqaz cəbhəsinin hərbi-inqilab şurasına Bakının ələ keçirilməsi barədə 
konkret göstəriş vermişdi. Martın 30-da isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini devirmək 
məqsədilə yaradılmış «operativ qərargah»ın sədri Əliheydər Qarayev bu zaman 
Dağıstanda olan sovet qoşunlarının komandanına teleqram göndərərək bildirirdi ki, «ən 
yaxın günlərdə Bakıda çevrilişə hazırlaşırıq. Hərəkat başlanandan əvvəl öz yürüşümüzün 
məqsədləri haqqında Azərbaycan fəhlələrinə və kəndlilərinə müraciətnamə buraxacağıq». 
İşğal ərəfəsində - aprelin 22-də Bakıda və aprelin 25-də Port-Petrovskda (Mahaçqala) 11-
ci Qırmızı ordunun komandanlığı, Rusiya Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Qafqaz 
Diyar Komitəsi və Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası nümayəndələrinin 
müşavirələri keçirildi. Müşavirələrdə qarşıdakı birgə əməliyyatlar planı təfsilatı ilə 
müzakirə edildi. Bu plan aprelin 27-də Bakıda kommunistlərin silahlı çıxışını və həmin 
gün 11-ci Qırmızı ordunun Azərbaycan sərhədini keçməsini nəzərdə tuturdu. AK (b)P 
rəhbərliyi dövlət çevrilişi planının reallaşdırılması üçün vaxtın yetişdiyini qət etdi. 
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Aprelin 25-də bütün partiya komitələri hərbi komandanlığın tabeliyinə keçirildi və 
xəbərdarlıq olundu ki, komandanlığın əmrinə tabe olmayanlara ölüm cəzası veriləcəkdir. 

İşğalçıların hərbi əməliyyat planına əsasən, müdaxiləçi sovet qoşunları müstəqil 
Azərbaycanın dövlət sərhədlərini bu zaman Anadoluda Qazi Mustafa Kamal Paşanın 
başçılıq etdiyi İstiqlal savaşına «köməyə getmək» pərdəsi altında keçməli idilər. Belə də 
oldu. 1920-ci il aprelin 26-dan 27-nə keçən gecə işğalçı 11-ci Qırmızı ordu hissələri 
müharibə elan etmədən müstəqil Azərbaycan dövlətinin sərhədlərini keçdi və Bakıya 
hücum etdi. Bakı, eyni zamanda, dənizdən də mühasirəyə alındı. Aprelin 27-də səhər 
tezdən kommunistlərin silahlı dəstələri həm şəhər daxilində, həm də onun kənarlarında 
mühüm obyektləri ələ keçirdilər.  

Əslində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin devrilmiş olduğu həmin şəraitdə, 
işğalçıların diktəsi ilə hərəkət edən kommunistlərin nümayəndə heyəti Azərbaycan 
Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi, Rusiya Kommunist (bolşeviklər) 
Partiyası Qafqaz Diyar Komitəsinin Bakı bürosu və Mərkəzi Fəhlə Konfransı adından 
Azərbaycan Parlamentinə hakimiyyəti təhvil vermək barədə ultimatum verdi. Bununla 
əlaqədar olaraq, hələ martın 30-da Nəsib bəy Yusifbəylinin istefasından sonra, yeni 
Hökumətin (VÛ kabinə) təşkil olunması tapşırılmış Məmməd Həsən Hacınskinin 
başçılığı ilə xüsusi komissiya (M.Ə.Rəsulzadə, Q.Qarabəyov, A.Səfikürdski, 
A.Qardaşov, S.Ağamalıoğlu) yaradıldı. Azərbaycan bolşevikləri ilə sıx əlaqə saxlayan 
M.H.Hacınski kommunistlərlə danışıqlar apardı. Göstərilən ultimatum və komissiyanın 
apardığı danışıqların nəticələri Məmməd Yusif Cəfərovun sədrliyi ilə Parlamentin 
sonuncu (145-ci) iclasında müzakirə olundu. İclas aprelin 27-də axşam saat 20.45-də 
başlandı və 23.25-dək davam etdi. M.Ə.Rəsulzadənin təklifi ilə müzakirələr zamanı 
Parlamentin qapıları xalqın üzünə açıldı («Cənablar! Çıxardığımız tarixi qərarı millətdən 
bixəbər  çıxarmayaq. Ölkə Parlamentinin qapısını açıq qoyaq ki, hər kəs nə cür təhlükəli 
vəziyyət içində olduğumuzu, nə cür qərar qəbul edəcəyimizi bilsin. Ona görə də təklif 
edirəm ki, məclisimizin qapılarını millət üzünə bağlamayaq və millətdən bixəbər qərar 
qəbul etməyək»). Ultimatum barədə məlumat verən M.H.Hacınski bildirdi ki, hakimiyyət 
bu gün axşam kommunistlərə təhvil verilməlidir; AK(b)P-nin Mərkəzi Komitəsi bildirir 
ki, əks təqdirdə hakimiyyətin Qırmızı Orduya təhvil verilməsi üçün əlindən gələni 
edəcəkdir. Kommunistlər həm də xəbərdarlıq edirlər ki, əgər biz bu gecə hakimiyyəti 
onlara təhvil verməsək, Parlamentdə təmsil olunan siyasi partiyalar, o cümlədən 
«Müsavat» partiyası qadağan olunacaqdır; M.H.Hacınski həmçinin, məlumat verdi ki, 
kommunistlər bizim təkliflərimizə baxmaqdan imtina etdilər və xəbərdarlıq etdilər ki, 
hakimiyyətin könüllü surətdə təslim edilməyəcəyi halda, bunun nəticələri üçün bütün 
məsuliyyət Parlament üzvlərinin üzərinə düşəcəkdir. Çıxışının sonunda M.H.Hacınski 
Parlament üzvlərini mövcud vəziyyətdə «millətin qurtuluşu naminə» yeganə düzgün 
qərar qəbul etməyə çağırdı. Lakin Səməd ağa Ağamalıoğlu, Qara bəy Qarabəyov, Aslan 
bəy Səfikürdski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Sultanməcid Qənizadə M.H. Hacın-
skinin hakimiyyətin kommunstlərə qeydşərtsiz təslim edilməsi təklifinə qarşı çıxdılar. 
Bununla belə, qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün hakimiyyətin yalnız müəyyən 
şərtlərlə, hər şeydən əvvəl, Vətənin müstəqilliyinin saxlanılması şərti ilə kommunistlərə 
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verilməsinə tərəfdar olduqlarını bildirdilər. Nəticədə, Parlament səs çoxluğu ilə aşağıdakı 
şərtlərlə hakimiyyətin kommunistlərə verilməsi barədə qərar qəbul etdi: 

1. Sovet hökuməti tərəfindən idarə olunan Azərbaycanın tam istiqlaliyyəti mühafizə 
edilir; 

2. Azərbaycan Kommunist Firqəsinin yaratdığı hökumət müvəqqəti orqan olacaqdır; 
3. Azərbaycanın son idarə formasını hər hansı bir xarici təzyiqdən asılı olmayan 

fəhlə, kəndli və əsgər deputatları sovetləri şəxsində Azərbaycanın ali qanunverici orqanı 
müəyyənləşdirir; 

4. Hökumət idarələrinin bütün qulluqcuları öz yerlərində qalır, ancaq məsul vəzifə 
tutanlar dəyişdirilir; 

5. Yeni yaradılan müvəqqəti kommunist hökuməti Parlament və Hökumət 
üzvlərinin həyatının və əmlakının toxunulmazlığına təminat verir; 

6. Qırmızı Ordunun Bakı şəhərinə döyüşlə daxil olmasına yol verməmək üçün tədbir 
görüləcək; 

7. Yeni hökumət, haradan baş verməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın istiqlalını 
sarsıtmaq məqsədi güdən bütün xarici qüvvələrə qarşı öz sərəncamında olan vasitələrlə 
qəti tədbirlər görəcəkdir («Kommunist» qəzeti, 1920, 6 may). 

Beləliklə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti mühasirə şəraitində 
keçirdiyi həmin iclasında da özünün demokratik ənənələrinə və istiqlalçılıq ideyalarına  
sadiq qaldı.  

Lakin işğalçılar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin hakimiyyəti dinc 
yolla, qan tökülmədən kommunistlərə təhvil vermək haqqında qərarına məhəl 
qoymadılar. Beləliklə, Sovet Rusiyasının beynəlxalq hüquq normalarını kobudcasına 
tapdalayan hərbi müdaxiləsi və 11-ci Qırmızı Ordu hissələrinin qanlı döyüş əməliyyatları 
nəticəsində Paris sülh konfransının iştirakçısı olan dövlətlər tərəfindən tanınmış müstəqil 
Azərbaycan dövləti - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti aradan qaldırıldı və onun ərazisi 
işğal olundu. Azadlığının və müstəqil dövlətinin müdafiəsinə qalxmış xalqın müqavimət 
hərəkatı qan içində boğuldu, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət və hakimiyyət 
strukturları məhv edildi. Şimali Azərbaycan yenidən silah gücünə Rusiyanın tərkibinə 
qatıldı. 

Cümhuriyyət ideyaları yaşadı və qalib gəldi 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın azadlıq hərəkatı tarixində dərin iz 

qoydu. «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə cəmi 
23 ay fəaliyyət göstərsə də, sonrakı nəsillərin yaddaşında xalqımızın tarixinin ən parlaq 
səhifələrindən biri kimi həmişə qalacaqdır. O, demokratik dövlət quruculuğu, 
iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, hərbi quruculuq sahələrində atdığı mühüm 
addımları başa çatdıra bilməsə də, onun qısa müddətdə həyata keçirdiyi tədbirlər 
xalqımızın tarixində silinməz iz buraxmış, milli dövlətçilik ənənələrimizin bərpası işində 
böyük rol oynamışdır. Ən əsası odur ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti az yaşasa da, 
xalqımızda azadlıq, müstəqillik fikirlərini daha da gücləndirmiş oldu. Bu cümhuriyyətin 
yaradılmasında müstəsna xidmətləri olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əlimərdan bəy 
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Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Həsən bəy Ağayev, Nəsib bəy Usubbəyov, Mehdi bəy 
Hacınski, Məmməd Yusif Cəfərov, Xudadat bəy Rəfibəyov, Əkbər ağa Şeyxülislamov, 
Teymur bəy Makinski, Səməd bəy Mehmandarov, Əlağa Şıxlinski, Sultanməcid 
Qənizadə, Xəlil bəy Xasməmmədov, Əhməd bəy Pepinov, Şəfi bəy Rüstəmbəyov kimi 
görkəmli ictimai xadimlərin xatirəsini qədirbilən Azərbaycan xalqı bu gün də böyük 
ehtiram hissi ilə yad edir» (Heydər Əliyev). 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq, sübut etdi ki, 
ən qəddar müstəmləkə və repressiya rejimləri belə Azərbaycan xalqının azadlıq 
ideallarını və müstəqil dövlətçilik ənənələrini məhv etməyə qadir deyildir. 

Azərbaycan xalqının tarixində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti, eyni zamanda, müsəlman Şərqində, o cümlədən türk-islam dünyasında ilk 
demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət nümunəsi idi.  

Birinci dünya müharibəsi (1914-18) dövründə Azərbaycan xalqı şimalda olduğu 
kimi, cənubda da öz milli dövlətçilik ənənələrini dirçəltmək üçün ayağa qalxdı. Yurdun 
bu hissəsində də Azərbaycan dövlətçiliyi dirçəldildi. Cənubi Azərbaycanda müstəqil və 
demokratik Azadıstan dövləti «Azadıstan məmləkəti» quruldu (1920). Şeyx Məhəmməd 
Xiyabani Azadıstan Milli Hökumətinin başçısı oldu. Ölkənin şimalında olduğu kimi, 
cənubunda da milli-demokratik islahatlar keçirilməsinə başlandı. Lakin şimalda olduğu 
kimi, burada da Azərbaycan xalqının azadlıq hərəkatı qan içində boğuldu. 

Beləliklə, Birinci dünya müharibəsinin (1914-18) doğurduğu tarixi şəraitdən istifadə 
edən Azərbaycan xalqı həm şimalda, həm də cənubda özünün qədim dövlətçilik 
ənənələrini yenidən dirçəldə bildi, müstəqil yaşamağa layiq və qadir xalq olduğunu bir 
daha sübuta yetirdi. Avropa ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da parlamentli 
respublika tipli demokratik idarəçilik qaydalarının tətbiq olunmasına başlandı. Bu, 
Azərbaycan xalqının çox böyük tarixi nailiyyəti idi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti özünün siyasi quruluşuna, həyata keçirdiyi 
demokratik dövlət quruculuğu tədbirlərinə, həmçinin qarşısına qoyduğu məqsəd və 
vəzifələrə görə də Avropanın ənənəvi demokratik respublikalarından geri qalmırdı. 

Sovet-bolşevik müdaxiləçiləri Şimali Azərbaycanı işğal edib Xalq Cümhuriyyətini 
qan içində boğsa da, Azərbaycan xalqının ruhunda alovlanan istiqlal məşəlini söndürə 
bilmədi. Xalq cümhuriyyət ideyalarını öz qəlbində, ruhunda yaşatdı, şəhidlər ardınca 
şəhidlər verə-verə azadlıq mücadiləsini davam etdirdi. 1991-ci ilin 18 Oktyabrında 
müqəddəs Azərbaycanımızın başı üzərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrənglii 
ay-ulduzlu bayrağı yenidən dalğalandı. Azərbaycan xalqı azad yaşamağa, idarə olunmağa 
deyil, idarə etməyə layiq və qadir xalq olduğunu daha bir kərə sübut etdi, əbədi istiqlala 
qovuşdu.  

1991-ci ildə Azərbaycanın Müstəqilliyinə dair Konstitusiya Aktı qəbul olunduqdan 
dərhal sonra 1920-ci ilin 28 Aprel işğal ssenarisinin təkrar olunmasına başlandı. Yenidən 
sifarişlə Dağlıq Qarabağda separatçıların qiyamı qaldırıldı. Erməni terroru işə salındı. 
Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycan Respublikasının sərhədlərini pozaraq Dağlıq 
Qarabağın separatçı – terrorçu dəstələri və Rusiya hərbiçiləri ilə birlikdə Qarabağda 
əliyalın azərbaycanlı əhaliyə qarşı soyqırımlarına başladı. Qədim Azərbaycan şəhəri 
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Xocalı yerlə yeksan edildi. Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üz-
üzə qaldı. Son dərəcə ağır tarixi şəraitdə Azərbaycan xalqı dahi dövlət xadimi Heydər 
Əliyevin başçılığı ilə qurtuluş savaşına qalxdı və qalib gəldi.... 

Bu gün Azərbaycan RespublikasıCənubi Qafqazın lider dövləti və dünyanın ən 
sürətlə inkişaf edən ölkəsidir. Dünya birliyində sayılıb-seçilən ölkə olan Azərbaycan 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür. Çağdaş dünyanın böyük 
dövlət xadimi İlham Əliyevin başçılıq etdiyi Azərbaycan xalqı davamlı tərəqqi yolu ilə 
daha parlaq gələcəyə doğru irəliləyir və qələbədən qələbəyə qovuşur. 



Elmi Əsərlər 38-ci cild 

 26 

AZƏRBAYCANIN MÜASİR TARİXŞÜNASLIĞINDA QƏDİM AZƏRBAYCAN 
DÖVLƏTLƏRİNİN ƏRAZİ MƏSƏLƏLƏRİ 

Allahverdi Əlimirzəyev1 

Müstəqilliyimizin 20 ili ərzində Azərbaycanın qədim tarixinə olan tədqiqatçı və 
oxucu marağı xeyli artmışdır. Azərbaycanın tarixi torpaqlarında mövcud olmuş irili-
xırdalı tayfa ittifaqlarının, siyasi birliklərin və dövlət qurumlarının yaşı 5000 il əvvələ 
gedir. Onların yayıldığı coğrafi arealın tədqiqi ilə məşğul olan alimlərimizin əksəriyyəti 
dünyasını dəyişsə də, yazdığı əsərlər uzun illər dəyərini itirməyəcək. 

Artıq müstəqilliyimizin ilk illərində t.e.d. Y.Yusifov «Qədim Şərq tarixi» 
dərsliyində [24] və akademik Z.Bünyadovla birgə redaktoru olduğu «Azərbaycan tarixi» 
kitabının [2] müvafiq fəsillərində Azərbaycanın erkən dövlətlərinin və tayfa ittifaqlarının 
(Aratta, Kuti, Lullubi, Turukki, Manna, Atropatena və Albaniyanın) yayıldığı geniş arealı 
tədqiq etmişdir. 1996-1997-ci illərdə «Tarix və onun problemləri» jurnalında dərc 
olunmuş məqalələrində Aratta şəhər-dövlətinin tarixinin tarixşünaslığını nəzərdən 
keçirməklə bərabər, Arattanı Azərbaycanın cənubunda, Sənəndəc yaxınlığında lokalizə 
etmişdir [25; 26]. 

Çoxcildli «Azərbaycan tarixi»nin akademik nəşrinin I cildində akad. İ.Əliyev 
Urmiya gölü hövzəsində formalaşan tayfa ittifaqlarının, Manna dövlətinin və Əhəmənilər 
dönəmində Azərbaycanın siyasi tarixinin qısa şərhini vermişdir [4]. 2002-ci ildə dərc 
olunan monoqrafiyasında o qədim Azərbaycanın etnik problemlərini işıqlandırmaqla 
yanaşı, ilk dövlətlərin tarixi coğrafiyasına da toxunmuşdur [5]. 

1993-cü ildə t.ü.f.d. S.Qaşqayın çoxillik tədqiqatlarının nəticəsi olaraq «Manna 
tarixi» monoqrafiyası işıq üzü gördü. Əhalisi əsasən quti, lullubi və qismən də hurri 
mənşəli etnoslardan ibarət olan Mannanın torpaqlarının Urmiyadan cənubda və şərqdə 
yerləşdiyi əsaslandırıldı [8]. 2007-ci ildə geniş arxeoloji materialın araşdırılması nəti-
cəsində S.Qaşqay skitlərin Ön Asiyaya Qafqazın qərbi ilə hərəkət edərək gəldiklərini 
müəyyənləşdirdi [10].  

2006-cı ildə S.Qaşqay daha bir monoqrafiyanı tamamlayır. E.ə. III-I minilliklərin 
mixi mətnlərində Azərbaycanın qədim tarixi ilə bağlı nümunələrin tərcüməsini verməklə 
yanaşı, müəllif onlarda xatırlanan toponim və hidronimlərin lokalizasiyasına da diqqət 
yetirmişdir [9]. 

Diqqətəlayiq araşdırmalardan biri də t.ü.f.d. R.Məlikovun 2003-cü ildə dərc olunan 
və Əhəmənilərin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın etnik mənzərəsini işıqlandıran mo-
noqrafiyasıdır. Əsərdə müəllif utilərin, kaspilərin, albanların, saqartilərin, kadusilərin, 
yəhudilərin və digər tayfa və etnosların yayıldıqları ərazilərin geniş material əsasında 
müəyyənləşdirilməsinə nail olmuşdur [17]. T.ü.f.d.M.Mirzəyev 2003/2005-ci illərdə dərc 
etdirdiyi məqalələrində qutilərin və turukkuların məskunlaşdığı ərazilərin e.ə. III min-
illiyin sonları – II minilliyin əvvəllərindəki coğrafiyasına da təhlil etmişdir [18; 19; 20]. 
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T.e.d.K.Əliyevin ötən il çapdan çıxan monoqrafiyası da mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Antik müəlliflərin (Strabon, Romponi Mela, Plutarx, Pliniy, Ptolemey və s.) 
Azərbaycanın qədim tarixi ilə bağlı məlumatlarının elmi tərcüməsinə həsr olunan 
kitabında K.Əliyev e.ə. III – b.e. III əsrlərində Azərbaycanda məskunlaşan tayfa və etnos-
ların yayıldığı areal, xüsusən də Qafqaz (və ya Azərbaycan) Albaniyasının tarixi 
coğrafiyasına dair maraqlı fikirlərini oxuculara çatdırır [6]. 

Mühüm tədqiqatlardan biri də t.e.d. T.Məmmədovun 2006-cı ildə nəşr olunan 
monoqrafiyasıdır. Əsərin II fəslində ilkin orta əsr qaynaqları əsasında Albaniyanın 
sərhədləri və orada məskunlaşan tayfaların yayıldığı ərazilər tədqiq olunur. Müəllif  belə 
qənaətə gəlir ki, Albaniya dövləti b.e. III-VII əsrlərində şimalda Sarmatiya, şərqdə Kaspi 
dənizi, qərbdə isə İberiya ilə sərhədlənirdi. Albaniya cənubda Mil və Muğan düzənliklə-
rinə qədər uzanırdı, yəni torpaqlarının böyük bir hissəsi müasir Azərbaycan Respublika-
sının ərazisində yerləşirdi [16]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın qədim dövlətlərindən Albaniya tədqiqata 
daha çox cəlb olunanıdır. Albaniyanın tarixi coğrafiyası və  inzibati-siyasi vahidləri 
AMEA-nın müxbir üzvü F.Məmmədovanın [14; 15], t.e.d. Q.Qeybullayevin [11], 
t.e.d.V.Priyevin [23], t.e.d. K.Əliyevlə t.ü.f.d. F.Əliyevanın [12] və t.e.d. Q.Cəbiyevin 
monoqrafiyalarında [7] da araşdırma obyekti olub. 

Müstəqillik dönəmində Azərbaycanın qədim dövlətlərindən Atropatena da diqqət-
dən kənarda qalmamışdır. T.e.d. A.Fazilinin 1992-ci ildə nəşr olunan monoqrafiyasında 
bu dövlətin ərazisi barədə xeyli maraqlı məlumatlar toplanmışdır [13]. Atropatenanın 
ərazisi daha çox antik müəlliflərin əsərləri əsasında öyrənildiyindən t.ü.f.d. İ.Nəcəfovanın 
Strabonun «Coğrafiya»sının XI kitabının məlumatlarının araşdırılmasına həsr olunan 
məqaləsi xüsusilə diqqətəlayiqdir. Strabonun məlumatlarından aydın olur ki, Parfiya, 
Kaspi dənizi, Matiana (Urmiya) gölü, Armeniya, Araz çayı və Zaqros dağları 
Atropatenanın sərhədlərini təşkil edirdi [22]. İ.Nəcəfovanın 2003-cü ildə nəşr olunan 
digər bir məqaləsi isə Midiya Atropatenasının paytaxtlarına həsr olunub [21]. 

Son 20 il ərzində dərc olunmuş bu əsərləri nəzərdən keçirərkən Azərbaycanın tarixi 
torpaqlarında e.ə. III minilliyin əvvəlləri – b.e. VII əsrlərində mövcud olmuş və  
xalqımızın təşəkkülündə önəmli yeri olan dövlətlərin yayıldığı coğrafi areal haqqındakı 
araşdırmaları bu şəklində ümumiləşdirə bilərik: 

1. Alimlərimizin gəldiyi qənaət əvvəlki onilliklərdə əldə olunmuş nailiyyətlərin 
varisi olmaqla onların elmi əsaslara söykəndiyini bir daha təsdiq etdi. Yalnız 
Aratta şəhər-dövlətinin Azərbaycanla bağlılığı bir qrup alimlər tərəfindən 
(məsələn VII cildlik «Azərbaycan tarixi»nin akademik nəşrinin müəllif 
heyəti) qəbul olunmadı. 

2. E.ə. XX-IX əsrlərdə Ön Asiyanın siyasi  xəritəsində Azərbaycan Urmiya 
ətrafı ərazilərdə formalaşmış Quti, Lullubi və Turukki tayfa ittifaqları ilə 
təmsil olunurdu. Bu ittifaqlar e.ə. IX-VII əsrlərdə Assuriya ilə Urartunun 
siyasi maraqlarının toqquşduğu Manna dövlətinin əsasını təşkil edirdi. 

3. E.ə. IV əsrin sonlarında Əhəmənilər imperiyasının süqutu Azərbaycanın 
cənubunda yeni bir dövlətin – Atropatenanın yaranmasını şərtləndirdi. B.e. 
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VII əsrinə qədər mövcud olmuş bu dövlətin tərkibinə Naxçıvan bölgəsi də 
qatılmışdır. 

4. Müstəqilliyinin 20-ci ildönümünü qeyd etdiyimiz Azərbaycan Respub-
likasının müasir coğrafi hüdudlarında e.ə. IV əsrdə Alban tayfalarının 
ittifaqları formalaşmağa başlayır və onların hərbi dəstələri döyüş 
əməliyyatlarında Böyük İsgəndərin ordularına qarşı çıxış edirdilər. Əhalisi 
türk, Qafqaz və fars  mənşəli etnoslardan ibarət olan Albaniya sözün həqiqi 
mənasında müasir Azərbaycanın sələfi sayıla bilər. 
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A.N.Alimirzayev 

TERRITORIAL PROBLEMS OF THE MOST ANCIENT STATES OF AZERBAIJAN 
IN A MODERN HISTORIOGRAPHY OF AZERBAIJAN 

SUMMARY 
The age of the early breeding unions and the first state formations in historical territory of 

Azerbaijan is estimated in millenia. By Y.Yusifov it has been established, that else in XXVIII century BC 
the southern earths of Azerbaijan were a part the state Aratta. In III-II thousands in the Priurmijsky zone 
existed BC the breeding unions quti, lullubi and turukku.  
From IV century BC till VII century AD the earths to the south of Araks, including Nakhchivan, were a 
part Аtropatens. From IV century BC in territory of modern Azerbaijan Republic consolidation of the 
Albanian tribes, come to the end is observed by formation of the centralised state later. K. Aliyev, 
M.Mammadov, F.Mammadova and other researchers were engaged in studying of historical geography. 

 

А.Н. Алимирзоев 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДРЕВНЕЙШИХ ГОСУДАРСТВ 
АЗЕРБАЙДЖАНА В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

РЕЗЮМЕ 

Возраст ранних племенных союзов и первых государственных образований на исторической 
территории Азербайджана исчисляется тысячелетиями. Ю.Юсифовым было установлено, что ещё 
в XXVIII в. до н.э. южные земли Азербайджана входили в состав государства Аратта. В III-II тыс. 
до н.э. в Приурмийской зоне существовали племенные союзы гутийцев, луллубеев и туруккийцев. 
В IX в. до н.э. в Приурмийском бассейне было образовано Маннейское царство. Этот период 
нашей государственности  был  освещен  в трудах И.Алиева, Ю.Юсифова, С.Кашкая, М.Мирзоева 
и других учёных. 

С IV в. до н.э. до VII в. н.э. земли южнее Аракса, в том числе Нахчыван, входили в состав 
Атропатены. С IV в. до н.э. на территории современной Азербайджанской Республики наблю-
дается консолидация Албанских племён, завершившийся позже образованием централизованного 
государства. Изучением исторической географии занимались К.Алиев, М.Мамедов, Ф.Мамедова и 
другие исследователи. 

Açar sözlər: Albaniya, Assuriya, Urartu, Urmiya, Turukki 
Ключевые слова: Албания, Ассирия, Урарту, Урмия, Турукки 
Key words: Albania, Assyria, Urartu, Urmia, Турукки 
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AZƏRBAYCANIN MÜASİR TARİXŞÜNASLIĞINDA AZƏRBAYCANIN 
QƏDİM TARİXİNİN ETNOSİYASİ ASPEKTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ 

Rauf Məlikov1 

1991-ci ildə müstəqilliyimiz əldə olunandan sonra Azərbaycanın qədim tarixinə 
maraq daha da artmışdır. Həmin dövrü bu və ya digər baxımdan araşdıran tədqiqatçılar 
biri birinə zidd fikirlər söyləsələr də qədim Azərbaycanda etnosiyasi durumun 
öyrənilməsi problemini aşkar etməyə çalışmışlar.  

1991-ci ildə Q.Ə.Qeybullayevin “Azərbaycanlıların etnogenezinə dair (tarixi-etnoq-
rafik tədqiqat)” adlı monoqrafiyası nəşr olunmuşdur (6). Müəllif e.ə. III–II minilliklərdə 
Cənubi Azərbaycan ərazisində xurridilli tayfaların məskunlaşmasını inkar etməyərək 
kutiləri, lullubiləri, kaşşuları (kassilər) Altay-türkmənşəli hesab edir və onları bu 
ərazilərdə üstün element kimi qələmə verir. Q.Ə. Qeybullayev ehtimal edir ki, mannalılar 
və madaylar (madalılar) Cənubi Azərbaycan ərazisində e.ə. VIII–VII əsrlərdə Manna 
ərazisinə gəlmiş kimmerləri, iskutaləri (skifləri) və sakları da türkdilli hesab edir. Müəllif 
albanların e.ə. VII əsrdə Orta Asiyadan Şimali Azərbaycan ərazisinə saklarla birlikdə 
gəldiklərini ehtimal kimi irəli sürür. Q.Ə.Qeybullayev Madanın (Midiyanın) tarixən iki 
hissəyə bölündüyünü qeyd edir və Kiçik Madada (Böyük Madadan fərqli olaraq) İrandilli 
tayfalarla yanaşı yaşamış türkdilli tayfaların sayca üstün olduqlarını ehtimal edir. 
Q.Ə. Qeybullayev atropatenalıların dilini İranmənşəli hesab etdiyi azəri dilindən 
fərqləndirərək Atropatena xalqını Manna və Maday (Mada) etnoslarının birbaşa varisi və 
bu xalqı ikidillilik elementləri (ümumxalq danışıq dili – türk dili, yazı dili isə Fars dili) 
olan türk xalqı kimi təsnif edir. O, eramızın ilk əsrləridə Atropatenanın ərazisində yeni 
türk tayfaların – kəngərlərin, hunların, bulqarların, suvarların, çulların, peçeneqlərin və b. 
yayılmasını qeyd edir. Q.Ə.Qeybullayevin fikrincə, polietnik olan Albaniyanın ərazisində 
e.ə. V əsrdən etibarən əsasən albanlar, qarqarlar, saklar, kəngərlər, peçeneqlər və b. 
türkdilli tayfalar yaşamış və alban tayfa ittifaqında aparıcı rol oynamışlar. Bunlarla 
yanaşı Solsahil Albaniyada Qafqazdilli silvlər, cilblər, lubinlər (lpinlər), qatlar, herlər, 
udinlər və leqlər (indiki avarların, saxurların, qrızlıların, xınalıqlıların, udinlərin və 
ləzgilərin əcdadları) məskunlaşmışdır. Müəllif eramızın ilk əsrlərindən VIII əsrədək 
şimaldan Abaniya ərazisinə çulların, hunların, suvarların, bulqarların, xəzərlərin hücum-
larını və köçünü türkmənşəli tayfaların bu torpaqlara ikinci gəlişi hesab edir.  

1992-ci ildə K.H.Əliyevin “Antik Qafqaz Albaniyası” adlı monoqrafiyası işıq üzü 
görmüşdür (5). Bu monoqrafiyada siyasi aspektlər ön plana çəkilmişdir. Müəllif 
kadusilərin, albanların və sakasinlərin (sakasenlərin) Atropata tabe olduqlarını yazır. 
K.H.Əliyev e.ə. II əsrdə sakların Azərbaycan ərazisində məskunlaşması prosesinin baş 
verməsindən bəhs edir. Tədqiqatçı e.ə. I əsrdə Roma işğalçılarına qarşı albanların şiddətli 
müqavimətini vurğulayaraq Albaniyanın sonrakı dövrlərdə də müstəqil qaldığını tarixi 
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faktlarla sübuta yetirir. K.H. Əliyev Albaniyanın ərazisini müəyyənləşdirməyə çalışaraq 
belə bir nəticəyə gəlir ki, antik Albaniyanın ərazisi tarixən Sağsahil və Solsahil 
torpaqlarına bölünürdü. Albaniyanın əhalisindən söz açan müəllif albanların, qarqarların, 
udinlərin, leqlərin, kaspilərin, sakasenlərin və massagetlərin adını çəkir. O, yalnız leqləri 
Qafqazmənşəli hesab edir, digərlərinin etnik mənsubiyyətini isə araşdırmır. Müəllif 
Albaniyanın çar tərəfindən idarə olunduğunu təsdiqləyir.  

1993-cü ildə S.M.Qaşqayın “Manna dövləti” adlı monoqrafiyası çapdan çıxmışdır 
(3). Monoqrafiyanın II fəsli Cənubi Azərbaycan ərazisindəki etnik aspektlərinə həsr 
olunub. Müəllif kutilərin dilini Qafqaz-hurri dil qrupuna, hurrilərin dilini isə Şimali 
Qafqaz dillərinin şərq qoluna aid edir. S.M. Qaşqay e.ə. I minilliyin əvvəllərində Cənubi 
Azərbaycan ərazisində Irandilli tayfaların geniş yayıldığını və sonralar bu ərazidə 
üstünlük malik olduğunu qeyd edir. Müəllif kimmerləri və skifləri İranmənşəli hesab 
edir. S.M. Qaşqay mannalıların etnik mənsubiyyətləri dəqiq müəyyənləşdirilmədiyini 
qeyd edir, bununla yanaşı hurri və kuti-lullubi əhalisinin Mannanın bütün ərazisində 
yaşamaması ehtimalını irəli sürür. Onun araşdırmalarına əsasən, Mannanın şimal əyalət-
lərində etimologiyası açılmamış və hurri dili ilə izah edilməyən toponimlər mövcud 
olmuşdur. S.M.Qaşqay Azərbaycan ərazisinə e.ə. VIII əsrin sonunda kimmerlərin, e.ə. 
VII əsrin əvvələrində isə skiflərin gəldiyini qeyd edir. Onun fikrincə, kimmerlər və 
skiflər Iranmənşəli olmuşlar. S.M.Qaşqay hesab edir ki, Skif şahlığı Mannanın ərazisində 
yerləşirdi. Kitabın III fəslində müəllif aşşurluların və urartuluların Mannaya mütəmadi 
yürüşlərinin mərkəzləşdirilmiş dövlətin təşəkkülündə mühüm rol oynadığından bəhs edir. 
Bu fəsildə S.M. Qaşqay Mannada baş verən siyasi hadisələrin təfərrüatlı təhlilini verir.  

Həmin ildə S.Y. Qasımovanın “Azərbaycan III–VII əsrlərdə (etnomədəni və 
ictimai-iqtisadi tarix)” adlı monoqrafiyası nəşr olunmuşdur (7). Monoqrafiyanın III fəsli 
“Cənubi Azərbaycanın əhalisi və dilləri” adlanır. Müəllif hesab edir ki, e.ə. II minillikdə 
Cənubi Azərbaycan ərazisində hurri və kaspi tayfaları geniş yayılmışlar. S.Y. 
Qasımovanın fikrincə, e.ə. II minilliyin sonu – I minilliyin əvvəllərində bu əraziyə gələn 
İrandilli tayfalar sonrakı əsrlərdə Cənubi Azərbaycanın bəzi ərazilərində əhalinin 
əksəriyyətini təşkil edirdilər. Müəllifə görə, e.ə. VIII–VII əsrlərdə Araz çayı ilə Urmiya 
gölü arasında hurrilər, Urmiyanın şərq və cənub sahilyanı ərazilərində kutilər və 
lullubilər, Qızılüzən çayının aşağı axarında isə kadusilər, gellər, kaspilər, mardlar və 
saqartilər məskunlaşmışlar. Qızılüzən çayının yuxarı axarlarında İrandilli madalılar 
əhalinin əksəriyyətini təşkil etmiş, lakin burada kutilər və lullubilər də yaşayırdı. Növbəti 
cümlələrdə S.Y. Qasımova mada tayfa ittifaqına daxil olan altı tayfanın hamısını İrandilli 
hesab etmək yanlış olduğunu söyləyir. Müəllif Mada dilinin Cənubi Azərbaycan ərazi-
sində geniş yayılmadığını qeyd edir.  

1994-ci ildə “Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan XX əsrədək)” adlı ali 
məktəblər üçün dərslik nəşr olunmuşdur (1). Müəllifi Y.B.Yusifov olduğu II və III 
fəsillərdə Azərbaycanın qədim tarixi işıqlandırılır. Y.B.Yusifov Şumer dastanlarına əsas-
lanaraq e.ə. III minilliyinin birinci yarısında Urmiya gölünün cənub və cənub-qərb sahil-
yanı ərazilərində yerləşən Arattanı Azərbaycanın ilk dövlət qurumu hesab edir. E.ə. III 
minilliyinin ikinci yarısında Urmiya gölünün cənub sahilyanı ərazilərində Lullubum 
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(Lullubi) və Urmiya gölünün qərb və cənub-qərb sahilyanı ərazilərində isə Kutium 
(Qutium) dövlətlərinin mövcud olduqlarını qeyd edir. Müəllif Aratta, Lullubum və 
Kutium dövlətlərinin siyasi tarixi: Lullubi dövlətinin Anubanininin hakimiyyəti illərində 
çiçəklənməsi, kutilərin İkiçayarasında bir əsrlik ağalığı və s. hadisələr haqqında məlumat 
verir. Onun fikrincə kuti, lullubi (lullu), su, turukki və b. tayfalar prototürk olmuşlar. 
Y.B. Yusifov Manna dövlətinin yaranması, yüksəlişi və süqutu haqqında ətraflı məlumat 
verir. Müəllif belə düşünür ki, Mannada əhalinin başlıca dili ən qədim türk (prototürk) 
dili olmuş, yer adları və Manna hökmdarları adlarnda təmsil olunmuş sözlər ümumtürk 
leksikasına mənsub idi. Müəllif e.ə. VII əsrdə Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş 
Kimmer-skit-sak padşahlığınin tarixi haqqında da məlumat verir, kimmerləri, skitləri və 
sakları əsasən türkmənşəli etnoslar hesab edir. Y.B.Yusifov Midiya (Mada) dövləti və 
Əhəməni sülaləsinin hakimiyyəti dövründə Azərbaycan və İran ərazisində türk 
etnoslarının geniş təmsil olunduğunu yazır. Müəllif belə düşünür ki, I Daraya qarşı 
Skunxanın başçılığı ilə sakların üsyanı Araz çayından şimaldakı ərazilərdə baş vermişdir. 
Y.B. Yusifov bu dövrdə Azərbaycan ərazisində kaspiləri, ortokoribanti (“şişpapaqlı”) 
sakları, utiləri, mükləri, matiyenləri və b. tayfaları qeyd edir. Onun fikrincə, Atropatenada 
əhali həm İran (mardlar və s.), həm də türk (matiyenlər, anariaklar və s.) dillərində 
danışırdı. Tədqiqatçı ehtimal edir ki, Adərbayqanın (Atropatenanın) adı Andirpatianu / 
Andarpatian ölkəsinin adından yaranmışdır. Y.B.Yusifov Adərbayqanın yaranmasını, 
onun Selevki, Roma və Parfiya ilə münaqişələrini, həmçinin hakimiyyətin Atropatilərdən 
Arşakilər sülaləsinə keçməsini işıqlandırır. Müəllif alban etnoniminin Albaniyanın 
aborigen əhalisinin danışdığı türk dillərinin leksikasından yarandığını güman edir. Onun 
fikrincə, Albaniya əhalisinin tərkibində türk tayfaları (albanlar, utilər, kimmerlər, saklar 
və b.) geniş təmsil olunmuşlar, Albaniyanın şimal-şərqində isə ləzgi dil qrupuna daxil 
olan dillərdə danışan əhali (leqlər, gellər, udinlər, lupenilər, silvlər və sodilər) yaşamışdır. 
Müəllif Albaniya dövlətinin yaranmasənə, onun Armeniya (Ermənistan) və Roma ilə 
münasibətlərini təhlil edir.  

1998-ci ildə yeddi cildlik “Azərbaycan tarixi”nin birinci cildi nəşr olunmuşdur (2). 
Bu cilddə ən qədim dövrlərdən eramızın III əsrinədək Azərbaycan tarixi geniş şəkildə öz 
əksini tapmışdır. İ.H.Əliyev e.ə. III minillikdə Cənubi Azərbaycan ərazisində kuti, lullubi 
və hurri tayfalarını qeyd edir. Tədqiqatçı lullubi dilinin Elam dili ilə qohum olduğu 
haqqında ehtimal irəli sürür. O, hurri dilini Qafqaz dil ailəsinin şimal-şərqi qoluna aid 
edərək güman edir ki, kuti dilinin bu dil ailəsinə aid olunması üçün bəzi əsaslar var. 
İ.H.Əliyev fikrincə, İrandilli köçərilər Azərbaycan ərazisində e.ə. I minillikdə yayıl-
mışdır. Bu cilddə Urmiya gölü ətrafında yaranmış ilk siyasi qurumların və Manna 
dövlətinin tarixi S.M.Qaşqay tərəfindən geniş işıqlandırılmışdır. İ.H.Əliyev Mannanı 
kuti, lullubi, hurri və digər tayfa və tayfa ittifaqlarının bilavasitə varisi hesab edir. Lakin 
belə bir nəticəyə gəlir ki, Mannada hurri və lullubi elementlərinin nisbəti məlum deyil. 
Onun fikrincə, Mannanın Mada tərəfindən işğalından sonra yerli tayfalar tədricən Mada 
dilinin şivələrini mənimsəyərək madalılara çəvrilir, Manna isə Mada, yaxud Kiçik Mada 
adlandırılır. İ.H.Əliyev e.ə. VIII əsrdə Azərbaycan ərazisinə kimmer və skif tayfalarının 
basqınlarını haqqında məlumat verir, burada e.ə. VII əsrdə mövcud olan Skif çarlığının 
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tarixini işıqlandırır. O, Madanın yaranması, Ön Asiyanın böyük dövlətinə çevrilməsini və 
süqutu, Azərbaycanın Əhəmənilər imperiyasının tərkibində olarkən burada baş verən 
siyasi xadisələr haqqında yazır. İ.H.Əliyev Mada-Atropatenanın və antik Albaniyanın 
siyasi həyatını ətraflı təsvir edir. O, e.ə. IV əsrin sonu – b.e. III əsrində kutilərin, 
lullubilərin, hurrilərin, mannalıların və s. nəsilləri olan Cənubi Azərbaycanın yerli tayfa 
və xalqların madalılarla qaynayıb-qarışması nəticəsində İrandilli Atropatena xalqının 
təşəkkül tapdığını hesab edir. Qafqaz Albaniyasının yerli əhalisinin dilini də Qafqaz dil 
ailəsinin şimal-şərqi qoluna aid edir. Tədqiqatçı eramızın III əsrində hunların Azərbaycan 
ərazisinə baş verən hücumlarını türkdilli tayfaların bu torpaqlara ilk gəlişi kimi 
qiymətləndirir.  

2003-cü ildə R.S. Məlikovun “Əhəmənilərin ağalığı dövründə (e.ə. VI–IV) 
Azərbaycanın etnik mənzərəsi” adlı monoqrafiyası nəşr olunmuşdur (8). Müəllif e.ə. III 
minillikdə Azərbaycan ərazisində məskunlaşan hurriləri Qafqazdilli, lullubiləri isə 
elamlılara qohum hesab edir, onun fikrincə kutilər dil baxımından hurrilərə yaxın 
olmamışlar. R.S. Məlikov kaşşuların (kassilərin) mənşəyinin hələ də müəyyənləşdiril-
mədiyini söyləyir. Müəllif İrandilli tayfaların Azərbaycan ərazisinə köçməsinin e.ə. XI–X 
əsrlərə təsadüf etdiyindən bəhs edir. O, Qaumatanın Əhəmənilərin ağalığına qarşı 
yönəlmiş çevrilişinin, Madada Fravartişin başçılığı altında baş verən üsyanın, həmçinin 
Asaqartada (sonrakı Atropatena ərazisi) Çissantaxmanın rəhbərlik etdiyi üsyanın ətraflı 
təsvirlərini verir. R.S. Məlikov mənbələrə əsasən Əhəmənilər dövründə Azərbaycan 
ərazisində onbeşdən artıq tayfanın (kaspilər, utilər, müklər, saqartilər, madalılar, 
kadusilər, albanlar, skiflər və b.) məskunlaşdığını yazır. Müəllif bu tayfaların bir qisminin 
İrandilli olduğunu, digərlərinin isə Qafqaz dil qrupunun şimal-şərq qoluna aid dillərdə 
danışdığını güman edir. Onun fikrincə, bir neçə tayfanın etnogenezi məlum deyil.  

2009-cu ildə S.M. Qaşqayın “Ön Asiyada miqrasiya proseslərinə dair” adlı monoq-
rafiyası nəşr olunmuşdur (4). Tədqiqatçı kutilərin, lullubilərin, kassilərin (kaşşuların) və 
hurrilərin siyasi tarixindən məlumat verir. O, kutilərin, lullubilərin və kaşşuların dil 
mənsubiyyətləri haqqında bir sıra elmi fərziyyələr olduğunu söyləyir, hurri dilini isə 
Qafqaz dil qrupunun şimal-şərq qoluna şamil edir. S.M. Qaşqay bu əsərində Mannada və 
Midiyada (Mada) baş verən siyasi hadisələr haqqında yığcam məlumat verir. O, 
mənbələrə əsaslanaraq e.ə. VII əsrdə Cənubi Azərbaycan ərazisində məskunlaşan 
kimmerlər və skiflərdən bəhs edir, onların burada baş verən siyasi hadisələrdəki iştirakını 
açıqlayır. Monoqrafiyada Atropatenada və Albaniyada baş verən hadisələr qısa şəkildə 
təsvir olunur.  
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R.S. Malikov 

STUDY OF ETHNO-POLITICAL ASPECTS OF THE ANCIENT HISTORY OF AZERBAIJAN 
IN MODERN HISTORIOGRAPHY OF AZERBAIJAN 

SUMMARY  

The article is dedicated to a study of the ethno-political aspects of the ancient history of 
Azerbaijan in the Azerbaijan historiography in the years of independence. The researchers of 
this period, expressing opposite opinions, attempt from different points of view to study the 
ethnic and political problems of ancient Azerbaijan. Two basic directions were formed in these 
years in the Azerbaijan historiography: supporters of one of them assume that together 
Caucasians and Iranians tribes different Turkic tribes also dwelled in the territory of 
Azerbaijan from antiquity; others consider that in the antiquity this territory inhabited by 
Caucasians, Iranians and other tribes, but the early Turkics for the first time appeared here 
after Hun’s marches in III century A.D. 

Р.С.Меликов 

ИЗУЧЕНИЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена исследованию этнополитических аспектов древней истории 
Азербайджана в азербайджанской историографии в годы независимости. Исследователи этого 
периода, высказывая противоречивые мнения, пытаются с разных точек зрения выявить 
этнические и политические проблемы древнего Азербайджана. В эти годы в азербайджанской 
историографии сложились два основных направления: сторонники одного из них полагают, что на 
территории Азербайджана с глубокой древности, наряду с кавказоязычными и ираноязычными 
племенами, обитали также различные тюркские племена; другие считают, что в древности эту 
территорию заселяли кавказоязычные, ираноязычные и другие племена, а ранние тюрки впервые 
появились здесь после походов гуннов в III в. 

Açar sözlər: tarixşünaslıг, qədim,тайфа,монографийа, тарих 
Ключевые слова: историография, древний, племя, монография, история 
Key words: a historiography, ancient, a tribe, the monography, history 
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MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANIN ORTA ƏSR 
MƏDƏNİYYƏT TARİXİ PROBLEMLƏRİNİN TƏDQİQİNƏ DAİR 

Xeyirbəy Qasımov1 

Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikasında xalqın mədəniyyət tarixinin təd-
qiqi problemlərinin qısaca məqalə çərçivəsində tam, ətraflı surətdə nəzərdən keçirilməsi 
qeyri-mümkündür. Təqdim olunan məqalədə orta əsr Azərbaycan mədəniyyəti tarixi ilə 
bağlı olan ən mühüm problemlərin bir qisminə nəzər salınır, onların həlli zərurətindən 
bəhs olunur. 

Hər bir xalqın, millətin hərtərəfli inkişafının ilkin, başlıca, ümdə şərti siyasi 
istiqlaldır, müstəqillikdir. «Dövləti olmayan xalqın əslində tarixi də yoxdur» [23, 381]. 
Dövləti olmayan və yaxud müəyyən zaman ərzində siyasi müstəqilliyini itirmiş xalqın 
yaradıcı potensialı, mədəniyyəti öz imkanlarını gerçəkləşdirə bilmir, bu xalqın tarix elmi, 
mədəni dəyərləri siyasi cəhətdən hakim olan xalqın tarixinə, mədəniyyətinə əlavə olunur. 
Təqribən 180 il ərzində Azərbaycanın şimal qismi Rusiya əsarəti, təsiri altında olmuş 
(1918-1920-ci illər istisna olunmaqla), xalqımız yalnız 1991-ci ilin sonlarında siyasi 
müstəqilliyini bərpa etmişdir. Azərbaycanın şimal torpaqları XIX əsrin ilk onilliklərində 
rus işğalına məruz qaldıqdan sonra xalqımızın öz mədəni irsindən uzaqlaşdırılması 
istiqamətində xeyli “tədbirlər” görüldü. Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycan tarixinin bir 
çox məsələləri Sovet hakimiyyəti illərində (1920-1991) də təhrif olunmuş surətdə, irəli 
sürülmüş ideoloji tələblərə uyğun şəkildə işıqlandırılmışdır. İmperiya mərkəzi (Moskva) 
hər vasitə ilə Azərbaycan xalqının eləcədə SSRİ məkanında qapadılmış digər xalqların 
etnogenezi, mədəniyyət tarixi problemlərinin həllolunmaz səviyyədə qalmasına can atır, 
“xalqlar dostluğu” ideyasını təbliğ etməklə asılı xalqların özünü tanıtma prosesini 
ləngitməyə çalışır, yalnız rus mədəniyyətini “dünya səviyyəsinə uyğun olan dəyərlər 
sistemi” kimi təbliğ edir, “rus amilinin geridə qalmış xalqlara mədəniləşdirici təsir 
göstərməsi faktına” diqqəti cəlb edirdi. Həmin dövrdə xalqımızın tarixinə həsr olunmuş 
əsərlərin əksəriyyətində “Rusiya – Azərbaycan münasibətləri, əlaqələri” bölməsi vacib, 
məcburi ünsürə çevrilmişdi. Araşdırıcılar bu əlaqələr tarixində yalnız müsbət faktlar 
axtarmağa məhkum edilmişdilər. “Təsadüfü deyildir ki, ən azı orta təhsil almış 
Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyəti milli tarix faktlarından daha çox Rusiyanın 
keçmişinə aid olan faktları daha yaxşı bilirdi” (12,10). Azərbaycan vətəndaşlarına 
Rusiya, “qabaqcıl Avropa mədəniyyəti” haqqında daha çox, milli mədəniyyət tarixi, Şərq 
mədəniyyəti barədə minimal bilgilər təlqin olunurdu. Lakin 1991-ci ilin sonlarına doğru 
Azərbaycan xalqınınöz tarixindən, siyasəti iflasa uğradı. Azərbaycan siyasi istiqlalının 
son 20 il ərzindəki uğurları danılmaz gerçəklikdir. «Xalqın düşüncəsində Azərbaycan 
məfhumu coğrafi bir mənadan ziyadə fikir və əməl şəklində təcəssüm ediyor. İstiqlal 
xaricində onun üçün bir Azərbaycan yoxdur» [17, 95]. 

                                                 
Xeyirbəy Sabir oğlu Qasımov – t.ü.f.d. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi 

 



 36 

Azərbaycan mədəniyyəti xalqın çoxəsrlik dəyişdirici fəaliyyəti prosesidir, bu 
fəaliyyətin bütün növlərinin, habelə maddi və mənəvi dəyərlərin dialektik məcmusudur. 
Bu mədəniyyət Azərbaycan cəmiyyətinin maddi həyat şəraiti və ictimai münasibətlərinin 
başlıca cəhətləri ilə şərtlənmiş mənəvi həyatıdır. Mənəvi həyat isə əsrlər boyu maddi 
həyat şəraitinə, ictimai münasibətlərə özünün əks-təsirini göstərir. «Mədəniyyətin qayəsi 
siyasəti elmə tabe etdirməkdir. İdari sahədə qazanılmış qiymətləri elm ölçüsü ilə dartaraq, 
cəmiyyət nizamını ona görə qurmaq ictimai idealdır» [18, 104]. Bu ideala nail olmaq 
üçün zəngin, bənzərsiz, müasir siyasi sərhədləri xeyli aşan, qonşu xalqların mədəni 
təkamülünə həlledici təsir göstərən Azərbaycan mədəniyyəti tarixinin, xüsusilə onun orta 
əsrlərlə bağlı olan çağlarının öyrənilməsi, təbliği və qloballaşma prosesinə qatılmış dünya 
xalqlarına tanıdılması zəruridir. Rusiya imperiyası və Sovet hakimiyyəti dönəmində 
Azərbaycan xalqının (eləcə də imperiya hüdudlarında yaşamış bir çox xalqların) mədə-
niyyətinin araşdırılmasına çox məhdud səviyyədə imkan verilirdi. Hər «bir millətin 
mədəni səviyyəsi üç sahədə: dövlət, fikir və iqtisadi sahələrdəki fəaliyyət və müvəf-
fəqiyyət nəticələrinin bərabər təsir göstərən qüvvələri ilə ölçülür» [13, 152]. Getdikcə 
qloballaşan müasir dünyada hər bir xalqın özəlliyini qorumaq, tarixən qazandığı mədəni 
uğurlarını, dəyərlərini digər xalqlara tanıtmaq meyili təbiidir, mütərəqqi haldır. 

Elmi, xüsusilə tarixi əsər birdən-birə meydana çıxmır. Həmin əsər araşdırıcının 
çoxillik axtarışlarının, tənqidi təhlilinin, özünün və başqa tədqiqatçıların elmi nəticə-
lərinin, müddəalarının yenidən nəzərdən keçirməsinin, müəyyən dövrdə onun subyektiv, 
şəxsi yanlışlıqlara, müəyyən siyasi rejimin avtoritar təsirinə məruz qalmasının, bəzi 
hallarda isə müstəqil elmi mövqe nümayiş etdirməsinin və s. məntiqi nəticəsi kimi 
meydana çıxır [1; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 15; 16; 22; 24]. Bu baxımdan Azərbaycan 
xalqının mədəniyyət tarixinə, xüsusilə orta əsrlərdə xalqımızın mədəni təkamül prosesinə 
həsr olunmuş və 1991-2011-ci illərdə işıq üzü görmüş bir çox tədqiqat əsərlərinin 
«mənşəyi», «kökləri» Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin yenidən bərpa olunmasından 
əvvəlki çağlara gedib çıxır. “Azərbaycanda mədəniyyət problemlərinin tədqiqi 
istiqamətində ilk təşəbbüs Heydər Hüseynova (1908-1950) məxsusdur. İxtisasca filosof 
olmuş H.Hüseynov Azərbaycan mədəniyyətinin məşhur nümayəndələrinin fəlsəfi irsini 
tədqiq etməyə xüsusi fikir vermişdir. O, çoxəsrlik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndələrinin (Nizaminin, Xaqaninin, Nəsiminin, Füzulinin) eyni zamanda böyük 
mütəfəkkir, filosof olduqlarını sübut etmişdir. ”Heydər Hüseynov Azərbaycan fəlsəfi 
tarixində ilk dəfə olaraq göstərdi ki, Azərbaycan fəlsəfi əsərlər ərzində ədəbiyyatla sıx 
əlaqə şəraitində inkişaf etmişdir. Azərbaycan xalqının fəlsəfi fikri çoxəsirlik tarixi inkişaf 
ərzində yalnız xüsusi fəlsəfi traktatlarda deyil, habelə ədəbi əsərlərdə izah olunmuşdur 
(12. 52). Lakin Heydər Hüseynovun başladığı mühüm işin yerinə yetirilməsində  
uzunmüddətli fasilə yarandı. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, orta əsrlərdə Azərbaycanın 
mədəni inkişafı ilə bağlı olan məsələlərin əksəriyyətinin obyektiv surətdə, xalqın şərəfli 
tarixinə layiqli şəkildə araşdırılması məhz son 20 il ərzində, Azərbaycanın siyasi 
müstəqilliyinin bərpa edilməsi nəticəsində mümkün olmuşdur. 

Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyətinin təkamül tarixi yalnız tarixçilərin tədqiqat 
predmeti deyildir. Orta çağlarda Azərbaycan mədəniyyətinin bir sıra sahələrinin tarixi ilə 
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bağlı olan problemlər son illərdə sənətşünasların, ədəbiyyatçıların, dilçilərin, şərqşünas-
ların, filosofların da araşdırma obyekti olmuşdur və tədqiqatçıların bu kütləsi yenə də 
tarixçilərə nisbətən daha fəal mövqedədir. Həmin məsələlərin həllində bütün sahələrdə 
çalışan alimlərin əməkdaşlığı labüd və zəruridir. Lakin bu araşdırmalarda, elmi 
əməkdaşlıqda tarixçilərin həmişə aparıcı mövqelərdə olması, təşəbbüskar rol oynaması 
önəmli şərtlərdən birincisidir.  

Sənətşünas, ədəbiyyatçı, dilçi, şərqşünas, filosof orta əsrlərin Azərbaycan mədəniy-
yətinin onu maraqlandıran yalnız bir cəhətini araşdırır, tarixçi isə həmin mədəniyyəti 
hərtərəfli, kompleks şəkildə, tarixi ardıcıllıqla, orta çağların hər bir mərhələsinin 
səciyyəvi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla tədqiq etməyə «məhkumdur», oxucu kütləsi 
qarşısında daha çox məsuliyyət daşıyır və həmin kütlə ona daha tələbkarlıqla yanaşır. 
1991-ci ilin sonlarında dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş Şimali Azərbaycanda tarixçilərin 
başlıca diqqəti xalqın 180 il ərzində təhrif olunmuş, saxtalaşdırılmış, imperiya mərkə-
zinin sərt nəzarəti və təzyiqi şəraitində yazılmış ictimai-iqtisadi, siyasi tarixinin yenidən 
nəzərdən keçirilməsinə, yenidən yazılmasına və yeni ruhlu əsərlərin nəşrinə yönəldil-
mişdi. Məhz buna görə də XXI əsrin əvvəllərinədək Azərbaycan Respublikasının tarix 
elmində milli mədəniyyətin orta çağlardakı inkişafı prosesinə həsr olunmuş, xüsusi 
monoqrafiya yox idi.  

Son 20 ildə orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyətinin təkamül tarixi məsələsinə həm 
bir sıra araşdırıcıların monoqrafiyalarında (Y.M.Mahmudovun, O.Ə.Əfəndiyevin, V.Z. 
Piriyevin, Ş.F.Fərzəliyevin, R.Ə.Ağayevin, T.H.Nəcəflinin, M.X.Heydərovun, S.A. 
Aşurbəylinin, E.Q.Mirzəyevanın, S.M.Onullahinin və b.), həm də kollektiv surətdə 
yazılmış kitablarda toxunulmuşdur. Məsələn, 7 cildlik «Azərbaycan tarixi» [4; 5] bu 
kitablara misal ola bilər. Son illərdə xalqın mədəniyyət tarixinin öyrənilməsinə yardım 
edən bir çox orta əsr yazılı qaynaqları müxtəlif dillərdən doğma dilimizə tərcümə 
olunmuşdur. İsgəndərbəy Münşinin-Türkmanın «Tarix-i-aləmarayi-Abbasi» əsərinin I 
cildi [10], Əbubəkr Tehraninin «Kitabi Diyarbəkiriyyə» əsəri [20], «Venesiyalılar Şah I 
Təhmasibin sarayında» kitabı [21] və b. bu qəbildəndir. Səfəvi dövrünün ən görkəmli 
müəlliflərindən biri olmuş və Şah I Abbasın (1587-1629) sarayında xidmət etmiş məşhur 
Azərbaycan tariçisi İskəndərbəy Müşi Türkanın (1560/61-1634)farsca yazırdı “Tarix-
ialəmarayi-Abbasi” (“Abbasın dünyanı bəzəyən tarixi”) adlı üçcildlik əsərin I cildinin O. 
Ə.Əfəndiyev və N.S.Musalı tərəfindən Azərbaycan dilinə tam tərcüməsi (10) bu baxım-
dan diqqəti daha çox cəlb edir. Mənbə səciyyəsi daşıyan bu əsərin I cildinin elmi içti-
mayyətə təqdim etmiş O.Ə.Əfəndiyev və n.S.Musalı əsərin Tehran nəşrindən və Bakıdakı 
əlyazma nüsxələrindən müqaisəli surətdə istifadə etmişlər. əsər geniş ön söz, şərhlər və 
göstəricilərlə təchiz olunmuşdur. “Tam əminliklə demək olar ki, klassik tarixşünaslı-
ğımızın laiqli təmsilçisi olan İskəndərbəy Müşinin “Tarix-i aləmara-yi Abbasi”əsəri 
nəinki Azərbaycanın, həm də İranın, Türkiyənin, Gürcüstanın, İraqın, Əfqanıstanın, 
Türkmənistanın,Özbəkistanın,Hindistanın və s. Şərq ölkələrinin və xalqlarının tarixini 
öyrənmək baxımından danılmaz əhəmiyyət kəsb edir” (10,22). əsərin I cildində Şah I 
Abbasın hakimiyyətə gəlməsinə qədərki dövrün tarixi hadisələri öz əksini tapmışdır.  
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Burada dövrün mədəni həyatına dair müəyyən məlumatlar da vardır (10,715-719). 
Təbidir ki, həmin məlumatlarda hökümdarın mədəni inkişafa himayəçiliyi xüsusi təntənə 
ilə nəzərə çatdırılmışdır. 

Mədəniyyət tarixi problemlərinin araşdırılmasında yalnız tarixçilərin elmi fəaliy-
yətini nəzərdən keçirməklə, təhlil etməklə, problemin tarix elmində tədqiqi səviyyəsini 
öyrənməklə məhdudlaşmaq olmaz və buna görə də qeyri tarixçilərin (N. Cəfərovun, M. 
Qasımlının, Z.Səfərovanın, Z.Məmmədovun, R.Qarabağlının, C.Qiyasinin və b.) xidmət-
lərini də qeyd etmək vacibdir. Həmin xidmətlər tarixçi araşdırmalarına xeyli yardım edir 
[2; 3; 6; 20]. 

Müstəqillik illərin də Azərbaycan Respublikasının tarix elmində önəmli olan, 
nisbətən müstəqil bir sahənin — mədəniyyət tarixinin meydana çıxması, tədricən təşək-
külü nəzərə çarpmaqdadır. X.S.Qasımovun 2002-ci və 2008-ci illərdə nəşr olunmuş 
«Azərbaycan mədəniyyəti (XVI-XVII əsrlər)» və «Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniy-
yəti» adlı monoqrafiyalarında orta çağların Azərbaycan mədəniyyəti Vətən tarix elmində 
ilk dəfə olaraq xüsusi tədqiqat obyektinə çevrilmiş, tarixçi nöqteyi-nəzərindən araşdırıl-
mışdır [11; 12]. Ötmüş əsrin 90-cı illərinədək Azərbaycan xalqının orta əsrlərlə bağlı 
olan mədəniyy\ət tarixinin Vətən tarix elmində xüsusiaraşdırma obyektinə 
çevrilməməsinin bir çox səbəbləri vardır və həmin səbəblərin tam aydınlığı ilə 
müəyyənləşdirilməsi daha geniş tədqiqat əsərinin mövzusudur. Lakin bu məqamda həmin 
dövrün diqqəti cəlb edən bəzi obyektiv gerçəkliklərini qeyd etmək mümkündür: 
“Azərbaycan tarixi problemlərinin çoxluğu, bu problemlərin mürəkkəbliyi, onları həll 
etmək zərurəti tarixçilərimizi mədəniyyət atriximizə əsas tədqiqat obyekti kimi yanaşmaq 
imkanından məhrum etmişdi” (12,74). Yəni, sovet rejimi, imperiyası iflasa uğradığı 
məqama qədər Azərbaycanın ictimai-iqtisadi, siyasi tarixi ilə, elmi-metodoloji məsə-
lələrlə bağlı xeyli təhriflər, yalnışlıqlara, kobud səhvlərə yol verilmişdi və həmin 
qüsurların, saxtalaşdırmaların, təhriflərin, yalnışlıqların aradan qaldırılması, Vətən tarix 
elminin müstəqillik ovqatı yaşayan xalqın ruhuna, tələblərinə, obyektiv tarixi gerçə-
kliklərə uyğun tərzdə formalaşması üçün müəyyən “keçid dövrü” labüd və zəruri idi. “Bir 
sıra elmi problemlərin uğurlu həlli sayəsində əsrin sonlarına doğru Azərbay-
canmədəniyyəti tarixinə başlıca araşdırma predmeti kimi yanaşmaq imkanı yarandı” 
(12,74). Təbiidir ki, həmin monoqrafiyalar Azərbaycan tarix elmində mədəniyyət tarixi 
kimi nisbətən müstəqil bir sahənin gələcəkdə uğurlu inkişafı üçün əlverişli zəmin 
hazırlamışdır. Lakin çoxəsrlik, zəngin və ziddiyyətli proses olan Azərbaycan mədəniy-
yətinin tarixçi nöqteyi-nəzərindən xronoloji ardıcıllıqla, kompleks şəkildə, tam tədqiqi 
işinin davam etdirilməsi son dövrün aktual elmi problemlərindəndir. Bu problemin 
müsbət həlli sürətlə qloballaşmaqda olan dünyada Azərbaycan xalqının öz mədəni irsinə 
maksimal dərəcədə yaxınlaşmasına, bu aləmdə layiqli mövqe qazanmasına yardım edə 
bilər. Son 20 ildə Vətən tədqiqatçıları orta çağlarda Azərbaycan mədəniyyəti tarixi 
problemlərinin araşdırılması, həlli, milli mədəniyyət faktlarının tanıdılması, təbliği 
sahəsində xeyli iş görmüşlər. Lakin labüd, vacib və zəruri olan, sonu görünməyən bu işin 
davam etdirilməsi gərəkdir.  
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Xalqın mədəniyyət tarixi öyrənilmədən Azərbaycan tarixinin vahid (yəni, Vətən 
araşdırıcılarının əksəriyyəti tərəfindən qəbul olunan), tarixi gerçəkliklərə uyğun olan, 
obyektiv konsepsiyasını yaratmaq və ümumiyyətlə, Vətən tarix elminin uğurlu inkişafını 
təmin etmək qeyri-mümkündür. Mədəniyyət əsrlər və minilliklər boyunca yaranmış, hər 
bir xalqı öz keçmişi ilə bağlayan, onun «özünəqayıdışını» təmin edən «körpü»dür. Bu 
«körpü»nün salamat qalması məsuliyyəti isə ilk növbədə tarixçilərin üzərinə düşür! 
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Kh.S.Gasimov 

ABOUT RESEARCH OF PROBLEMS OF HISTORY OF MEDIEVAL CULTURE OF 
AZERBAIJAN IN YEARS OF INDEPENDENCE 

SUMMARY 

In given article the problems connected with research of medieval culture of the Azerbaijan people 
within last 20th  years in brief are considered. It is especially noticed, that in the course of research of this 
problem by obligatory conditions is: cooperation of all Azerbaijan scientific (philologists, historians, etc.) 
in this area; the leading part of historians in business of studying of a cultural history of the people.  

In the compressed form successes scientific (especially historians) Azerbaijan in this direction of 
researches are marked. Vital necessity of continuation of researches for this area and is marked 
henceforth. 
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Х.С.Гасымов 

К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
АЗЕРБАЙДЖАНА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

РЕЗЮМЕ 

В данной статье вкратце рассматриваются проблемы, связанные с исследованием 
средневековой культуры азербайджанского народа в течение последних 20-ти лет. Особо 
отмечается, что в процессе исследования этой проблемы необходимо комплексное изучение работ 
филологов, историков и др. в этой области. Дается краткий анализ степени изученности 
азербайджанскими историками данной проблемы в годы независимости.  

Açar sözlər: мядяниййят, тарих, сянят, мемарлыг, елм 
Ключевые слова: культура, история, ремесло, архитектура, наука 
Key words: culture, history, craft, architecture, science 
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XVI ƏSRİN II RÜBÜNDƏ SƏFƏVİ-OSMANLI MÜNASİBƏTLƏRİNİN 
TÜRKİYƏ TARİXŞÜNASLIĞINDA TƏDQİQİNƏ DAİR 

Tofiq Nəcəfli1 

Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində XVI əsrin II rübündə Azərbaycan Səfəvi dövləti 
ilə Osmanlı imperiyası arasındakı münasibətlər xüsusi tədqiqat mövzusu olmuşdur. Onlar 
həmin dövrün siyasi tarixini öz əsərlərində əks etdirmiş, araşdırılması zəruri olan tarixi 
irs qoymuşlar. Lakin Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində Vətənimizin və xalqımızın tarixi 
adətən İran və Yaxın Şərq tarixinə dair yazılan əsərlər içərisində əridilir və ya açıqca 
təhrif edilir. Bu meyl özünü bariz şəkildə orta əsr Azərbaycan dövlətçilik tarixinə 
münasibətdə göstərməkdədir. Türkiyə tarixşünaslığında Azərbaycan Qaraqoyunlu, 
Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətləri bir qayda olaraq İran dövlətləri kimi qələmə verilir və 
bununla da Azərbaycan türklərinin müstəqil yaşamaq bacarığı inkar edilir. Azərbaycan 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra onun tarixinə, mədəniyyətinə maraq və diqqət xeyli 
artsa da, Türkiyə tarixşünaslığında ənənəvi meyl hələ də qüvvədə qalmaqdadır. 

Bir sıra Türkiyə alimlərinin tədqiqatlarında XVI əsrin II rübündə Səfəvi-Osmanlı 
münasibətləri öz əksini tapmışdır. Bu əsərlərə F.Sümerin “Səfəvi dövlətinin yaranması və 
inkişafında Anadolu türklərinin rolu” [25], İ.H.Uzunçarşılının “Osmanlı tarixi” c. II [27], 
Y.Öztunanın “Başlanğıcından zamanımıza qədər Türkiyə tarixi” [19] və “Sultan 
Süleyman Qanuni” [20], M.Sarayın “Osmanlı – İran münasibətlərində şiəliyin rolu” [22], 
F.Kırzıoğlunun “Osmanlıların Qafqaz ellərini fəthi (1450-1590)” [16], R.Kılıçın “XVI və 
XVII əsrlərdə Osmanlı – İran siyasi andlaşmaları” [14] və yenə onun “Qanuni dövrü 
Osmanlı – İran münasibətləri (1520-1566)” [15] kitablarını göstərmək olar. 

Qanuni Sultan Süleyman dövründə Osmanlı – Səfəvi münasibətlərindən bəhs edən 
R.Kılıç tərəfindən Sultan Səlimin Səfəvi dövlətinə qarşı həyata keçirdiyi “İbrişim 
yasağını”n Sultan Süleymanın aradan qaldıraraq ipək ticarətini canlandırdığı xüsusi 
olaraq vurğulanır. Onun fikrincə, Sultan Səlim dövründə tacirlərin İrana mis, dəmir, qızıl 
və gümüşlə yanaşı odlu silahlar aparması qadağan edilmişdi. Yavuz Sultan Səlimin 
Səfəvi elçilərini öldürtməsi və ya həbs etdirməsi, İrana (Azərbaycana – T.N.) qarşı 
iqtisadi embarqo tətbiq etməsi onun ölümü ilə aradan qaldırıldı [15,128-130]. F.Sümerin 
qeyd etdiyi kimi, Sultan Səlimin hücum ruhu nə əmirlərinə, nə üləmasına, nə də oğlu 
Süleymana təsir etməmişdi [25,41]. Məhz bunun nəticəsi idi ki, Qanuni Sultan Süleyman 
bu qadağaları aradan qaldırdı, tərəflər arasında alış-veriş sərbəst buraxıldı. 

Sultan Süleymanın Səfəvi dövlətinə qarşı bu yumşaq rəftarı iki dövlət arasındakı 
münasibətlərə öz təsirini göstərdi. R.Kılıç qeyd edir ki, Qanuni Sultan Süleyman Avropa 
səfərinə çıxmadan öncə, Səfəvi dövləti ilə dostluq münasibəti yaratmağa çalışdı. Bu 
məqsədlə İranla (Azərbaycanla – T.N.) ticarətə icazə verdi, tacirlərə dəymiş 10 mln aqça 
həcmində zərəri ödədi. Osmanlı sultanı Şah İsmayıla məktub göndərərək qərb “kafir-
lərinə” qarşı mübarizədə birgə hərəkət etməyi təklif etdi. 1521-ci ildə onun Şah İsmayıla 
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göndərdiyi məktubda bildirilirdi: “Hər bir dövrdə bir xəlifə vardır və onun vəzifəsi islamı 
qorumaq və kafirlərə qarşı cihad etməkdir.” Osmanlı taxtına keçməklə bu vəzifənin onun 
çiyinlərinə düşdüyünü bildirən Sultan Süleyman Səfəvi şahına onunla həmfikir olmağı, 
kafirlərə qarşı birlikdə hərəkət etməyi, iki ölkə hüdudlarında sülhün saxlanması və 
ticarətin sərbəst buraxılaraq sərhədlərin açılmasını təklif etdi [15,132].  

Bu dövrdə Çaldıran məğlubiyyətinin intiqamını almaq və Osmanlı dövlətinə qarşı 
qoşun çəkmək fikrindən daşınmayan Şah İsmayıl Sultan Süleymanın təklifinə əhəmiyyət 
vermədi. Lakin Sultan Süleyman tərəfindən bir düşmənçilik hiss olunmadığı və onun 
Avropa dövlətləri ilə müharibə aparmaqla məşğul olduğundan, böyük qızılbaş üləmaları 
Osmanlılar üzərinə yürüş etməyi münasib bilmədilər [28,194].  

1523-cü ilin payızında Şah İsmayıl gec də olsa, iki dövlət arasında yaxın münasibət 
yaratmaq üçün Sultan Süleymanı Osmanlı taxtına çıxması və Rodos adasını fəth etməsi 
münasibətilə təbrik etmək məqsədilə şiə üləması Tacəddin Həsən Xəlifənin başçılığı 
altında 500 nəfərlik elçi heyətini İstanbula göndərdi. Şübhəsiz ki, Səfəvi şahının bu 
addımı Sultan Süleymanı qəzəbləndirdi. Elçi heyətinin yalnız 20 nəfər üzvünə İstanbul 
tərəfinə keçməyə icazə verildi, digərləri isə Üsküdarda saxlanıldı [16,123; 1,95; 15,134]. 
Şah İsmayıl Sultan Süleymana göndərdiyi məktubunda Sultan Səlimin vəfatından 
təəssüfləndiyini bildirib, onu Osmanlı taxtına çıxması münasibətilə təbrik etdi, kafirlər 
üzərində qazandığı zəfərləri təqdir etdiyini, Rodosu tutması ilə bağlı öz təbriklərini 
çatdırdı [8,525-526; 16,123; 27,448; 1,95; 15,134]. R.Kılıçın fikrincə, Sultan Süleyman 
Avropa cəbhəsində geniş hərbi əməliyyatlara başladığı üçün Şah İsmayılın bu rəftarından 
razı qalmaya bilməzdi. Buna görə də o, noyabrın 23-də katiblərinin rəisi Cövri Çələbi 
tərəfindən Səfəvi şahına cavab məktubu yazdıraraq Tacəddin Həsən Xəlifə vasitəsilə 
göndərdi [15,134]. Osmanlı sultanı öz məktubunda Şah İsmayıla göstərdiyi diqqətə görə 
öz təşəkkürünü bildirir, elçi heyətinin qəbul edildiyini çatdırır və heç bir zaman Allah 
yolundan dönməyərək kafirlərə qarşı cihad edəcəyini bildirirdi [Məktubla bağlı geniş 
məlumat üçün bax: 8,525-526].  

Şah İsmayılın ölümü və hakimiyyətə az yaşlı Təhmasibin keçməsi ilə Səfəvi – 
Osmanlı münasibətlərində gərginlik artmağa başladı. R.Kılıçın fikrincə, buna səbəb Şah 
İsmayılın İstanbula böyük elçi heyəti göndərməsinə Sultan Süleymanın qəzəblənməsi və 
Səfəvi şahının 1523-cü ildə V Karla məktub göndərərək osmanlılara qarşı mübarizədə 
yardım istəməsi idi. Bu xəbəri duyan Sultan Süleyman Sultan Səlim dövründən 
Geliboluda həbsdə saxlanılan qızılbaşları edam etdirdi. Şah Təhmasib hakimiyyətə 
keçməsi ilə bağlı rəsmi məlumat vermədiyi üçün Sultan Süleyman onu təbrik etməyə 
lüzum görmədi. Bununla kifayətlənməyən Sultan Qoca Nişançı Cəlalzadə vasitəsilə 
həqarət dolu uzun bir təhdid məktubu yazdıraraq Şah Təhmasibə göndərdi [15,139].    

R.Kılıçın qeyd etdiyi kimi, Sultan Səlimin Çaldıran döyüşü ərəfəsində göndərdiyi 
məktublara üslub cəhətinə görə çox oxşayan bu təhdid məktubunda Sultan Süleyman Şah 
Təhmasibi taxta keçməsi ilə bağlı xəbər verməməkdə qınayaraq yaxın zamanlarda Şərq 
səfərinə çıxacağını bildirdi və atalarının dövründə olduğu kimi iki gənc hökmdarın savaş 
meydanında bir daha qarşı-qarşıya gəlməsi arzusunu çatdırdı [15,139-141]. 
M.İpçioğlunun fikrincə, Firudin bəyin “Münşəatı”ndakı məktublar araşdırılarkən aydın 
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olur ki, Qanuni Sultan Süleyman yalnız Şah İsmayıla qəzəblənməklə kifayətlənməmiş, 
onun ölümündən sonra taxta keçən oğlu Təhmasibə yazdığı məktublarda açıq şəkildə ona 
düşmən mövqedə olduğunu göstərmişdir. Məktubda Şah Təhmasibin taxt-tacdan əl 
çəkməsi tövsiyə edilmiş, Osmanlı dövləti əleyhinə atacağı ən kiçik hərəkətlə bağlı 
üzərinə yürüş edəcəyi təhdid edilirdi [8,542; 13,36]. M.T. Gökbilgin yazır ki, Sultan 
Süleyman Qanuninin Şah Təhmasibə qarşı duyduğu bu kin və nifrəti Səfəvi və Osmanlı 
dövlət adamları qızışdırmaqda idi. Bu vəziyyət iki dövlət arasındakı kin və nifrətin 
getdikcə artmasına səbəb olurdu [11,449]. 

Sultan Süleymanın Səfəvi şahına göndərdiyi təhdid məktubunu dəyərli məktub 
hesab edən R.KıIıç, atası Sultan Səlim kimi Qızılbaş – Səfəvi təhlükəsini kökündən 
qaldıraraq sünni Türküstana kimi türk aləmini Osmanlı bayrağı altında birləşdirmək 
niyyətində olan Sultan Süleymanın işğalçılıq planlarını təqdir etməkdədir [15,142]. O, 
Osmanlı dövlətinin işğalçılıq siyasətinə haqq qazandıraraq etiraf edir ki, Osmanlı 
sultanının məqsədi Səfəviləri Şərqi Anadoludan tamamilə çıxarmaqla yanaşı, dənizlərə 
çıxaraq Bəsrə körfəzi ilə Xəzər dənizi arasındakı torpaqları ələ keçirmək istəyirdi. 
Səfəvilərə qarşı hərbi yürüşə qərar verən Sultan Süleyman, həmçinin Səmərqənd xanı 
Əbu Səidə, Buxara xanı Ubeydullaha, Türküstan xanı Abdullaha xəbər göndərərək 
Qızılbaş – Səfəviləri məhv etmək üçün birgə hərəkət etməyi bildirmişdi [15,160,161]. 
Şah Təhmasibi Şərqi Anadoluda şiəliyi yaymaqda günahlandıran R.KıIıç, həmçinin 
Sultan Süleymanın dini siyasətinə haqq qazandıraraq onun İslam aləmində sünnilərin 
yeganə təmsilçisi olması ilə fəxr edir. F.Kırzıoğlu yazır ki, Sultan Süleymanın 1525-ci 
ildə Şah Təhmasibə qarşı Şərq yürüşünə başlayacağı barədə Diyarbəkr bəylərbəyinə 
xəbər göndərmişdi. Yürüş 1526-cı ilin yazında gerçəkləşəcəkdi. Lakin imperator V 
Karlın Macarıstana yürüşə hazırlaşması, Fransa elçisinin 1525-ci il dekabrın 6-da 
İstanbula gələrək Alman imperatoruna qarşı yardım tələb etməsi bu yürüşü arxa plana 
keçirdi. Avropa cəbhəsindəki işlər nizama salındıqdan, 1533-cü il iyunun 22-də 
İstanbulda Avstriya ilə sülh bağlandıqdan sonra Şərq yürüşünə başlanıldı [16,127].  

Türkiyə tarixçilərinin əsərində Sultan Süleymanın 1533-1535-ci illər İraqeyn səfəri 
təfərrüatı ilə işıqlandırılmışdır. Onlar Osmanlı sultanının bu səfərə çıxmasının səbəbini 
Bağdad valisi Zülfüqar xanın Bağdadın açarlarını sultana göndərdiyi üçün öldürülməsi, 
Bidlis hakimi Şərəf xanın Səfəvilərə, Azərbaycan bəylərbəyi Uləma bəyin isə 
Osmanlılara sığınması ilə bağlayırlar [30,47; 15,154]. Onların fikrincə, İranlı 
(Azərbaycanlı – T.N.) valilər Osmanlı sultanına yalnız özləri sığındığı halda, Osmanlı 
hakimləri özlərilə bərabər əsgərlərini və torpaqlarını da İran (Azərbaycan – T.N.) şahına 
verirdilər [30,47; 15,154].  

O.Ə.Əfəndiyev bu məsələyə aydınlıq gətirərək yazıır ki, 1532-ci ildə Üləma bəy 
Diyarbəkr hakimi Fil Yaqub paşanın 50 min nəfərlik ordusunun köməyi ilə yerli hakim 
Şərəf xanı Bidlisdən sıxışdırıb çıxardı və o da yardım üçün qızılbaş sarayına müraciət 
etdi. I Şah Təhmasib öz müvəkkili Habil bəyi İstanbula göndərib Üləma bəyin təslim 
olunması tələbini irəli sürdü. Şah sultanı barışdırnağa daha bir dəfə cəhd göstərərək vəkil 
Hüseyn xan Şamlının başçılığı ilə yeni elçi heyətini danışığa göndərdi. Lakin Üləma bəyi 
Şərəf xanla dəyişmək təklifi qəbul olunmadı. Sultan barışmaz mövqe tutdu. Belə olduqda 
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şah Üləmaya qarşı qoşun göndərib Bidlisi geri aldı [26,27; 7,71]. “Şah Təhmasibin 
təzkirəsi”ndə deyildiyi kimi, “Üləma və Şərəf bəyə görə iki islam padşahı arasında 
çəkişmə” Osmanlı sultanının barışmaz mövqeyi üzündən həll edilmədi [26,27]. Görün-
düyü kimi, Osmanlı hakim dairələri şərq istiqamətində ərazilərini genişləndirmək cəhdlə-
rindən əl çəkməmişdilər. Çünki Macarıstanda və Avstriyada Osmanlı istilalarına 
müqavimət artdıqca Sultan Süleyman Şərqə doğru ekspansiyasını daha da gücləndirdi. 
Dunayboyu vilayətlərdə ciddi müqavimətlə qarşılaşan Osmanlı sultanı 1533-cü ildə 
Macarıstanın bölüşdürülməsi haqqında Avstriya kralı ilə sülh bağlamağa məcbur oldu. 
Beləliklə, Sultan Süleyman Şərqdə ekspansiyanı həyata keçirmək üçün imkan qazandı 
[2,201]. Buna görə də, Üləma bəylə bağlı yaranmış gərginlikdən istifadə etdi. 

R.Kılıçın qeyd etdiyi kimi, Sultan Süleymanın Səfəvi şahına qarşı yürüşünə səbəb 
heş də iki dövlət arasında Üləma bəy və Şərəf xanla bağlı yaranmış çəkişmələr deyildi. 
Bu, yürüş üçün əsas bəhanə olmuşdu. Hər iki dövlət arasında düşmənçiliyin və rəqabətin 
dərin səbəbləri var idi. Osmanlı sultanı Ərəb İraqını ələ keçirməyə səy göstərirdi. Ərəb 
İraqı Asiya ilə Avropa arasında beynəlxalq ticarət üçün böyük əhəmiyyət kəsb edirdi 
[15,154]. Osmanlı sultanı qızğın ticarət yolunda Şərqin ən böyük mərkəzlərindən biri 
olan Bağdad şəhərini ələ keçirmək niyyətində idi. Buna görə də, ilk yürüşündə bu 
məqsədini gerçəkləşdirməyə böyük önəm vermişdi. 

Qanuni Sultan Süleymanın Səfəvi dövlətinə qarşı ilk yürüşü olan “İraqeyn səfəri”ni∗ 
XVI əsr türk siyasi və hərb tarixinin mühüm hadisəsi sayan R.KıIıç onun bütün 
təfərrüatını işıqlandırmağa çalışmışdır. Burada baş vəzir İbrahim paşanın Ülamə bəylə 
birlikdə Azərbaycana yürüşü və Təbrizi ələ keçirməsi, Qanuni Sultan Süleymanın 
Təbrizə dəvət edilməsi, Şah Təhmasibin əsaslı döyüşdən çəkinməsi və Qızılbaşların 
tətbiq etdiyi döyüş taktukasının 150 minlik Osmanlı ordusu üçün böyük çətinliklər 
yaratması ətraflı şərh olunmuşdur [Bax: 15,165-206]. R.Kılıçın qeyd etdiyi kimi, Səfəvi 
şahı Osmanlı sultanı ilə əsaslı döyüşə girməkdən çəkinərək geri çəkilməkdə davam etdiyi 
üçün onu təqib edən Osmanlı ordusu ciddi çətinliklərlə üzləşdi. Sultan Süleyman I Şah 
Təhmasibə göndərdiyi məktubda onu qorxaqlıqda təqsirləndirdi və döyüşə başlamağı 
təkid etdi. Lakin Şah cavabında yazdı ki, o, ağlını itirməyib, bir qızılbaşa qarşı on 
osmanlınin dayandığı qeyri-bərabər şəraitdə düşmənlə vuruşa bilməz [7,72]. 

Türkiyə tarixçiləri haqlı olaraq qeyd edir ki, I Şah Təhmasibin məqsədi qüvvə və 
texniki baxımdan çox üstün olan Osmanlı ordusu ilə vuruşmamaq və məğlub olmamaqdı. 
Osmanlı ordusunu Şərqi Anadolu və Azərbaycanda boş-boşuna dolaşdıraraq yaxşıca 
yormaq və ərzaq çatışmazlığına məruz qoyaraq geri dönməyə məcbur etməkdi. Daha 
sonra da qoruyub saxladığı qüvvələrlə itirdiyi əraziləri geri almaqdı [4,175; 1,107; 
15,225]. Şübhəsiz ki, I Şah Təhmasibin tətbiq etdiyi bu taktika özünü doğrultdu. Sultan 
Süleymanın Təbrizi tərk etməsi ilə Qızılbaşlar itirilən əraziləri geri almağa nail oldular. 

                                                 
∗ Y.Yücelin fikrincə, bu səfərə Bağdad səfəri deyildiyi kimi, Təbriz və ətrafı da o zaman İraq torpağı sayıldığı üçün 
İraqeyn səfəri adlanır [Bax: 28, 48].  Müəllif heç bir əsas olmadan Təbriz və ətrafını İraq torpağı adlandırır. Qeyd 
etmək lazımdır ki, Osmanlı sultanının 1533-1535-ci illər yürüşü Azərbaycanla yanaşı Ərəb və Əcəm İraqını əhatə 
etdiyi üçün tarixə “İraqeyn” (yəni, hər iki İraq) yürüşü kimi daxil olmuşdur. 
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Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində Səfəvi – Osmanlı münasibətləri ilə bağlı xeyli 
maraqlı faktlar vardır. Bunlar içərisində I Şah Təhmasibin bu yürüş ərzində Sultan 
Süleymana üç dəfə sülh bağlamaq üçün müraciət etməsidir. Onlar yazır ki, iyunun 22-də 
Osmanlı ordusu Sarıqamışda olan zaman I Şah Təhmasibin Eşikağası Ustaclı xan 
qərargaha gələrək şahın istənilən şərtlərlə sülh bağlamağa hazır olduğunu bildirdi. Lakin 
Sultan bu təklifin “casusluq məqsədi” daşıdığını və hələ də toxunulmaz qalan Şah 
ordusuna zərbə vurmaq niyyətində olduğu üçün rədd edildi [4,176; 16,155; 9,76; 15,225]. 
Türkiyə tarixçilərinin fikrincə, I Şah Təhmasib belə bir təşəbbüsü 1535-ci ilin iyulunda 
Osmanlı sultanı Təbrizi ikinci dəfə ələ keçirdikdən sonra etmişdi. İyulun 21-də şahın 
qardaşı, Xorasan valisi olan Sam Mirzə Təbrizə gələrək Sultan Süleymana sığınmışdı. 
Sultanın “öz oğlu” adlandırdığı və “Əcəm” hakimi kimi tanıdığı Sam Mirzənin xəyanəti I 
Şah Təhmasibi Osmanlı sultanının yanına elçı heyəti göndərməyə vadar etdi. Dərəcəzinə 
– Osmanlı qərargahına gələn Ustaclı xan Türkmanın rəhbərliyi altında Səfəvi elçiləri 
Sultan Süleymana Ərəb İraqının osmanlılara verilməsi şərtilə sülh təklif etdi. Osmanlı 
sultanı bu təklifə cavab vermədən elçini geri göndərdi [4,176-177; 12,37; 17,643; 14, 40-
41; 15,227-228]. Türkiyə tarixçilərindən İ.H. Danişməndin qeyd etdiyi kimi, I Şah Təh-
masibin sülh təklifini rədd edən Osmanlı sultanı iyunun 24-də Marağanı, 30-da isə 
Təbrizi ələ keçirdi. Sultan Süleyman yenidən Səfəvi qoşunlarını təqib etmək qərarına 
gəldi və iyulun 20-də Sultaniyyə istiqamətində hücuma keçdi. Sultaniyyə Osmanlı 
qoşunlarının əlinə keçdi [4,176,179]. 

Y.Öztuna yazır ki,  avqustun 3-də I Şah Təhmasibin elçiləri Sultaniyyəni ələ keçirən 
Sultan Süleymana yenidən barışıq təklif etdilər. I Şah Təhmasib Bağdad daxil olmaqla 
Ərəb İraqını osmanlılara vəd edir, “Səfəvilərin güc qaynağı olan Azərbaycanı” Təbrizlə 
birlikdə geri qaytarmağı tələb edirdi [19,149,152-153; 18,230].  

Dövrün etibarlı mənbələrindən biri olan “Şah Təhmasibin təzkirəsi”nə görə, Sultan 
Süleymanın Bağdaddan Təbriz üzərinə ikinci yürüşü zamanı I Şah Təhmasib Seyid 
Abdullahla Mir Şahsuvarı xüsusi məktubla barışıq əldə etmək üçün İbrahim paşanın 
yanına göndərdi. Lakin İbrahim paşa sülhə razı olmadı. O, Səfəvi şahına tamamilə 
təhdidedici məktub yazaraq elçini geri göndərdi [26,41]. Beləliklə, Səfəvi şahının 
Osmanlı sultanı ilə sülh bağlamaq üçün danışıqlara başlamaq təşəbbüsü bir nəticə 
vermədi. 

R.Kılıç yazır ki, Qanuni Sultan Süleyman ona sığınan Sam Mirzə ilə digər türkman 
bəylərinə iltifat göstərərək, onları I Şah Təhmasibə qarşı mübarizəyə təhrik etmək və 
Səfəvi dövlətini daxilən parçalamaq niyyətində idi [15,228].  Lakin Osmanlı sultanı bu 
yürüş zamanı qarşısına qoyduğu ən mühüm vəzifəyə – Azərbaycanı ələ keçirmək və 
Səfəvi dövlətinə son qoymağa nail ola bilmədi. Osmanlı sultanının Azərbaycana 
yürüşünün nəticələri ilə bağlı R.Kılıç yazır ki, iki il yarım çəkən bu yürüş Osmanlı 
dövləti üçün maddi və mənəvi baxımdan faydalı oldu. Belə ki, Bağdad daxil olmaqla 
Ərəb İraqı Osmanlı dövlətinə birləşdirildi [14,42; 15,228].  

Türkiyə tarixçilərinin fikrincə, bu hərbi yürüş Osmanlı dövlətinə 30 min əsgər, 22 
min heyvan və böyük çaplı 100 topu itirməsi bahasına başa çatdı. Eyni zamanda, Səfəvi 
dövlətinin varlığına son qoymağın mümkünsüzlüyü bəlli oldu. Osmanlı dövləti üçün 
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yürüşün əsil məqsədi – Səfəvi təhlükəsini ortadan qaldırmaq və Yaxın Şərqdə qeyri-
şərtsiz hakimiyyəti təmin etmək niyyəti gerçəkləşmədi [12,38; 1,109; 15,236,237]. 
F.Sümerin fikrincə, bu səfərin ən mühüm nəticələrindən biri də Səfəvi dövlətini aradan 
qaldırmağın mümkünsüz olmasının anlaşılmasıdır [25,65].  

R.Kılıç Osmanlı sultanının əsas məqsədini gerçəkləşdirə bilməməsinin səbəbini belə 
izah edir. Onun qənaətinə görə, Səfəvilər şərqdə Şərqi Türküstanı əllərində saxlayan 
Şeybanilərə qarşı mübarizə aparırdı. Şah Təhmasib çox çətin bir vəziyyətdə olduğu halda, 
Osmanlı dövləti Şeybanilərlə möhkəm ittifaq yarada bilmədiyi üçün Səfəvi dövlətini 
ortadan qaldıra bilmədi [15,209].  

Qeyd etmək lazımdır ki, Şah Təhmasibin 150 minlik Osmanlı ordusunun hücumuna 
qarşı tətbiq etdiyi “viran edilmiş ərazi” taktikası Sultan Süleymana öz planını həyata 
keçirməyə imkan vermədi. Osmanlı Türkiyəsi təcavüzkar, hücum edən tərəf olduğuna 
görə, qızılbaşlar öz strategiyalarını müdafiə üzərində qururdular. Osmanlı ordusunun 
Səfəvi dövlətinin ərazisində irəliləməsini daha çox çətinləşdirmək üçün onlar bir cıra 
tədbirlər görürdülər. Osmanlı ordusunun güman edilən yolu boyunca ərzaq ehtiyatları 
məhv edilir, içməli su mənbələri torpaqla doldurulur, buğda və digər dənli bitki 
əkinlərinə od vurulurdu [7,93; 25,65-66; 16,151]. Şübhəsiz ki, Şah Təhmasibin tətbiq 
etdiyi bu döyüş taktikası osmanlıları ölkəni tərk etməyə vadar etdi. 

Beləliklə, 1533-1535-ci illər müharibəsi nəticəsində Osmanlı imperiyası Bağdad 
daxil olmaqla Ərəb İraqını ələ keçirdi, İran körfəzi rayonunda Osmanlı – Portuqaliya zid-
diyətləri daha da kəskinləşdi. Lakin bu müharibə, bütövlükdə, Osmanlı imperiyası üçün 
uğursuz oldu. I Şah Təhmasibin seçdiyi düzgün hərbi taktika nəticəsində qüdrətli Osman-
lı imperiyası Səfəvi ordusunu və Səfəvilərin dövlət müstəqilliyini aradan qaldıra bilmədi. 
Osmanlı imperiyası canlı qüvvə və hərbi texnika sarıdan ağır təlafat verdi [18,230]. 

Burada bir məsələyə aydınlıq gətirməyə ehtiyac vardır. Bu, Türkiyə tarixçilərinin 
Sultan Süleymanın Azərbaycana hərbi yürüşünün sayı ilə bağlı mövqeyidir. Türkiyə 
tarixçiləri Osmanlı sultanının Azərbaqcana üç yürüşündən bəhs edirlər. Hətta hər üç 
yürüşdə başlıca hərbi əməliyyatların Azərbaycanda baş verməsinə baxmayaraq, onlar bu 
yürüşləri “İran səfəri” kimi təqdim edirlər [27,348, 351, 359-361; 16,140; 21,40-43]. 
Türkiyə tarixçiləri arasında yalnız M.Sadıq Bilgə özünün “Osmanlı dövləti və Qafqaz” 
adlı əsərində Sultan Süleymanın 1535-ci il aprelin 1-də Bağdaddan ikinci Azərbaycan 
səfərinə çıxdığını qeyd etsə də, o da, ənənəni pozmayaraq digər tarixçilərlə eyni fikirdə 
olduğunu bildirir [21,41]. 

Türkiyə tarixçiləri 1548-ci ildə Sultan Süleymanın II İran∗ (Azərbaycan – T.N.) – 
Təbriz səfərinin səbəblərinə xüsusi diqqət yetirərək yazır ki, I Şah Təhmasib Osmanlı 
sultanının Avropada müharibə aparmasından istifadə edərək Qafqazda sünni türk 
ölkələrini istila edərək, Şərqi Anadoluda şiə-Səfəvi təbliğatını gücləndirmiş, Van, Ərciş 
qalalarını işğal altına alaraq, Ərzurum – Qars ətrafına hücumlar edib ətrafa böyük zərər 
vermişdi. O, 1534-cü ildə Təbrizdə Osmanlı sultanına itaət göstərən Şirvanşahlar üzərinə 

                                                 
∗ Yaşar Yücelin fikrincə, bu səfərdə Təbriz şəhərinə xüsusi önəm verildiyi üçün bəzi tarixçilər 
onu Təbriz səfəri adlandırırlar [Bax: 28, 79].  
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basqın edərək Bürhan Əli Mirzəni Osmanlılara sığınmağa vadar etmişdi. Sərhəd 
valilərinin və Özbək xanlarının yardım tələbləri I Şah Təhmasib üzərinə yürüşü zəruri 
etmişdir. Burada Əlqas Mirzənin Sultan Süleyman Qanuniyə sığınması və onu Azərbay-
cana yürüşə təhrik etməsi də mühüm rol oynamışdır [27,359; 4,254,256; 22,29; 1,114; 
30,78-79; 15,257-258 ]. 

Türkiyə tarixçiləri unudurlar ki, I Şah Təhmasib Osmanlı ordusu Azərbaycanı tərk 
etdikdən sonra, Osmanlı işğalına məruz qalan şəhər və qalaları azad etməyə başlamışdı. 
Məhz, Van və Ərçiş qalaları da bu prosesin gedişində geri alınmışdı. Onlar bu hadisəni 
Səfəvi işğalı kimi təqdim etməklə tarixi gerçəkliyi təhrif edirlər. 

Osmanlı sultanı 1547-ci ildə Almaniya və Avstriya ilə 7 illik sülh bağlayaraq 
Avropadakı hərbi əməliyyatları dayandırdı və Səfəvi dövlətinə qarşı öz hərbi planlarını 
həyata keçirmək üçün əlverişli imkan qazandı. R.Kılıçın qeyd etdiyi kimi, Sultan 
Süleymanın Təbriz yürüşündə məqsədi Yaxın Şərqdə, Şərqi Anadoluda siyasi və dini 
məzhəb birliyini saxlamaq, Anadolu ərazisində şiəliyi yox etmək və yaxın qonşu 
ölkələrdə sünniliyi canlandırmaq üçün başlıca rəqibi olan şiə Səfəvilərə ağır zərbə 
vurmaq idi [15,259]. 

R.Kılıç əsərində Sultan Süleymanın II Təbriz səfərini bütün təfərrüatı ilə 
işıqlandırmağa çalışmışdır. Onun fikrincə, 20 ay davam edən bu yürüşdə Osmanlı sultanı 
I Şah Təhmasibi əsaslı döyüşə cəlb edərək başlıca məqsədini həll etməyə çalışsa da, bu 
mümkün olmamışdır. Yürüş nəticəsində Osmanlı sultanının Şərqi Anadoludakı nüfuzu 
daha da artmışdır. Müəllif bu yürüşün nəticəsinin İraqeyn səfərindən aşağı olduğunu 
qeyd etməklə yanaşı, bir həqiqəti də etiraf etməli olur ki, Şahın Osmanlı ordusuna qarşı 
açıq döyüşə girməmək qərarı, Osmanlıların güc və qüdrətinin Səfəvi dövlətini ortadan 
qaldırmaq üşün yetərli olmadığını göstərdi [15,288].  

Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində Sultan Süleymanın III İran (Azərbaycan – T.N.) 
(Naxçıvan) səfərindən geniş bəhs olunur. Onlar əsasən Osmanlı müəlliflərinin verdiyi 
məlumatlara əsaslanaraq yürüş ərəfəsində Səfəvi – Osmanlı sərhədlərində baş verən 
hadisələrə aydınlıq gətirir, Osmanlı sultanının yürüşə qərar verməsinin səbəblərini 
aydınlaşdırır, yürüşün gedişi və nəticələrini təfərrüatı ilə işıqlandırmağa çalışırlar. Onlar 
Sultan Süleymanın Avropaya yürüşə çıxmasından istifadə edən I Şah Təhmasibin Şərqi 
Anadolunun şəhər və qalalarına hücum edərək onları talan etməsini yürüşün mühüm 
səbəbi kimi göstərirlər [Bax: 4,265; 16,211-212,215; 17,644; 9,140; 10,134; 1,121-122; 
15,297-302].  

Qeyd etmək lazımdır ki, I Şah Təhmasibi Osmanlı ərazilərinə daxil olaraq 
müdafiədən hücum əməliyyatlarına başamağa Ərzurum hakimi İskəndər paşanın atdığı 
addımlar vadar etmişdi. 1552-ci ilin əvvəlində İskəndər paşa Xoy ərazisində Səfəvilərin 
hüdudlarına soxuldu, sonra isə Çuxursədə keçib şəhər bazarını yandırdı və geriyə qayıtdı. 
Ərzurum paşası Qızılbaş əmirlərinə lovğalıqla yazdığı hədələrlə dolu məktublarda özünü 
“Şirvan və Gürcüstan hakimi” adlandırmışdı [7,87-88]. 

R.Kılıç etiraf edir ki, Sultanın Avropaya yürüşə çıxmayıb İstanbulda qaldığını 
casusları vasitəsilə öyrənən I Şah Təhmasib elçisini İstanbula göndərərək Osmanlı 
dövlətinin vəziyyətini öyrəndi. O, sultana göndərdiyi məktubunda “qiyamçı və fitnəkar 
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bir şəxs olan İskəndər paşanın” hələ Van hakimi olarkən Xoya hücum edərək yerli hakim 
Hacı bəyi öldürdüyünü, Hüseyncan Sultan Rumlunun üzərinə – İrəvana yürüş edərək 
xalqı tamamən qırdığını, lovğalanaraq Səfəvi sərhəd bəylərinə təhdid məktubları yazdı-
ğını, Gürcüstan səfərinə çıxdığı zaman yenə İskəndər paşanın güclü bir ordu ilə Qacar 
bəylərinə hücum edərək onları öldürdüyünü, “artıq işin tarazlıq həddini aşdığını” bildir-
mişdi [15,296]. 

R.Kılıç əsərində bəzi yanlışlıqlara yer vermişdir. Belə ki, onun yazdığına görə, 
Osmanlı ordusu Qarsdan irəliləyərək iyulun 26-da Əcəm ölkəsinin zəngin yerlərindən 
olan Qarabağa daxil olmuşdu. Yerli əhali qaçdığı üçün qarət edilmişdi. İyulun 28-də 
Osmanlı ordusu Naxşıvana daxil olmuşdu. Əhali şəhəri tərk etdiyi üşün bol qənimət ələ 
keçirilmiş, şəhər qarət olunaraq yerlə yeksan edilmişdir [15,333]. Müəllifin burada ciddi 
səhvə yol verərək Naxşıvan yaxınlığındakı Qarabağ qəsəbəsini Qarabağ əyaləti kimi 
təqdim edir. Hətta, bunun fərqinə varmayan R.Kılıç əsərinin V bölməsinin yarımba-
şlıqlarından birini “Qanuni Sultan Süleymanın Osmanlı ordusu ilə Qarsdan Naxçıvan, 
İrəvan və Qarabağa girməsi” adlandırmışdır [15,329]. Halbuki, digər Türkiyə tarixçiləri 
Sultan Süleymanın bu yürüşünün yalnız Naxçıvanla məhdudlaşdiğını təsdiq edərək, tarixi 
ədəbiyyatda bu yürüşü sultanın “Naxçıvan yürüşü”∗ kimi qeyd edirlər [16,226-228; 
19,167-169]. Bu məsələyə diqqət yetirməyən müəllif əsərinin digər yerində öz fikrini 
təkzib edərək, Sultan Süleymanın 1554-cü il iyulun 30-da Naxçıvandan Ərzuruma geri 
döndyünü yazır [15,336].  

Sultan Süleymanın Naxçıvan səfəri kimi tanınan bu yürüşü də gözlənilən nəticəni 
vermədi. Osmanlı sultanının bütün təhdidlərinə baxmayaraq, Səfəvi şahı onunla açıq 
döyüşə girməkdən çəkindi, həyata keçirdiyi “viran edilmiş ərazi” taktikası ilə Osmanlı 
ordusunun ölkənin içərilərinə irəliləməsinə imkan vermədi. Kəskin ərzaq çatışmazlığı ilə 
üzləşən sultan qabaqcadan od vurub yandırdığı Naxçıvanı tərk etdi və geriyə – Ərzuruma 
qayıtdı. Qızılbaş qoşunları geri çəkilən osmanlıların ardınca Osmanlı ərazisinə qədəm 
qoydular. Qızılbaşlar geri çəkilən osmanlıların böyük dəstəsini darmadağın edərək, 
sultanın yaxın adamlarından biri olan Sinan bəyi əsir aldılar [7,90]. 

Yürüşün yorub əldən saldığı Osmanlı qoşunları arasında narazılıq artırdı. Əlbəttə, 
Sultanın özü və yaxın adamları da ordunun əhval ruhiyyəsi, həmçinin Azərbaycana 
yürüşün uğursuzluğu ilə hesablaşmağa məcbur idilər. Buna görə də, Osmanlı Türkiyəsi 
Səfəvilərin dəfələrlə təkid etdiyi sülh danışıqlarına başlamağa razı olduğunu  bildirdi 
[7,90]. 

Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində tərəflər arasında bağlanmış Amasya sülhü 
haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Onlar sülh təşəbbüsünün yenə də I Şah Təhmasib 
tərəfindən edildiyni bildirirlər [27,361; 4,293; 10,137; 9,143; 17,645; 6,4; 1,129; 15,343]. 
R.Kılıçın fikrincə, Osmanlı ordusunun sərhəd bölgələrində qışlayaraq yazda Ərdəbil və 
Təbrizə yürüş etmək qorxusu I Şah Təhmasibi sülh bağlamağa məcbur etmişdi [15,334]. 

                                                 
∗ Yaşar Yücel yazır ki, bu səfərdə Naxçıvan kimi böyük İran şəhəri ələ keçdiyindən bəzi tarixçilər 1554-
cü ildə həyata keçirilən bu yürüşü Naxçıvan səfəri adlandırırlar [Bax: 28, 87]. Müəllif burada heç bir əsas 
olmadan Azərbaycanın Naxçıvan şəhərini İran şəhəri kimi təqdim edir. 
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Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, sülh təşəbbüsü məhz Osmanlı sultanından gəldiyi üçün 
belə bir təhlükəyə heç bir lüzum yox idi. Lakin O.Ə.Əfəndiyev farsdilli qaynaqlara 
əsaslanaraq yazır ki, Azərbaycanı işğal etmək cəhdlərinin nəticə vermədiyinə əmin 
olduqdan sonra Sultan Süleyman Səfəvilərlə sülh danışıqlarına başlamağa razı oldu. O, 
hələ Naxçıvandan geri qayıdarkən bu barədə baş vəzir Mehmed paşaya müvafiq 
göstərişlər verdi. Mehmed paşa isə sərhədyanı qızılbaş əmirlərinə məktub göndərərək 
şahdan Sinan bəyi azad etməyi və danışıqlar aparmaq üçün onunla öz nümayəndəsini 
göndərməyi xahiş etdi. Sinan bəy həbsdən azad edildi və onunla birlikdə Qorçibaşı 
Şahqulu ağa Qacar da yola düşdü [7,91].  

Türkiyə tarixçilərinin qənaətinə görə, 1554-cü il sentyabrın 26-da Ərzuruma gələn 
Səfəvi elçisi Sultan Süleyman tərəfindən qəbul edildi. I Şah Təhmasibin məktubu Sultana 
təqdim olundu. Şahın məktubunu alan Sultan Süleyman sülhün baş tutması üçün aradakı 
düşmənçiliyi aradan qaldırmağı vəzirləri ilə müzakirə edərək “İlk Osmanlı – Səfəvi 
sülhünü” münasib bilərək elçiyə hədiyələr verdi və məktubunu şaha çatdırmaq üçün onu 
geri göndərdi. Beləliklə, Səfəvi elçiləri ilə Osmanlılar arasında barışıq müqaviləsi 
imzalandı. İki dövlət arasında sülh müqaviləsinin şərtləri hazırlanmağa başlandı [27,361; 
4,293; 9,143; 10,137; 17,645; 5,4; 1,129; 15,343]. Osmanlı tarixçisi Cəlalzadə Mustafa 
Çələbi Səfəvi şahı ilə Osmanlı sultanı arasındakı yazışmalar, göndərilən məktublar 
barədə ətraflı məlumat verir [3,317-319,322-326,336-343]. M.İpçioğlu Osmanlı və Səfəvi 
dövlətləri arasında barışığın əldə olunmasının səbəbləri ilə bağlı yazır ki, barış istəyi hər 
iki tərəfin arzu etdiyi bir şeydi. İllərlə davam edən yürüşlərdən sonra sərhədlərdə davam 
edən toqquşmalar bir adət halını almış, nə Sultan Süleyman Şah Təhmasibə öz tələblərini 
qəbul etdirə bilmiş, nə də Şah Təhmasib çoxlu ələvinin yaşadığı Osmanlı torpaqlarını 
hakimiyyəti altına ala bilmişdi [13,110]. 

R.Kılıç Amasyada keçirilən Səfəvi – Osmanlı danışıqlarını və sülhün bağlanmasını 
təfərrüatına kimi işıqlandırmışdır. Müəllif qeyd edir ki, mayın 10-da səfəvi elçisi 
Eşikağası Kəmaləddin Fərrüxzad bəy mühüm hədiyyələr və şahın məktubu ilə Amasyaya 
gəldi Osmanlı baş vəziri tərəfindən elçiyə ziyafət verildi və I Şah Təhmasibin tələbləri 
dinlənildi [15,349]. Bu zaman Amasyada Sultan Süleymanın qərargahında olan Avstriya 
elçisi Busbecg Səfəvi elçisinin gətirdiyi hədiyyələr arasında məşhur xalıların, qılınc, 
qalxan, xəncərlərin və əlyazma Quran nüsxəsinin olduğunu qeyd edir [5,42]. Mayın 21-
də sultanın yanında toplanan Divanda Səfəvi elçiləri gətirdikləri hədiyyələri ona təqdim 
etdilər. Osmanlı vəzirləri ilə Səfəvi elçisi arasında sülhün şərtləri müzakirə olundu. İki 
dövlət arasında sərhəd son Osmanlı hücumu əsas götürülməklə müəyyən olundu. Buna 
görə Qars, Ərdahan, Zarşat və Arpaçay bölgəsi Osmanlılara keçdi. Amasyada iyunun 1-
də Səfəvi – Osmanlı sülhü imzalandı. Fərrüxzad bəyin vətənə dönməsinə icazə verildi 
[15,349].  Cəlalzadə Mustafa Çələbi Amasyada bağlanmış Osmanlı-Səfəvi sülhü ilə bağlı 
yazır: “Sülh bağlandı və savaşa son qoyuldu. Qılınclar qınlarına qoyuldu, mizraqlar 
yerlərini sancıldı. Artıq buralarda savaş havası çalınmayacaqdır. İki hökumət qardaşlığa 
əsaslanaraq təbəələrinin rifahı üçün çalışacaqdır” [3,344].  

R.Kılıçın qeyd etdiyi kimi, Amasya sülhü ilə Osmanlı və Səfəvi dövlətləri arasında 
yarım əsrdən çox davam edən düşmənçiliyə son qoyuldu. Səfəvi dövləti 55 il ərzində 
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Osmanlı sultanları tərəfindən rəsmən qəbul edilməmişdi. Amasya sülhü bu baxımdan I 
Şah Təhmasibin böyük qələbəsi idi. Çünki o, Səfəvi dövlətinin varlığını Osmanlı 
sultanına qəbul etdirdi. Qarşılığında isə Osmanlı dövlətinə 1514-cü ildən bəri ələ 
keçirilən torpaqları – İraq, Şərqi Anadolu və Gürcüstandakı torpaqları, şəhər və qalaları 
qazandırdı [15,354].  

Beləliklə, Amasya sülhü iki dövlət arasında müharibə vəziyyətinə son qoydu. 
Osmanlı sultanları Çaldıran döyüşündən bu yana 41 il ildir düşmən kimi gördükləri 
Səfəviləri rəsmən dövlət kimi qəbul etdilər. 

R.Kılıçın Amasya sülhünün şərtləri ilə bağlı belə bir iddiası heç nə ilə əsaslan-
dırılmır ki, guya sülhə görə, “Osmanlı dövlətinin şərq sərhədləri Bəsrə körfəzindən Xəzər 
dənizinin qərb sahillərinə kimi uzanırdı. Azərbaycan, Şərqi Anadolu və Təbriz 
Osmanlılarda qalırdı... Osmanlı dövləti Şərqi Anadolu, Azərbaycan, Təbriz, Qars, Ərda-
han və Ərdalan əyalətinin xeyli qalalarını, İraqi – Ərəb və Şimali İraqı qəti surətdə 
Osmanlı ölkəsinə qatmışdır” [15,355]. 

Amasya sülhünün bağlanmasından sonra hər iki dövlət arasında yaranmış olan 
dostluq münasibətlərinə diqqət yetirən müəllif, tərəflərin onun pozulmamasına xüsusi səy 
göstərdiyini qeyd edir. 1556-cı il avqustun 15-də Süleymaniyə camisinin açılış məra-
simində iştirak etmək üçün I Şah Təhmasibin elçi kimi Kəmaləddin Təbət Ağanı qiymətli 
hədiyyələrlə İstanbula göndərməsi onun sülhə sadiq qaldığını təsdiq etdi. Sultan 
Süleyman Səfəvi elçısi ilə göndərdiyi cavab məktubunda I Şah Təhmasibin təbriklərindən 
məmnun qaldığını bildirməklə yanaşı, iki dövlət arasında sülhün qorunmasını arzula-
dığını bildirmişdi [15,363-365]. Müəllif heç bir əsası olmadan belə bir qənaətdədir ki, 
guya Sultan Süleyman xeyli geniş ərazini əhatə edən Səfəvi dövlətini sülh yolu ilə Şərqi 
Anadoludan, Ərəb İraqından və Azərbaycandan uzaq tutmaq əzmində idi [15,365].  

Türkiyə tarixçiləri Osmanlı – Səfəvi münasibətlərini araşdırarkən iki dövlət arasın-
dakı münasibətləri gərginləşdirərək müharibə vəziyyətinə çatdıran hadisələrə xüsusi 
diqqət yetirərək onları doğuran səbəbləri aydınlaşdırmağa çalışsalar da, çox zaman bu 
məsələləri izah edərkən dövrün Osmanlı qaynaqlarına istinad etdikləri üçün onların 
təsirindən xilas ola bilməmişlər. Təəssüf ki, Türkiyə tarixçiləri Azərbaycan tarixini İran 
tarixində əridərək, Azərbaycan Səfəvi dövlətini İran dövləti, Təbriz şəhərini də İranın 
paytaxtı kimi təqdim edirlər. Türkiyə tarixçilərinin Səfəvi - Osmanlı münasibətlərini 
birtərəfli şəkildə tədqiq etdiklərini Ə.Yaman da təsdiq edir. O, yazır: “Türkiyədə tarix 
elmi bəzi sevindirici istisnaları çıxmaq şərti ilə tamamilə birtərəfli mövqe tutmuş kişi və 
qurumların əlində qalmışdır. Səfəvi - Osmanlı mübarizəsi və Qızılbaşlıq məsələsi 
dövriyyəyə girdiyindən bizim «tarixçilərimiz» Səfəvi dövlətini görmək istəməmişlər. 
Halbuki, sarayında türkcə danışılan, hökmdarı Şah İsmayılın türk dilində şeirlər yazdığı 
Səfəvi dövləti ən azından Osmanlı dövləti qədər türkdür. Bu dövlət Anadoludakı Qızılbaş 
tayfalarının dəstəyi ilə qurulmuşdu. Təəssüf ki, elm sahəsinə girməsinə ehtiyac olmayan 
bu birtərəfli yanaşma ölkəmizdə geniş yayılmışdır. Bu şəkildə yetişən nəsillər tariximizi 
anlamaqda böyük çətinlik çəkməkdədirlər” [29,80].  

Qeyd etmək lazımdır ki, Osmanlı işğallarına hər cür yolla haqq qazandırmaq, 
Türkiyənin müharibə apardığı ölkələri Osmanlılara qarşı təcavüzkarlıq siyasətində 
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təqsirləndirmək, xarici siyasətdə iqtisadi amilin rolunu lazımınca qiymətləndirməmək, 
Osmanlı sultanı Süleyman Qanuninin şəxsiyyətini mədh etmək mövqeyindən yazılmış bu 
əsərlərin bir çox nöqsanlarına baxmayaraq, onlar qiymətli faktlarla zəngindir. Türkiyə 
tarixçiləri dövrün qaynaqlarından birtərəfli qaydada istifadə etdikləri üçün Sultan 
Süleyman dövründə Səfəvi – Osmanlı münasibətlərinin müharibə vəziyyətinə çatmasında 
məhz Şah İsmayılın və I Şah Təhmasibin həyata keçirdiyi tədbirlərin mühüm rol 
oynadığını xüsusi olaraq önə çəkmiş və Osmanlı sultanının Azərbaycana qarşı təşkil 
etdiyi işğalçı yürüşlərə haqq qazandırmışlar. Buna baxmayaraq, bu əsərlər Səfəvi – 
Osmanlı münasibətləri ilə bağlı fakt materialları ilə zəngin olduğu üçün iki dövlət 
arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin daha dərindən araşdırılması işində faydalı ola bilər. 
Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində verilmiş zəngin fakt materiallarının tənqidi təhlili 
Sultan Süleymanın Azərbaycana yürüşləri və Səfəvi dövlətinin Osmanlı imperiyası ilə 
münasibətlərinin bir çox məsələlərini daha aydın əks etdirməyə kömək edəcəyini 
düşünürük. 
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T.H.Nacafli 

ABOUT RESEARCH SEFEVID-OTTOMAN RELATIONS IN THE SECOND QUARTER 
OF XVI CENTURY IN A TURKISH HISTORIOGRAPHY 

SUMMARY 

In article are investigated Sefevid Ottoman relations in the second quarter of XVI century, principal 
causes of military opposition of two Turkic empires in board Sefevids shah Tahmasib I and Ottoman 
sultan Suleyman Ganuni reveal. The author expresses the critical relation to character of illumination of 
this period in history of two great empires in a Turkish historiography. It is noticed, that Turkish authors 
try to present the Sefevid’s state as the Persian state, and as a principal cause of wars between two 
empires consider the policy spent Sefevid’s by shah Ismayil I and Таhмаsib I. 

Т.Г.Наджафли 

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ СЕФЕВИДО-ОСМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ ВО ВТОРОЙ 
ЧЕТВЕРТИ XVI ВЕКА В ТУРЕЦКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

РЕЗЮМЕ 

В статье исследуются сефевидо-османские отношения во второй четверти XVI века, 
раскрываются основные причины военного противостояния двух тюркских империй в период 
правления сефевидского шаха ТахмасибаI и османского султана Сулеймана Гануни. Автор 
выражает свое критическое отношение к характеру освещения  этого периода в истории двух 
великих империй в турецкой историографии. Отмечается, что турецкие авторы пытаются 
представить Сефевидское государство как Персидское государство, а основной причиной войн 
между двумя империями считают политику, проводившуюся сефевидскими шахами Исмаилом I и 
Тахмасибом I. 

Açar sözlər: мцщарибя, сцлщ, гошун, шащ, султан 
Ключевые слова: война, мир, войско, шах, султан 
Key words: war, world, army, shah, sultan 
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ДАГЕСТАН В КАВКАЗСКОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ И ТУРЦИИ В 
ПЕРИОД УПАДКА СЕФЕВИДСКОГО ГОСУДАРСТВА (1707-1721 ГГ.) 

Даниял Кидирниязов1  

Заметная активность кавказской политики России и Порты, вызванная 
глубокими изменениями внутреннего состояния и международного положения 
этих держав, проявилась с начала ХVIII в. В основе этой активности для каждой из 
сторон лежали в корне различные, полярные причины: в то время как петровская 
Россия благодаря проведенным реформам ускоренно набирала обороты в 
решающих сферах жизнедеятельности страны, активно готовясь к прорыву на 
запад к Балтике и на восток к Каспию,[ 1.С. 4-5, 32, 48.] султанская Турция, 
переживавшая упадок военного режима с середины ХVII в., оказалась в состоянии 
системного кризиса, заметно ослабившего ее экономическое, политическое и 
военное могущество [2.С. 29.]. 

Военно-территориальные потери в Европе, султанская Турция решила 
компенсировать за счет захвата наиболее удобных и важных территорий на 
Кавказе, где ей с начала ХVI века противостоял Азербайджанская Сефевидская 
империя, а с середины столетия и царская Россия. Персидско-османские войны, 
продолжавшиеся с начала ХVI в. (1514 г.), завершилась договором 1639 г.[3. С. 
36.], разделившим Кавказ на сферы влияния между Сефевидской и Османской 
империями сохранившиеся за ними до Каспийского похода Петра I (1722 г.). Этот 
регион, где сталкивались интересы Персии и Османской империи, оказался и в 
сфере влияния политики России с выходом ее на побережье Каспия и принятием в 
подданство Кабарды (1556-1557 гг.). 

С начала ХVIII в., когда борьба за овладение Кавказом возобновилась с новой 
силой, позиции противоборствующих сторон выглядели следующим образом: 
Дагестан, Азербайджан, Восточная Грузия находились под властью Сефевидов; 
Западная Грузия, Абхазия, и адыги, жившие в Причерноморье и в районе 
Кубанского бассейна, попали под власть Порты. В Приазовье и в Прикубанье 
проживали подвластные Крыму ногайцы, активно участвовавшие в экспансиони-
стских планах Порты и Крыма. Позиции России на Кавказе были слабее, замыкая 
небольшой Прикаспийский район с укрепленным городом Терки и несколько 
станиц гребенских казаков на левом берегу Терека. По Стамбульскому договору 
1700г. «Кубанская сторона» признавалась территорией с преимущественными 
правами султанской Турции [4.С. 48.]. 

Активность наступления султанской Турции и Крыма на Северном Кавказе не 
случайно совпала по времени с нарастанием и спадом антишахских восстаний в 
Дагестане и Ширванской, области Азербайджана развернувшихся против 
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длительного экономического, политического, социального, национального и 
духовного гнета [5.С. 322-323.]. Эти восстания прошли тремя волнами (1707-1712, 
1713-1719, 1720-1721 гг.), вовлекая в свою орбиту местных владетелей, оказывал 
влияние на их внешнеполитическую ориентацию и соответственно корректировку 
кавказской политики противоборствовавших сторон.  

Антисефевидская восстания в Дагестане и Ширванской области Азербайджана 
развивались следующим образом. Инициаторами этих восстаний выступили 
жители пограничной Джаро-Белоканской области и Цахура. В 1707 г. под 
предводительством своих старшин они напали на центр персидского владычества 
на Восточном Кавказе – Шамаху, разорили пригородный шахский лагерь, что выз-
вало острую тревогу центральной власти сефевидов. Для подавления восставших в 
1708 г. из Кахетии были направлены шахские войска под командованием грузин-
ского царя Константина, принявшего ислам и правившего там в качестве наме-
стника иранского шаха под именем Имам Кули-хана. Эти силы рассеяли отряды 
восставших. Селение Джара было сожжено карателями. В 1709 г. были подавлены 
антишахские выступления в Ширванская области Азербайджана под предводитель-
ством Лютфи Алибека [6.c.11]. 

В 1710-1711 гг. мощные антишахские восстания охватили Кайтаг, Джары, 
Талы, Цахур, Табасаран, лезгин Самурской долины и Северный Азербайджан 
[7.c.66,67,68]. На этот раз персидские власти оказались не в силах быстро подавить 
совместные выступления народных масс Дагестана и Азербайджана. Восставшие 
вступили в Ширван, прошли по окрестностям Шамахы, Гянджи, Казиха, Акстафы, 
Зегама, Шамкира, Барды, Шеки, напали на Кубу и Дербент. Направленные против 
них шахские войска были рассеяны. В сражениях с повстанцами погибли 
правитель Ширванской области Гусейн Али-хан и Шеки Кичик-хан. Потерпев 
позорное поражение спасся бегством Угурлу-хан Гянджинский [7.c.66]. 

И только лишь теперь к восстанию примкнули Хаджи Дауд Мюшкюрский, 
Ахмед-хан Кайтагский, Сурхай-хан Казикумухский и Алисултан Цахурский, 
преследуя свои политические цели. Осенью 1712 г. во главе повстанческих сил до 
30 тыс. человек они напали на Шемаху, надеясь захватом центра иранского 
владычества усилить свое влияние на Кавказе, но не добились успеха. После этой 
неудачи уцмий Ахмед-хан под влиянием тарковского шамхала Адиль-Гирея 
воздержался от дальнейшей борьбы, а Сурхай-хан и Алисултан вернулись в свои 
владения. Хаджи-Дауд продолжал нападать на отдельные шахские гарнизоны, но 
попал в плен и содержался в дербентской тюрьме до освобождения своими 
сторонниками в 1720 г [8.c.47] . 

Спад антишахских восстаний в 1713-1719 гг. не означал постоянного 
персидского владычества на Кавказе. Разложение Сефевидской державы к тому 
времени достигло апогея. В различных частях империи и в столице Исфахане 
происходили крупные восстания крестьян и городской бедноты.  

Крайне военно-политическое ослабление Сефевидской империи подвигло 
бывших вассалов свергнуть власть завоевателей и самим перейти в наступление. В 
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1720 г. из бывших вассалов шаха начал нашествие на Сефевидов правитель 
Кандагара Мир-Махмуд [9.c.199]. Известие об этом подтолкнуло новый подъем 
антисефевидских восстаний в Дагестане, во главе которых снова оказались Сурхай-
хан и Хаджи-Дауд. Значительные силы повстанцев под их руководством 21 июля 
1721 г. осадили Шамаху, а 7 августа штурмом овладели этим городом, положив 
конец владычеству Сефевидов на Кавказе [10.]. При взятии повстанцами Шамахи 
были убиты беглербеги Ширвана Кей Хосров-хан, 800 членов Сефевидской 
администрации и 300 русских купцов, потерпевших убыток в виде изъятых товаров 
от 500 тыс. до 2 млн. рублей [11.c,80]. 

Антисефевидской восстания в Дагестане и Ширване, подрывавшие основы 
Сефевидского владычества, вызвали активность Османской Турции и царской 
России на Северном Кавказе, особенно в Дагестане. Об этом свидетельствуют 
попытки крымского хана Девлет-Гирея II в 1708 году привлечь на свою сторону 
кумыков и чеченцев, призывая их напасть на русские укрепления и казачьи 
станицы на Тереке [12.c.12].  

Как уже указывалось, особо важное место в политике Османской империи 
уделялось Дагестану, где она активно искала опору среди влиятельных кумыкских 
владетелей, пытаясь настроить их против России и отлучить их от Сефевидов. С 
этой целью осенью 1712 г. к тарковскому шамхалу Адиль-Гирею и аксаевскому 
владельцу Султан Махмуду прибыли посланцы крымского хана [13.c.3]. Сумев 
внести брожение среди кумыкских владетелей, доносил советник Петра I по 
восточным вопросам кабардинский князь А.Б.Черкасский, эмиссары Порты и 
Крыма «паче всего желают, дабы всех тех народов соединить даже до персидской 
границы и тако особливо край тот в волю свою привесть и подданными учинить» 
[14.c.223]. 

В такой обстановке оградить Северный Кавказ от притязаний османов и 
крымцев тогда не удалось [14.c.223]. 

Учитывая создавшуюся обстановку, А.Б. Черкасский предлагал опередить 
султанскую Турцию, перейти к более решительным действиям вплоть до введения 
русских войск в Дагестан и строительства крепости на побережье Каспия. Получив 
это донесение, Петр I поручил Сенату продумать вопрос («учинить совет») «о 
горских народах, каким образом их к нашей стороне склонить ... дабы их лучше 
при нашей стороне удержать» [14.c.223]. 

Однако реализовать эти указания Петра I тогда не удалось. Затянувшаяся 
Северная война и антироссийская политика отдельных западных держав вынудили 
царя отказаться от размещения российских войск в Кабарде. По мере нарастания 
антисефевидских восстаний в Дагестане и приближения конца владычества 
Сефевидов на Кавказе вектор кавказской политики России переместился из 
Кабарды в Дагестан, имевший исключительное значение для решения каспийской 
проблемы. 

Обстановка в Дагестане, взаимоотношения местных владетелей, их внешнепо-
литическая ориентация, оказывавшие влияние на выработку кавказской политики 
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соперничавших держав, освещены в «Журнале путешествия через Дагестан в 1718 
г.» участника посольства А.П. Волынского в Иран поручика А.И. Лопухина, 
отправленного им 10 марта 1718 г. сухим путем из Шамахы в Астрахань с частью 
посольства, чтобы он «осмотрел тамошний ... путь, ... описывая подлинно, где, 
какие места и какие реки впадают в Каспийское море, какие тамошние народы, 
сколько там войска»[15.c.392]. С сопроводительными письмами от А.П. Волын-
ского и шамахинского беглербеги Кей Хосров-хана в адрес дербентского султана, 
тарковского шамхала Адиль-Гирея, казанищенского владельца Умалата и 
кайтагского уцмия Ахмед-хана команда А.И. Лопухина прибыла в Дербент 20 
марта, но не смогла выехать из крепости до 19 апреля из-за исключительно острой 
внутриполитической обстановки, натянутых отношений между местными владете-
лями, их различной внешнеполитической ориентации, крайнего ослабления 
влияния Персии и спонтанно возникавших антишахских выступлений. 

Обращение А.П. Волынского и Кей Хосров-хана к двум кумыкским владе-
телям – Адиль-Гирею и Умалату и кайтагскому уцмию Ахмед-хану объяснялось, 
по-видимому, не только тем, что тарковский шамхал и кайтагский уцмий обладали 
наибольшим военно-политическим весом в этой части Дагестана, но и тем, что 
Адиль-Гирей не оправдал надежд иранского двора и в ходе антиперсидских 
восстаний стал отходить от шаха и пошел на активное сближение с Россией 
[16.c.727]. Кайтагский же уцмий Ахмед-хан, воздержавшись от дальнейшей борьбы 
с Сефевидами после неудачной осады Шамахы в 1712 г., не стал обострять 
отношения с Сефевидами, сохранив свободу действий во внешнеполитических 
делах. 

По-видимому, учитывая склонность тарковского шамхала в сторону России 
иранское правительство искало опору в лице двух его соперников – казанищен-
ского Умалата и буйнакского Муртузали – старшего представителя шамхальского 
рода, низложенного Адиль-Гиреем в 1700 г., овладевшим шамхальским троном и 
добившемуся признания своей власти Сефевидским шахом Султан Мухаммед 
Хусейном [17.c.226]. Однако признание Адиль-Гирея шамхалом со стороны 
Сефевидов в сложившейся ситуации не могло иметь особого значения. Правильно 
оценив соотношение сил между Россией и Персией, шамхал Адиль-Гирей стал 
добиваться принятия в российское подданство [17.c.227]. Накануне приезда А.И. 
Лопухина в Дербент шамхал Адиль-Гирей был принят в российское подданство, о 
чем был извещен лично царем специальной грамотой [18.c10]. 

На первой же встрече с А.И. Лопухиным 22 марта дербентский султан 
выразил сомнение в том, что казанищенский Умалат сможет сопроводить команду 
Лопухина в Терки, так как у него «здесь власти и силы никакой нет, и никто ево в 
дела не ставит», а что касается шамхала Адиль-Гирея и уцмия Ахмед-хана, то 
«кроме их двоих в Дагестане силы никто такой не имеет» [18.c.18-19]. 

Для дальнейшего следования из Дербента в уцмиево владение требовалось 
официальное разрешение уцмия и письменное заверение, что он доставит А.И. 
Лопухина с командой до шамхальских границ. 
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2 марта кайтагскому уцмию Ахмед-хану были доставлены письма от Кей 
Хосров-хана и А.П. Волынского, на которые он ответил отказом, ссылаясь на то, 
что не состоит в подданстве их государей, не получает от них жалованья и не 
может гарантировать безопасности в проезде А.И. Лопухина. 

27 марта А.И. Лопухин имел беседу с владельцем аула Милюкент (Моллакент 
– Д,К.) Хаджи Чолпуком, находившимся в дружеских отношениях с Адиль-Гиреем 
и старшим делопроизводителем шемахинского хана. Собеседник А.И. Лопухина 
подчеркнул, что «усмей Алдигирею друг великой и ево слово будет слушать», 
обещая добиться согласия уцмия на проезд с помощью шамхала Адиль-Гирея 
[18.c.18-19]. 

По-видимому, эта беседа имела положительный результат. 30 марта 
дербентский юзбаши Сефи Кули-бек сообщил А.И. Лопухину, что «от усмия вам 
надежда есть, что он обещался. Приняв, проводить вас в добром здоровье, если 
будет Алдигирей помогать [18.c/18-19]. 

Но дербентский султан продолжал оттягивать проезд А.И. Лопухина под 
разными предлогами [18.c.19]. 

16 апреля в Дербент для сопровождения А.И. Лопухина прибыли Хаджи 
Чолпух, адыгский мурза Али и 11 человек охраны, присланные из Терки. Ровно 
через месяц после прибытия в Дербент, 19 апреля, в сопровождении уцмиева 
визира Салиха и присланной из Терки команды А.И. Лопухин со своими людьми 
выехал из Дербента.  

Но 20 апреля на пути в Бойнаки к ним прибыл представитель кайтагского 
уцмия, который заявил, что надо ехать в с. Каякент, где ожидают сам Муртазали и 
утемишский владетель Султан Махмуд. На р. Куц, отделяющей владения кайтаг-
ского уцмия от границ территории утемишского Султан Махмуда, пришлось ждать 
сутки. 21 апреля к ожидавшим прибыл Султан Махмуд, потребовавший в виде 
взноса за проезд 50 руб. и пять лошадей, на что и пришлось согласиться. Однако 
недалеко от Каякента на команду А.И. Лопухина, насчитывавшую 40 чел., было 
учинено внезапное нападение [18.c.34]. 

Несмотря на неравенство сил, А.И. Лопухину удалось отбиться с небольшими 
потерями [18.c.36]. 

Тарковский шамхал Адиль-Гирей обещал проводить А.И. Лопухина с его 
людьми до Сулака, где его примет аксаевский князь Султан Махмуд для 
дальнейшего препровождения в Терки. 1 мая в Тарки прибыл аксаевский мурза 
Акай с письмом от терского коменданта, в котором сообщалось, что на р.Аграхани 
команду Лопухина ожидает Султан Махмуд для следования в Терки. 2 мая под 
охраной Адиль-Гирея команда Лопухина прибыла на Сулак, где их встретил 
Султан Махмуд, под прикрытием которого 5 мая 1718 года они прибыли в Терскую 
крепость. Это означало, что передвижение части русского посольства из Дербента 
до Терки заняло ровно полтора месяца – с 20 марта до 5 мая – и было связано с 
большими трудностями, но завершилось благополучно благодаря поддержке 
тарковского шамхала. 
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Перед отъездом от Сулака тарковский шамхал Адиль-Гирей и аксаевский 
владетель Султан Махмуд сделали следующее примечательное заявление: «Нашей 
надежды от неприятелей горских кроме государя (Петра I – Д.К.) нет, все нас здесь 
ненавидят обоих за то, что мы государю обещались служить, ежели он, государь, 
повелит прислать к нам на помощь своего войска, то мы можем завоевать под ево 
государево владение всех владельцев горских, и было бы здесь всегда в проезде 
смирно, не смел бы никто слово молвить, не токмо что сделать» [18.c.40]. 

Шамхал Адиль-Гирей не ограничился выражением верноподданических 
чувств российскому царю перед А.И. Лопухиным. Месяц спустя его брат Атай 
тайно сообщил в Шамаху А.П. Волынскому, что шамхал Адиль-Гирей хочет 
окончательно отойти от Сефевидского шаха и быть «только в стороне его царского 
величества», предлагая свои услуги для ведения переговоров по этому вопросу с 
остальными кумыкскими и горскими владетелями. Учитывая возможный отрица-
тельный эффект на только что подписанный русско- сефевидский торговый 
договор столь откровенным демаршем против шахского правительства, А.П. 
Волынский ответил уклончиво, что царь Петр I охотно примет на службу всех тех, 
кто хочет ему служить, но отказался дать письменные гарантии [3.c.51]. 

Материалы «Журнала» А.И. Лопухина и других письменных источников 
проливают свет на политическую роль и внешнеполитическую ориентацию 
отдельных дагестанских владетелей. Как свидетельствуют эти материалы, наиболее 
влиятельным из них, последовательно ориентирующимся на Россию, выступал 
тарковский шамхал Адиль-Гирей. Такую же позицию во внешнеполитических 
делах занимал следовавший в фарватере политики шамхала Адиль-Гирея аксаев-
ский Султан Махмуд. Эндиреевские владетели, втянутые в распри с кааба-
рдинскими князьями, оказались в натянутых отношениях с российским прави-
тельством, оказывавшим покровительство кабардинским князьям. Буйнакский 
владетель Муртузали, получавший ранее жалованье от российской казны на правах 
старшего представителя шамхальского рода, соперничая с Адиль-Гиреем, скло-
нился на сторону казанищенского Умалата, находившегося в подданстве Персии. 
Лишенный достаточной материальной и военной базы для проведения собственной 
внешней политики казанищенский Умалат не представлял особого интереса для 
Петра I, хотя персидский шах выставлял его в качестве противовеса усилившемуся 
влиянию шамхала Адиль-Гирея. Находившийся в зависимости от кайтагского 
уцмия утемышский Султан Махмуд не раз становился жертвой неустойчивой 
внешнеполитической ориентации уцмия Ахмед-хана. Подговорив утемышского 
владетеля Султана Махмуда напасть на команду А.И. Лопухина, кайтагский уцмий 
сам остался в стороне и даже добился подтверждения шамхала Адиль-Гирея перед 
А.И. Лопухиным о том, что «он (уцмий – Д.К.) в сем деле не виноват, и люди ево, 
которые с вами, они их (нападающих – Д.К.) унимали» [18.c.40]. 

Однако наибольших успехов в это время добился Сурхай-хан Казикумухский, 
ставший равным по влиянию в Дагестане наряду с шамхалом Адиль-Гиреем. В то 
время как цахурский владелец Али Султан после 1712 г. отошел от активной 
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политической борьбы, а Хаджи-Дауд Мюшкюрский оставался в дербентской 
тюрьме, их временный союзник в антишахской борьбе Сурхай-хан, наоборот, 
воспользовавшись ослаблением Персии, значительно усилил свою власть в 
Нагорном и Юго-Восточном Дагестане, расширив границы своих владений от 
Кумуха, Кюре и Самура до Кубы [19.c.10]. Не вмешиваясь в бурные события того 
времени, такую же политику в Нагорном Дагестане проводил аварский правитель 
Умма-хан, подчиняя своей власти близлежащие «вольные» общества [18.c.165]. 

Ослабленные в борьбе с шахскими завоевателями табасаранские владетели 
майсум и кадий продолжали зависеть от них [18.c.114] 

Расположенный далеко в горах, оторванный от других феодальных владений 
Дагестана Рутульский магал находился под властью Сефевидского шаха. Но по 
мере усиления антисефевидской борьбы предводители рутульских обществ, 
добиваясь независимости от Персии, пошли на сближение с Сурхай-ханом 
[20.c.135]. 

Этих же позиций дагестанские владетели придерживались и в начале 20-х гг. 
ХVIII в., когда пламя антишахской борьбы разгорелось с новой силой, уничтожило 
владычество Сефевидов на Кавказе и ускорило вмешательство соперников Персии 
– Порты и Российской империи в кавказские дела. Следует отметить, что к 
завоеванию Кавказа османов подстрекали европейские страны, прежде всего 
Франция и Англия. Как писал азербайджанский историк А.А. Абдурахманов 
«Франция, игравшая роль «посредника» между Турцией и Россией, фактически 
разжигала противоречия между этими государствами» [21.c.70] 
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РЕЗИДЕНЦИИ КАДЖАРОВ ГЛАЗАМИ НАПОЛЕОНОВСКИХ 
ПОСЛАННИКОВ (1805-1809) 

Ирина Начкебиа1 

Источники. В начале XIX века, Наполеон отвел Персии стратегическую 
функцию в плане похода на английские владения в Индии, что и обусловило 
детальное изучение членами французских миссий Персии в 1805-1809 годах. Наш 
доклад опирается на сведения французских дипломатов и офицеров. Эти данные 
представлены в их рукописных донесениях, сохранившихся в архивах Франции2, а 
также в их «Путешествиях», изданных в Европе в первой четверти 19-го века3. 
Наряду с этими сведениями будут представлены несколько рисунков художника 
Мишеля Франсуа Прео, члена миссии полномочного и чрезвычайного министра в 
Персии в 1807-1809 годах, адьютанта Наполеона, бригадного генерала Клода-
Матье Гардана. В одном из своих докладов генерал Гардан сообщает министру 
иностранных дел Шампани об отправлении во Францию рисунков Мишеля-
Франсуа Прео4 вместе с другими документами, созданных им в азиатской части 
Турции и в Персии (SHAT, n 1486, 1M). Все наши старания во время моих научных 
командировок в Париж (1996-2010) найти недостающие картины Прео были 
тщетны. Профессор Ирадж Амини предполагает, что они пропали во время Второй 
мировой войны (Amini, 1995: 126).  

Тегеран. В 1796 году Ага-Махмад-хан по политическим и личным причинам 
перенес столицу Персии в Тегеран (Lockhart, 1960: 6). Его преемник и племянник, 
Фатх-Али шах также обосновался в новой столице из-за ее близости с вотчиной 
Каджарской династии, Мазандараном (Bontems Le Fort, S.d.: 184).  

Город Тегеран, расположенный в прямоугольной, невозделанной и песчаной 
долине, как и другие города Персии, был защищен стеной, напротив пяти 
городских ворот были воздвигнуты башни. По мнению лейтенанта артиллерии, 
Никола Фавье, взятие города без употребления артиллерии было трудно. Тегеран 
был плохо построен, не было мощеных улиц, по ночам улицы становились 
небезопасными – по улицам бегали лисицы. Единственная мощеная улица 
подходила к шахскому дворцу. По мнению Французских эмиссаров, Фатх-Али 
шаха можно было счесть основателем города, так как при предыдущем правителе 
Тегеран был незначительным городом, шахский же двор привлек в столицу 
население (45 000) и торговлю; в городе были хорошие базары, которые 
притягивали не только местных, но и иностранных купцов (AMFAE, MD/Perse, vol. 

                                                 
Ирина Начкебиа – Доктор исторических наук Институт востоковедения им. Г. Церетели при Государствен-

ном университете Ильи Тбилиси, Грузия 
2 Romieu – 1805, Rousseau – 1806, Jaubert – 1807, Bianchi d'Adda, Fabvier, Trézel, General Gardane – 1808.  
3 Ange de Gardane – 1809, Bontems Le Fort – S.d., Rousseau – 1818, Dupré –1819, Tancoigne – 1819, Jaubert – 
1821.  
4 Michel Francois Préaux.  



 62 

3: doc. 9, fol. 155v-156r; doc. 20, fol. 370v-371r; Bontems Le Fort, S. d.: 184; Salvatori, 
1812: I, 39). Губернатопом Тегерана был назначен кровный брат наследного принца 
Аббас мирзы, десятый сын Фатх-Али шаха, Али Шах (AMFAE, CP/Perse, vol. 10, 
doc. 15). (1. Bianchi D’Adda. 2. Tehran. 3. Fortresse.)  

Тегеранский дворец Фатх-Али шаха. Наполеоновские посланники предста-
вляют нам весьма живую картину шахского дворца: ворота дворца в восточном 
напыщенно-метафорическом стиле назывались дари са адет, т.е. вратами удоволь-
ствий. Снаружи это сооружение больше напоминало неприступную крепость, а не 
шахский дворец. Оно было обнесено высокой стеной и защищено рвом, так что во 
дворец можно было попасть толко с помощью подъемного моста. По мнению 
одого из первых эмиссаров Наполеона, Амедея Жобера, посетившего Тегеран в 
июне 1806 года, экстерьер дворца был весьма неприглядным (Jaubert, 1821: 228).  

Французские дипломаты обратили внимание не только на внешнюю сторону 
дари са адет, но и на ее содержание – т. е. «душу». По сведениям Амедея Жобера, 
в июне 1806 года во дворе стоял столб, на котором болтался недавно казненный 
предворный. В декабре 1807 года Анже де Гардан, старший брат генерала и первый 
секретарь миссии, пишет, что на площади, расположенной перед дворцом лежали 
трупы четырех казненных мужчин, которых прохожие пинали ногами (Jaubert, 
1821: 228; Gardane, 1809: 50, 52).  

По сведениям второго секретарья французской миссии, Жозефа Руссо, Фатх-
Али шах любил выставлять напоказ свои драгоценности и богатство и ни один 
азиатски монарх не мог сравниться с ним величием и блеском (AMFAE, MD/Perse, 
vol. 6, doc. 19, fol. 143v). На картине, посланной им Наполеону и выставленной в 
Лувре, Фатх-Али шах представлен в парадном одеянии и драгоценностях (Langlés, 
1807: 1-10) (4, Fath Ali Shah, Louvre). Убранство его дворца тоже указывало на 
особое отношение шаха к роскоши – все посланники Наполеона были восхищены 
восточным великолепием дворцового интерьера: стены дворца были расписаны 
золотыми надписями и арабесками на белом фоне, залы были украшены золотыми 
вазами, кувшинами, усыпанными алмазами и другими драгоценными камнями, 
великолепными кашмировыми коврами и серебряными канделябрами. В 
мраморных бассейнах журчали фонтаны. Проникавший через витражы дневной 
свет мягко ложился на эту полную изящества великолепную картину. Дверь 
тронного зала была инкрустирована перламутром и эбеновым деревом, белый 
алебастровый трон шаха возвышался в украшенном настенной живописью и 
зеркалами зале. Придворные, стоявшие возле шахского трона, также усыпанного 
драгоценными камнями, держали золотой кубок и усыпанную алмазами трубку 
(AMFAE, CP/Perse, vol. 9, doc. 34, fol. 73r, doc. 35. fol. 74r; Jaubert, 1821: 228-235; 
Gardane, 1809: 50-54; Tancoigne, 1820: 95-96, 101). По заключению известного 
востоковеда, Аббаса Аманата, для кочевой культуры будучей постоянно в долгих и 
опасных кампаниях, драгоценные камни были самым безопасным портативным 
средством накопления богатства. В отсутствие великолепных дворцов, других 
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королевских зданий и больших гаремов, ювелирные изделия служили подтве-
рждением королевской власти (Amanat, A., vol. 34, n. 1-4, 2001: 19-20).  

Большая часть убранства гарема также состояла из золотых изделий, 
усыпанных жемчугом и индийскими редчайшими драгоценными камнями. Стены 
первого павильона тегеранского дворца были украшены хорошо исполненными 
миниатюрами избранных шахских наложниц – известно, что в гареме Фатх-Али 
шаха было более 500 наложниц и танцовщиц. В соседнем павильоне были 
выставлены портреты наследника престола, Аббаса мирзы и трех других принцев 
(AMFAE, CP/Perse, vol. 9, doc. 27, fol. 57v; Jaubert, 1821: 235-237; Gardane, 1809: 50-
54). (5. A Dancer). Это свидетельствует об интересе шаха к живописи. По словам 
известного искусствоведа, доктора Лейлы Диба, крупномасштабные настенные 
картины служили показателями мощи Фатх-Али-шаха и его династии (Diba, 2001: 
XXXIV, 1/4, 147-159).  

Особое внимание заслуживал прекрасный дворцовый сад, который также был 
обнесен густой оградой и кирпичной стеной. В этом саду со всех сторон вились 
аллеи чинаров и других деревьев, живописно были разбросаны кусты роз и 
жасминов, большие мраморные бассейны с журчащими фонтанами подобно дождю 
поливали разноцветные тюлпаны, гвоздики и другие редкие растения, которые 
наполняли воздух своими ароматами. Перемешанные между собой чинары, вязы, 
кусты сирени и гортензии создавали разнообразные островки. В густой листве 
деревьев в клетках пархали птицы с пестрым опереньем. Ручейки, проведенные с 
большим исскуством, постоянно подпитывали растения с мощными корнями. В 
саду стоял раскрашенный яркими цветами киоск легкой конструкции, украшенный 
позолоченной сеткой, в которой отражались лучи солнца. С одной стороны 
примыкали зазеленевшие тополя, с другой стороны стояла маленькая мечеть с 
изящным минаретом, который возвышался над рядами боярышников и ив (Jaubert, 
1821: 233-236). Анж де Гардан выражает мнение членов миссии, отмечая, что 
французы были ослеплены великолепием дворцового интерьера и сада.  

Некогда незначительный город Тегеран в первые же годы правления Фатх-
Али шаха, обосновавшегося там со своим двором, начал притягивать оседлое 
население и торговлю – новая столица постепенно начала приобретать черты, 
присущие столице (AMFAE, MD/Perse, vol. 3, doc. 9). (6. Fabvier)  

Касри-Каджар. Более пространные сведения о загородном дворце Фатх-Али 
шаха, Касри-Каджар, дает переводчик миссии генерала Гардана, Жозеф-Мишель 
Танкуан. По его сведениям, он посетил этот загородный дом шаха в феврале, когда 
он пустовал. Касри-Каджар, кирпичное здание, с воротами вылитыми из бронзы, 
было расположено у подножья горы, на расстоянии одного фарсанга1 севернее 
Тегерана. По сведениям Жобера, загородный дом, который он называет дворцом, 
был обнесен стенами, украшенными изящными арабесками, и окружен 
велоколепным садом с маленьким озером (Jaubert, 1821: 333). (7. Qasri-Qajar). 

                                                 
1 Фарсанг – персидская путевая мера, 1 фарсанг равен ≈ 6-7 км.  
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Пройдя через темные коридоры, посетитель попадал в красивый, утененный 
деревьями двор. Там была расположена женская часть – гарем шаха. Интересно 
сведение Танкуана о том, что предназначенные наложницам комнаты вовсе не 
были убраны с тем великолепием, которое представляли европейские романисты. 
Пять наложниц занимали одну маленькую, весьма скромную келью, в которой 
находились простые деревянные нары с матрасами. Создать же впечатление о 
действительной азиатской роскоши было возможно только на примере шахской 
опочивальни со сводами и панелями, усыпанными жемчугами и алмазами. Из 
витражных окон спальни просматривался весь парк, озеро и двор гарема. Комнату 
украшали исполненные в персидском стиле портреты четырех наложниц шаха. 
Потолок и стены были украшены изящными фресками, в которых преобладали 
холодные цвета. Стены двух залов были расписаны настенной живописью – 
портретами Фатх-Али шаха и некоторых персидских героев. При правлении Фатх-
Али шаха настенная живопись служила для пропаганды и возвышения каджаркой 
династии. Взор иностранца привлекали две, весьма искусно инкрустированные 
слоновой костью, эбеновым деревом, перламутром и разноцветным дорогим 
деревом двери, которые могли украсить самые великолепные французские дворцы 
(Tancoigne, 1820: 182-184).  

Барон Федор Корф, секретарь посла в Персии в 1832-1838 годах под 
предводительством графа Ивана Симонича, посетив в 1833 году Касри-Каджар, 
отмечает, что живописно расположенная постройка приходила в упадок, но все 
еще была обрамлена красивым парком (Корф, 1838: 224-225).  

Султания. Разрушенную землетресением Султанию, недалеко от известной 
мечети Улджаиту – Мохамада Хода-Банды, Фатх-Али шах наметил своей летней 
резиденцией, проводя там летние месяцы с июля по сентябрь. Низменность 
Султание, покрытая руинами, приводила иностранцев в восхищение и напоминала 
о былом величии этого города. О том факте, что Сулатниа сохраняла свою 
историческую ценность, свидетельствует серия рисунков на эту тему, пренадле-
жащая кисти Мишеля Франсуа Прео (8. Soltaniya, Préaux). Маленький дворец, 
построенный по приказу Фатх-Али шаха, возвышался над лагерем. Несмотря на 
это, шах, как представитель кочевого племени, предпочитал проводить день в 
шатре, который стоял в центре лагеря. Вход в шахский шатер был открыт в 
сторону Мекки. Стены Диван-хане были обиты злототканым шелком, пол же был 
устлан дорогими коврами. Недалеко от этого шатра стояли шатры гарема, его 
младших детей и шахской прислуги. Шатры же придворных были расположены 
вокруг шатров шаха и его гарема, которые чрезвычайно строго охранялись. Кисть 
Прео позволяет создать наглядное представление о летнем лагере Султаниа (AN, 
AF IV, 1686, doc. 16, fol. 12; Jaubert, 1821: 342-343, 346, 350: Dupré, 1819: II, 210-
211). (9. Коцебу, 10. Soltaniya, Préaux). 

По сведениям придворных, приближенных к шахской особе, шатры гарема 
были убраны с большим великолепием. По сведению Жобера в его шатре, стоящем 
рядом с шатром первого визиря шаха, мирза Шафи, было все, что могло удовлет-
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ворить восточный вкус и разнеженность. По сведениям Жозеф-Мишеля Танкуана, 
только в шатрах можно было увидеть все азиатское великолепие – шатры были 
убраны более роскошно, чем самые красивые городские дома (Tancoigne, 1820: 85-
86).  

По сведениям лейтенанта Трезеля, орошаемая множеством источников 
низменность Султаниа представляла великолепное пастбище для шахских кавале-
ристов. В лагере всегда заранее было выделено место для базара и зембутакчи – 
верблюдов, на которых перевозили маленькие пушки (11. Зембурак). Летом 1808 
года в Султание было около 3 000 шатров и 12 000 человек. Из них 3 000 инфан-
терии, 4 000 кавалеристов, остальные придворные, слуги, торговцы, погонщики 
ослов и верблюдов (AMFAE, MD/Perse, vol. 3, doc. 4, fol. 120r-121r). (12. Трезель).  

В Султание шах много охотился, принимал европейских послов, совершал 
правосудие, устраивал смотр войска и присутствовал на спортивных соревнова-
ниях. На основании сведений наполеоновских эмиссаров можно заключить, что 
при правлении Фатх-Али шаха в течение двух летних месяцев Султания исполняла 
функции столицы, совмещая в себе элементы оседлого населения – дворец, базары 
и характерную черту кочевников – шатры.  

Фатх -Али шах создал свой международный имидж – сведения о великолепии 
его драгоценностей, роскоши дворца, количестве наложниц и детей передавались 
не только на востоке, но об этом писали в Европе! Используя сведения членов 
французских и английских дипломатических миссий, в первой четверти 19-го века 
о Фатх-Али шахе писали французские востоковеды и историки Амабл Журден, 
Фарнсуа Мари-Маршан де Бомон, Нарсис Перен, Луи Дюбе и английский 
журналист Фредерик Шоберл, которые никогда не посещали Персию (Jourdain 
1814, Beaumont 1820, Perrin 1823, Shoberl 1828, Dubeux 1841).  

Тебриз. По сведениям офицеров миссии генерала Гардана, Азербайджан был 
расположен в сейсмической зоне. Столица Азербайджанской губернии, Тебриз, 
резиденция наследного принца Аббаса мирзы, был обнесен кирпичной стеной и 
защищен бастионами. (13. Fabvier). В городе было семь главных ворот. Провинция 
была расположена в сейсмической зоне, и в 1721 и 1780 годах землетресение 
разрушило большую часть Тебриза – в начале 19-го века в городе было еще много 
разрушенных построек. Учытывая расположение города, его архитектура была 
соответствующей: город был терассированным, дома в основном были землянками 
или же одноэтажными. Каменными домами владели только некоторые придворные 
и зажиточные купцы. Наполеоновские посланники отмечали, что минареты 
тебризских мечетей были ниже турецких. В городе была красивая площадь, 
хорошие базары и двадцать каравансараев – десять для купцов и десять для 
караванов. Население Тебриза составляло около 30 000 человек (AMFAE, MD/ 
Perse, vol. 3, doc. 9, 20; Gardane, 1809: 37-38; Bontems, s. d.: 112, 170; Tancoigne, 
1820, 73; Rousseau, 1818: 8-9; Dupré, 1819: II, 233-235; Jaubert, 1821: 158; Gardane, 
1868: 303). (14. Tabriz).  
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Единственной значительной постройкой города был довольно просторный, но 
весьма просто украшенный дворец Аббаса мирзы (15. Abbas Mirza). Дворец был 
обнесен стеной, внутри был расположен четырехугольный двор, из которого 
можно было попасть еще в два других двора, в которых были дислоцированы 
солдаты. В первом дворе стояло несколько старых пушек, служивших для 
устрашения населения в случае их восстания. По комментарию Танкуана, народом 
в Азии управляли следующим образом – закон был заменен палкой и пушкой. В 
третьем дворе, вблизи живописного пруда, стояли богато расшитый шатер и 
павильон, в котором 13 октября 1807 года Аббас мирза принял миссию генерала 
Гардана. На одной из картин Прео представлен второй прием у наследного принца, 
пригласившем на второй день, 14 октября исключительно генерала Гардана и 
офицеров от инфантерии, потенциальных инструкторов своего ополчения (AMF 
AE, MD/Perse, vol. 3, doc. 20; Dupré, 1819: II, 214; Tancoigne, 1820: 73; Gardane, 
1809: 36-38). (16. Reception)  

Надо отметить удивление членов миссии генерала Гардана, не обнаружившего 
в Тебризе таких военных институтов, как военное министерство, казармы, склады 
военного снаряжения, продовольствия и фуража, и военных и полевых госпиталей. 
Но весной 1809 года на площади, расположенной перед дворцом принца в Тебризе, 
уже были построены первые казармы для частей низаме джадида и русских 
дезертиров под руководством члена французской миссии, капитана инженерных 
войск, Армана Франсуа Лами. Им же были укреплены на европейский лад 
приграничные фортификации. На основе этих сведений можно сказать, что в 
начале 19-го века, находясь на военном положении с Россией, в соответствии со 
стратегическими интересами страны, в Тебризе предпочтение отдавалось строи-
тельству военных сооружений. К сожалению, в парижских архивах пока не удалось 
обнаружить карты и чертежи французских офицеров (AMFAE, CP/Perse, vol. 11. 
doc. 181, fol. 305r; Dupré 1819: II, 231, 233-235).  

Ардебиль был вторым важным городом Азербайджана, складом товаров, 
импортируемых из Тифлиса, Дербенда и Баку, которые караваны перевозили в 
Тегеран и Исфаган. Рынки города были в хорошем состоянии, но сам город был 
укреплен довольно плохо. В нем почти не было подходящих зданий для приема 
наследного принца, и по этой причине Аббас-Мирза был вынужден провести всю 
зиму 1805 года в палатке (AN, AF IV, 1686, doc. 16, fol. 3-4; Jaubert, 1821: 169, 188).  

Дворец Баба хана. Амедей Жобер дает нам некоторые сведения о дворце Баба 
хана, воспитателя Мохамад-Ами мирзы долатшаха (17. Mohammad-Ali), 
первородного сына Фатх-Али шаха от грузинской наложницы, Зибачехр Ханом, из 
рода Цикаришвили (Шарашенидзе, 1984: 36; Amanat, 1996: VII, 147-149). Баба 
хана, единственного среди персов, Жобер называет Сибаритом. Просторная 
приемная Баба ханова дворца в Казвине была устлана дорогими коврами и очень 
тонкими циновками, мягко падал свет через специально выкрашенные стекла (18. 
A Persian Breackfast). В середине залы находился окруженный цветами фонтан. В 
китайских вазах пестрели арабские жасмины и разноцветные тюльпаны. Потолок 
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был украшен арабесками и щедро позолочен, стены были украшены портретами 
европейцев, одетых в костюмы времен Луи XIV. На фронтонах дверей искусно 
были выведены фрагменты поэзии Хафеза (Jaubert, 1821: 211).  

В сочинении о Персии, специально подготовленном по поручению Талейрана 
для представления Наполеону, Жозеф Руссо, второй секретарь французской 
миссии, отмечает, что дома зажыточных персов имели сады и фонтаны (19. Hajji 
Mohammad Hosayn Khan’s house). Он же дает сведения о строительном и облицо-
вочном (декоративном) материале. Стены комнат и своды были покрыты много-
слойной штукатуркой, покрытой легким слоем талька, и часто были декорированы 
золоченными шаблонами. Персы, искусные мастера мозайки, создавая приятный 
эффект, инкрустировали маленькими кусочками зеркала и фарфора колонны домов 
и галерей, где персы принимали своих гостей. По мнению Руссо, персидские 
художники не знали правил перспективы, не обращали никакого внимания на 
светотени, что отмечалось и другими европейцами (20. Rousseau). Но Руссо 
объективно подчеркивает красоту персидских миниатюр, особенно великолепие их 
светлых и ярких цветов, выдерживших века (21. section) (AMFAE, MD/Perse, vol. 6, 
doc. 19, fol. 119). Несмотря на критическое отношение европейцев к каджарской 
живописи, именно их описания дают наглядное представление о живописном стиле 
этой эпохи  

Сведения Наполеоновских эмиссаров безусловно имеют научную ценность, 
так как дают возможность восстановить экстерьер и интерьер некоторых зданий 
Персии начала 19-го века, большая часть которых, наверное, не сохранилась.  

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Correspondances Politiques, Perse (AMFAE, CP/Perse), vol. 
9, doc, 27, 34, 35; vol. 10, doc. 15; vol. 11. doc. 181. 

2. Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Mémoires et Documents (AMFAE, CP/Perse), Perse, vol. 3: 
doc. 4, 9, 20; vol. 6, doc: 19, 34; vol. 7, doc. 41.  

3. Archives du Ministère de la guerre, Service Historique de l'Armée de Terre (SHAT) n°1486, 1M, , Château 
de Vincennes. 

4. Archives Nationales (NF), Relations extérieures, Perse: AF IV, 1686, doc. 16.  
5. Beaumont, F. M. M. de, Beautés de l’histoire de la Perse, depuis Cyrus jusqu’à nos jours. Vol. I II, Paris, 

1820.  
6. Bontemps Le Fort Auguste de] Lettres d’un officier français contenant la relation d’un voyage rapidement 

fait en Turqui et en Perse pendant l’année 1807. S.d.  
7. Dupré, Adrien, Voyage en Perse, fait dans les anneés 1807, 1808 et 1809, en traversant la Natolie et la 

Mésopotamie, depuis Constantinople jusqu’à l’extremté du Golf Persique, et de la à Iréwan. Vol. II, Paris, 
1819.  

8. Gardane, Alfred de., Mission du Général Gardane en Perse sous le Premier Empire. Paris, 1868.  
9. Gardane, Ange de, Journal d’un voyage dans la Turquie-d’Asie et la Perse, fait en 1807-1808. Paris-

Marseille, 1809.  
10. Jaubert, P. Am., Voyage en Arménie et en Perse, fait dans les années 1805-1806. Paris, 1821.  
11. Jourdain, Am., La Perse ou tableau de l’histoire, du gouvernement, de la religion, de la litterature, etc., de cet 

empire, des mœures et coutumes de ses habitens. Vol. I-V, Paris, 1814.  
12. Корф, Ф., Воспоминание о Персии 1834-1835 Барона Феодора Корфа, СПб., 1838. 
13. Perrin, N., La Perse, ou Histoire, moeurs et coutumes des habitans de ce royame, ouvrage traduit ou extrait 

des relations les plus récentes, Avec une notice géorgraphique, et un essai sur la littérature persane, par 
M.Edouard Gauttier. Vol. I-VI, Paris, 1823.  



 68 

14. Rousseau, J. B. Louis Jaques, Notice historique sur la Perse ancienne et moderne et sur ses peuples en 
général, Marseille, 1818.  

15. Salvatori, Antoine, “Notice”, Extrait du Magasin Encyclopédique, t. I. Paris, 1812.  
16. Shoberl, Frederick, Persia; Containing a Description of the Country, with an Account of Its Government, 

Laws, and Religion, and of the Character, Manners and Customs, Arts, Amusements, &c. of Its Inhabitants. 
Illustrated with twelve coloured engravings. Philadelphia, 1828.  

17. Tancoigne, J. M., A Narrative of a Journey into Persia and Residence at Teheran, London, 1820. 
18. Amanat, A., Dawlatšāh, Mohammad-’Alī Mīrzā. In: Encyclopædia Iranica, vol. VII, 1996, pp. 147-149. 
19. Amini, I., Napoléon et la Perse, Les relations franco-persanes sous le Premier Empire dans le context des 

rivalités entre la France, l’Angleterre et la Russie, Paris 1995. 
20. Diba, Layla S., “Invested with Life: Wall Painting and Imagery before the Qajars”. In Memoriam Mahmood 

T. Diba. Iranien Studies, “Qajar Art and Society”. Guest Editor: Layla Diba, Vol. 34, n. 1-4, 2001, pp. 5-16. 
Dubeux, L. La Perse, Paris. 1841.  

21. Langlés, L.-M., Fatahh A’Ly Châh (roi) de Perse actuellement régnant, Paris, 1807.  
22. Lockhart, L., Percsian cities, London, 1960.  
23. Шарашенидзе, З, Iranis shinapolitikuri vitareba da sagareo urtiertobani XIX saukunis dasackisshi, Tbilisi, 

1984 [Внутреполитическое положение и внешние сношения Ирана в начале XIX века, Тбилиси, 1984] 
(на грузинском языке). 

Elmi Əsərlər 38-ci cild 



Elmi Əsərlər 38-ci cild 

 69

XVIII ƏSRİN 70-80-Cİ İLLƏRİNDƏ RUSİYA – İRAN MÜNASİBƏTLƏRİNDƏ 
AZƏRBAYCANIN YERİ 

Habil Həsənov1 

Azərbaycan xanlıqlarının siyasi həyatı, onların qonşu dövlətlərlə əlaqələri 
Azərbaycan tarixşünaslığında kifayət qədər işıqlandırılmışdır. Əldə olan çoxlu faktiki 
materiallar isə sübut edir ki, bu dövrdə ölkədə bərqərar olmuş feodal pərakəndəliyi və 
siyasi həyatın az qala ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş ara müharibələri xalqın siyasi 
konsolidasiyası yolunda əsas əngələ çevrilmişdi. Bu isə güclü qonşu dövlətlərin, ilk 
növbədə isə Rusiya və İranın Azərbaycan xanlıqlarının daxili işlərinə qarışmaları üçün 
daha əlverişli şərait yaradırdı. Bu mübarizənin gedişində hərbi qüvvə ilə yanaşı satın 
almadan, hədə-qorxudan, kütləvi qırğınlardan, şəhər və kəndlərin qarət edilib amansız 
şəkildə dağıdılmasından geniş istifadə edilirdi.  

Nadir şahın ölümündən sonra Cənubi Azərbaycanda siyasi hakimiyyət uğrunda 
mübarizə daha kəsin xarakter almışdı. İlk dövrlərdə bu mübarizədə  Əfşar tayfasından 
olan feodal hakimlər daha böyük fəallıq göstərirdilər. Hələ Nadir şah tərəfindən Təbriz 
hakimi təyin edilmiş Əmiraslan xan Əfşar qısa müddətdə öz hakimiyyətini Ərdəbil və 
Qaradağ xanlıqlarına yaya bilmişdi. Lakin onun Şimali Azərbaycan xanlıqlarını özünə 
tabe etmək cəhdləri  uğursuzluqla nəticələndi. Şamaxı və Şəki xanları Əmiraslan xanın 
hakimiyyətini tanımaqdan qəti imtina etdilər. Az sonra, daha doğrusu 1748-ci ilin 
sonlarında Əmiraslan xanın özü hakimiyyət uğrunda mübarizənin qurbanı oldu 1. 

XVIII əsrin 50-ci illərində Cənubi Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda gedən 
mübarizədə Əfşar tayfasının digər nümayəndəsi, Urmiyanın irsi hakimi Fətəli xan Əfşar 
xeyli uğur qazana bilmişdi. Nadir şahın sərkərdəsi olmuş əfqan mənşəli Azad xanı öz 
tərəfinə çəkməklə Fətəli xan Əfşar hakimiyyət uğrunda müblarizə aparan digər feodal 
qrupları üzərində real hərbi üstünlük qazandı. 1750-1751-ci illərdə Cənubi Azərbaycanın 
çox böyük  hissəsi, o cümlədən Təbriz, Marağa, Urmiya və Salmas xanlıqları onun 
hakimiyyəti altına düşmüşdülər 2.  

Nadir şahın ölümündən sonrakı ilk illərdə Azərbaycanın şimal xanlıqları içərisində 
Şəki xanlığı daha çox fərqlənirdi. Şəki xanlığından fərqli olaraq Qarabağ xanlığı bütün 
xanlıqlar dövrü ərzində Azərbaycanın siyasi həyatında mühüm rol oynamışdır. Nadir 
şahın ölümündən sonra Pənahəli xan Qarabağda öz hakimiyyətini bərqərar  etmək üçün 
uzun müddət yerli feodallarla, ilk növbədə isə xristian məlikləri ilə mübarizə aparmalı 
olmuş, məliklər arasındakı ziddiyyətlərdən bacarıqla  istifadə edərək əvvəlcə Vərəndə 
məliyini öz tərəfinə çəkmiş və onun köməyi ilə digər məlikləri də vassal asılılığına sala 
bilmişdi3. Pənahəli xanın fəaliyyətinin ən böyük yekunu Şuşa şəhərinin tikintisidir. 
Hadisələrin sonrakı gedişi göstərdi ki, Pənahəli xanın Şuşa şəhərinin əsasını qoymaqla 
düzgün addım atmışdı. Bu hadisədən az sonra, daha doğrusu 1757-ci ildə, İranda və 
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Cənubi Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizənin əsas iştirakçılarından biri olan 
Məhəmmədhəsən xan Qacar Qarabağa hücum etdi, Şuşa şəhərinin bir aydan artıq davam 
edən mühasirəsi Qacar xanı üçün uğursuzluqla nəticələndi 4. 

Qarabağ hakimlərinin fəaliyyətlərinin mühüm istiqamətlərindən birini xanlığın 
ərazisini genişləndirmək təşkil edirdi. İstər Pənahəli xan, istərsə də onun oğlu 
İbrahimxəlil xan (1763-1806-jı illər) bu məqsədə çatmaq üçün qonşu xanlıqlarla xeyli 
mübarizə aparmalı olmuşdular. İbrahimxəlil xanın hakimiyyəti dövründə daha da 
güclənən Qarabağ xanlığı  yalnız Azərbaycanda deyil, eləcə də bütün Cənubi Qafqazda 
güclü hərbi qüvvəyə çevrilmişdi.  

XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın siyasi həyatında 
Quba xanlığı daha mühüm rol oynamışdı. Əsası Hüseynəli xan tərəfindən qoyulmuş bu 
xanlıq özünün zəngin maddi və insan ehtiyatlarına, habelə əlverişli hərbi – strateji 
mövqelərinə görə böyük üstünlüklərə malik idi. Fətəli xan (1758-1789-ju illər) bu 
üstünlüklərdən məharətlə istifadə edərək öz hakimiyyətini bütün şimal-şərqi Azərbaycana 
yaymağa nail olmuş, onun iştirakı və rəhbərliyi  altında Salyan, Dərbənd, Bakı, Şamaxı, 
Cavad, Şəki və Lənkəran xanlıqları Quba xanlığına birləşdirilmişdi. Qubalı Fətəli xanın 
Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlətdə birləşdirmək siyasəti obyektiv olaraq ölkədə 
hökm sürən siyasi pərakəndəliyin və ara müharibələrinin aradan qaldırılmasına 
yönəldilmişdi. Bununla belə, qubalı Fətəli xanın pərakəndə Azərbaycan torpaqlarını 
vahid dövlətdə birləşdirmək siyasəti uğlursuzluqla nəticələndi. Bir tərəfdən ölkə 
daxilində bu siyasətə qarşı çıxan qüvvələrin xeyli güclü olması, digər tərəfdən isə 
Azərbaycanda mərkəzləşdirilmiş dövlətin yaranması perspektivinin qonşu dövlətlərin, ilk 
növbədə isə Rusiyanın və İranın mənafelərinə uyğun gəlməməsi bu uğursuzluğun başlıca 
səbəblərini təşkil edirdi. 

Göründüyü kimi, XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın şimal xanlıqlarının 
siyasi həyatında qeyri-sabitlik hökm sürürdü.  

Bütün xanlıqlar dövrü ərzində Azərbaycanda hərbi – siyasi sabitliyin olmaması 
onun beynəlxalq vəziyyətini olduqca ağırlaşdırırdı. Xanlıqlar arasında fasiləsiz davam 
edən ara müharibələri ölkənin müdafiə qabiliyyətini zəiflədirdi. Azərbaycan İran, 
Osmanlı Türkiyəsi və Rusiya kimi güclü qonşu dövlətlərin maraqlarının toqquşduğu bir 
nöqtəyə çevrilmişdi. Azərbaycan ərazisində vahid dövlətin yaranması nə İranın, nə də 
Rusiyanın maraqlarına uyğun deyildi. XVIII əsrin ikinci yarısında Osmanlı Türkiyəsi və 
Rusiya Azərbaycana bir-birinə qarşı əlverişli mübarizə meydanı kimi baxır, hər iki dövlət 
Azərbaycanda, xüsusilə onun Xəzərsahili bölgələrində öz mövqelərinin möhkəmləndiril-
məsinə böyük əhəmiyyət verirdilər.  

Azərbaycan xanlıqlarının müstəqilliyi ilə barışmayan, hər vasitə ilə Azərbaycan 
torpaqlarını ələ keçirməyə çalışan dövlətlərdən biri İran idi. Lakin bu dövrdə Avropanı 
Şərq ölkələri, ilk növbədə isə Hindistanla birləşdirən ticarət yollarının istiqamətinin 
dəyişməsi İran iqtisadiyyatına ağır zərbə endirdi. Gömrük yığımlarının, Qərbi Avropada 
İranda istehsal edilən sənətkarlıq məhsullarına tələbatın kəskin şəkildə azalması 
şəhərlərin tənəzzülə uğramasına və dövlət xəzinəsinin boşalmasına, şəhərlərdə əhalinin 
sayının azalmasına, ölkə iqtisadiyyatının tənəzzülünə səbəb olmuşdur. 
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İranın iqtisadi həyatında başlanmış dərin böhran tezliklə özünü siyasi həyatda da 
göstərdi. Digər tərəfdən Səfəvilər dövlətinin süqutu Yaxın və Orta Şərqdə beynəlxalq 
münasibətləri xeyli gərginləşdirdi. Rusiya və Osmanlı Türkiyəsi bu dövlətə məxsus 
torpaqların çox böyük hissəsini ələ keçirərək öz aralarında bölüşdürürdülər. Bu isə öz 
növbəsində ölkədə xalq-azadlıq hərəkatının yüksəlişinə təkan verdi. Hərəkata istedadlı 
sərkərdə Nadir xan Əfşar başçılıq edirdi. O, XVIII əsrin 20-ci illərinin sonlarında 
yaranmış əlverişli beynəlxalq şəraitdən istifadə edərək əfqanların və türklərin üzərində 
bir sıra qələbələr çalaraq itirilmiş torpaqların geri qaytarılmasına nail oldu 5. Rusiya işğal 
etdiyi Xəzərsahili torpaqlardan könüllü imtina etməli oldu. 

Əfşarlar tayfasından olan Nadir şah (1736 -1747-ci illər) İranda güclü dövlət 
yaratmağa nail oldu. Uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində Orta Asiya, Hindistanın 
şimal-qərb vilayətləri, Kürdüstan, bir çox ərəb ölkələri və Cənubi Qafqaz işğal edildi6. 
Ancaq hərbi yürüşlər işğal olunmuş ölkələrin qarət edilməsi, İran əhalisinin isə amansız 
istismar olunması ilə müşayət edilirdi. Amansız istismar, aclıq və bahalıq İranın özündə, 
həm də əsarət alıtna alınmış ölkələrdə - Bəlucistanda, Xorasanda, Gilanda, Gürcüstanda, 
Azərbaycanda, Kirmanda, Orta Asiyada və s. yerlərdə güclü xalq çıxışları baş verdi41. 
Nadir şahın 1747-ci ildə onun ölümü ilə İran dövləti süquta uğradı. 

Nadir şahın ölümündən sonra İran tarixində feodal ara müharibələrinin yeni, daha 
dağıdıcı mərhələsi başlandı. Şah taxtı uğrunda mübarizədə fars mənşəli Zənd tayfasının 
başçısı Kərim xan, türk mənşəli Qacarların başçısı Məhəmmədhəsən xan və Nadir şahın 
varisləri daha fəallıq göstərirdilər. Mərkəzi və Cənubi İranda lur və bəxtiyar tayfaları 
böyük hərbi-siyasi potensiala malik idilər. İranın cənub-qərbində yerləşən Xuzistan 
vilayətində yerli feodal sülaləsinin başçısı Molla Mətləb xeyli güclənmişdi. Adları 
çəkilən feodal hakimlərdən hər biri mərkəzi hakimiyyəti ələ keçirmək uğrunda 
mübarizədə xeyli uğur qazansalar da son nəticədə qələbə Kərim xan Zəndə nəsib oldu. 
Kərim xan Zəndin 1759-cu ildə Məhəmmədhəsən xan Qacar üzərində qələbəsi onun 
hakimiyyətinin daha geniş ərazilərə yayılmasına gətirib çıxardı. Bu qələbədən sonra İraq 
Əjəmi, Mazandaran, Gilan və Kürdüstan hakimləri onun hakimiyyətini tanıdıqlarını 
bildirdilər. Kərim xan Zənd elə həmin il öz hakimiyyətini Kirman vilayətinə də yaya 
bildi7.  

Zənd dövlətinin yaranması İranın xeyli hissəsində nisbi siyasi sabitliyin 
yaranmasına və uzun müddət dərin tənəzzül şəraitində olan ölkə iqtisadiyyatının 
dirçəlməsinə gətirib çıxarmalı idi. Lakin Kərim xan Zəndin bütün cəhdlərinə baxmayaraq 
İran ərazisində, xüsusilə onun şimal vilayətlərində siyasi sabitlik yaratmaq mümkün 
olmadı.  

XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın beynəlxalq vəziyyətinə ciddi təsir 
göstərən dövlətlərdən biri də Osmanlı Türkiyəsi idi. Osmanlı Türkiyəsində hökm sürən 
iqtisadi gerilik, sosial və siyasi həyatda özünü getdikcə daha aydın göstərən ziddiyyətlər 
bu dövlətin hərbi sahədə də uğursuzluqlara düçar olmasına səbəb oldu. XVII əsrin sonu – 
XVIII əsrin əvvəllərində Avstriya, Rusiya və Venesiya ilə aparılan müharibələrdə 
Türkiyə özünün Şərqi Avropadakı mülklərinin çox böyük hissəsindən məhrum oldu8. Bu 
uğursuzluqlar Osmanlı Türkiyəsinin beynəlxalq nüfuzuna ağır zərbə endirdi. Artıq XVIII 
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əsrin ortalarından başlayaraq Osmanlı Türkiyəsi Avropanın inkişaf etmiş dövlətlərinin, 
ilk növbədə isə İngiltərə və Fransanın xarici siyasətində alətə çevrilməyə başladı. 9 Lakin 
bütün bunlar heç də hələ Osmanlı Türkiyəsinin güclü bir dövlət kimi tamamilə sıradan 
çıxması demək deyildi. Türkiyənin hərbi qüvvələri hələ də özünün döyüş qabiliyyətini 
saxlayırdı. Orduda xidmət edən əsgərlərin ümumi sayı 600 min nəfərdən çox idi50. 
Görünür, elə bunun nəticəsi idi ki, Osmanlı Türkiyəsinin Cənubi Qafqazda əsas rəqibi 
olan çar Rusiyası bu vəziyyətlə  hesablaşmağa və bölgədə olduqca ehtiyatlı siyasət 
yeritməyə məcbur olurdu.  

XVIII əsrdə Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizənin ən fəal iştirakçılarından biri 
özünün güclü ordusu və fəal işğalçılıq siyasəti ilə seçilən Rusiya idi. XVIII əsrin ikinci 
yarısında Rusiyanın xaric siyasəti qarşısında Qara dəniz sahillərinə çıxmaq, Ukrayna və 
Belarusiya torpaqlarının işğalını başa çatdırmaq, Polşada və baltikyanı torpaqlarda 
möhkəmlənmək kimi təcvüzkar vəzifələr dayanırdı. Rusiyanın işğalçılıq planlarından 
yaxşı xəbərdar olan qərb dipldomatiyası ona mane olmaq üçün bütün XVIII əsr ərzində 
rus-türk qarşıdurmasından yararlanmağa çalışırdı. İngiltərə məhz Türkiyənin vasitəsilə 
Rusiyanın Krımda, Polşada və Xəzər dənizi hövzəsində möhkəmlənməsinə yol 
verməməyə çalışırdı. Rus diplomatiyası isə XVIII əsrin müxtəlif onilliklərində ingils 
təhlükəsini neytrallaşdırmağa və hətta, ondan maksimum faydalanmağa müvəffəq olmuş, 
yaranmış əlverişli dönüşdən Rusiya Polşa məsələsini öz xeyrinə həll etmək üçün istifadə 
etmişdi10.  

Göründüyü kimi, XVIII əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycan region dövlətlərinin 
maraqlarında önəmli yerlərdən birini tuturdu. 
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THE RELATION BETWEEN RUSSIA AND IRAN IN THE 70-80TH IN XIII CENTURY 
AND PLACE OF AZERBAIJAN 

SUMMARY 

The relations between Russia and Iran in the 70-s 80-s in XIII century and the place of Azerbaijan in 
these relations, also the political process taking place are researched in this article. 

Г.И.Гасанов 

МЕСТО АЗЕРБАЙДЖАНА В РУССКО-ИРАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ В 70-80-Х ГОДА 
XVIII В. 

РЕЗЮМЕ 

В статье говорится о месте Азербайджана в русско-иранских отношениях в 70-80-х годах 
ХVIII века. Описываются взаимоотношения азербайджанских ханств с Российской империей и 
ведущими борьбу за власть в Иране феодальными династиями Гаджаров и Зендов 
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ИЗ ИСТОРИИ ТОРГОВОГО СУДОХОДСТВА В XVIII В. НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕ 

Елена Иноземцева1  

Выгодное географическое положение Дагестана на перекрестке сухопутного и 
Великого водного пути по Волге и Каспийскому морю предопределяло ему на 
протяжении тысячелетий историческую роль «моста», связывавшего два континента, 
два мира, своего рода «перекрестка цивилизаций», зоны активных и разносторонних 
связей Европы и Азии, Востока и Запада, Севера и Юга. Через торговые связи, 
осуществлявшиеся еще в древности по этой международной коммерческой артерии, 
шел не только обмен необходимыми товарами, но и происходил важный процесс 
широкого заимствования культурных, хозяйственно-технических достижений, 
традиции, идей [5, с. 3]. 

В средневековье на протяжении длительного периода важнейшим торгово-
экономическим центром Кавказа и всего Ближнего Востока, а также одним из самых 
крупных портов на Каспийском море, центром морской торговли являлся древний 
азербайджанский город Дербент [8, с. 25]. Материалы подводных археологических 
исследований дагестанских ученых в Дербенте и данные письменных источников 
свидетельствуют, что в средневековье мореходное дело здесь находилось на 
значительном уровне, играя определенную роль в его экономической жизни[9, с. 85]. 

Расцвет морской торговли на Каспии в средневековье приходится на IX – начало 
XIII в. Установившиеся в VII–IX веках торговые и военно-политические связи русов с 
Дербентом в X в. приобретают постоянный характер [См. напр.: 7, с. 101–102]. Однако 
все возрастающим экономическим и культурным связям Дагестана со странами Востока 
и с Русью был нанесен жестокий удар татаро-монгольским нашествием, которое 
осложнило все важные процессы, происходившие в истории народов Прикаспия. 
Торговое судоходство значительно уменьшилось, стало спорадическим.  

Волжско-каспийский путь русскими путешественниками и купцами был освоен 
еще в глубокой древности. Систематические же торгово-экономические контакты 
Москвы с народами Прикаспия начинаются со второй половины XVI в., что тесно 
связано с динамикой международной ситуации в кавказско-переднеазиатском регионе, 
где сошлись интересы могущественных государств того времени – Османской империи, 
Ирана и Русского государства. Во второй половине XVI в. в Астрахани начал 
создаваться русский торговый флот. Здесь в ведении воеводы находилось специальное 
государственное учреждение – «Деловой двор», которое занималось строительством 
морских судов и самим мореплаванием по Каспию. Среди судов этого времени чаще 
всего в источниках упоминаются бусы – остроносые, крутобокие суда с одним парусом, 
предназначавшиеся для перевозки товаров и посольств. Кроме них по Каспию плавали 
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и на речных судах – стругах, которые, благодаря их малой осадке, были удобны для 
плавания близ берегов. Ходили по Каспию и гилянские бусы, а также ширванские суда. 
Последние, по свидетельству современников, «имеют совершенно формы рыбы и носят 
даже это название, ибо узки в корме и в носу, а на боках очень выпуклы… для 
управления же имеют они две мачты и большой шест, служащий им вместо руля… в 
дурную погоду они прибегают к парусам; иногда же употребляют и весла»[19, с. 28]. 
Конечно же, и конструкция судов, и способы их вождения были несовершенны и 
небезопасны.  

По свидетельству автора XVII в. А. Олеария, «персы, татары (читай – 
азербайджанцы. – Авт.) и русские плавают по Каспийскому морю, но так как у них 
плохие и дурно снаряженные суда, а сами они почти только и плавают, что по ветру, то 
они никогда не отваживаются пускаться на середину моря, но держатся берегов, у 
которых могут останавливаться на якорях» [12, с. 110]. 

Русский гидрограф, картограф и географ Ф.И. Соймонов (1682–1780), характе-
ризуя каспийское судоходство до Петра I, писал, что бусы были небезопасны в 
плавании. Устройство их не позволяло лавировать. Они ходили по ветру с большим 
парусом, а если ветер менялся, то поднимали малый, называвшийся «гуляй парус», и 
заходили в какой-нибудь залив. Нельзя не удивляться мужеству купцов и мореходов, 
отважившихся пускаться в плавание по опасному и своенравному Каспию на столь 
ненадежных судах, выдерживавших, по свидетельству современников, не более двух 
рейсов от Астрахани до Терского города, Тарков, Дербента или Низабада и обратно, 
после чего необходимо было либо ремонтировать, либо строить новые суда[18, с. 42].  

Огромное значение для укрепления позиций России на Востоке имела торговля с 
прикаспийскими областями Ирана, Азербайджана и Дагестана. Один из векторов 
сложного комплекса различных по характеру, но взаимосвязанных вопросов программы 
российской восточной политики – овладение стратегической инициативой для 
перемещения восточной торговли с Европой на Волжско-Каспийскую магистраль. 
Подлинное экономическое значение для России этот путь приобрел только в XVIII в., 
благодаря интенсивному развитию российского мореходства на Каспии, связанного с 
деятельностью Петра Великого, хорошо понимавшего значение и выгодность этой 
удобной торговой магистрали, по которой можно было направить всю восточную 
торговлю в Западную Европу через Россию, перехватив огромные доходы от 
«шелкового транзита» у Османской империи. Именно «на восточной торговле 
складывались крупные купеческие капиталы, которые впоследствии способствовали 
промышленному развитию России» [10, с. 123]. 

Переговоры о ввозе шелка-сырца в Россию и его транзите в западные государства 
(Персия–Астрахань, Архангельск – «немецкие земли») велись давно. Важная роль в 
осуществлении крупномасштабного товарооборота по этой международной торговой 
артерии отводилась российскому торговому флоту на Каспии. 

В XVII в. русская торговля с Западом сосредоточивалась в Архангельске, откуда 
пролегал водный путь до Сефевидского государства (Сев. Двиной, Сухоной, Волгой и 
Каспийским морем). Главным предметом экспорта из Прикаспия был шелк, 50% всей 
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продукции которого поставлял Гилян, затем Мазендеран, Хорасан, Ширван и др. 
области, тяготевшие к Каспийскому морю. Как известно, в XVIII в. англичане, 
голландцы и французы вели «весьма важный торг на Персидском морском заливе через 
Ормуз и Гамрон»[14, л. 24]. Европейские корабли шли в Иран длинным путем, огибая 
Африку, а русские купцы «с товарами своими гораздо скорее и с меньшими расходами» 
через Каспийское море[14, л. 24–25]. 

С укреплением позиций России на Каспии исходным пунктом ее экономических 
связей со странами Востока явилась Астрахань, стоявшая на выходе волжского 
торгового пути в Каспийское море. В интересах развития торговых отношений с 
государственными образованиями Прикаспия российское правительство стало заботи-
ться о регулярном сообщении между Астраханью и портами Каспия, объявив 
каспийское мореходство делом государственным.  

Дошедшие до нас материалы говорят о преимуществах морских перевозок по 
сравнению с караванными. По данным И. Лерха, караванный путь от Астрахани до 
Решта был равен 1584 верстам, а морской – 1000 верст[См.: 1, с. 311]. Транспортировка 
морем обходилась дешевле, была удобнее и охватывала большее количество товаров. 
Восточные государства Прикаспия не имели своего флота для дальнего плавания и 
перевозка грузов в азербайджанские портовые города Дербент, Баку, Сальяны, Энзели, 
Мазендаран и обратно осуществлялись исключительно на русских судах. В XVIII 
столетии как Иран, так и ханства Азербайджана не имели своего морского флота, за 
исключением небольших судов – киржимов и сандалов. Перевозка на них 
осуществлялась вдоль западного побережья от Дербента до Мазендарана. Эти суда 
были непригодными для длительного плавания, не могли устоять при морских 
штормах, грузоподъемность их была сравнительно небольшой. Ходили они под 
парусами. Сандалы были похожи на ванны и плыли по ветру, подвергаясь большой 
опасности при шторме[1, с. 306]. Перевозки грузов на киржимах и сандалах имели 
только местное значение. Отсутствие же судов дальнего плавания ставило торговые 
перевозки по Каспию иранских и азербайджанских товаров в зависимое положение от 
русского торгового флота. Этому способствовало и то обстоятельство, что перевозка 
товаров на русских судах была более быстрой, менее опасной и обходилась 
значительно дешевле.  

По данным П. Буткова российский торговый флот на Каспии в XVIII в. состоял из 
38 судов, в основном шкоутов и галиотов[4, с. 120]. В 1752 г. в Астрахани была 
утверждена частная судовая компания, имевшая 25 морских судов для перевозки 
товаров между Астраханью и Ираном. В 1785 г. число российских частных судов, 
обслуживающих торговлю через Каспий, достигло 57[17, л. 36–38]. По свидетельству 
И. Лерха, к середине XVIII в. наиболее крупные астраханские купцы Д. Алексеев, Л. 
Иванов, Б. Макаров, Телепнев, Хлебников, Черин «имели собственные суда как по 
Волге, так и по Каспийскому морю… и в состоянии были поставить более 50 судов», 
отправляемых с торговыми целями к западным берегам Каспийского моря[11, с. 78–79]. 
Плата за перевозку грузов давала судовладельцам большие прибыли. Азербайджанские 
и иранские купцы «за провоз товаров платят российским судовщикам… выгодные 
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цены»[2, с. 219, 225], – писал С. Броневский. Наем русских судов для перевозки товаров 
имел большое значение «как для астраханских судовщиков, так и для хозяев, строящих 
оные суда для того предмета», – свидетельствовал он[2, с. 215–216]. Многие восточные 
купцы-предприниматели, ведя крупную торговлю с Россией, участвовали в компаниях 
астраханских предпринимателей и нередко брали их суда на откуп. Так, в одном из 
официальных русских сообщений говорится, что из числа нерусских подданных 
иранские (включая азербайданских), армянские, индийские, татарские купцы в 
Астрахани участвуют в судовой компании «товарищества». Они берут у русских для 
перевозки своих и чужих грузов между Астраханью, Баку, Энзели, МАазендараном[1, 
с. 304]. 

Астраханский порт зимой замерзал и предприимчивые российские судовладельцы 
отдавали свои суда на юг на откуп на разные сроки и за различную сумму или 
принимали в свою компанию ираноподданных купцов – азербайджанцев, армян и др., 
которые на определенных условиях пользовались их флотом. Так, архивный документ 
свидетельствует: «Ширванский Ага Мирза и брат Зейналабдин в Астрахани взяли судно 
на откуп до здешнего порта (Баку) по контракту» [15, л. 15]. В другом документе 
говорится, что в феврале 1773 г. мореходное судно (шкоут) «Св. Николай» астрахан-
ского купца С. Евреинова было отдано «в откуп бакинскому жителю бусурманину 
Малику Мамед Юсупову» [16, л. 19]. 

Следует заметить, что политика российских властей в отношении торгового 
мореплавания преследовала цель монополизации морских перевозок по Каспию. С этой 
целью были предприняты различные меры для того, чтобы «воспрепятствовать 
умножению» местных (азербайджанских и персидских. – Авт.) судов на Каспии. Так П. 
Бутков писал, что «из Астрахани привозят в Персию (читай здесь: в Азербайджан и 
Гилян. – Авт.) сталь, железо и свинец… Нужно прежде всего запретить наистрожайше 
торг сими заповедными товарами, чтобы прекратить построение судов в Персии» [3, с. 
79]. 

Такая политика царской России, на наш взгляд, диктовалась не только тем 
обстоятельством, чтобы обеспечить исключительные права русским купеческим судам 
в перевозке товаров по Каспию, но и не менее важными политическими интересами. 

Астрахань – «сосредоточие персидской торговли» в XVIII в. вела ее главным 
образом через Дербент, игравший важную роль в обеспечении трансконтинентального 
«шелкового транзита» морем из Персии в Россию и далее – в Европу. Через Дербент в 
Астрахань следовали джульфинские, шемахинские, гянжинские и ширванские 
торговцы шелком. Через Дербент транзитом следовали крупные партии шелка 
московских купцов. Анонимный европейский путешественник свидетельствовал: «Для 
погрузки товаров караваны идут из Шемахи или в Дербент, или в Низовую… и после 8–
10-ти дневного плавания товары прибывают в Астрахань» [13, с. 286]. 

Пристань Дербента к XVIII в. несколько утратила свою былую мощь и не была 
достаточно оборудована для приема крупных морских судов, т.е. требовала 
значительной реконструкции. У Петра I были грандиозные планы по этому вопросу. 
Еще перед Каспийским походом им была отправлена экспедиция «чтобы от Астрахани 
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по западному берегу до Астрабада положение берега и форватер осмотреть и описать 
для пользы купечества» [Цит.: 6, с. 21–22]. Для того, чтобы большие морские суда 
смогли бы подходить к Дербенту, что было затруднено мелководьем, было принято 
решение создать здесь более удобную гавань и большую пристань. Работы по рекон-
струкции гавани по плану Петра I проводились в 1723–1724 гг., что незамедлительно 
сказалось на росте морской торговли Дербента и через азербайджанский город Дербент 
с Россией.  

Планы Петра I по развитию российского торгового судоходства, обслуживающего 
трансконтинентальный транзит по Каспию, получили свое реальное воплощение. 
Россия, проводя гибкую внешнеторговую политику, сочетая внешнеполитические 
интересы с интересами русских феодалов и купечества, смогла умело использовать 
азиатско-европейский шелковый транзит мирового значения по Великому Волжско-
Каспийскому пути. Привлеченный нами фактический материал не оставляет сомнения в 
исключительно важной роли т.н. «шелкового транзита» из Ирана через Дагестан и 
Россию в Европу как фактора развития в XVIII в. российского торгового судоходства на 
Каспийском море. Как самое удобное, дешевое, быстрое средство для ввоза и вывоза 
товаров, судоходство содействовало росту взаимовыгодных торговых отношений 
между Ираном через Дагестан и Россию и государствами Запада, объективно оказывая 
позитивное влияние на процесс развития экономики народов Западного Прикаспия в 
целом, Ирана, Азербайджана и Дагестана – в частности. 
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ÇARİZMİN ŞİMAL-QƏRBİ AZƏRBAYCANLA BAĞLI İŞĞALÇILIQ 
PLANLARI VƏ İNGİLOYLAR 

İradə Əliyeva1 

Georgiyevsk müqaviləsindən sonra Gürcüstanın şərq hissəsində mövqe tutan çar 
Rusiyası özünün çoxdan bəri gerçəkləşdirməyə çalışdığı bir planın həyata keçirilməsi – 
Şimali Azərbaycan torpaqlarının işğalı üçün real imkan əldə edir. Bu məqsədlə də XIX 
əsrin əvvəllərindən etibarən Azərbaycan xalqına qarşı istilaçı müharibələrə başlayır. 
Azərbaycanın XIX-XX əsr tarixinin tədqiqatçılarından olan tarix elmləri doktoru Kərim 
Şükürov bu barədə yazır: “Şərqi Gürcüstanda möhkəmlənən Rusiya faktiki olaraq 
Azərbaycan xanlıqları ilə müharibəyə başlayır. Rus qoşunlarının hücum istiqaməti, Car-
Balakən və Gəncənin alınması zamanı tətbiq edilən hərbi üsullar, həmin torpaqların 
tutulmasından sonra yaradılan idarə sistemi deyilənləri təsdiq edir” [1]. 

İlk hədəf olaraq uzun müddət Gürcüstanı vahimə içərisində saxlamış, vaxtaşırı onu 
özündən asılı vəziyyətə salmış Car-Balakən camaatlıqlarının seçilməsi təsadüfi deyildi. 
Çar generalları hesab edirdilər ki, bu müharibələr zamanı işğal olunmamış Azərbaycanın 
şimal-qərb bölgəsi onların Cənubi Qafqazdakı işğalçılıq siyasətinin gerçəkləşməsi 
yolunda ciddi maneə ola bilərdi və İranla Türkiyə istənilən vaxt rusların onların 
yaxınlıqlarındakı mövcudluqlarından ciddi narahatlıq keçirən bölgə əhalisini öz tərəfinə 
çəkə bilərdi.  

Bunu anlayan və rəqiblərini qabaqlamaq niyyətində olan çar Rusiyası Azərbaycanın 
işğalına Car-Balakəndən başlamağı qərara almışdı. Car-Balakən camaatlığının döyüşkən 
ruhuna yaxşı bələd olan çarizm bu bölgənin işğalına hərbi-siyasi və ideoloji cəhətdən 
ciddi hazırlaşırdı. Hazırlıq işləri hər iki istiqamətdə paralel olaraq aparılır, bir tərəfdən 
Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsi ilə sərhəd ərazilərə hərbi qüvvə cəmləşdirilir, digər 
tərəfdən isə ideoloji təbliğat məqsədilə bölgəyə xüsusi emissarlar göndərilir, onlara 
bölgədəki mövcud durumu, yerli əhalinin çarizmə münasibətini öyrənməklə, onlar 
arasında təbliğat aparmaq tapşırığı verilmişdi [2]. Bu işdə gürcülərlə yanaşı rusların 
“sədaqətli” xidmətçiləri olan ermənilərdən də istifadə olunur. Podpolkovnik Soleniusun 
erməni mənşəli general Lazaryevə və Kovalevskiyə göndərdiyi raportlarından məlum 
olur ki, bu məqsədlə rus komandanlığı tərəfindən Car-Balakənə göndərilmiş Sığnaq 
sakinləri olan erməni casuslar Semyon Alaverdov, Sərkis Arutyunov, Sərkis Nikoqosov 
və Poqosun [2] əldə etdiyi məlumatlara əsasən bölgədəki durum barədə bilgi alan 
Qafqazdakı rus ordularının komandanlığı buna müvafiq olaraq təhlükəsizlik tədbirlərini 
görür. Erməni casuslarının vasitəsilə Car-Balakən camaatlarının iqtisadi və hərbi 
potensialı ilə bağlı əhəmiyyətli bilgilər əldə etməklə yanaşı komandanlıq Car kətxudala-
rının Gəncə, Şuşa və Şəkidə yerli xanlarla ruslara qarşı birgə çıxış etmək, bu məqsədlə də 
vilayətdə əhali arasında səfərbərliyin elan olunması və burada Adam Beburov, şahzadə 
Aleksandr, Nikolay Vaçnadze, Solomon Zaldantanaşvili kimi qaçqın gürcü knyazlarının  
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gizlənməsindən də xəbərdar olur [2]. Buna uyğun olaraq Car-Balakən camaatları 
tərəfindən ola biləcək hücumun qarşısını almaq məqsədilə komandanlıq təcili olaraq 
Sığnaq ərazisindəki Alazanboyu gürcü kəndlərinə hərbi qüvvə yerləşdirmək qərarına 
gəlir. Rus komandanlığı bu məqsədlə mayor Sebastyanın toplarla təchiz olunmuş kazak 
bölüyünü Sığnağa göndərməklə, mayor Tsekuşun toplarla silahlanmış Tiflis muşketyor 
alayını Kardanak kəndində yerləşdirir. Kapitan Krivonosovun bölüyü Anaq kəndinə 
gətirilir, ştabs-kapitan Kulikov isə mayor Apalevin bölüyü ilə Qurcaanidən çıxardılaraq 
Vakiri kəndinə dəyişdirilir [3]. Bunun ardınca hazırlıq tədbirləri daha da sürətləndirilərək 
Sığnaq qalasının ətrafında üç yeger və bir muşketyor bölüyü də yerləşdirilir. Bu barədə 
general mayor Lazaryev tərəfindən polkovnik Karyaginə verilmiş 1801-ci il 28 aprel 
tarixli əmrdə deyilirdi: “...Yeger bölüyü ləzgilərin hücumlarının ola biləcəyi ehtimal 
olunan Mirzaani və digər Alazanboyu kəndlərdəki evlərdə yerləşdirməli; muşketyor alayı 
isə Sığnaqda yerləşdirilsin...” [4]. Bütün bu hazırlıqlar Qafqaz komandanlığının Azərbay-
canın şimal-qərb bölgəsinə hərbi müdaxilə məqsədi daşıdığından xəbər verməklə, bu iş 
üçün çox ciddi şəkildə hazırlığın aparıldığını göstərir. 

Azərbaycanın şimal-qərbindən vətənimizə soxulmağa çalışan çarizmin ordularının 
qarşısında keçilməz qala olan Car-Balakənə qarşı hərbi müdaxilə qabağı hərbi hazırlıqla 
yanaşı artıq qeyd olunduğu kimi ideoloji-təbliğat vasitələrindən də istifadə olunurdu. Çar 
Rusiyası Qafqazın, o cümlədən Şimal-qərbi Azərbaycanın işğalı zamanı da özünün tarixi 
təcrübəsindən – işğal etdiyi ərazilərdə kütləvi xristianlaşdırma, provaslavlaşdırma 
siyasətindən istifadə etmişdi. Bu siyasətin mahiyyətini qədimdən müxtəlif xalqların və 
etnosların dinc və yanaşı yaşadığı Car-Balakəndə bu etnoslardan birini hərtərəfli himayə 
etməklə onu digərlərinə qarşı qoymaq, etnoslararası münaqişə yaratmaq, ingiloyları 
kütləvi şəkildə xristianlaşdırmaq, onlardan bölgənin müsəlman əhalisinə qarşı istifadə 
etmək kimi tədbirlər planından ibarət idi.  

Çarizm Qafqazın müsəlman əhalisi arasında bu məkrli siyasətin həyata 
keçirilməsinə hələ XVIII əsrin ortalarından başlamışdı. Belə ki, müsəlman əhali arasında 
xristianlığı yaymaq məqsədilə Qafqaza pravoslav missionerləri ilk dəfə hələ 1745-ci ildə 
göndərilmiş, lakin bu ilk cəhd uğursuz olmuş, onlar iyirmi ildən artıq bir müddətdə 
əsasən osetinlərdən olmaqla 2142 nəfəri xristianlığı qəbul etməyə məcbur edə bilmişdilər. 
İlk uğursuzluqdan sonra çar hakimiyyət orqanları məqsədyonlü şəkildə fəaliyyətə 
başlasalar da, zorakı xristianlaşdırma işində uzun müddət ciddi nəticələr əldə etmək 
mümkün olmamışdı. Belə ki, Qafqazın dağlı xalqları arasında xristianlığı yaymaq 
məqsədilə 1771-ci ildə təşkil olunmuş Mozdok-Osetin komissiyası da yarandığı vaxtdan 
1792-ci ilə kimi keçmiş iyirmi il müddətində cəmi 6675 nəfəri pravoslavlaşdıra bilmişdi 
[5]. 1793-cü ildən sonrakı müddətdə bu komissiya pravoslavlaşdırma istiqamətində uzun 
müddət ciddi nəticələr əldə edə bilməmişdi ki, bu da həmin vaxtı əvvəlcə Şimali, XIX 
əsrin əvvəllərindən isə Cənubi Qafqazda hərbi əməliyyatların başlanması və xristian 
missionerlərinin müsəlman əhali arasında açıq təbliğatdan ehtiyat etmələri ilə bağlı idi. 
Lakin çar Rusiyası Qafqazın müsəlman əhalisinə münasibətdə yeritdiyi təcavüzkar 
niyyətindən heç zaman əl çəkməmiş, vaxtaşırı siyasi vəziyyətin gərginləşməsi nəticəsində 
pravoslavlaşdırma siyasətində qısa müddətli fasilələr verməyə məcbur olmasına 
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baxmayaraq, yaranan ilk əlverişli məqamda yenidən bu sahədəki fəaliyyətini davam 
etdirmişdi. Şimal-qərbi Azərbaycanda isə bu məkrli niyyətin həyata keçirilməsi üçün 
ingiloylar seçilmiş, bu məqsədlə də onların xristianlaşdırılması, pravoslavlaşdırılması, 
gürcüləşdirilməsi kimi çirkin bir siyasətə əl atılması nəzərdə tutulmuşdu. 

Bölgənin əhalisi və tarixi haqqında məlumat toplayan çarizmin ideoloqları da Car-
Balakən camaatlığının tarixi keçmişi ilə bağlı gürcü tarixi ədəbiyyatında kök salmış 
yanlış iddianı – qədim gürcü torpaqları olan bu bölgənin Şah Abbasın köməyi ilə dağlılar 
tərəfindən işğal olunması, yerli gürcü əhalinin zorla müsəlmanlaşdırılması kimi yanlış 
konsepsiyanı qəbul etməklə [6] Rusiyanın bu “tarixi ədalətsizliyi” aradan qaldırmaq, 
bölgəni işğal edərək Gürcüstana qatmaq zorunda olduğunu qeyd edirdilər. Tarixşünas-
lıqda geniş yayılmış bu konsepsiyaya görə ingiloylar “müsəlmanlaşdırılmış gürcülər” 
hesab olunur və Rusiya tarixşünaslığında konkret məqsədlə formalaşdırılmış olan bu 
konsepsiya gürcü tədqiqatçıları tərəfindən böyük dəstək alaraq daha da inkişaf 
etdirilmişdir [7]. 

Çar Rusiyasının Şimal-Qərbi Azərbaycanla bağlı işğalçılıq planlarında ingiloylara 
xüsusi yer ayrılmaqla bu planlara yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı bölgədə yerli əhalinin 
assimilyasiya edilməsi məqsədi ilə bölgəyə rusların köçürülməsi, ayrı-ayrı icmalar 
arasında, eləcə də həmişə müttəfiq münasibətlərdə olmuş Car-Balakən camaatlığı ilə İlisu 
sultanlığı arasında nifaq salmaq kimi tədbirlər də daxil idi. Çarizmin bu bölgə ilə bağlı 
xüsusi planlarından bəhs edən polkovnik M.A.Kotsebu yerli əhalinin müqavimətinin 
gələcək dövr üçün tamamilə qırılması məqsədi ilə aşağıdakı zəruri tədbirlərin 
görülməsini təklif edirdi: “Ayrı-ayrı icmalar arasında nifaq salmaq, bölgədə bizə daha 
yaxın olan icmalara hərtərəfli köməklik göstərərək, həmin icmaları güclü Car, Tala və 
Balakən icmalarına qarşı qoymaqla sonuncuları zəiflətmək” [8]. Qafqaz komandanlığı 
eyni zamanda bölgədəki ayrı-ayrı icmaların kətxudaları, eləcə də digər nüfuzlu adamları, 
ümumiyyətlə icmalar arasında mövcud olan keçmiş düşmənçiliklərdən də öz məkrli 
niyyətləri məqsədilə istifadə etməyə cəhd edirdi [9]. 

Çar məmurları tərəfindən bölgə əhalisinin assimilyasiya olunması məqsədilə 
hazırlanmış digər bir layihəyə görə isə camaatlıqların qonşu müsəlman xalqlarla əlaqələ-
rini mümkün qədər məhdudlaşdırmaq, əvəzində isə gürcü Kaxetiya ilə münasibətlərin 
qurulması məqsədilə hərtərəfli şəraitin yaradılması nəzərdə tutulmuşdu [10]. Bütün bu 
tədbirlərdən məqsəd bölgədəki əsrlərin sınağından çıxmış güclü türk-islam ittifaqı amilini 
məhv etmək idi. 

Hərbi müdaxilə üçün bəhanə axtaran komandanlıq Sığnaq qəzasıyla Car-Balakənin 
sərhəddində təxribatlar törədir, carlılar gürcülərin üzərinə basqınlara təhrik olunurdular. 
Tərəflər arasında danışıqların getdiyi bir vaxtda 1801-ci ilin noyabrında Tiflisə gedən on 
nəfər car-balakənli Sığnaq qəzasının ərazisində saxlanmış, mayor Apalevin əmrinə 
əsasən onların hamısı güllələnmiş, əmlakları isə mənimsənilmişdi [11]. 

Bütün bunlar onsuz da ruslara etibar etməyən car-balakənliləri cavab tədbirləri 
görməyə, müdafiəyə hazırlaşmağa vadar edir. Onlar xüsusi olaraq bu məqsədlə çağırılmış 
toplantıda rus komandanlığı ilə danışıqlardan geri qayıdan Balakən icmasının nümayən-
dələri Əli və Cücüyün general-mayor Lazarevin car-balakənlilərdən girov tələb edən 
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məktubunu nümayişkaranə şəkildə cıraraq zəruri müdafiəyə hazırlaşmağa başlayırlar 
[12]. Ruslara qarşı birgə çıxış etmək məqsədilə Car-Balakən camaatlıqları gürcü 
şahzadəsi Aleksandr, Ahalsıx paşası Şərif paşa, Gəncə xanı Cavad xan və İran tərəfi ilə 
danışıqlara başlayır [8]. 

Qısa vaxtda Car-Balakən camaatlığının ərazisi çarizmin işğalçılıq siyasətindən 
narazı qüvvələrin toplaşdığı mərkəzə çevrilir. Rusların Gürcüstanı işğal etməsindən 
narazı qalan gürcü əyanları, knyazlar – Adam Beburov, Nikolay Vaçnadze, Solomon 
Zaldantanaşvili, Taateli, şahzadə Aleksandr və digərləri Car-Balakəndə sığınaraq 
mübarizəyə hazırlaşırdılar [13]. 

Lakin Şimal-Qərbi Azərbaycandan vətənimizin ərazisinə soxulan çar Rusiyası, 
burada çox ciddi və uzunsürən müqavimətlə qarşılaşır, yalnız uzun müddətli mübari-
zədən, yerli əhalinin 27 illik müqavimətindən sonra bu bölgəni tamamilə işğal edə bilir. 
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I.H.Alieva 

AGGRESSIVE PLANS OF TSARISM CONCERNING NORTHWEST AZERBAIJAN AND 
INGILOYS 

SUMMARY 

In article the author considers plans which were born by imperial Russia on capture of northwest 
territories of Northern Azerbaijan. It is noticed, that the basic object of military expansion of Russian in 
this region were Dzharo-Balakans jamaatstva. The imperial government considered various ways on 
submission of the given region: enmity kindling between separate societies, Christianity distribution, 
resettlement of Russian, application of military force. 

И.Г.Алиева 

ЗАХВАТНИЧЕСКАЯ ПЛАНЫ ЦАРИЗМА В ОТНОШЕНИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
АЗЕРБАЙДЖАНА И ИНГИЛОЙЦЫ 

РЕЗЮМЕ 

В статье автор рассматривает планы, которые вынашивались царской Россией по захвату 
северо-западных территорий Северного Азербайджана. Отмечается, что основным объектом 
военной экспансии русских в этом регионе являлись Джаро-Балаканские джамаатства. Царское 
правительство рассматривало различные пути по подчинению данного региона: разжигание 
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вражды между отдельными обществами, распространение христианства, переселение русских, 
применение военной силы. 

Ачар сюзляр: ярази, ишьал, ящали, орду, дюйцш 
Ключевые слова: территория, оккупация, население, армия, бой 
Keywords: territory, occupation, the population, army, fight 
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ÇAR RUSIYASININ AZƏRBAYCAN TORPAQLARINDA ERMƏNİ DÖVLƏTİ 
YARATMAQ SİYASƏTIİ 

Güntəkin Nəcəfli1 

Son orta əsrlər dövründən başlayaraq tarixin istənilən məqamında ermənilərin Azər-
baycana olan ərazi iddialarına, əslində dünyanın iri dövlətlərinin, xüsusən də Rusiyanın 
bu bölgələrə fəal işğalçılıq siyasəti prizmasından kənarda baxılması qeyri-mümkündür. 
Əslində bu ərazi iddiaları XVII əsrin sonu − XVIII əsrin əvvəllərindən başlayaraq dövrün 
hadisələrini məharətlə saxtalaşdırmağı bacaran erməni «din xadimləri» və varlıları 
tərəfindən uydurularaq Rusiya və digər xarici dövlətlərə yol tapan, tarixi gerçəkliyi əks 
etdirməyən qondarma ideyalardan başqa bir şey deyildir. 

XVIII əsrdə Çar Rusiyasının Azərbaycan ərazisində erməni dövləti yaratmaq 
siyasətini şərti olaraq iki mərhələyə ayırmaq mümkündür: 

1. XVIII əsrin I rübü − Səfəvi imperiyasının tənəzzülü ilə bağlı yaranmış əlverişli 
məqamdan istifadə edən I Pyotrun Xəzərsahili bölgələrə yürüşü və müxtəlif ərazilərdə 
yaşayan ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşdırılması. 

2. XVIII əsrin II yarısı− ermənilər tərəfindən Azərbaycan torpaqlarında dövlət 
yaratmaq məqsədilə xüsusi layihələr tərtib edilərək Rusiya hakim dairələrinə təqdim 
olunur. Osmanlı və Rusiya imperiyaları arasında baş vermiş müharibələrdə (1768-1774; 
1787-1791) Osmanlı imperiyasının məğlub olması və ağır şərtlərlə sülh bağlaması 
nəticəsində Rusiya imperiyası Cənubi Qafqazda daha fəal siyasət yeritməyə başlayır. 
Yaranmış şəraitdən istifadə edən Rusiya hakim dairələri, o cümlədən II Yekaterina 
(1762-1796) öz işğalçı planlarını gerçəkləşdirmək üçün «erməni kartı»ndan istifadə 
edərək daha fəal siyasət yeritməyə başlayır. Azərbaycan torpaqlarında xristian dövləti 
yaradılması üçün real tədbirlər başlanılır. Lakin, II Yekaterinanın (1762-1796) ölümü 
nəticəsində bu təşəbbüslər nəticəsiz qalır. 

XVIII əsrin əvvəllərində tərkibinə bir çox ölkələrlə yanaşı Azərbaycanın da daxil 
olduğu Səfəvi imperiyası dərin iqtisadi və siyasi tənəzzül keçirirdi. Səfəvi imperiyasının 
belə ağır günlərində şah Sultan Hüseyn (1694-1722) Rusiya dövlətindən kömək almaq 
üçün onunla yaxınlaşmağı qərara aldı. Bu məqsədlə o, 1713-cü ildə «dostluq və ticarət 
müqaviləsi» bağlamaq üçün Fəzlulla bəyi Peterburqa göndərdi. Həmin illər Rusiya 
dövləti Türkiyə ilə uğursuz müharibə aparmış və 1711-ci ildə Prut müqaviləsini 
imzaladıqdan sonra Qara dənizə çıxış əldə etməkdən əlini üzərək bütün ümidini Xəzər 
dənizi hövzəsində möhkəmlənməyə bağlamışdı. 

1715-ci ildə Səfəvi dövləti ilə ticarət müqaviləsi bağlamaq üçün İsfahana göndərilən  
Rusiya səfiri A.P.Volınski 1717-ci ildə vətənə qayıtdıqdan sonra Səfəvi dövlətinin 
acınacaqlı vəziyyətini təsvir edərək I Pyotra Xəzəryanı regiona sahib olmaq məqsədi ilə 
yubanmadan hərbi əməliyyatlara başlamağı təklif etdi [22,167].  

                                                 
Güntəkin Cəmil qızı Nəcəfli – t.ü.f.d.AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi 
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XVIII əsrin əvvəllərinə qədər Rusiyanın hərbi-siyasi təcavüz üçün lazımi qüvvəsi 
olmadığından Azərbaycana qarşı yalnız iqtisadi siyasəti həyata keçirməklə 
kifayətlənmişdi. Lakin, bu siyasətin az əhəmiyyətli olduğunu başa düşən I Pyotr hərbi 
işğal yolu ilə Xəzəryanı bölgələri ələ keçirməyi qərara aldı. I Pyotr Xəzər dənizini 
Rusiyanın daxili dənizinə çevirməyi, Qərbi Avropa ilə apardığı bütün ipək ticarətini 
Volqa-Xəzər yolu istiqamətinə yönəltməklə, Osmanlı imperiyasının ipək ticarətindən 
qazandığı gəliri ələ keçirmək niyyətində idi.  

İsveçlə müharibəni davam etdirdiyi bir şəraitdə Cənuba yürüşü həyata keçirmək im-
kanına malik olmayan I Pyotr kəşfiyyat xarakterli tədbirlər görürdü. O, Xəzər dənizinin 
qərb sahillərini öyrənmək məqsədi ilə Azərbaycandan, xüsusilə karvan yolu ilə Şirvandan 
keçmək şərti ilə Səfəvi dövlətinə özünün yaxın adamlarından biri olan A.P.Volınskini 
göndərdi. Elçi kimi İsfahana yola düşən A.P.Volınskiyə I Pyotr eyni zamanda keçdiyi 
yerləri diqqətlə öyrənmək barədə xüsusi, məxvi tapşırıqlar da vermişdi [10,1]. 

Şimal müharibəsi zəfərlə başa çatdırıldıqdan (1721) sonra I Pyotr Cənubi Qafqaz 
istiqamətində Xəzərboyu ərazilərə yürüşə hazırlıq işini sürətləndirdi. Hərbi əməliy-
yatları 1723- cü ilin yayında başlamaq nəzərdə tutulurdu [19, 113]. 

Erməni müəllifi Q.A.Ezov yazır ki, I Pyotr Türkiyə ilə mübarizədə yunan və slav-
yanların, İran ilə mübarizədə isə ermənilərin, xüsusilə də erməni din xadimlərinin kö-
məyinə arxalanırdı [26, II].  

Səfəvi imperiyasındakı vəziyyət haqqında məlumatlar Rusiyaya bir qayda olaraq, 
imperiyanın ərazisində məskunlaşan xristianlardan, əsasən də ermənilərdən gəlirdi.  I 
Pyotrun burada yaşayan xristianlara münasibəti haqda rus tarixçisi V.P.Lıstsov yazırdı ki, 
I Pyotr bu yerlərdə möhkəmlənmək üçün (Səfəvi imperyasının şərq sərhədləri nəzərdə 
tutulur-red) …Xəzərsahili vilayətlərdən, xüsusən Bakıdan yerli camaatı − azərbaycan-
lıları köçürüb, onların torpaqlarında erməniləri, gürcüləri və rusları yerləşdirmək, özünə 
xaçpərəstlərdən ibarət istinadgah yaratmaq istəyirdi» [ 19, 150-151]. 

Bu məqsədi həyata keçirmək üçün Rusiya imperiyası bölgədəki müsəlmanların 
sayını azaltmaq, burada xristianların sayını artırmaq siyasətini həyata keçirməyə 
başladı. Bu zaman daha çox erməni əhalisindən istifadə edilirdi. Ona görə ki, müxtəlif 
dövlətlərin ərazisinə səpələnmiş, müxtəlif hökmdarların tabeçiliyində yaşamağa 
alışmış, torpağı olmayan ermənilərdə «vətənə məhəbbət», «torpağa bağlılıq» kimi 
hisslər olmadığından onları istənilən yerə köçürmək problem deyildi. 

Faktlardan belə qənaətə gəlmək mümkündür ki, Cənubi Qafqazın digər dövlətlər tə-
rəfindən tutulmasına yol verməmək, bu ərazini öz məqsədləri üçün istifadə etməyin Ru-
siya imperiyası üçün ən sərfəli yolu burada xristianların məskunlaşdırılması idi. 
Rusiyanın XVIII əsrin I yarısında Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda möh-
kəmlənməsi böyük maddi vəsait tələb edirdi. Bu baxımdan həmin dövrdə bundan qat-qat 
ucuz başa gələn «xristian dayaqlar»dan istifadə etmək daha sərfəli idi.  

Bundan əlavə, I Pyotr Qarabağ bölgəsində yaşayan az saylı xristian əhalidən istifadə 
etmək və burada özünə dayaq yaratmaq fikrində idi. Çar hökuməti bu siyasətlə bölgədəki 
müsəlmanların sayını azaltmaq və özünə sosial dayaq yaratmaq məqsədilə burada 
xristianların sayını artırmaq istəyirdi. Rusiya hökumətini ermənilərin harada və necə 
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məskunlaşmasında onların mənafeyi yox, bu məskunlaşmada xristianlardan ibarət 
əhalinin Rusiyanın işğalçılıq siyasətində daha çox köməyə yaramaqları 
maraqlandırırdı. 1724- cü ilin yanvarında Rusiya hökuməti Qarabağın xristian 
məliklərinin qüvvələrini birləşdirmək və lazım gələrdisə osmanlılara qarşı müqavimət 
göstərmək məqsədi ilə gizli olaraq rus ordusunun erməni zabitini- İvan Karapeti 
Qarabağın dağlıq hissəsinə göndərmişdi [12, 65]. 

Bundan əlavə, 1724-cü il sentyabrın 24-də I Pyotr İstanbula göndərilən 
A.Rumyantsevə məxvi göstəriş verimişdi ki, erməniləri Xəzərsahili vilayətlərə köçməyə 
razı salsın və onlara vəd versin ki, əgər onlar bura gəlsələr yerli əhali buradan çıxarılacaq 
və onların torpaqları ermənilərə bağışlanacaqdır [14, т.I. 97]. Göründüyü kimi, Rusiya 
imperatoru təkcə Cənubi Qafqaz ərazisindəki xristianlardan deyil, həm də Osmanlı 
imperiyası ərazisində məskunlaşan ermənilərdən də istifadə etməyi planlaşdırdığı üçün 
A.Rumyantsevə belə məxvi tapşırıq vermişdi. 

Bu zaman Qarabağ və Qafan erməniləri keşiş Antonini və Pyotru, kovha Çələbini 
Rusiya sarayına «ermənilərin Rusiyanın himayəsinə daxil edilməsi» xahişilə göndərdilər 
[9, дok.2, op.l. с.26, 46, 48]. Lakin, I Pyotr Osmanlı dövləti ilə yenicə münasibətləri niza-
ma salmış və özünə sərfəli sülh müqaviləsi bağlamışdı. Bu səbəbdən də erməni nü-
mayəndəsinə verilən sənəddə bildirilirdi ki, Rusiya osmanlılarla bağladığı müqaviləyə 
əsasən ermənilərə açıq şəkildə yardım göstərə və onları müdafiə edə bilməyəcəkdir. Yar-
dım ancaq Gilan, Mazandaran, Bakı, Dərbənd və s. Xəzəryanı ərazilərə onların 
köçürülməsi ola bilər. Rumyantsev yola düşdükdən sonra I Pyotr ona göndərdiyi yeni 
fərmanında bildirirdi: «Erməni nümayəndələri gəlib onları zalımlardan xilas etməyi xahiş 
edirlər. Əgər biz bunu etmək iqtidarında deyiliksə də, heç olmazsa onları tutduğumuz 
ərazilərə köçürməliyik. Türklər bu barədə soruşsalar bildirin ki, biz onlardan xahiş etmə-
mişik, özləri istəyiblər. ...Həm də türklər özləri bunu istəyəcəklər, belə ki öz ərazilərində 
onlara qarşı müxalif qüvvə olmayacaqdır. Əgər Osmanlılar bunun əvəzində müsəlman-
ların onların ərazilərinə köçürülməsini tələb etsələr etiraz etməyin» [26, 265; 23, 201-
202].  

Həmin dövrdə Xarici işlər kollegiyasından Cənubi Qafqazda olan İvan Karapetə 
tapşırıq göndərildi ki, o patriarx İsayı və erməniləri Xəzəryanı əyalətlərə köçməyə vadar 
etsin [4, дok.3, с.119]. Hətta I Pyotr 1724-cü il noyabrın 10-da general Matyuşkinə 
fərman vermişdi: «…ermənilər Gilan, Mazandaran, Bakı, Dərbənd və digər Xəzəryanı 
vilayətlərə köçərsə, onlara şəhər və kəndlərdə boşalmış ən əlverişli və sərfəli yerlər 
təklif edilsin və Rusiyaya yaxşı münasibət göstərməyən yerli sakinlər isə oradan 
çıxarılsın» [9, дok.2, с.68-69]. Polkovnik Ostafyevə erməniləri Bakı şəhərində və 
şəhərin ətraf kəndlərində, eləcə də polkovnik Yunqerə erməniləri Dərbənddə və şəhər 
yaxınlığındakı kəndlərdə  yerləşdirmək tapşırılmışdı [9, дok.2, с.68-69].   

I Pyotrun planlarını fərəhlə qarşılayan ermənilər rusların gəlişindən öz məqsədlərini 
reallaşdırmaq üçün istifadə etməyə çalışdılar. Q.A.Ezovun yazdığına görə, 1723- cü il 
noyabrın 24- də erməni qoşunlarına başçılıq edən katalikos Yesai və keşiş Anton 
Arakelov Matyuşkinin yanında olmuş və ona imperatorun adına tərtib olunmuş məktub 
təqdim etmişdilər. Həmin məktubda türklərin (Osmanlı qoşunları- G.N) Gürcüstanı ələ 
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keçirməsi, lakin hələ İrəvana gəlib çıxmaması və s. barədə məlumat verilir və bundan 
əlavə xəbərdarlıq edilirdi ki, Rusiya imperatoru tezliklə qoşun göndərməsə, erməniləri 
labüd ölüm gözləyir [26, 360-361]. 

Aydın məsələdir ki, ermənilər tərəfindən rus imperatoruna çatdırılan belə 
qıcıqlandırıcı məzmunlu məktubların əsas məqsədi I Pyotrun regiona yürüşünü 
tezləşdirməkdən başqa bir şey deyildi.  

Osmanlı dövlətinin Cənubi Qafqazda mövqeyini zəiflətməyə çalışan I Pyotr 1722-
1724-cü illərdə bu məqsədlə bəzi tədbirlər planını həyata keçirməyə çalışırdı. Əvvəla, 
xristian əhali ilə əlaqələr yaradılması ön plana keçdi, bu məqsədlə 1723-cü ilin iyununda 
Qarabağ bölgəsinə göndərilən erməni casusu İvan Karapetə tapşırılmışdı ki, «I Pyotrun 
oradakı xristian əhalisini (əksəriyyəti albanlar idi- G.N.) öz himayəsinə alacağına patriar-
xı və məlikləri inandırsın [26, 221]. İkincisi, Xəzərin qərb sahillərindən bütün müsəlman-
ların, xüsusilə də Osmanlı əhalisi ilə eyni məzhəbli sünni müsəlmanların köçürülməsi və 
həmin ərazilərdə ruslara həmetiqad olan xristian əhalisinin yerləşdirilməsi nəzərdə tu-
tulurdu. I Pyotrun Matyuşkinə göndərdiyi fərmanda yazılırdı: «Bakı sakinlərindən 
silahlar yığılsın, müqavimət göstərənlər Həştərxana sürgün olunsunlar. Daha çox 
bakılının şəhərdən köçürülməsi mümkündür. Gilan və Mazandaranda da müsəlman-
türkləri azaltmaq gərəkdir». I Pyotr eyni zamanda Xəzər ətrafının erməni, gürcü və rus 
mənşəli xristianlarla məskunlaşdırılması üçün əlverişli şərait yaratmağa çalışırdı [26,151; 
25, 715]. Lakin, I Pyotrun 1725-ci ildə vəfat etməsi bütün bu tədbirlərin tamamilə 
reallaşmasına imkan vermədi.  

XVIII əsrin 60-70-cı illərində yaranmış gərgin beynəlxalq vəziyyətdən və Rusiyanın 
yardımından yararlanan, istər Rusiya ərazisində, istərsə də xaricdə yaşayan ermənilər 
Azərbaycan xanlıqları və Osmanlı torpaqları hesabına «erməni dövləti» yaradılması 
məqsədilə müxtəlif layihələr və planlar hazırlayaraq Avropa dövlətlərinə, xüsusilə də 
Rusiyaya müraciət edirdilər. XVIII əsrin 60-cı illərində erməni tarixçiləri tərəfindən 
«erməni milli azadlıq hərəkatının ideoloqu» adlandırılan İosif Emin adlı bir Həmədan 
ermənisi gürcü çarı II İraklinin hakimiyyəti altında «birləşmiş erməni-gürcü dövlətinin 
yaradılması» layihəsi ilə çıxış etdi. Bu layihədə Qarabağ xanlığı ərazisində yaşayan xris-
tian məlikləri «erməni dövlətçiliyinin yeganə qalıqları» adlandırılır və onların II İraklinin 
(onun fikrincə İrakli qədim erməni mənşəli Baqratilər nəslindən idi- G.N.) hakimiyyəti 
altında birləşərək Avropa nümunəsində birləşmiş erməni-gürcü ordusu təşkil edilməsi 
ideyası irəli sürülürdü [13, dok.N:10]. 

1761-ci ildə İosif Emin «qüdrətli Rusiya imperiyasının protektorluğu altında 
«gürcü-erməni dövlət birliyi»nin yaradılması» təklifini irəli sürdü. Rusiyanın Şərqdə fə-
al siyasətinin tərəfdarı olan kansler Vorontsov İ.Eminin layihəsini rəğbətlə qarşıladı. 
Hətta xəstə yatan imperatriçə (Yelizaveta (1740-1761) - red.) bu layihəni bəyənərək, 
«Cənubi Qafqazda erməni dövlətinin olması xüsusilə Türkiyə ilə müharibə şəraitində 
Rusiya üçün böyük əhəmiyyət kəsb edərdi» − fikrini söyləmişdi [Bax: 11, 156]. 

XVIII əsrin 60- cı illərinin sonlarından başlayaraq Rusiyanın mərkəzlərinə- Moskva 
və Peterburqa köçən varlı ermənilər (Lazarev, Kampanov, Manuçarov, Sarafov və b.) bu 
şəhərlərdə məskunlaşaraq özlərinə iri torpaq mülkləri əldə edir, manufakturalar inşa 
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etdirir, hətta bəziləri zadəgan rütbəsi alırdılar. «Müstəqil erməni dövləti» yaratmaq xülya-
sını düşünən bu ermənilər «Eçmiədzin (Üçkilsə-red.) katalikosu və Qarabağın xristian 
məlikləri ilə Rusiya hakimiyyət dairələri arasında vasitəçi rolunu oynayırdılar» [17, 19]. 

1768-1774-cü illərdə baş vermiş Osmanlı − Rusiya savaşının Rusiyanın qələbəsi ilə 
qurtarması və Rusiyanın özü üçün əlverişli olan Kiçik Qaynarca sülhünü (1774, iyul) 
imzalamasından sonra «Şərq məsələsi» yenidən fəallaşdı. Bu müqaviləyə əsasən Rusiya 
Qara dənizdə ticarət donanması saxlamaq hüqüqu aldı, Krım Osmanlılardan asılı 
olmayan bitərəf dövlət elan edildı. Osmanlı imperiyası Cənubi Qafqazda fəal siyasət 
yeritmək imkanından məhrum oldu.  

Hələ Osmanlı − Rusiya savaşının (1768-1774) gedişi zaman Həştərxandakı toxucu-
luq manufakturasına sahibliyi ələ keçirmiş erməni Moisey Sarafovun (Movses Sarafyan) 
«Rusiya dövlətinin köməyi ilə «Armeniya»nın azad edilməsi» haqda ideyaları 
Həştərxan, Peterburq, Moskva  ermənıləri arasında yayılmışdı. Movses Sarafov 1769-cu 
ildə digər erməni varlılarının təşəbbüsü ilə Rusiya Xarici İşlər Kollegiyasına 
«Armeniya»nın azad edilməsi»ni və «Rusiyanın protektoratlığı altında erməni dövləti 
yaradılması»nı nəzərdə tutan layihəsini təqdim etdi [13, dok.N:45].  

Qeyd olunan dövrdə Peterburq sarayında zərgər işləyən, müxtəlif yollar və hiy-
lələrlə Rusiyanın hakimiyyət nümayəndələri ilə əlaqələr yaradan, özünə zadəgan rütbəsi 
əldə etmiş erməni varlısı İvan Lazareviç Lazarev (Ovanes Aqazaroviç Lazaryan) «Rus-
iyadakı bütün ermənilərin himayədarı kimi» çıxış edərək, «ermənilərə dövlət 
yaradılması» ideyasının həyata keçirilməsi üçün «pul xərcləməkdə xəsislik göstərmirdi» 
[17, 19-20]. İvan Lazarev Rusiyadakı erməni arxiyepisokpu İosif Arqutinski ilə yaxın 
əlaqələrə malik olmuş, müxtəlif vasitələrlə Rusiya hakimiyyət dairələrində yüksək nüfuza 
malik şəxslərin, o cümlədən knyaz Q.A.Potyomkinin, general A.V.Suvorovun, kansler 
A.A.Bezborodkonun  etimadını qazanmış və bundan istifadə edərək «Rusiyanın köməyi 
və protektoratlığı altında erməni dövləti yaradılması» ideyasını irəli sürmüşdü [13, 
дok.N:88]. 

1779-cu ilin sonlarında II Yekaterinanın sarayında rus qoşunlarının Cənubi Qafqaza 
yeni hərbi yürüş planı qəbul olundu. Bu iş general A.V.Suvorova həvalə olundu. Çünki 
bu plan onun təşəbbüsü və təhriki ilə qəbul olunmuşdu. Ermənilər general A.V.Suv-
orovun vasitəsi ilə II Yekaterinanı Cənubi Qafqaza qoşun yeritməyə və ilk növbədə 
Azərbaycanın bəzi şəhərlərini, eləcədə İrəvan torpaqlarını işğal etməyə sövq edirdilər. 
A.V.Suvorov təcili qaydada Cənubi Qafqaz haqqında müfəssəl məlumatlar toplamağa 
başladı. Bu məqsədlə o, 1780-ci ilin yanvarın 2-də erməni arxiyepiskopu İosif Arqutinski 
və İvan Lazerev ilə görüşüb söhbət etdi. Görüş zamanı tarixi Azərbaycan torpaqları 
hesabına Cənubi Qafqazda erməni dövləti yaratmaq planı müzakirə olundu [16, 
171]. 

Nəhayət, 1780-ci il yanvarın 10-da İvan Lazarev Rusiyanın yuxarı dairələri ilə olan 
görüşündə şəxsən A.V.Suvorova «Armeniyanın siyasi vəziyyəti və erməni dövlətinin 
bərpası haqqında tədbirlər» adlanan «məruzə qeydləri»ni təqdim etdi. Bu görüşdə 
həmçinin «Böyük Ermənistan»ın bərpası və İrəvanda ayrıca erməni dövləti yaradılma-
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sı» haqqında layihə ilə bərabər «Qədim erməni əraziləri» adlı uydurma bir xəritə də kn-
yaz Q.A.Potyomkinə təqdim edildi [дok.N:88]. 

Rusiyanın Cənubi Qafqaza yürüşünü reallaşdırması üçün bəhanə lazım idi və bu bə-
hanə 1780-ci il yanvarın 11-də Q.A.Potyomkinin A.V.Suvorova göndərdiyi məxvi orde-
rində yazıldığı kimi: «Xəzər dənizi sahillərində hakim olan xanların tez- tez təkrar olunan 
qaba hərəkətləri» idi. Və «nəhayət, imperator əlahəzrətlərini onları özünün qabiliyyətli 
silahının gücü ilə ram etməyə qərar verdi»[13, дok.N:89; 17, 26] .  

Rusiya hakim dairələri Cənubi Qafqaz haqqında ətraflı məlumat toplamaq məqsədi 
ilə xüsusi casuslardan istifadə edirdi. 1782-ci ilin sonlarinda İrəvan xanlığına göndərilən, 
milliyətcə fıransız olan doktor Y.Reyneqs hətta İrəvan xanı Hüseynəli xanın etibarını 
qazanaraq İrəvan qalasının planını da çəkə bilmişdi [Bax: 2, 259-260]. Təbiidir ki, tarix 
boyu müxtəlif dövlətlərin tərkibində  xüsusi casusluq peşəkarlığı ilə fərqlənən ermənilər 
yenə də bu işin həyata keçirilməsində böyük rol oynayırdılar. Erməni müəllifi A.R.-
İoannisyan özü bu haqda yazır: «Suvorov lazımi informasiya almaq və Qarabağ məlikləri 
ilə əlaqələr yaratmaq məqsədi ilə xüsusi casuslardan istifadə edirdi. Belə casuslardan biri 
Həştərxan ermənisi Məlikov olmuşdu» [17, 28]. Bu planlar elə bir vaxtda hazırlanırdı ki, 
həmin vaxt «Şərq məsələsi» Rusiya üçün xüsusi aktuallıq kəsb edirdi. 1782-ci il Rusiya 
tarixində Krımın birləşdirilməsi uğrunda qəti tədbirlər ili, həmçinin Cənubi Qafqazda da 
eyni cür qəti siyasətin başlanğıcı kimi şərtləndi. Rusiya hökuməti Q.A.Potyomkini 
Qafqaz işləri üzrə baş komandan, onun yaxın qohumu P.S.Potyomkini isə Qafqaz 
müdafiə xəttinin rəisi təyin etmişdi. Q.A.Potyomkinin 1782-ci il 6 sentyabr tarixli [20, 
160] göstərişinə əsasən P.S.Potyomkin hər şeydən əvvəl müxtəlif yollar və vasitələrlə 
gürcü çarı II İrakli və ermənilərlə əlaqələr yaratmalı idi. 

1782-ci il 21 dekabr tarixində general P.S.Potyomkin erməni arxiyepiskopu İ.Ar-
qutinskiyə «13 bənddən ibarət yazılı sorğu» [17, дok.N:104-207] verdi. Həmin 
sorğuda general: − uzun müddət dövlətləri olmayan ermənilər hal-hazırda azad olmaq 
üçün lazım olan mənəvi güclərini saxlamışlarmı? Ermənilərin əksəriyyəti sənətkarlıq 
və ticarətlə məşğul olduğu üçün indiki əlverişli vəziyyətlərini yaxşı gələcəkdən üstün 
tutmazlar ki? − kimi sualları ilə yanaşı Cənubi Qafqazdakı hərbi və siyasi durumu 
öyrənmək məqsədilə II İraklinin ermənilərlə ittifaqının, Qarabağ xanlığının II İrakli ilə 
münasibətlərinin olub-olmaması ilə də maraqlanırdı. General həm də Qarabağda 
xristian məliklərinin və əhalinin sayı, Tiflisdən Ararata (Ağrı dağı nəzərdə tutulur- 
red.) və İrəvana qədər, yaxud Dərbənd və Şamaxıdan Ararata və Naxçıvana qədər 
yolların necə olması ilə maraqlanırdı. O, sorğunun 10-cu bəndində İ.Arqutinskiyə 
yazırdı: «Şuşa xanının möhkəmləndiyi qala harada yerləşir, onun ətrafı necədir, bu qa-
laya necə yaxınlaşmaq olar, xahiş edirəm mənə bu məşhur və alınmaz hesab edilən 
qalaya gedən yollar və s. haqqında məlumat verəsiniz» [17, 206].  

Rusiya hakim dairələrinin «erməni məsələsinə» xüsusi diqqət yetirməsi erməni mis-
sionerlərini daha da ruhlandırdı və Rusiya hakim dairələrini maraqlandıran suallara öz 
maraqlarına uyğun şəkildə cavab hazırladılar. Dekabrın 28-də bu sorğulara «14 bənddən 
ibarət «ətraflı» cavab» verən erməni keşişi İ.Arqutinski bildirirdi ki, ermənilər xristian 
dininə inamlarını itirməmişlər və daima əsarətdən qurtulmaq arzusundadırlar. Bundan 
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əlavə xüsusi məqsəd güdən avantürist İ.Arqutinski əzəli Azərbaycan torpaqlarını, 
şəhərlərini erməni torpağı kimi təqdim etməkdən, Azərbaycan xanları haqqında yalan, 
böhtan danışmaqdan, saxtakarcasına Azərbaycanın qərb torpaqlarının II İraklinin 
hakimiyyəti altında olması kimi saxta məlumatlar verməkdən belə çəkinməmişdi. O, 
İrəvan və Qarabağ bölgəsini necə ələ keçirmək barədə izahlar verirdi. İ.Arqutinski 
cavabının 7-ci bəndində Tiflis və Dərbənd vasitəsi ilə Qarabağa gedən iki yolu təsvir edir 
və bildirir ki, Şamaxıdan keçən birinci yol kəsə olsa da dağlıqdır, çətinlik törədə bilər, 
ikinci yol Bakıdan Şamaxı düzənliyi və Kür sahili ilə Tiflisə qədər düz yoldur. Yaxşı olar 
ki, artileriya və hərbi sursat Dərbənd yolu ilə göndərilsin. Erməni keşişi cavabın 8-ci 
bəndində israr edir ki, ilk növbədə Dərbəndi alıb onun xanını tutmaq lazımdır, əks 
təqdirdə İranın içərisinə keçmək xatalıdır, vaxt itirilsə dağlı xalqlar arxadan rus qoşunla-
rına qarşı silah qaldıra bilərlər. Dərbənd tutularkən xanın (Fətəli xan nəzərdə tutulur- 
G.N.) and və vədlərinə inanmaq lazım deyil, çünki o, xain və dəyişkən adamdır. Onun 
məmurları və yaxud övladları içərisindən girovlar götürüb Rusiyaya göndərmək lazımdır. 
Yerli ermənilərdən isə bələdçi kimi istifadə etmək olar. Daha sonra, erməni keşişi 
cavabın 9-cu bəndində Tiflisdən İrəvana və Naxçıvana necə getməyin yollarını təsvir 
edərək yazır ki, Tiflisdən İrəvana və Naxçıvana gedən yolda müəyyən dağlara rast 
gəlinsə də, qeyri-adi çətinliklərə rast gəlinmir. Dərbənd və Şamaxıdan, Ararat və 
Naxçıvana isə (7-ci bənddə xatırlandığı kimi) birbaşa yol olmasa da, Şamaxı və Gəncə-
dən keçib Gürcüstana, oradan isə Ararata aparan yollarda elə bir çətinliyə rast gəlinməyə-
cəkdir. Araratdan Tiflisə qədər 250 verst, Şamaxıdan Ararata qədər yenə 250 verst, Dər-
bənddən Şamaxıya qədər isə100 verstdir [17, дok.№4, с.207-212.]. 

Erməni intriqaçısı cavabın 10-cu bəndində Şuşaya gedən yolların, meşələrin və 
dağların geniş şəkildə təsvirini verərək, bu nəticəyə gəlir ki, Şuşa öz mövqeyinə görə 
alınmazdır, lakin uzun müddətli mühasirəyə tab gətirə bilməz [17, дok.N:4, с.210-211]. 

İ.Arqutinskinin cavablarını şərh edən erməni tarixçisi özü etiraf edərək yazır ki, 
baxmayaraq 1782-ci ildə Arqutinski ilə P.S.Potyomkin arasında söhbət konkret olaraq 
Qarabağ və İrəvan haqqında olmuşdu, ümidlərinin reallaşacağından ilhama gələn 
İ.Arqutinski hər vasitə ilə generalın diqqətini «Türkiyə Ermənistanı»na yönəltməyə 
çalışırdı. Çünki, bu ərazidə yaşayan ermənilər İran ərazisində yaşayan ermənilərdən dəfə-
lərlə çoxdur [17, 43]. 

1783-cü ildə Rusiya hökumət nümayəndələri ilə İ.Arqutinski arasında «Osmanlı 
dövləti ilə İran sərhədlərinin kəsişdiyi ərazilərdə erməni dövləti yaratmaq» üçün danı-
şıqlar aparılmış və «erməni-rus müqaviləsi layihəsi» hazırlanmışdır. Bu layihəyə görə, 
Azərbaycanda müstəqil erməni dövləti yaradılmalı və bu dövlətin ərazisində qoşun 
saxlamaq hüququ Rusiyaya məxsus olmalı idi. Həmin layihəyə əsasən «türklərdən və 
iranlılardan müdafiə» məqsədilə  Cənubi Qafqazda rus əsgərləri yerləşdirilməli, 
bundan əlavə, Rusiya və yaradılacaq «erməni çarlığı» arasında hərbi ittifaq 
yaradılmalı, ermənilər üçün Xəzər dənizində liman inşa edilməli idi. Bu dövlətin 
paytaxtı Valarşapat, yaxud Ani şəhəri və yaxud Ararat vilayətinin istənilən bir 
məntəqəsi ola bilərdi [17, 47-48] . 
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18 bənddən ibarət bu layihənin 17-ci bəndində yazılır: «Albaniya və Gürcüstan 
qədim zamanlardan bəri ermənilərə məxsus olduğundan …lazım olduqda ermənilər 
Rusiyaya 6 min əsgər verərək Albaniya və Gürcüstanın da xilası üçün gücü çatdığı 
qədər yardım edəcəkdir» [1, 754]. Göründüyü kimi, özgə torpağını özününküləşdirməyə 
adət etmiş ermənilərin bu cür saxtakarlığının ifrat həddə çatması xüsusi siyasi məqsəd 
güdməsindən irəli gəlirdi.   

Cənubi Qafqazda yaşayan ermənilərlə və Qarabağın xristian məlikləri ilə 
İ.Arqutinski vasitəsilə əlaqə yarada bilən S.Potyomkin həmçinin, Üçkilsə katalikosluğu 
ilə də əlaqə yaratmaq üçün tədbir gördü. Görünür, general Cənubi Qafqaza yürüş 
ərəfəsində katalikosun da dəstəyini qazanmaq istəyirdi. O, 1783-cü il fevralın 15-də 
Üçkilsə katalikosu Qukasa xüsusi məktub [13, дok.N:134, с.221] göndərərək «xristian-
ların yeganə havadarı» olan II Yekaterinanın onu «Həştərxandan Qafqaz dağlarına qədər 
uzanan ərazidə yerləşən rus qoşunlarının komandanı» təyin etdiyini və katalikosun hər 
hansı bir xahişini yerinə yetirməyə hazır olduğunu bildirirdi. Həmin ilin aprel ayında 
göndərdiyi cavab məktubunda [17, 66] Üçkilsə katalikosu «din xadimi olduğu üçün belə 
işlərdən başı çıxmadığını» bəhanə edərək generala lazımi informasiyalar verməkdən çə-
kinmiş və çox ehtiyatlı bir şəkildə ümumi sözlərlə ruslara sədaqət və rəğbətini bildir-
məklə kifayətlənmişdi. Lakin, məktub olduğu kimi P.Potyomkinə çatdırılmadı. İ.Arqutin-
skinin göstərişi ilə onun yaxını − generalın qulluqçusu olan tərcuməçi Mirzəbəy Vaqanov 
məktubu rus dilinə çevirərəkən katalikos Qukasın ifadələrini dəyişərək «bütün erməni 
xalqının qalibiyyətli rus ordusunun yürüşünü gözləməsini» yazmışdı [17, 66]. 
Göründüyü kimi, hətta ifrat dərəcədə millətçi, ciddi tarixi faktlardan uzaq olan erməni 
müəllifi belə bu faktı gizlədə bilməmişdi. Əksər erməni «tarixçiləri»nin əsərlərində tam 
erməni xislətinə uyğun olaraq bir neçə erməni din xadiminin və yaxud varlısının istək və 
arzuları həmişə «bütün erməni xalqının adından» qələmə verilir və onlar tərəfindən bir 
həqiqət kimi ictimaiyyətin beyninə yeridilir, belə təhrif olunmuş faktlara isə göz yumulur. 

1783-cü il martın 28-də Peterburqda Xarici İşlər kollegiyasının növbəti iclasının 
protokolunda Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasətinin məqsədi «Xəzər dənizinə 
yiyələnməli» və «gürcü və ermənilərlə ittifaq yaratmalı» şəklində ifadə olunurdu [8, 
дел. №580, с.117]. Bu münasibətlə kollegiyanın məxvi sənədləri içərisində saxlanılan 
Q.A.Potyomkinin Bezborodkoya yazdığı məktubda Cənubi Qafqazda siyasi dəyişikliklə-
rin həyata keçirilməsi haqqında məlumat verilirdi. Qeyd olunurdu ki, II Yekaterinaya 
təqdim olunan xəritədə Türkiyə əraziləri deyil, İran tərəfin sərhədləri cızılmışdır. Buna 
görə də biz yalnız Bakıya qədər əraziləri tutacağıq. Qarabağ və Qaradağdan ibarət 
olan ərazi isə İraklinin çarlığı ilə birgə Türkiyə Ermənistanı ilə birləşəcəkdir [8, дел. 
№582, с.103-106]. Göründüyü kimi, Rusiya dövləti Türkiyə və İran arasında bufer 
xristian dövləti yaratmağı planlaşdırırdı. 

Bu planı reallaşdırmaq məqsədi ilə Q.A.Potyomkin 1783-il aprelin 6-da Qafqaz ko-
mandanı P.S.Potyomkinə göndərdiyi məxvi sərəncamında yazırdı: «Şuşalı ibrahim xan 
devrilməlidir, çünki bundan sonra Qarabağ Rusiyadan başqa heç kimdən asılı ol-
mayan erməni vilayətini təşkil edəcəkdir. Siz bu yeni vilayətin təşkili üçün bütün 
imkanlardan istifadə edin. Bu vasitə ilə digər vilayətlərdə olan ermənilər bura 
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axışacaqlar» [21, дok.32, л.1]. Aydındır ki, Rusiya hakim dairələri yaradılacaq «Qarabağ 
erməni vilayəti»ndə hər cür şərait yaratmağı planlaşdırmaqla əsas məqsədlərinə− çoxlu 
sayda erməninin Qarabağa köçüb gəlməsinə çalışırdılar ki, lazım gəldikdə onlardan öz 
məqsədləri üçün istifadə edə bilsinlər. 

1783-cü il mayın 19-da Q.A.Potyomkin II Yekaterinaya yazırdı: «Əlverişli şərait 
yaranan kimi İbrahim xanı tabe edərək onun vilayətini milli hakimiyyətə (xristian 
məlikləri nəzərdə tutulur- G.N.) vermək lazımdır. Bununla da Asiyada sizin vədinizə uy-
ğun olaraq və mənim vasitəmlə ermənlərə çatdırılacaq xristian dövləti yaranacaqdır» 
[21, дok.32, л.1]. 

Qeyd etdiyimiz kimi, İbrahimxəlil xanın Rusiya himayəsinə girməyi bəyan etməsi 
Q.A. Potyomkini Cənubi Qafqazda erməni dövləti yaratmaq planından çəkindirmədi. Ək-
sinə, erməni müəllifinin özünün etiraf etdiyi kimi, «Rusiya Xarici işlər kollegiyasının 
müdafiə etdiyi bu plan Rusiyanın siyasi maraqlarından irəli gələrək Cənubi Qafqazda 
İran və Türkiyəyə qarşı etibarlı forpost rolunu- istənilən vaxt Türkiyə tərəfə keçə bilən 
Azərbaycan xanlıqlarının mövcudluğunda deyil, Rusiya ilə möhkəm əlaqəsi olan gürcü 
və erməni dövlətlərinin yaradılmasında görürdü» [17, 74-75]. 

  1783- cü ilin mayında knyaz A.Q.Potyomkin general P.S.Potyomkinə belə bir əmr 
vermişdi: «Rusiyanın Ermənistan (müəllif İrəvan xanlığının ərazisini bu ad altında 
təqdim etmişdir-G.N.) və Qarabağdakı tədbirləri ilə bağlı erməniləri həmişə hazır 
saxlamaq lazımdır və Rusiyanın ali himayəsi altında Asiyada erməni və Qarabağ ərazi-
lərindən ibarət güclü xristian dövləti («alban dövləti» nəzərdə tutulur- G.N.) yaratmaq 
üçün erməniləri əzizləmək lazımdır» [14, т.III. с.170]. 

Erməni tarixçisi də etiraf edir ki, knyaz Q.A.Potyomkin artıq ay yarım əvvəlki «tez-
liklə İbrahim xanı devirmək» fikrini təxirə salıb açıq şəkildə II Yekaterinaya yazırdı ki, 
qubalı Fətəli xanın devrilməsi və ələ keçirilməsi gündəmdə durur. Bu məqsədlə Qarabağ 
xanlığını tutmaq haqqında göstərişi təxirə salaraq qonşu xanlardan əsasən də İbrahi-
mxəlil xandan qubalı Fətəli xana qarşı mübarizədə istifadə etmək niyyətindədəir. 
Bu yolla İbrahim xanın müraciətini rədd etmədən, ona müəmmalı vəd verməklə daha çox 
udmaq olar və rus qoşunlarının Dərbəndi zəbt etməsi asanlaşar. Sonra isə, maneəsiz ola-
raq Qarabağ xanlığını, o cümlədən Şuşa qalasının özünü ələ keçirib, münasib vaxtda 
erməni hakiminin başçılıq etdiyi erməni dövlətinə çevirmək olar [17, 74-75]. 

1783-cü ilin payızında P.S.Potyomkin Cənubi Qafqaza, o cümlədən Azərbaycan 
ərazisinə hərbi yürüşlə bağlı iki plan tərtib etmişdi. Hər iki plana görə rus qoşunları 
yürüşə iki istiqamətdən− Dərbənd və Xəzər dənizi sahilləri ilə Ənzəliyə kimi, digəri isə 
Qafqaz dağları vasitəsi ilə Gürcüstana, oradan isə Qarabağa və Qaradağa, eyni zamanda 
İrəvanın zəbt edilməsi ilə başa çatmalı idi [17, 91]. Erməni müəllifi bu planı belə şərh 
edir: «General (P.S.Potyomkin- G.N.) özünün noyabr layihəsində knyaz Q.A.Potyom-
kindən, Türkiyə ilə müharibənin olacağı təqdirdə bu yürüş istiqamətlərindən hansına 
üstünlük veriləcəyini dəqiqləşdirirdi: Əgər Türkiyə ilə müharibə başlayardısa, onda başlı-
ca qüvvələr sağ cinaha − Gürcüstandan keçəcək qüvvələr cəlb edilərək əsas diqqət Qara 
dəniz sahillərinə yönələcəkdi. Əks halda, yəni Türkiyə ilə müharibə reallaşmazdısa onda 
başlıca fəaliyyəti digər istiqamətə − İrəvanın tutulmasına və «Ermənistanı bərpa etməyə» 
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yönəltmək olardı» [17, 91-92]. Lakin, bir az keçmiş planın dəyişdiyini görürük. Görünür, 
beynəlxalq vəziyyətlə bağlı P.S.Potyomkinin hərbi planında «sağ cinaha» əhəmiyyətli yer 
verilmişdi. Əgər, P.S.Potyomkinin 6 aprel və 19 may təlimatinda Dərbənd tərəfindən 
gələn ordunun Qarabağı ələ keçirməsi nəzərdə tutulurdusa, 1 iyul layihəsində müəyyən 
dəyişiklik edilmiş və əsas rol Gürcüstan tərəfindən hücum edəcək orduya verilmişdi. 
«Məhz onlar Qarabağı, Qaradağı, həmçinin İrəvanı ələ keçirməli idi. Dərbənd istiqa-
mətindən gələn qoşunlar isə Ənzəliyə qədər Xəzərsahili vilayətlərin işğalı ilə məhdudlaş-
malı idi» [17, 91-92]. Rusiya hakim dairələrində və hərbi komandanlığında hərbi 
əməliyatların uğurla nətilənəcəyinə möhkəm inam var idi. Məhz bu səbəbdəndir ki, hətta, 
işğal ediləcək ərazilərdə yeni idarə sisteminin yaradılması haqda planlar tərtib olunurdu. 
Həmin ilin noyabr ayında general P.S. Potyomkin knyaz Q.A.Potyomkindən «Qarabağ 
və Qaradağdan ibarət yeni dövlətə hansı idarəçilik forması verilsin? İrəvan vilayətini 
bu yeni dövlətə daxil etmək lazımdırmı?» kimi suallara aydınlıq gətirilməsini istəyirdi 
[14, t.III. s.178]. Göründüyü kimi, rus generalı P.S. Potyomkin knyaz Q.A.Potyomkindən 
Qarabağ və Qaradağ xanlıqlarının ərazisi əsasında erməni dövlətinin yaradılmasını labüd 
sayaraq, orada necə hökumət qurmaq və İrəvan xanlığını da bu dövlətin ərazisinə qatıb- 
qatmamaq barədə təlimat istəyirdi.                                            

XVIII əsrin 80-ci illərinin sonundan başlayaraq Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizəyə 
artıq İranda hakimiyyəti ələ alan Ağa Məhəmməd xan Qacar (1780-1797) qoşulduğu 
üçün vəziyyət xeyli gərginləşdi. İran ərazisini və Azərbaycanın cənub xanlıqlarını özünə 
tabe edən Ağa Məhəmməd xan Qacar keçmiş Səfəvi imperiyasının sərhədlərini bərpa et-
mək məqsədilə Azərbaycanın şimal xanlıqlarını, o cümlədən bütün Cənubi Qafqazı ələ 
keçirmək və Rusiyanın buradakı işğalçılıq niyyətlərinin qarşısını almaq fikrində idi. 

1787-1791-ci illərdə baş vermiş Osmanlı−Rusiya savaşında Osmanlı dövlətinin 
məğlub olması, 1792-ci ildə Osmanlı dövləti ilə bağlanan Yassı müqaviləsi Rusiyanın 
Cənubi Qafqazda geniş fəaliyyəti üçün böyük imkanlar yaratdı. Beləki, çar Rusiyası Xə-
zərsahili vilayətləri yenidən zəbt etmək planlarının həyata keçirilməsini sürətləndirdi. 
Hələ, Ağa Məhəmməd xanın Cənubi Qafqaza hücumundan xeyli əvvəl onun qüvvətlən-
diyini görən çar Rusiyası Qacar hökmdarının ona mane olacağından ehtiyatlanırdı. 

Aydındır ki, II Yekaterina hökuməti Cənubi Qafqazın, o cümlədən Azərbaycan xan-
lıqlarının zəbt edilib, Rusiya imperiyasına birləşdirilməsi məqsədilə artıq əməli tədbirlərə 
keçməyi planlaşdırırdı. Bu zaman öz mənfur niyyətlərini həyata keçirmək üçün əlverişli 
fürsət arayan ermənilər, dərhal yaranmış şəraitdən istifadə edərək Rusiya hakimiyyət 
dairələri ilə daha da yaxınlaşdılar. Digər tərəfdən isə, Rusiya hakim dairələrinin özləri 
Cənubi Qafqaza, ilk növbədə Azərbaycan torpaqlarına dair işğalçılıq planlarının gerçək-
ləşməsində ermənilərdən bir alət kimi isifadə etmək siyasətini yenidən həyata keçirməyə 
başladı. Buna görə də ermənilərin «görkəmli nümayəndələri» ilə əlaqələr ön plana keçdi. 
Bu əlaqələrdən istifadə edən ermənilər mənfur niyyətlərinin − Azərbaycan ərazisində 
«erməni dövləti» yaradılması ideyasının reallaşması üçün «fəaliyyətə» başladı. 1792-ci 
ildə II Yekaterinanın adına ermənilər tərəfindən göndərilən «yeni məruzə qeydləri»ndə 
«gürcü çarlığını gücləndirmək və «erməni çarlığı»nı bərpa etmək» təklif olunur və bu 
təklifin mahiyyəti belə açıqlanırdı: «əgər gürcü çarı güclənərsə və «erməni çarlığı» bər-
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pa olunarsa artıq İran tərəfi (Azərbaycanın şimal xanlıqları nəzərdə tutulur- G.N.) 
müqavimət göstərə bilməz, Osmanlı imperiyası da bununla yaxın köməkçisini və 
qonşusunu itirər» [14, 10-11].  

Lakin, ermənilərin bu cəhdlərinə baxmayaraq Rusiya hakim dairələri həmin yürüşün 
başlanmasına tələsmirdi. Görünür, bunun əsas səbəblərindən biri Rusiyanın Osmanlı im-
periyası ilə özü üçün əlverişli şərtlərlə bağladığı Yassı sülhünü pozmaq və yenidən müna-
qişəyə girmək istəməməsi idi. Bu səbəblərdən Rusiya Cənubi Qafqazda fəal siyasət 
yeritməkdən çəkinir və yeni əlverişli imkan axtarırdı. Nəhayət, belə bir imkan üçün 
bəhanə tapıldı. 

Bu bəhanə 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd xan Qacarın Şərqi Gürcüstana yürüşü oldu. 
Rusiya bu vəziyyətdə Gürcüstanı qurban verməklə Cənubi Qafqaza daxil olmaq və Xəzər 
dənizinin qərb sahillərini ələ keçirmək siyasətini reallaşdırmağı daha üstün tutdu [3, 189]. 
Rəsmən Rusiyanın himayəsində olan Kartli−Kaxeti çarlığının mərkəzi Tiflis şəhərinin 
1795-ci il sentyabrın 12-də Qacar qoşunları tərəfindən tutularaq dağıdılması Rusiyanın 
bu regiondakı nüfuzunun aşağı düşməsinə səbəb oldu. II Yekaterina Rusiyanın Cənubi 
Qafqazdakı sarsılmış nüfuzunu bərpa etmək, habelə Azərbaycanı qəti işğal etmək üçün 
güclü hərbi yürüş təşkil olunmasına sərəncam verdi. 1795-ci il 16 noyabr fərmanı ilə 
yalnız Gürcüstanın deyil, Bakı və Şirvanın da rus qoşunları tərəfindən «müdafiəsi» tələb 
olunurdu. Həmin fərmana əsasən general Qudoviçə göndərilən təlimatda II Yekaterina 
Ağa Məhəmməd xan Qacarı qəti surətdə Xəzər sahillərinə buraxmamağı tapşırmışdı» 
[15, 60-61;18, 175]. 

Nəhayət, II Yekaterina hökuməti 1796-cı ilin yazında Cənubi Qafqaza və Azər-
baycana yürüşə başladı və bu yürüşdə rus qoşununa İmperatriçənin sevimli generalı 
Platon Zubovun qardaşı Valerian Zubov başçılıq edird [20, 291]. Həştərxanda V.Zubovla 
görüşən İ.Arqutinski Dərbəndin necə ələ keçirilməsi məsələsini müzakirə etmişlər. So-
nuncunun əsas təklifi Dərbəndin hücumla ələ keçirilməsi olmuşdu. V.Zubov özü bunu 
təsdiq edərək yazırdı ki, «Dərbənd könüllü təslim olsa belə, onu silah gücü ilə almaq 
lazım idi. Bunun üçün iki əsas səbəb vardı: 1) dərbəndlilərə şəhərin alınmazlığı haqqında 
olan lovğalıqlarının boş bir şey olduğunu sübut etmək, 2) Dərbənd tutulduqdan sonra 
başqa şəhərlərin müqavimət göstərə bilməməsi üçün onlarda vahimə yaratmaq»... və s. 
[3, 193]. 

Quba xanı Şeyxəli xan Dərbəndi könüllü təslim etmək tələbini rədd etdi və V.Zubov 
Dərbəndi zorla ələ keçirmək yolunu tutdu. Tezliklə vəziyyətin çıxılmaz olduğunu, şəhə-
rin böyük dağıntılara və insan tələfatına məruz qalacağını görən Şeyxəli xan V.Zubova 
təslim olduğunu bildirmişdi. Məkrli siyasət İosif Arqutinskinin sonrakı «fəaliyyətində» 
də özünü qabarıq göstərirdi. Beləki, bu «tarixi yürüş»də V.Zubovun baş məsləhətçisi olan 
erməni keşişi Dərbənd tutulmasında yaxından iştirak etdi [6, дok.158, с.60] və şəhər 
tutulduqdan bir az sonra, may ayının 22- də rus qoşunlarının yürüşü ilə əlaqədar Cənubi 
Qafqazda yaşayan xristian həmməzhəblərinə və Dərbənd şəhərində yaşayan ermənilərə 
müraciət etmişdi. Həmin müraciətdə Dərbənddə yaşayan xristian əhaliyə gələn rus 
qoşunlarını ehtiramla qarşılamaq və onlara hər cür köməklik göstərmək tövsiyyə edilirdi 
[13, дok.N:292]. 
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1796-cı il mayın 2-də Dərbəndi işğal etdikdən sonra V.Zubov İ.Arqutinskinin məs-
ləhəti ilə Şeyxəli xanı Dərbənddən uzaqlaşdıraraq general Savalyevin başçılığı altında şə-
hərdə xeyli hərbi qüvvə saxladı, özü isə rus qoşunlarının başında Quba istiqaməti ilə 
irəliləməyə başladı [3, 194]. Şəhərdə qalmış İosif Arqutinski öz məkrli siyasətini həyata 
keçirməyə başladı. Erməni keşişi əvvəlcə şəhərdə yaşayan ermənilərin birliyini 
yaratmağa çalışaraq onlara müsəlman əhalisinə qarşı sayıq olmağı, əlbir hərəkət etməyi 
məsləhət görürdü. Hətta o, Qarabağ məliklərinə müraciətlə bildirmişdir ki, rus ordusunun 
yürüşə çıxmasının başlıca məqsədi erməniləri «müsəlman zülmü»ndən xilas etməkdir [6, 
дok.158, с.149]. 

Erməni keşişi Dərbəndi işğal edən rus qoşunlarına müəyyən kömək göstərməklə 
kifayətlənməyərək, rus qoşunlarını əsasən Qarabağ və İrəvan üzərinə istiqamətləndirmə-
yə çalışırdılar. Bununla da, nəzərdə tutduqları xəyali «erməni dövləti»ni yaratmaq 
istəyirdilər. 

Yürüşün məqsədləri haqqında II Yekaterina hələ 1796-cı ilin mart ayında manifest 
imzalamışdı. Sələfi I Pyotr kimi Cənubi Qafqaza olan işğalçı yürüşünə haqq qazandıran 
imperatriça bu yürüşün yalnız xeyirxah məqsədlər daşıdığını vurğulayırdı. Cənubi Qaf-
qaz ərazisinə qonşu dövlətlərin «təhlükə törətdiyini», «xalqın hüquqlarının pozulduğunu» 
və özlərinin bu «qısa müddətli və sülhsevər yürüşlərinin həmin çətinlikləri aradan qaldır-
maq üçün həyata keçirildiyini» elan edirdi [13, дok.N:290, с.425-427]. Qeyd edək ki, 
regionda yaşayan xristian əhalidən beşinci kalon kimi istifadə edən II Yekaterina höku-
məti manifesti həmçinin erməni dilində çap etdirmişdi. Müxtəlif dillərdə çap olunan hə-
min sənədin erməni dilində olan mətninin sonuna İ.Arqutinskinin imzası qoyulmuşdu [3, 
196]. 

Bundan əlavə, V.Zubova verilmiş təlimatda da Rusiyanın Şərq siyasətinin işğalçı 
xarakterini izləmək mümkündür. Bu sınanılmış metodlardan biri olan dini amildən, daha 
doğrusu Cənubi Qafqazın xristian əhalisindən öz maraqları üçün istifadə etməkdən ibarət 
idi. Təlimatın sonuncu maddəsində Qarabağın müsəlman əhalisinin və İbrahimxəlil xanın 
hüquqları məhdudlaşdırılmaqla bərabər, Azərbaycan torpaqları hesabına Gürcüstanın əra-
zisinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulurdu. Görünür, Ağa Məhəmməd şahın yürüşləri za-
manı Gürcüstana kömək etməmiş Rusiya bununla öz nüfuzunu bərpa etmək fikrində idi. 
Həmin maddədə deyilirdi: «Rus ordusunun qalibiyyəti nəticəsində Gəncə şəhəri və İrə-
van əyaləti Gürcüstana birləşdirilsin, Qarabağın erməni məlikləri və əhalisi bizim 
Ararat patriarxının (İ.Arqutinski- nəzərdə tutulur-G.N.) başçılığı ilə Rusiya himayəsinə 
daxil edilsin» [5, дok.2, с.307]. 

Lakin, 1796-cı il noyabrın 6-da II Yekaterinanın qəflətən vəfatı və Rusiyanın Qərbi 
Avropa ölkələri ilə münasibətlərinin mürəkkəbləşməsi V.Zubovun başçılıq etdiyi rus qo-
şunlarının Cənubi Qafqazdan geri çağırılmasına səbəb oldu [3, 199-200]. 

Beləliklə, hazırda torpaqlarımıza təcavüz etmiş bədnam qonşularımızın tarixən 
Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdikləri məkrli siyasəti, torpaqlarımızda dövlət 
yaratmaq xülyası həmin dövrdə baş tutmadı. 
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G.С.Najafli 

THE ATTEMPT OF CREATION OF THE ARMENIAN STATE INEASTERN ANATOLIA  IN 
THE XVIII CENTURY 

SUMMARY 

In the researched article, the attempts of the leading states of Europe, in particular Russia to 
create the Armenian state in Eastern Anatolia in the XVIII century. This policy can be divided into two 
periods. The first period covers the end of the XYII century up to 1774 (up to the conclusion of peace 
treaty of Kuchuk Kaynarcha between Russian empire and Ottoman Turkey). During this period, Ottoman 
Empire still kept the military and political power and consequently the policy of creation of the Armenian 
state by the hegemonic European states and Russia was not especially active. 

The second period covers the period from the peace treaty of Kuchuk Kaynarcha up to the 
conclusion of the peace treaty between Russia and Ottoman Turkey in 1792 in Yassy. At this stage there 
was Russian-Turkish war (1787-1791), in this war Russia won, and Ottoman Turkey was forced to 
conclude on the heavy conditions the peace treaty with Russia. Using the situation, the Russian empire 
began to lead more active foreign policy with the purpose of realization her aggressive plans and under 
the slogan, “protection of interests of the Christian population” played “the Armenian card”. However, 
because of death of the empress Catherine II (1762-1796) these attempts did not reach success. 
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Г. Дж.Наджафли 

ПОЛИТИКА ЦАРСКОЙ РОССИИ ПО СОЗДАНИЮ АРМЯНСКОГО ГОСУДАРСТВА НА 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЗЕМЛЯХ 

РЕЗЮМЕ 

В статье повествуется о политике царской России по созданию армянского государства на 
территории Азербайджана в XVIII в. Эта политика условно подразделяется на два этапа. 
Первый этап охватывает события, связанные с походом Петра I в прикаспийские области, 
организованного в условиях ослабления Сефевидской империи в первой четверти XVIII века. 
Данная политика сопровождалась переселением армян из различных мест на азербайджанские 
земли. 

Второй этап охватывает II половину XVIII века,  когда армяне со специальными проектами о 
создании себе государства на территории Азербайджана стали обращаться к высшим 
должностным лицам в русском государстве. В статье также освещается активизация политики 
Российской империи на Южном Кавказе в условиях поражения Османской империи в русско-
османских войнах. На основе архивных документов исследуется политика правящих кругов 
России, в том числе императрицы Екатерины II (1762-1796), по активному использованию  
«армянской карты» для завоевания Южного Кавказа.  

Ачар сюзляр: ящали, йцрцш, дювлят, ярази, кючцрцлмя 
Ключевые слова: население, поход, государство, территория, переселение 
Key words: population, campaign, state, territory, resettlement 
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XIX ƏSRİN SONU – XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ ŞİMALİ AZƏRBAYCANDA 
ÇARİZMİN AQRAR İSLAHATLARINA DAİR 

Ramil Niftəliyev1 

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqazda kapitalıst münasibət-
lərinin inkişafı kənddə yeni islahatların verilməsini tələb edirdi. İslahatlar həm sahibkar 
və həm də xəzinə kəndlilərinə ayrı-ayrılıqda hazırlanmalı idi. Uzun müddət kəndlilərinin 
torpaqdan istifadəsi, torpaq təminatı, kəndli torpaqlarının həcmi kimi bu və ya digər 
məsələlər XIX əsrin 40-60-cı illərində verilmiş qanunlarla nizamlanırdı. İmperiyanın 
ucqar regionu hesab olunan Cənubi Qafqaz quberniyalarında həmin illərdə verilmiş 
islahatlar çarizmi qane edirdi və heç bir dəyişikliyin edilməsi marağında deyildi.  

1861-ci ilin fevralın 19-da Rusiyada kəndli islahatı veriləndən sonra Cənubi 
Qafqazda yeni islahatın hazırlanması üçün Cənubi Qafqaz Mərkəzi İslahat Komitəsi 
yaradıldı. İslahatı hazırlamaq üçün ilk növbədə xəzinə və sahibkar torpaq sahələrinin, 
həmçinin kəndlilərin istifadəsindəki pay torpaq sahələrinin sərhədləri dəqiqləşdirilməli və 
ali müsəlman silkinin tərkibi və hüquqları müəyyən edilməli idi. Bu məqsədlə 1861-ci il 
iyunun 29-da «Cənubi Qafqaz diyarının mərkəzləşdirilməsi haqqında əsasnamə» təsdiq 
olunmuş, 1866-cı il ildə isə Qafqaz canişini Baş İdarəsi Şurasının qərarı ilə Bakı, Şuşa, 
Tiflis və İrəvan bəy komissiyaları yaradılmışdı [2. 314].  

Komitə tərəfindən bəy komissiyaların işi öyrənildikdən sonra 1870-ci il mayın 14-
də «Cənubi Qafqaz quberniyaları: Yelizavetpol, Bakı, İrəvan və qismən Tiflis 
quberniyası ali müsəlman silkindən olan şəxslərin və habelə erməni məliklərinin  
torpaqlarında sakin olan dövlət kəndlilərinin torpaq quruluşu haqqında əsasnamə»nin 
layihəsi təsdiq olundu [14. 638-642; 2. 313-321; 10. 401-423].  

Əvvəllər müəyyən olunmuş qaydalara görə  kənd icmalarının istifadəsindəki 
torpaqlar 3-4 ildən bir xəzinə kəndliləri arasında kənd icmasının yığıncağında bölünməli 
idi, lakin «məlum olduğu kimi yerli icmaların çoxunda torpaq sahələri 20-30 və hətta 40 
ildən bir bölüşdürülürdü. Bu isə pay torpaqlarının çox hissəsini öz əllərində toplamağa 
müvəffəq olmuş azlara qarşı çoxların tələbinin dəhşətli səciyyə aldığı zaman edilirdi» 
[15. 41]. Kənd icmasını öz əllərinə almış varlı kəndlilər tərəfindən «icma qaydası»nı 
pozmağa başladığından, 1880-ci illərdən etibarən bəzi icmalar istisna olmaqla belə qayda 
demək olar ki, dayandırıldı [8. 113-117].  

Çar hökumət orqanları dövlət kəndində xəzinə kəndlilərinin iqtisadi məişətini 
öyrənmək məqsədi ilə islahat layihəsini hazırlamaq üçün 1884-cü ilin əvvəllərində bir 
qrup mütəxəssisi səfərbər edib ayrı-ayrı qəzalar üzrə bölüşdürərək, onlara xəzinə 
kəndlilərinin torpaqla təminatı, onların meşə və otlaqlara münasibəti, torpağın mənsubluq 
vəziyyəti, xəzinə kəndlilərinin əkinçilikdən və heyvandarlıqdan kənar digər gəlir 
mənbələri, torpaqların məhsuldarlığı, istifadəsi, xəzinə torpaqlarının həcmi və s. 
barəsində lazımi məlumat toplamaq tapşırığı verilmişdi. Mütəxəssislər tərəfindən üç ilə 
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yaxın müddətdə aparılan araşdırmalar 1885-1887-ci illərdə Tiflisdə yeddi cilddən ibarət 
«Cənubi Qafqaz ölkəsi xəzinə kəndlilərinin iqtisadi məişətini öyrənmək üçün 
materiallar» [13] adı ilə nəşr olundu. Müvafiq materiallar toplandıqdan, hətta onların nəşr 
olunmasından sonra da çar hökumət dairəlri islahat layihəsinin hazırlanmasına tələsmirdi. 

Çarizmin ucqarlarında yeritdiyi iqtisadi siyasətində Rusiyanın daxili quberniyaları 
ilə müqayisədə ayrı-seçkilik özünü açıq şəkildə biruzə verirdi. Bunu dövlət torpaqlarının 
hərracla icarəyə verilməsi qaydalarından aydın görmək olur. Belə ki, bu qaydalar 
imperiyanın hər yerində vahid şəkildə tətbiq edilmirdi. Hökumət 1884-cü il oktyabrın 9-
da Rusiyada (Sibir çıxmaq şərti ilə) dövlət torpaqlarının kənd icmalarına hərracsız olaraq 
icarəyə verilməsi haqqında qanun verildi. 1889-cu ildə  iyun ayının 16-da həmin qanuna 
əlavələr olunaraq Sibir kəndlilərinə də şamil edilməyə başlanıldı. Altı il sonra Maliyyə və 
Daxili İşlər Nazirliklərinin razılığı ilə 1884-cü il qanununa yenidən baxılaraq, dəyişik-
liklər edildi [12. 71]. Lakin xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq, nə 9 oktyabr qanunu, 
nə də ona edilən əlavələr Cənubi Qafqaz kəndlilərinə şamil edilmədi. Çar hökuməti 
yalnız 1899-cu ilin iyunun 2-də Qafqazın ali hakimiyyət orqanlarının razılığı ilə xəzinə 
torpaqlarının hərracsız olaraq kənd icmalarına icarəyə verilməsi haqqındakı 1884-cü il 9 
oktyabr qanununu burada tətbiq olunmasına icazə verdi. Qanundan yalnız rus kənd 
icmaları bəhrələnə bilərdi [12. 72]. 

1860-cı ildə kənd təsərrüfatı işləri idarəsi Qafqazda suvarma və sudan istifadəni 
qanuniləşdirmək üçün məlumatın toplanması haqqında məsələ qaldırdıqdan sonra 
qubernatorlar öz mülahizələrini həmin idarəyə təhvil verməsinə baxmayaraq, məsələ 
həllini tapmadı. Məsələyə iyirmi il sonra müraciət edilir və 1880-ci ildə qanun layihəsi 
hazırlanır. Layihə bir sıra komissiyalarda müzakirələrə qoyulduqdan sonra 1890-cı il 
dekabrın 3-də təsdiqini tapır [17. 79-85].  

Cənubi Qafqaz diyarının mərzlənməsi haqqında yeni bir əsasnamə 1887-ci il iyunun 
2-də elan edildi. Əsasnamədə kəndli və dövlət torpaq sahələrinin sərhəd məsələlərinə 
yenidən baxılmışdı. Lakin əsasnamə mərzləmə işini çox dolaşıq hala saldı və bu işin 
qarşısını aldı. Mərzləmə ilə bağlı verilmiş həm 1861-ci il və həm də 1887-ci il islahatları 
xəzinə kəndlilərinin tələblərinə cavab vermədi, onların pay torpaqla təminatı istənilən 
xüsusiyyətçilik hüquqlarını təmin etmədi. Torpaqlar xəzinə torpağı olaraq qalırdı və onlar 
istifadə müqabilində vergi ödəməli idilər. Beləliklə, 1887-ci il 2 iyun qanunu 1861-ci il 
əsasnaməsinə nisbətən geriyə atılmış bir addım idi. Nəticə etibarilə torpaq üstündə 
münaqişələrin sayı, kəndlilərin narazılığı daha da artırmış oldu. 

1892-ci ildə xəzinə kəndlilərinin torpaq məsələsi haqqında yeni qanun layihəsi 
hazırlamaq üçün xüsusi bir komissiya təşkil edildi. Bu komissiya 1884-1887-ci illərdə 
Cənubi Qafqaz xəzinə kəndlilərinin iqtisadi məişətinin tədqiqi nəticəsində əldə edilmiş 
materialları öz işi üçün əsas götürdü. Komissiya «Cənubi Qafqaz diyarının dövlət 
torpaqlarında yaşayan xəzinə kəndlilərinin torpaq məsələsi barədə» qanunun layihəsini 
tərtib etməli, həmçinin sahibkar torpaqlarından çıxarılmış kəndlilərin torpaq məsələsini 
qaydaya salmaq məsələsini müzakirə etməli idi. Bunun üçün Cənubi Qafqazın quber-
niyaları üzrə xəzinə kəndlilərinin torpaqla təmini məsələsinin qaydaya salınması 
haqqında ətraflı qeydlərin hazırlanması işi komissiyanın sədri təyin olunmuş, müşavir 
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Y.S.Medvedyevə həvalə edilmişdi. Komissiya tərəfindən hazırlanmış «Pay torpaqlarının 
qaydaya salınması» haqqındakı qeydlər 1896-cı ildə komissiya daxilində müzakirə olun-
duqdan sonra qanun layihəsi şəklində tezliklə Peterburqa Əkinçilik və Dövlət Əmlakı 
Nazirliyinə təqdim olunur. Materiallar Nazirlikdən Tiflisə Qafqazın baş rəisinə, burada 
isə layihə müzakirə olunmaq üçün 1896-cı ilin sonunda idarənin nəzdindəki Şuraya 
göndərilir. 1897-ci ilin mayında qanun layihəsini müzakirə edən Şura üzvlərinin çoxu 
pay torpaqlarının bərabər surətdə, bölünməsinin və torpaqlı kəndlilərə baş xəzinə 
torpaqları hesabına pay torpağı verilməsinin əleyhinə çıxdılar. Şura üzvləri «kənd 
sakinlərinin layihədəki torpaq təminatının yaxşılaşdırılması üçün geniş təxirəsalınmaz 
proqramın hazırlanmasını» [11. 108], xəzinə torpaqlarının hökumət tərəfindən yalnız bu 
ərazilərə köçürülmüş rus kəndlilərinə verilməsini bildirmişdilər. 

Torpaq haqqında yeni qanun verilməzdən qabaq mərzləmə işinə başlamaq və ayrı-
ayrı kənd icmaları, habelə sahibkarların ixtiyarında olan torpaqların sərhədlərini müəyyən 
etmək lazım gəlirdi. Bu məqsədlə 1897-ci ilin may ayının 26-da yeni bir qanun verildi. 
Qanun «1887-ci il 2 iyun qanunu nəşr olunmazdan qabaq mövcud olmuş mərzləmə 
qaydasını bərpa etməyə imkan verirdi» [3. 199]. 1897-ci il 26 may qanununa görə 
icmanın bilavasitə istifadəsində olan torpaqlar həmin kənddə yaşayan xəzinə kəndliləri 
üçün müəyyən edilmiş normadan artıq olduqda belə torpaqlardan kəsib götürmək 
qadağan olunurdu.  

Əkinçilik və Dövlət Əmlak nazirliyi Qafqazın baş rəisinin gözlənilən rəyini 
aldıqdan sonra, onu öz sədarəti altında yaradılmış mərkəzi komissiyanın 1898-ci ilin 
əvvəlində keçirilmiş yığıncağında müzakirə edildi. Kəndlilərin pay torpaqları haqqında 
irəli sürülmüş bəzi təkliflər komissiya tərəfindən rədd edildi və az torpaqlı kəndlilərin 
torpaqla təmin olunması məsələsində çarizmin  müstəmləkə siyasətinə üstünlük verildi. 
Əkinçilik və Dövlət Əmlak naziri Yermolov «Qafqazda rusların yerləşdirilməsi kimi 
mühüm dövlət əhəmiyyətli vəzifənin yeri əhalinin torpaqla təmin olunması məsələsindən 
daha irəli olduğunu» qeyd edirdi [4. 20]. «Cənubi Qafqazın dövlət torpaqlarında sakin 
olan xəzinə kəndlilərinin torpaqlarının qeyri-müəyyənliyini» xatırlayan qanun layihəsi 
Əkinçilik və Dövlət Əmlakı Nazirliyinin qarşısına «laiyhənin əsasını təşkil edən xəzinə 
kəndlilərinin torpaq qurluşunun yenidən işlənməsi və dövlət Şurasının müzakirəsinə 
verilməsi» məsələsini qoydu. Nazirliyə «torpaq payının müəyyən olunmasının nizama 
salınması qaydalarının dəqiqləşdirilməsi» göstərişi verilmişdi. Bu, kəndlilərə  torpaqdan 
istifadə hüququnun olduğunu sübut etmək imkanı verirdi [8. 135]. Nəhayət, 1900-cü il 
mayın 1-də «Tiflis, Yelizavetpol, Bakı və İrəvan quberniyaları xəzinə kəndlilərinin 
torpaq təminatının mühüm əsasları» adlı qanun çar II Nikolay tərəfindən təsdiq edildi [4. 
18-20]. Qanun «kənd icması yığıncaqlarına, yığıncaqda əsas səs hüququ olan ailə 
başçılarının üçdə iki hissəsinin razılığı ilə torpaqlardan icma qaydasilə istifadə etməni 
həyətyanı istifadə ilə (nəsli) əvəz etməyə icazə verirdi» [6. 199]. Xəzinə kəndliləri 
istənilən vaxt kənddən çıxıb başqa yerə getmək hüququna malik olmasına baxmayaraq, 
kənddən çıxıb gedəndə torpaq sahəsini kənd icmasına təhvil verməli, sonralar hansısa 
torpaq sahəsinin sahibi olması haqqında iddia ilə çıxış etməyəcəyini yazılı şəkildə icmaya 
təqdim etməli idi [1. 50].  
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1900-cü il 1 may qanunu ev başı toplanan vergiləri dövlət töycü vergisi ilə əvəz 
edilməsini nəzərdə tuturdu. Ev başı toplanan vergilər zamanı vergi qoyulma obyekti – 
«tüstü» (təsərrüfat, həyət) idi, verginin məbləği isə təyin olunmuş orta həyət okladın 
evlərin sayına vurulması ilə hesablanırdı. Ev başı toplanan verginin məbləği yeni kameral 
təsvirlər tərtib olunanadək heç bir dəyişikliyə məruz qalmamalı idi [11. 110]. 

Qafqazın baş rəisinin təşəbbüsü ilə hələ 1899-cu ilin ikinci yarısında Tiflisdə vergi 
islahatı haqqında qanun layihəsini hazırlayan yerli idarənin və Maliyyə  Nazirliyinin 
nümayəndələrindən ibarət xüsusi komissiya yaradıldı. Komissiyanın hazırladığı 
«Qafqazda dövlətin xeyrinə toplanan evbaşı mükəlləfiyyətlərin ləğvi və bunun əvəzinə 
dövlət töycü mükəlləfiyyəti və torpaq vergisi haqqında» qanun layihəsi Dövlət Şurasında 
baxıldıqdan sonra 1900-cü il iyunun 12-də təsdiq edildi və 1901-ci il yanvarın 1-dən 
qüvvəyə mindi. 

Torpaqların gəlirliliyini müəyyən etmək üçün bütün torpaqlar 1) bağlar, 2) 
şumlanan və biçin, 3) meşə və otlaq olmaqla üç dərəcəyə ayrılmışdı. Quberniyaların hər 
birinin ayrı-ayrılıqda torpağın məhsuldarlığı, alınan məhsulun keyfiyyəti, mövcud qiymət 
və satış şərtləri habelə icarə qiymətlərinin köməyi ilə torpaqdan istifadə xərclərin 
yoxlanması üzrə bir desyatindən hər üç torpaq dərəcəsi üçün xalis orta gəlir müəyyən 
olunurdu. Töycü üç illiyə hesablanırdı və həmin müddətdə vergini bu və ya digər tərəfə 
dəyişmək olurdu. Dövlət torpaq vergisi (bu hər desyatin üzrə oklad adlanırdı) 12 iyun 
1900-cü il qanununa görə bir desyatindən xalis orta gəlir kimi 1,8 faiz müəyyən 
olunurdu. Yığım da həmçinin üç il üzrə aparılırdı [5. 222-223]. 

Bu qanuna əsasən xəzinə kəndliləri daimi istifadəsində olan xəzinə torpaqları üçün 
töycü mükəlləfiyyəti, bütün başqa torpaqlar üçün torpaq vergisi, həmişəlik sahə vergisi 
müəyyən edildi. Töycü vergisinə torpaq vergisindən başqa xəzinə kəndlilərinin xalis 
gəlirlərinin 10-12 faizi də əlavə edildi [12. 115]. Dövlət Şurasının rəyinə görə «indi 
xəzinə kəndliləri dövlət torpaq vergisi kimi pul formasında renta ödəyəcəklər» [9. 74]. 

1900-cü il 1 may qanunun qarşıya qoyduğu vəzifələri həyata keçirmək üçün həmin 
qanunun 14-cü maddəsində göstərildiyi kimi «Cənubi Qafqazın beş quberniyasında 
xəzinə kəndlilərinin pay torpaqlarının müəyyənləşdirilməsi və torpaqın quruluşu işinin 
aparılması qaydaları haqqında» əsasnamə hazırlamaq lazım gəlirdi. Layihə hazırlandı və 
1903-cü ilin aprelin 21-də təsdiq olundu. Əsasnamə 1 may tarixli qanunun müddəalarına 
o qədər də uyğun gəlmirdi. Əgər 1900-cü il qanununda pay torpaqlarını kənd icmalarına 
təhkim etmək üçün plan və aktların tərtibi zamanı bu torpaqların sərhəddini onun faktik 
istifadə olması ilə müəyyənləşdirmək nəzərədə tutulurdusa,  1903-cü il 21 aprel 
əsasnaməsi bu işi xeyli mürəkkəbləşdirdi. Əsasnaməyə görə pay torpaqlarının layihəsi 
hazırlanmalı, onlar torpaq quruluşu komissiyalarında müzakirə və təsdiq edilməli idi. 
Bundan sonra isə kənd icmalarının torpaq payının sərhəddi müəyyənləşdirilmiş hesab 
olunurdu [7. 186].  

1906-cı ildə Tiflisdə «kifayət qədər təmin olunmayan kəndlilərin torpaq təminatı 
işinin yaxşılaşdırılması üzrə»  Y.S. Medvedyevin rəhbərliyi ilə komissiya yaradıldı. 
Canişinin göstərişinə əsasən həmin ilin aprel-may aylarında «torpaq təminatı qaydalarının 
sadələşdirilməsini təmin edən tədbirlər» komissiyanın iclaslarında müzakirə edildiklək 
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sonra əldə edilən nəticələr sentyabr ayının 30-da canişin şurasına təhvil verilir [11. 112]. 
Üç ildən sonra canişin Voronsov-Daşkov xəzinə kəndlilərinin torpaq pay quruluşu 
qaydasını dəyişmək haqqında qanun layihəsini nazirlər Şurasına təqdim etdi. Uzun sürən 
müzakirələrdən sonra «Qafqaz diyarı dövlət torpaqlarında sakin olan kəndlilərin torpaq 
təminatı haqqında» layihə və ona uyğun gələn «Qaydalar» 1913-cü ilin fevralında Dövlət 
Dumasına təqdim edilir. Onun layihəsinə 1916-cı ildə baxılması nəzərdə tutulurdu [11. 
112].  

Kənd təsərrüfatı istehsalatının ehtiyaclarını öyrənən Cənubi Qafqazın quberniya 
komitələrinin materialları əsasında 1904-cü ildə Qafqaz mülki işlər idarəsinin baş rəisi 
knyaz Qolitsın tərəfindən Cənubi Qafqaz quberniyalarında müvəqqəti mükəlləfiyyətli və 
asılı münasibətlərin ləğv edilməsi haqqında qanun layihəsi hazırlandı. 8 il müzakirələrə 
məruz qalan layihə nəhayət 1912-ci il dekabrın 20-də çar tərəfindən təsdiq edilir [16. 27-
28]. Qanunun hazılandığı müddət qədər onun həyata keçirilməsi də çox ləng gedirdi. 
Qanunun icrası zamanı bir çox həllini tapmamış məsələlər ortaya çıxırdı. Bu çarizmin 
müstəmləkə siyasətinin dərin kök atdığını və köhnəlik üzərində yeniliklərin çətinliklə 
tətbiq olunduğunu göstərirdi. 

Beləliklə, aqrar məsələnin belə həll olunması «feodalizmin qalıqlarını qoruyub 
saxlamağa və kapitalizmin inkişafının qarşısını almağa yönəlmiş mürtəce bir tədbir idi» 
[4. 24]. Xəzinə kəndlilərinin torpaqla təminatı haqqında islahatlar Stolıpinin aqrar 
qanunvericiliyinə tam cavab verirdi və heç bir təcrübi əhəmiyyət daşımırdı. Bu islahatlar 
islahat naminə keçirilirdi. 
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R.Y.Niftaliyev 

ABOUT TSARISM AGRARIAN REFORMS IN NORTHERN AZERBAIJAN  
IN THE END OF XIX — BEGINNING ХХ CENTURIES 

SUMMRY 

In article the essence of an agrarian policy of Russian autocracy in Northern Azerbaijan in the end 
of ХЫХ reveals — beginning ХХ centuries. Considered the actions of tsarism connected with carrying out 
of an agrarian reform and results of this reform. The author comes to such conclusion, that the specified 
reform of Russian autocracy served preservation of feudal vestiges and creation of obstacles in ways of 
development of capitalism in Northern Azerbaijan 

Р.Ю.Нифталиев 

ОБ АГРАРНЫХ РЕФОРМАХ ЦАРИЗМА В СЕВЕРНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ  
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

РЕЗЮМЕ 

В статье раскрывается сущность аграрной политики русского самодержавия в Северном 
Азербайджане в конце ХЫХ — начале ХХ вв. Рассматриваются мероприятия царизма, связанные с 
проведением аграрной реформы и результаты этой реформы. Автор приходит к такому выводу, 
что указанная реформа русского самодержавия служила сохранению феодальных пережитков и 
созданию препятствий на пути  развития капитализма в Северном Азербайджане  

Açar sözlər: Капитализм, Жянуби Гафгаз, жанишин, Дювлят Думасы, ислащат 
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MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANIN ORTA ƏSRLƏR 
TARİXİNƏ DAİR (SOSİAL-İQTİSADİ MƏSƏLƏLƏR) 

Dilavər Əzimli1 

Müstəqillik dövründə Azərbaycan elminin digər sahələrində olduğu kimi, Tarix 
elmində də köklü dəyişikliklər olmuşdur. Tarix elmi “yuxarıların” inhisarından xilas 
olmaqla, dövlətçilik maraqlarından çıxış etməyə başlamışdır. İlkin vaxtlarda bu sahədə 
xeyli çətinliklər olsa da, tədricən aradan qalxmışdır. Bu gün fəxrlə demək olar ki, Tarix 
elminin başında monolit elmi qüvvəyə malik Tarix İnstitutu dayanır. İnstitut rəhbərliyinin 
gərgin əməyi nəticəsində ölkənin maraqlarına xidmət edən fundamental elmi əsərlər 
ortaya qoyulmuşdur. Qeyd edək ki, bu fəaliyyət ölkə rəhbərliyinin də diqqətindən 
yayınmamış və dövlət səviyyəli müşavirələrdə institutun adı xüsusi olaraq qeyd 
olunmuşdur. Tariximizin ən maraqlı dövrlərindən biri də orta əsrlər çağıdır. Məhz, bu 
dövrlərdə Azərbaycan tarixi səhnəsində milli imperiyalar, dövlətlər görünməyə başlayır. 
Ölkəmizin rolunu artıran amillərdən biri də ərazilərindən keçən beynəlxalq əhəmiyyətli 
karvan yollarının kəsişməsi idi. Azərbaycan ərazilərindən keçən ticarət karvanları 
Osmanlı imperiyasının ərazilərindən keçməklə Avropanın ən iri ticarət mərkəzlərinə 
istiqamət götürürdü. Azərbaycan ərazilərindən Qərbi Avropaya digər bir ticarət yolu da 
istiqamətlənirdi. Bu da Volqa (İtil) - Xəzər ticarət marşrutu idi. Həmin dövrdə ölkənin 
demək olar ki, bütün ərazilərində beynəlxalq ticarətdə başlıca alqı - satqı vasitələrindən 
sayılan ipək toxunurdu. İstehsal olunan ipəyin böyük əksəriyyəti xarici bazarlara 
çıxarılırdı. Son 20 ildə orta çağlara aid nəşr olunan elmi əsərlərdə bu məsələlər öz əksini 
tapmışdır. Mənbə məlumatlarının az olmasına baxmayaraq, tarixçilərimiz o dövrün 
sosial-iqtisadi mənzərələrini əks etdirməyə nail olmuşlar. Bəllidir ki, orta çağların IX-XII 
əsrlərində Azərbaycan ərazilərində müstəqil dövlətlər fəaliyyət göstərirdi. Bu dövlətlərin 
ticarət əlaqələri Y.Gözəlovanın “IX-XII əsrlərdə Azərbaycanın beynəlxalq ticarət 
əlaqələri” [36] monoqrafiyasında əksinin tapmışdır. Azərbaycanın XIII-XIV əsrlərdəki 
sosial-iqtisadi məsələləri V.Piriyevin “Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə”, “Azərbaycanın 
tarixi-siyasi coğrafiyası”, “Naxçıvan tarixindən səhifələr” [12-13-14] elmi əsərlərində 
müəyyən qədər işıqlandırılmışdır.  XI-XIII əsrlər Azərbaycanın həm də Böyük Səlcuq 
imperiyasının tərkibində olduğu dövrdür. Bu dövrün Azərbaycanın sosial-iqtisadi 
mənzərəsi E.Mirzəyevanın «Городское управление Азербайджана (XI-XIII века)» 
[21] monoqrafiyasında verilmişdir. Orta çağlarda Azərbaycanın beynəlxalq aləmlə ən 
geniş qarşılıqlı əlaqələrı XV-XVI əsrlərə düşür. Bu dövr istər Oərbi Avropada, istərsə də 
Şərq aləmində böyük bir canlanma dövrüdür. Baş verən qlobal dəyişikliklər dövlətlərin 
bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqələrinə geniş şərait yaradırdı. Həmin dövrlərdə Azərbaycan 
ərazilərində dünyanın ən iri imperiyalarından sayılan Ağqoyunlu və Səfəvi imperiyaları 
mövcud idi. Bu imperiyaların qarşılıqlı əlaqələri, sosial-iqtisadi məsələləri O.Əfəndiyevin 
“Azərbaycan Səfəvilər dövləti” (müəyyən əlavələrlə 2007-də yenidən nəçr olunmuşdur), 
                                                 
Dilavər Mirzəkişi oğlu Əzimli – t.ü.f.d. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun elmi işçisi  
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[25] ”Venesiyalılar Şah I Təhmasibin sarayında” [33] müəyyən qədər öz əksini tapmışdır. 
Həmin dövrün beynəlxalq aləmlə qarşılıqlı əlaqələri və sosial-iqtisadi məsələləri  
Y.Mahmudlunun çoxsaylı elmi əsərlərində daha geniş şəkildə təqdim olunmuşdur. Bu 
mənada onun çoxlu əsərlərini sadalamaq olar. Bunlardan «Взаимоотношения государ-
ств Аккоюнлу и Сефевидов с западноевропейскими странами (II половина  XV-
начало XVII)», “Azərbaycan diplomatiyası. Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Avropa 
ölkələri iıə əlaqələri (XV-XVII yüzilliklər)” (müəyyən əlavələrlə 2006-cı ildə yenidən 
nəşr olunmuşdur), “Azərbaycan tarixi. İntibah dövrü (IX əsrin sonu-XVIII əsrin əvvəl-
ləri)” [19-6-16], Ağqoyunlu imperiyası dönəmindəki sosial-iqtisadi məsələlər Ş.Mustafa-
yevin «Восточная Анатолия от Ак-коюнлу к Османской империи» [33] monoqrafi-
yasında lazımi səviyyədə təsvir olunmuşdur. Orta əsrlərin sosial-iqtisadi məsələləri 
S.Aşurbəylinin elmi yaradıcılığında xüsusi yer tutmuşdur. Onun bir neçə əsəri də 
müstəqillik dövründə işıq üzü görmüşdür. Bunlardan «История города Баку. период 
средневековья» (müstəqillik illərində Azərbaycan türkcəsinə də tərcümə olunmuşdur), 
“Şirvanşahlar dövləti. VI-XVI əsrlər” elmi əsərlərini göstərmək mümkündür [31-32]. Bu 
mənada D.Həsənzadənin «Аигло-Сефевидские отношения в конце XVI-начале XVII 
веков (по материалам английских источников)» [37], R.Muğanlinskinin «Азербайд-
жанские государства XV-XVI вв. в английской историографии» [27], B.Əhmədovun 
“XVII əsrin birinci yarısında İngiltərənin Şərq siyasəti” [43], N.Süleymanovun “Səfəvi 
dövlətinin təsərrüfat həyatı” [35] adlı elmi əsərlərinin xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. 
Müstəqillik dövründə Azərbaycanın orta çağlarının siyasi tarixi ilə bağlı nəşr olunan elmi 
əsərlərdə də sosial-iqtisadi məsələlərə toxunulmuşdur. Bu elmi əsərlər siyahısına 
N.Vəlixanlının “Ərəb xilafəti və Azərbaycan” [42], Əbdürrəşid əl-Bakuvinin “Abidələrin 
xülasəsi və qüdrətli hökmdarın möcüzələri” [27], Şükufə Məmmədovanın “Xülasət ət-
təvarix” Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi” [26], V.Bartoldun “Müsəlman dünyası 
tarixində Xəzəryanı bölgələrin yeri” [23], Y.Kruşinckinin “Xristian səyyahının tarixi” 
[41], P.Davitin “Dünya və ya onun dörd tərəfinin ümumi təsviri”, K.L.Brənin 
“Moskoviya, İran və Şərqi Hind adalarına səyahət” [9], J.Şardənin “Səyahətnamə” [10], 
Ö.Çələbinin “Səyahətnamə” [20], M.Kalankatuklunun “Albaniya tarixi”, M.Qoşun 
“Alban salnaməsi” [5], İ.B.Münşinin “Tarix-i aləmara-yi Abbasi (Abbasın dünyanı 
bəzəyən tarixi)” [15], Əbubəkr Tehraninin “Kitabi-Diyarbəkiriyyə” [11], çoxcildlik 
Azərbaycan tarixinin III cildi [34], Ş.Fərzəlibəylinin “Azərbaycan və Osmanlı imperiyası 
(XV-XVİ əsrlər), “XV əsr Azərbaycan dövlətlərinin quruluşu”, “Quba tarixi” [2-3-4], 
R.Dadaşovanın “Səfəvilərin son dövrü” [22], T.Nəcəflinin “Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu 
dövlətlərinin tarixi müasir türk tarixşünaslığında” [14], Q.Hacıyevin “Bərdə şəhəri. 
Coğrafi, siyasi və mədəni tarixi” [39], R.Ağayevin “Azərbaycan və Mərkəzi Asiya 
dövlətlərinin qarşılıqlı əlaqələri (XV-XVI əsrlər)” [40], “Gəncə tarixi” [17], S.Vəzirov, 
A.İsayevin “Bakı neft sənayesi” [28], X.Qasımovun “Orta əsrlərdə Azərbaycan 
mədəniyyəti” [24], F.Hüseynin «Османо-Сефевидская война 1578-1590 гг.» [7], 
E.Lətifovanın «Северо-западпый Илисуйское султанство Азербайджана» [18], 
Z.Həsənəliyevin “XVII əsrdə Səfəvi dövlətinin beynəlxalq əlaqələri” [38], Ş.Hacıəlinin 
“Şimal-Qərbi Azərbaycan: İngiloylar” [8] və digərlərinin göstərmək olar. Eyni zamanda 
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ötən 20 il ərzində orta çağlara dair bizim diqqətimizdən kənarda qalan xeyli sayda elmi 
ədəbiyyatlar və məqalələr də vardır ki, sosial-iqtisadi məsələlər öz əksini tapmışdır. 
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D.M.Azimli 

ABOUT RESEARCH OF MEDIEVAL HISTORY OF AZERBAIJAN IN DAYS OF 
INDEPENDENCE (SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS) 

RESUME 

In this article achievements of the Azerbaijan historians in the field of research of social and 
economic problems of medieval history of Azerbaijan in days of independence (1991-2011) are in brief 
considered. The author especially notices that restoration of the state independence has given an 
appreciable impulse to historical researches in republic. Meanwhile successes of the Azerbaijan scientists 
in the field of studying of problems of social and economic history of medieval Azerbaijan, reached in 
days of the Soviet power (1920-1991) are highly estimated. 

In days of independence of research of the Azerbaijan historians differ such lines, as objectivity, 
patriotism, clearing of the Marxism-Leninism fetters, the new approach to many questions of history of 
medieval Azerbaijan. 

Д.M.Азимли 

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА В ГОДЫ 
НЕЗАВИСИМОСТИ (СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ) 

РЕЗЮМЕ 

В статье вкратце рассматриваются достижения азербайджанских историков в области 
исследования социально-экономических вопросов средневековой истории Азербайджана в годы 
независимости (1991-2011). Автор особо отмечает, что восстановление государственной независи-
мости дало заметный импульс историческим исследованиям в республике. Одновременно 
высокую оценку получили работы азербайджанских ученых в области изучения проблем 
социально-экономической истории средневекового Азербайджана, написанные в советский 
период (1920-1991) 

В годы независимости работы  азербайджанских историков отличаются  объективностью, 
патриотизмом, освобождением от догм марксизма-ленинизма, новым подходом ко многим 
вопросам истории средневекового Азербайджана. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Tarix, Avropa, Səfəvi, ipək. 
Ключовые слова: Азербайджан, История, Европа, Сефеви, шёлк. 
Key words: Azerbaijan, History, Europe, Safavi, silk. 
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АКТЫ КАВКАЗСКОЙ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КАК 
ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ КАВКАЗА (НА ПРИМЕРЕ 

СЕВЕРНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА) 

Эсмира Вагабова1 

Среди многочисленных архивных источников, позволяющих исследователям 
понять и осмыслить историческое прошлое своей страны, значительная роль 
принадлежит Актам, собранным Кавказской Археографической Комиссией.  

Чтобы привести в порядок архивные материалы, которые накопились за 
долгие годы, а также придать огласке наиболее важные из них начальник Главного 
управления Кавказского Наместника, стас-секретарь барон А.П. Николаи решил 
учредить археографическую комиссию. С этой целью им была подана в 1863 году 
на имя наместника Кавказа Великого князя Михаила Николаевича записка с 
проектом. После утверждения этого проекта и штата комиссии императором 
Александром 2 была создана 7 апреля 1864г. Кавказская Археографическая Комис-
сия. Председателем был назначен известный кавказский археолог, тюрколог и 
иранист Адольф Петрович Берже, владевший несколькими иностранными языками 
- французским, немецким, фарси, азербайджанским. Постоянными сотрудниками 
этой комиссии были Н.Г. Берзенев и Д. Бакрадзе. 

Благодаря усилиям этой комиссии, было подготовлено и опубликовано ХII 
томов, получивших название «Акты, собранные Кавказской Археографической 
Комиссией». XI томов АКАК вышли под редакцией А.П. Берже, ХII том, к 
которому приступил он, вышел уже без него - в январе 1886 г. он умер. 

В Акты… вошли документы из архива Главного управления наместника 
Кавказского (до 1845 года назывался «Архив канцелярии главноначаль-
ствующего»,) с 1855 г. – «Архив канцелярии наместника Кавказского» [16, с. 350; 
2, с. IV предис.]. Архив главного управления наместника Кавказского к 1866 г. 
состоял из 128 000 дел и 877 переплетных томов, содержащих большую 
информацию и представляющих собой богатый источник разнообразных сведений 
для Кавказа и Южного Кавказа [16, с. 352; 2, с. VI предисл.]. Поэтому задачей 
Кавказской Археографической Комиссии было их изучение и публикация. Другая 
задача комиссии заключалась в «составлении подробного исследовании о 
политическом развитии в здешнем крае гражданского управления под русским 
владычеством» [15]. 

Документы, получившие отражение в АКАК, освещают историю всего 
Кавказа с X века по 1862 год. До 1762 года представлены следующие документы: 
арабская хроника 922 года, фирманы, гуджары (жалованные грамоты), другие акты 
XIV-XVIII веков на грузинском, армянском, русском, арабском, персидском, 
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азербайджанском, турецком языках, а также родословные местных феодальных 
правителей. 

Для исследователей истории Кавказа «Акты» представляют особую ценность. 
Надо отдать должное составителям этих «Актов», поскольку каждый из XII томов 
посвящен времени правления того или иного царского наместника, что 
значительно облегчает поиск конкретного документа. Основное содержание 
«Актов…» составляют документы, освещающие историю присоединения Кавказа к 
России, русско-персидских и русско-турецких войн, Крымской войны, сопротив-
ления горских народов. 

В предисловии к первому тому «Актов…» председатель Комиссии А.П. Берже 
отмечал, что все документы, хранящиеся в Архиве Главного Управления 
наместника Кавказа, могут быть отнесены к трем периодам:  

I-й период начинается со времени завоевания Грузии со стороны Российской 
империий и продолжается до назначения А.П. Ермолова наместником Кавказа. 

II-й период охватывает время наместничества А.П. Ермолова на Кавказе. 
III-й период охватывает время завоевания Кавказа с 1827 по 1862 год [2, с. IV 

предисл.]. 
I том вышел в 1866 году, здесь имеются карты Грузии и Южного Кавказа до 

завоевания к России и документы, имеющие отношение к этому событию, т.е. 
сведения о Кавказе, вошедшие в ПСЗ Российской империи и сведения, 
разбросанные в разных периодических изданиях..  Первый том «Актов» разделен 
на две части. В первой части представлены гуджары (жалованные грамоты) и 
другие акты на грузинском, арабском, персидском и турецком языках (с 
переводами) 1398 – 1799 гг. Во второй части первого тома представлены 
документы, отражающие время правления на Кавказе генерал-лейтенанта К.Ф. 
Кнорринга с 1762 года по 1802 год. 

Наибольший интерес для нас представляют документы ХII раздела 
«Закавказские и мусульманские владения» - Борчалы, Шурагель, Газах, 
Шамшадиль, Памбак, Эривань, Нахчыван, Нуха (Шеки) и Шемаха, Гарабаг, 
Баку, Талыш (Лянкярань), Дербент [1, с. 816, 591-714]. Все восточные 
документы, вошедшие в I том, переведены совместно с членом Комиссии Мирза 
Фатали Ахундовым [2, с.  VIII]. 

Интересно, что во II томе  (25 разделов), который вышел в свет в 1868 г., 
охватывающем время управления Кавказом и Закавказьем  П.Д. Цицианова (1802-
1806) в 18 разделе «Закавказские мусульманские владения» перечислены 13 
владений. Среди них – Борчалы, Иревань, Гарабаг, Баку, Джары и Белаканы [16, 
с. 354]. В отдельную главу собраны приказы, рапорты и письма, касающиеся 
Осетии. В главе «Дагестан и лезгины», помимо общих по Дагестану, документы 
сгруппированы по отношению их к обществам: Авария, Казикумух, Каракайтаг, 
Табасаран, Дербент и шамхальство Тарковское.  

Интерес для нас представляет 12 глава, посвященная духовной части и 
духовенству, включая и мусульманство, и отношение царского генерала Цицианова 
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к нему (3, с.263-286). Так, говоря о правилах мусульманского духовенства 
Елисаветпольского округа, в словах Цицианова отчетливо слышится прямая 
угроза, а именно: «имейте строжайше выполнять во всей точности и по сущей 
совести и верности к правлению, проповедями своими, держа народ в должном 
повиновении к оному, в случае злого намерения против правления, будут 
считаться изменниками и сосланы в Сибирь» [3, с. 285]. 

III том вышел в 1869 г. - время управления фельдмаршала И.В. Гудовича 
(1806- 5 марта 1809 гг.). Это было время, когда со стороны царской России 
отношениям с Каджарском Ираном и Османской Турцией придавалось особое 
внимание, поскольку именно эти страны имели свои интересы на Южном Кавказе. 
Отсюда становится ясным, почему Комиссией было уделено немало места 
письмам, рапортам и другим документам, относящимся к русско-турецким, русско-
персидским отношениям. Восьмой раздел этого тома посвящен мусульманским 
провинциям и владениям Южного Кавказа [4, с.236-364]. 

IV том, вышедший в 1870 г. – «Кавказ и Закавказье» время управления 
Кавказом генерала А.П. Тормасова (1809-1811 гг.). В этом томе были собраны 
документы по истории Южного и Северного Кавказа. По словам А.П. Берже,  А. П. 
Тормасов, «прочитывая сам, все, без исключения, входившие к нему бумаги, на 
каждой из них собственноручно писал резолюции, зачастую весьма пространные, 
которые почти без изменений переписывались набело и служили ответными 
документами» [5]. 

В томе приведены документы о развитии горного дела на Кавказе, 
деятельности Кавказской казенной палаты, Таможенной части, развитии Бакинской 
городской торговли, о состоянии деревень, расположенных вокруг Баку, о количе-
стве домов и населения (5, с. 81-82). Девятый раздел 4 тома освещает «Закавказ-
ские мусульманские провинции и владения» - Казах, Борчалы, Шамшадиль и 
Шурагель, Памбак и Елисаветполь (Гянджа), Нуха (Шеки), Шемаха (Ширван), 
о разведывательных планах царских чиновников в отношении Ирана, Джары (за 
послушание Российскому правительству и верность ему  получение права на 
пользование билетами для торговли в Грузии – с. 545), Султанство Елисуйское, 
Гарабаг, Баку, Лянкяран [5, с. 475-598]. 

V том вышел в 1873 году. Это время управления Кавказом и Закавказьем было 
поделено между двумя – ген.-л. маркизом Ф.О. Паулуччи (Южный Кавказ, с 1811-
1марта 1812 гг.) и генералом от инфантерии Н.Ф. Ртищевым (Кавказская линия с 
Астраханской губернией, с 1811 до 1816 гг.). В это время было введено в 
обращение ассигнации, которых не знали до этого и которыми пользовались 
только русские купцы [6, с. 2 предисл.; 16, с. 356], осуществлялась организация 
горного дела на Кавказе, разработка недр и строительство заводов.  

Н.Ф. Ртищевым был подписан 12 октября 1813 г. Гюлистанский трактат, по 
которому ханства Гарабагское, Шекинское, Ширванское, Губинское, Бакинское и 
Талышинское были присоединены к России [6, с. Ш предисл.; 16, с. 356; 18], хотя 
за некоторыми из владетелей ханств Россия признавала прежнюю их власть – это 
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ген.-м. Мехти-Кули-хан Гарабагский, ген.-л. Мустафа-хан Ширванский, ген.-л. 
Джафар-Кули-хан Шекинский и ген.-л. Мустафа-хан Талышинский [6, с. У 
предисл.]. При этом А.П. Берже отмечал, что «расположение к нам названных 
ханов не всегда искренно и много зависело от успехов нашего оружия против 
соседней Персии и ближайших Турецких пашалыков» [6, с. У предисл.]. Здесь 
также приводятся родословные таблицы ханских домов: Ширвана, Баку, Шеки и 
султанов Елисуйских [6, с. УП предисл.], при этом особое внимание было обра-
щено на включение в них женских имен (особенно родословные таблицы 
Ширванских ханов). 

VI том «Кавказ и Закавказье за время управления генерала от инфантерии 
А.П. Ермолова» (1816-1827 гг.). Но приступил к своим обязанностям он только в 
октябре 1817 году, так как находился в качестве чрезвычайного и полномочного 
посла в Персии для устройства пограничных дел России. В его отсутствие 
командование войсками и управление Кавказом было возложено на начальника 
расположенной в Грузии дивизии генерал-майора А.П. Кутузова [7, с. II предисл.]. 
В этом томе приводится родословная Гянджинских и Губинских ханов. Сам 
шестой том разделен на две части. К первой части относятся рапорты, предпи-
сания, отношения, письма, относящиеся в большей части, к Южному Кавказу, а 
также и документы, касающиеся Северного Кавказа [7, с. VII предисл.]. 

К главнейшим мероприятиям и действиям А.П. Ермолова относятся, в 
частности, «определение особо изданных постановлением отношений простого 
сословия к агаларам мусульманских дистанций, присвоивших себе, как  отмечается 
в томе, себе не только земли, но и живших на них людей (как-будто в 
крепостнической России этого не было! – Э.В.), на что правительство наше до того 
времени смотрело с некоторым равнодушием» [7, с. II предисл.]; отношение А.П. 
Ермолова к распространению местного шелководства и мареноводства; транзитная 
европейская торговля с Персией через Закавказские провинции, что позже 
«послужило одной из главных причин последней нашей войны с этою державою» 
[7, с. IV предисл.].  

Важно подчеркнуть, что политика генерала Ермолова в отношении южноказ-
ских мусульманских владений была противоположна его предшественников. 
«Питая против ханской власти полное предубеждение, и, считая ее столько же 
тягостною для населения и вредною для правительства по сношениям ханов с 
враждебными нам Персией и Турцией, сколько и несовместимою с достоинством 
России»,  Ермолов поставил себе целью «лишить их управления, а владения при-
соединить к империи» [7, с. V предисл.]. Особое внимание Еромолова привлекали 
Шекинское, Ширванское и Гарабагское ханства. Во всех этих ханствах было 
введено Рссийское управление и составлены подробные описания провинций 

В августе 1818 года А.П. Ермолов, стараясь привлечь мирных горцев к 
торговле, писал, что «торговля есть единственное средство сближения с горскими 
народами, средство впоследствии времени могущее доставить величайшие выгоды, 
в пользу коих можно потерпеть некоторое отступление от принятых правил 
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таможенных» [2, с. 1У предисл.].   
Во второй части шестого тома «Актов» в отдельную главу собрано 258 

документов, относящихся к Дагестану. В главе «Кавказская линия» документы 
сгруппированы следующим образом: «Кабарда», «Закубанцы», «Чеченцы и ингу-
ши», «Ногайцы и калмыки», «Кумыки». Здесь представлены документы… о воен-
ных действиях против чеченских селений, переписка об устроении Сунженской 
линии и требования Ермолова к горцам. Например:   «Пленные и беглые или мще-
ние ужасное!»  [8, с. 499], «Ничье ручательство, кроме аманатов, не будет принято» 
[8, с. 499], «Живущих на Кара-агаче чеченцев выгнать общими силами с 
владельцами Андреевскими, ибо Кара-агач принадлежит вообще всем» [8, с. 500],  
«По открытии, где прошла партия, исследуется, точно ли защищались жители и 
были ли со стороны их убитые в сражении или они пропустили мошенников, не 
защищаясь; в сем последнем случае деревня истребляется, жен и детей 
вырезывают» [8, с. 501] и т.п. Когда читаешь эти строки, сразу хочется провести 
параллель между действиями царской России XIX века и Россией XX-XXI вв. в 
отношении современной Чечни! 

VII том, вышедший в 1878 г., освещает деятельность генерал-фельдмаршала 
И.Ф. Паскевича (1826-1831), назначенного командиром отдельного Кавказского 
корпуса… [9, с. 1]. При нем был заключен мир в Туркменчае, за взятие Иревани 
получил в 1828 году титул «графа Эриванского и стал именоваться Паскевич-
Эриванский». По словам С.И. Несмачной, «в это время происходит смешение 
российских законов с грузинскими и мусульманскими обычаями» [16, с. 357].   

В седьмом томе «Актов» также в главе «Кавказская линия» собраны 
документы, касающиеся чеченцев, кабардинцев и закубанских народов.  Наиболь-
ший интерес представляет переписка о склонении Бей-Булата Таймиева и некото-
рых чеченских обществ на сторону российской власти, об отношении чеченцев к 
шамхалу Тарковскому как посреднику между ними и российской властью и др. [1]. 
В предписании генералу Эммануэлю от 16 мая 1829 года граф Паскевич пишет: 
«Из писем шамхала Тарковского и из устных моих с ним объяснений я заключаю, 
что все его сношения с чеченцами имели двоякую цель: 1) чтобы распространить 
собственное свое влияние на народ сей, и 2) чтобы усмирением непокорных 
чеченцев обратить на себя особое внимание правительства» [9, с. 914]. И сегодня 
ничего не изменилось. 

В августе 1831г. к управлению Кавказом был назначен ген.-от-инф. барон Г.В. 
Розен (с 1831-1837), деятельности которого и посвящен VIII том, вышедший в 
1881 году. Сам барон так описал положение в крае: «Я прибыл сюда в самое 
беспокойное время. Никогда горские племена не были столь дерзки и столь 
настойчивы в своих предприятиях. Они раздражены предшествовавшими событии-
ями. Наши действия, не имевшие последствий или неудачные, ободрили их и 
возвысили лжепророчество Кази-Муллы… Горцы не останутся в бездействии. Мы 
должны будем иметь повсюду сильные отряды... Одно постоянство в правилах и 
постепенность в приобретениях сможет покорить необузданных… На все нужны 
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постепенность и время: мы у подошвы гор; входить же в них силою бесполезно и 
опасно...» [10, с. 342].  

Как усматривается из документов, помещенных в VIII томе, - а это рапорты, 
письма, отношения – российские войска самым жестоким образом подавляли 
любые действия горцев, направляя сюда карательные экспедиции, которые 
уничтожали горские селения и мирное население [10, с. 342, 669, 673, 682]. Чаще 
всего аулы сжигали, жителей вырезали, скот угоняли [11, с. 376], занятые 
территории осваивались и постепенно закреплялись за Россией.  В этом томе 
нашло отражение издания первой на Кавказе газеты «Тифлисские ведомости» и 
учреждение публичной библиотеки в Тифлисе. 

IX том вышел в 1884 г. Первая часть посвящена управлению Кавказом 
генералом от инфантерии Е.А. Головиным (1838-1842гг., вторая часть – генералом 
А. И. Нейдгартом (1842-1844 гг.).Здесь собраны документы по Дагестану и Чечне, 
описывающие, в основном, военные действия регулярной армии против горцев, 
говорится о возрастающем влиянии Шамилия на горцев Северного Дагестана и 
Чечни, об успехах восставших, которые очень беспокоили русских. Приводимая 
прокламация генерала Граббе чеченскому народу направлена против Шамиля… и 
изобилует обещаниями и угрозами: «Я не требую от вас ничего, кроме того, чтобы 
вы жили в мире и повиновались правительству. Те же аулы, которые дадут 
убежище …, будут все истреблены до основания, и дети ваши еще долго будут 
помнить, как казнятся все возмутители».   

10 том (вышел в 1885 г.) охватывает деятельность следующего наместника – 
князя М.С. Воронцова (1845-1854)  [20], уделявшего много время гражданским 
делам, становлению и развитию народного образования. 18 декабря 1848 г. был 
издан указ о необходимости учреждения Кавказского учебного округа, который и 
был создан 5 апреля 1849 года (перечень узаконений, принятых за время 
деятельности М.С. Воронцова Кавказскому краю – с. II-VI предисловия). По 
словам А.П. Берже, М.С. Воронцову, который пользовался обширными правами 
царского наместника и который близко стоял к престолу, «не всегда легко было 
проводить и осуществлять свои идеи, поскольку нередко встречал оппозицию со 
стороны высших правительственных лиц в Санкт-Петербурге» [11, с. У1 предисл.]. 
И подтверждением этому может служить дело о взаимных отношениях агаларов и 
беков с живущими на их землях поселянами. 

Поднятый еще в 1813 году ген. Н.Ф. Ртищевым вопрос, усилиями М.С. 
Воронцова был разрешен, но, как пишет А.П. Берже, «не в пользу, а в явный 
ущерб». Желая привилегиями образовать из агаларов и беков нечто вроде 
мусульманской аристократии, служащей верным оплотом против враждебных 
затей соседних с Закавказьем Персии и Турции, М.С. Воронцовым было создано 
сословие, «далеко нам (России – Э.В.) не дружелюбное, ничтожное по своему 
значению и нетерпимое населением за нескончаемые притеснения» [11, с. VI 
предисл.]. 

В заслугу М.С. Воронцову следует отнести его деятельность в деле распро-
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странения в крае просвещения учреждением училищ, открытием для местного 
населения доступа в высшие учебные заведения, образованием КО ИРГО 
(Кавказское отделение Императорского российского географического общества), 
Общества сельского хозяйства, учреждением типографии, началом печатания 
газеты «Кавказ» и «Кавказского календаря», вырубка леса для облегчения ведения 
войны с горцами.  

Что касается мусульманского духовенства и связанного с ним получения 
образования, то имелась собственноручная запись императора российского, а имен-
но: «Я полагал бы совершенно запретить въезд в пределы наши всяким лицам 
духовного мухаммеданского звания, кто бы они не были, даже нашим подданным, 
ежели приняли духовное звание за границею» [11, с. 245]. 

Документы, относящиеся к Дагестану и Чечне, собраны в отдельную главу, 
также как и документы по Кавказской линии. 

ХI том  (1888 г.) охватывает период времени с марта 1854 по сентябрь 1856 гг. 
(1200 документов). ХI том был подготовлен Дм. Кобяковым [12, с. ХI предисл.]. В 
одну главу собраны документы, относящиеся к Северному Азербайджану (Джаро-
Белоканский военный округ), Турции, Ирану, Абхазии, Кутаисской губернии, а 
также гражданского содержания и др.[12, с. 961], а также документы по Чечне и 
Дагестану. После отъезда М.С. Воронцова, власть временно перешла в руки ген. 
Реада, человека, мало знакомого с краем, малоподготовленного, нерешительного 
(поскольку знал о своем  временном положении и которое стесняло его действия) 
[12 с.1 предисл.]. 

29 ноября 1854 г. наместником Кавказа и главнокомандующим отдельным 
кавказским корпусом был назначен генерал-адъютант Н.Н. Муравьев (1854-1856 
гг.). За взятие Карса (1855г.) получил титул Карский, при нем началось 
строительство Военно-Грузинской дороги от Владикавказа до Тифлиса. На Кавказе 
Н.Н. Муравьев провел 1 год 7 месяцев. Перечень узаконений и мероприятий, 
применяемых к Кавказскому краю за время  ген. Муравьева нашли также 
отражение в Полном собрании законов – тт. 29, 30, 31  [12, с. Ш-1У предисл.]. 

В1904 году выходит XII том,  охватывающий период времени с марта 1854 по 
сентябрь 1856 года. Время правления ген.-фельдмаршала князя А.И. Барятинского 
(1856-1862 гг.). Здесь собраны материалы об общем устройстве армии и 
преобразовании военного управления, освещены цели военно-административного 
преобразования края, обзор военных действий на восточном и западном Кавказе, а 
также замечания и предложения по административному устройству, народному 
управлению и т.д. [13, с. 1287]. А в гражданской части собраны приказы, пред-
писания, отношения, докладные записки, рапорты и т.д., отражающие изменения в 
управлении Кавказом [13, с. 201]. 

Документы по Закавказскому краю (Южный Кавказ – Э.В.) собраны в главы 
по губерниям: Тифлисская, Кутаисская, Шемахинская, Эриванская, Каспийское 
море и Туркмения, Прикаспийский край и Джаро-Белоканский округ (Дагестанская 
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область и Закатальский округ), Ставропольская губерния, Северо-восточный берег 
Черного моря, а также состояние духовенства.  

Из переписки по поводу разоружения мирных горцев видно, что часть 
военачальников трезво оценивали обстановку и констатировали, что «у горца 
оружие составляет необходимую, неотъемлемую принадлежность, он только не 
родился с оружием в руках, привычка носить оружие усваивается им с детства, 
поэтому он добровольно с ним и не расстанется, как по исключительному своему 
положению, так и по народным обычаям» [12, с.1042]. 6 декабря 1862 года 
последовал Указ Правительствующему Сенату об увольнении князя Барятинского 
с должности наместника и главнокомандующего на Кавказе. 

XIII том должны были составить документы о великом князе Михаиле 
Николаевиче, но он так не увидел света. В 1892 г. председателем АКАК был 
назначен историк Кубанского края Е.Д. Фелицын [19]. В 1915 г. последним 
председателем АКАК стал Г.Н. Прозрителев – историк и краевед, крупнейший 
исследователь Северного Кавказа. 

Таким образом, публикация Актов Кавказской Археографической Комиссии 
позволяет нам пользоваться документами Главного архива Кавказа, который 
размещался в Тифлисе. В советское время многие из них были переданы в архивы 
Москвы и Ленинграда (ныне - Санкт-Петербург), часть по-прежнему осталась в 
Тифлисе (Тбилиси), а также и в Баку, в чем и заключается их неоценимая заслуга. 

Издание «Актов…» имело целью обоснование колониальной политики 
царизма на Кавказе, что сказалось на подборе документов (основное внимание к 
источникам по военной истории, мало документов по истории экономики и 
социальных отношений) и систематизации документов (каждый к). «Акты…» 
являются ценным источником по истории Кавказа XIX векa [14]. 

Акты, собранные Кавказской Археографической Комиссией, представляют 
собой уникальное и очень редкое издание. После А.П. Берже «подобного по 
масштабу труда по систематизации и публикации архивных материалов не 
предпринималось» [17, с. 365]. 
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XULASƏ 

Məqalədə Qafqaz, o cümlədən Şimali Azərbaycan tarixinə dair arxiv sənədləri sistemləşdirilmiş və 
12 cilddə nəşr edilmiş Qafqaz Arxeoqrafiya Komissiyanın yaranma zərurəti  və fəaliyyəti işıqlandırılır. 

E.R.Vahabova  

THE STATEMENTS OF THE CAUCASIAN ARCHAEOLOGICAL COMMISSION AS THE  
HISTORICAL SOURCES FOR LEARNING THE HISTORY OF NORTHERN AZERBAIJAN 

SUMMARY 

The necessity of rising of the Caucasian Archaeological Commission is lighted in this article. 
Thanks to their activities that the Archive originals on the history of Northern Azerbaijan, 

specifically Caucasia were collected, systematized and published in twelve volumes.Acts, Northern 
Azerbaijan, source, Moslem province, source, governor. 
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AZERBAYCAN TARİH YAZICILIĞINDA OSMANLI ARŞİVLERİNİN 
EHEMMİYETİ 

Mustafa Budak1 

Bu tebliğ, 1920-2011 yılları arasındaki dövrede Azerbaycan tarih yazıcılığında, 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin ehemmiyetini analiz etmeyi hedeflemektedir. Bu tebliğin 
ilk bölümünde, hülasaten, Sovyet tarih yazıcılığı analiz edilmiş olup bu dövre, Marksist-
Leninist temelli ideolojik tarih yazıcılığı olarak adlandırılmıştır. Tebliğin ikinci 
bölümünde, Sovyet Azerbaycanı'ndaki Osmanlı araştırmaları değerlendirilmiş ve netice 
olarak, son yıllarda, genç nesil Azerbaycanlı tarihçiler arasında Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi'ne ilginin arttığı vurgulanmıştır. Tebliğin üçüncü ve son bölümü ise Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi hakkında genel bilgileri ihtiva etmektedir. Bu arada, Azerbaycan 
Hanlıkları ile Osmanlı Devleti arasındaki siyasi ve askeri münasebetler hakkında 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi fonlarında hangi senedlerin bulunabileceği anlatılmıştır. 
Daha da önemlisi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin Azerbaycan'ın milli tarihinin yeniden 
yazımında Rus ve İran arşivleri kadar önemli olduğu ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler 
Azerbaycan, Azerbaycan Hanlıkları, Osmanlı Devleti, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 

Azerbaycan tarih yazıcılığı 
Şurası bir hakikattir ki, 1920-1991 yıllarını kapsayan Sovyet dönemi Azerbaycan 

tarih yazıcılığı, aynen siyasi ve idari yapıda olduğu gibi  bir devlet ideolojisi olan 
Marksist-Leninist bir çerçevede  gerçekleşmiştir.  Marksist-Leninist teoriye göre,  esas 
olan sınıf mücadelesidir; millet, millilik, istiklal gibi mefhumlar, bu mücadeleyi 
gölgeleyen/engelleyen mefhumlardır. Bundan dolayı bu dönemde tarih ve tarihçilerin 
vazifesi, toplumların gelişmesinde esas olanın sınıflar mücadelesi olduğunu ortaya 
koymak ve halkı "komünizm kuruculuğunda eğitmektir" Nitekim, 1962'de yapılan bir 
tarihçiler toplantısında Sovyet Tarihçilerinin liderleri Kuruşçev'e gönderdikleri teşekkür 
mektubunda yer alan şu sözler işin mahiyetini ortaya koymaktadır2: 

"SBKP Programı ve XXII. Parti Kurultayının tarih bilimiyle hayatı, komünizm 
kuruculuğu tecrübelerini birleştirmek görevini Sovyet tarihçisine vermektedir. Parti, 
Sovyet tarihçilerini Sovyet halkını komünizm kuruculuğunda eğitmek için yardıma 
çağırmaktadır.... Sovyet tarihçisi, komünist dünya görüşünün onaylanmasındaki aydın 
rolünü görmekte ve anlamaktadır." 

Bu bir siyasi ideolojinin tarih vasıtasıyla haklılığını göstermektir. Bu ise kelimenin 
tam anlamıyla "tarihin politikleştirilmesi"dir. Musa Kasımov'a göre bu tarz tarih 

                                                 
Mustafa Budak – doç.dr., Türkiyə Cümhuriyyəti Başbakanlıq Dövlət Arxivlər İdarəsinin müdür müavini 

2 Elnur Ağayev, Sovyet İdeolojisi Çerçevesinde Türk Cumhuriyetlerinde Tarih Yazımı ve Tarih Eğitimi: 
Azerbaycan Örneği, Hacettepe Üniversitesi AİİTE Doktora Tezi, Ankara 2006, s.101. 
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yazıcılığı, "anlaşılmayan ve ideolojik açıdan yanlış bir tarihtir. Aynı zamanda bu tarih 
taraflı ve hakikat muhalifi bir tarihtir."1. 

Bu ideolojik tarih dönemi, hususiyle 1985'de, Mikhail Gorbaçev'in Sovyetler 
Birliği'nde başlattığı glosnost (açıklık) ve perestroyka (yeniden yapılanma) süreciyle sona 
erdi. Bu süreç, Azerbaycan'da da heyecan yarattı. Vugar İmanov'a göre bu yeniden 
yapılanma süreci, Azerbaycan tarihçilerinin "tarihi yeniden yazma merakını" tahrik etmiş 
ise de istenilen seviyede bir gelişme yaşanmamıştır. Bunun sebebleri ise daha ziyade, 
Azerbaycan tarihçilerinin dünya tarih bilimi ve yazımındaki yeni yöntemler (historiografi 
bilgisi, kaynak diller becerisi)ile Sovyet geleneğinden gelen itiyatla ictimai ve siyasi 
hadiselerde bazı şahsiyetleri yüceltme gibi subjektif tavırların varlığıdır2. Bunun dışında  
Azerbaycan tarihini gerek coğrafi, gerek etnik ve gerekse de sosyo-kültürel ve dil 
açılarından bir bütün halinde tanımlama/yorumlama eksikliği ile bilgi/kavram 
tanımlamalarının yerinin tam olarak ayarlanmamasını da zikretmeliyiz3. Bütün bunlar, 
dönemin nisbi serbestliğine rağmen bağımsızlık sonrası Azerbaycan tarihçiliğinde de 
varlığını sürdüren temel meselelerdendir. 

Azerbaycan'da Osmanlı Tarihi Araştırmaları  
Aslında, Azerbaycan'da Osmanlı tarihi araştırmaları, Sovyet döneminde oluşturulan 

bilimsel terminoloji çerçevesinde gelişme kaydetmiştir. Hüsameddin Memmedov'a göre 
bu bir terminoloji yanlışıdır. Öyle ki, Osmanlı Araştırmaları, 1980'lerin ortalarına kadar 
Sovyet tarih geleneğinin tesiriyle "Türkiye Araştırmaları" içerisinde değerlendirilmiştir. 
Bunun birinci sebebi, Sovyet döneminde Türkiye Türklerini diğer Türklerden ayırmak 
için birincisine Turk, diğerlerine ise Tyürk adının kullanılmış olmasıdır. Dolayısıyla 
Türkiye Türkleriyle ilgili dala Turkologiya, diğer Türklerle ilgili dala ise Tyurkologiya 
adı verilmiştir. Bu kural çerçevesinde Osmanlı tarihi ise Osmanlı Devleti'nin dağılmasın-
dan sonra ortaya çıkan devletlerin sayısı kadar "tarihler"e (Türkiye Tarihi, Yunanistan 
Tarihi, Bulgaristan Tarihi vb)ayrılmıştır. Bundan dolayı Azerbaycan'da Türklerin 
Cumhuriyet ve Osmanlı dönemi tarihleri bir "coğrafi" sınıflandırılma ilkesine göre 
temellendirilmiş ve her ikisi de Türkiye Tarihi altında değerlendirilmiştir. 

İkinci sebep ise Turkologiya/Osmanistika ve Turkolog/Osmanist ayrımıdır.  Yazılı 
olmamasına rağmen 1789 yılına kadar dönemi Osmanistika/Osmanlı Tarihi ve de dönem 
tarihçisine Osmanist, 1789'dan sonraki dönemi araştıranlara da turkolog adı verilmiştir. 
Araştırma dalı ise Turkologiya/Türkiye Tarihi'dir. 

Adı konulmak üzere Azerbaycan'da Osmanlı Tarihi araştırmaları 1980'lerde 
başlamış ise de aslında bu alandaki araştırmalar, 1960'lı yıllarda başlamıştır. İlk dönem 
araştırmaları daha ziyade XIX-XX yılların başlarındaki dönemi kapsamakta olup Ferruh 
                                                 
1 Musa Kasımlı, Azerbaycan Türklerinin Milli Mücadele Tarihi 1920-1945, Tercüme: Ekber N. Necef, Kaknüs  
Yayınları, İstanbul 2006, s.13. 
2 Vugar İmanov, Ali Merdan Topçubaşı, 1865-1934: Lider Bir Aydın  ve Bağımsız Azerbaycan 
Cumhuriyeti'nin Temsili,  Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2003.  
3 İsmail Mehmetov, Türk Kafkası'nda Siyasî ve Etnik Yapı-Eski Çağlardan Günümüze Azerbaycan Tarihi- 
Yayına Hazırlayanlar: Ekber N. Necef-Şamil Necefov, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2009, s.20-22.  Özellikle eserin 
giriş kısmı,  Azerbaycan  tarih yazıcılığını sorunlarıyla beraber anlamak ve bunları çözmek açısından bütüncü bir 
tarih bakışına sahip olmasından dolayı son derece önemlidir. 
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Şabanov, M. Oruçov, Hamid Aliyev ve Esmeralda Hasanova Azerbaycan'ın ilk Osmanlı 
tarihçileridir. 

Diğer taraftan, 1960'lı yıllarda, 1727 (H.1140) tarihli Defter-i Mufassal-ı Eyalet-i 
Gence-Karabağ üzerinde araştırma yaparak iki makale yayımlayan Ali Hüseyinzade'yi1 
saymazsak ilk defa 1980'li yıllarda Osmanlı kaynaklarına dayalı araştırmalar yapan 
tarihçiler, Ziya Bünyadov, Hüsameddin Memmodov ve Şahin Mustafayev'dir2. 

Bu tarihçilerın yaptığı araştırmalara baktığımızda daha ziyade Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi'nde yer alan tapu tahrir defterleri üzerinde  çalıştıkları görülmektedir. Bunlardan 
Şahin Mustafazade, 1995'de Bakü'de yayımladığı Tiflis Eyaletinin Mufassal Defteri: 
Borçalı ve Gazah) ile bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca, Ziya Bünyadov-
Hüsameddin Memmodov ikilisi ayrıca zikretmeliyiz. Sözkonusu tarihçiler,  1996'da, 
1727 Tarihli İrevan Eyaletinin İcmal Defteri ( Araştırma, tercüme, geyd ve elevelerin 
müellifleriBakü Elm 1996) ile 1997'de ise Nahçıvan Sancağının Mufassal Defteri (iki 
baskı, Bakü Sabah 1997) ortaklaşa yayımlamışlardır. Yine, Hüsammedin Memmodov, 
Gence-Karabağ Eyaletinin Mufassal Defteri ( Bakü: Şuşa 2000)'ni tek başına yayına 
hazırlamıştır3. Ayrıca, Gence-Karabağ Eyaleti'nin İcmal Defteri'nin tıpkı basımı4 ile 
İrevan Hanlığı (Rusiya işğali ve Ermenilerin Şimali Azerbaycan torpaqlarına 
köçürülmesi) adlı araştırması yayımlanmıştır5. Bu eserde, Azerbaycan ve Rus arşiv 
vesikalarının yanısıra sayısız Başbakanlık Osmanlı Arşivi vesikalarından faydalanıl-
masından6 başka Türk Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yayınlarından olan Osmanlı 
Devleti ile Kafkasya ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv 
Belgeleri (Ankara 1992) ile Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk  Hanlıkları 
Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri I (1992) ve II (1993) adını taşıyan 
belge neşirlerinden de istifade edilmiştir. 

                                                 
1 A.Hüseyinzade "Behre Terimi Hakkında", Az.SSR EA Meruzeleri, XVII/11, 1961, s.1097-1103; aynı yazar, 
"Gence Vilayetinin İktisadi Tarihi Hakkında Sened (XVIII.asrın 20'li yılları), AzSSR EA Heberleri, Tarih, Felsefe 
ve Hukuk Serisi, Sayı 4, 1969, s.15-27.  
2 Hüsameddin Memmedov, "Azerbaycan'da Türkiye ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları", Türkiye Araştırmaları 
Literatür Dergisi VIII/15, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul 2010, s.224-227. 
3 H.Memmodov (Karamanli)'un Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tapu Tahrir Defterlerinden 1593 tarihli  Gence-
Karabağ Eyaleti İcmal Defteri'ne dayanarak dört ünlü şeyhin vakıflarını bir makale konusu yapmıştır. Bkz. , 
"Osmanlı Dönemi Gence-Karabağ Eyaletinde Vakıflar(16.Yüzyılın sonları)", Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Sayı 4, Ankara 1993, s.635-644. Ayrıca bir diğer çalışması 
için bkz., " XVI-XVIII. Yüzyıllar Osmanlı-Safevi Savaşları", Osmanlı I, Editör, Güler Eren, Yeni Türkiye 
Yayınları, Ankara 1999, s.502-508. 
4 Bu eser,  Azerbaycan Milli İlimler Akademisi A.A.Bakıxahanov Adına Tarix İnstitutu tarafından Prof.Dr. Yakup 
Mahmudov'un önsözü ve bir giriş yazısı dahil Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan  699 Numaralı Tapu Tahrir 
Defteri'nin tıpkı basımı olup  2010'da Bakü'de  yayımlanmıştır. 
5 Bu eser, 2010'da, yine aynı akademi Tarih Enstitüsü tarafından Prof.Dr. Yakup Mahmudov'un başkanlığında ve 
Prof.Dr. Tofiq Mustafazade'nin yardımcılığında Prof Süleyman Memmedov, Güntekin Necefli, Nazım Mustafa, 
Gövher Memmedova, Hacı Hasanov, İsrafil Memmedov, Vidadi Umudlu, Saide Hacıyeva, İrade Memmodova, 
Nigar Gözelova gibi çoğu genç tarihçiler tarafından kaleme alınmıştır. 
6 Bu eserde, BOA'de bulunan Name-i Hümayun ve Mühimme Defterlerinden başka Hatt-ı Hümayun tasnifinden 
birçok vesikadan yararlanılmıştır.  Ne yazık ki bu kadar değerli  bir çalışmanın bibliyografyası yazılırken 
Azerbaycan ve Türk dilleri diye  ayrım yapılmıştır. Oysa doğrusu, Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi 
olmalıdır.   
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Bunun dışında, Hüsameddin Memmedov'a göre, Azerbaycan'da yapılan Osmanlı 
tarihi araştırmalarının ana hattını Osmanlı  Devleti ile Azerbaycan  topraklarında 
kurulmuş olan Şirvanşahlar, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevi gibi  devletlerarası siyasi 
münasebetler oluşturmuştur. Bu konularda çalışan Azerbaycanlı tarihçiler arasında Şahin 
Fazıl Farzalibeyli1, Akif  Farzaliyev2, Hoşkadem Hasanova3,  Tofig Necefli4, Güntekin 
Necefli5, İrade Memmodova6 Cavid Gasımov7'u  sayabiliriz. Ancak, bu tarihçilerin çoğu, 
doğrudan Başbakanlık Osmanlı Arşivi girmemişler ve arşive dayalı dökümanter neşrleri 
kullanmışlardır. Sözkonusu Azerbaycanlı tarihçilerin ortak hususiyeti ağırlıklı olarak Rus 
arşivlerini kullanırken ikinci derecede İran kaynaklarını da kullanmayı ihmal 
etmemişlerdir8. Bu tarihçilerin Türkiye'deki Başbakanlık Osmanlı Arşivi başta olmak 
üzere  diğer Türk arşivlerini kullanmamaları büyük bir eksiklik olmuştur9. Ne talih ki, 
Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra  1990'lı yılların ikinci yarısından 
itibaren Azerbaycanlı tarihçiler, Osmanlı Devleti'nin Kafkasya harekatı, Osmanlı-
Azerbaycan Münasebetleri ve benzeri konularda , Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi 
ve Genelkurmay ATASE Arşivi başta olmak üzere Türk arşivlerine bizzat gelerek Türk 
orjinal arşiv vesikalarını kullanmaya başlamışlardır. Bunlar arasında Tofig 
Mustafazade10, Mehman Süleymanov1, İsmail Musayev2 Bilal Dedeyev3, Vügar İmanov4, 

                                                 
1 Ş.F. Farzalibeyli,  Azerbaycan ve Osmanlı İmperiyası (XV-XVI.esrler), Elm, Bakü 1999. 
2 A.Farzaliyev,  Yujniy Kavkaz v Kontse XVI veka. Osmano-sefevidskoye Sopernicestvo (XV. Asrın Sonunda 
Güney Kafkasya: Osmanlı-Safevi Rekabeti), StPetersburg 2002. 
3 Hoşkadem Hasanova,  "Fetihden Osmanlı Yönetim Sistemine Entegrasyonuna Kadar Revan Eyaleti 1583-1590", 
Osmanlı I, Ankara 1999, s.509-515. 
4 T.Necefli, "Çaldıran Savaşı Arifesinde Safevi-Osmanlı Münasebetleri Muasır Türkiye Tarihşinaslığında", Sah 
İsmail Hatai VI. Umum Respublika elmi-praktiki konfransın materialleri, Elm Bakü 2007, s.134-139; aynı 
yazar "Şah İsmail'in  Sultan II. Bayezid'le Münasebetleri Muasır Türkiye Tarihşinaslığında", Azerbaycan MEA 
Heberleri, Tarih, felsefe ve hugug seriyası, Sayı 8, s.33-51. T. Necefli, son zamanlarda Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi'nde arşiv çalışmasına başlamıştır. 
5 G.Necefli, Azerbaycan Xanlıqlarının Osmanlı Dövleti İle Siyasi Elaqalari (XVIII Esrin II Yarısı), Nurlan Bakı 
2002; G.Necefli, XVIII Esrde Azerbaycan Erazisinde Ermeni Dövleti Yaradılması Cehdleri,  Nurlan, Bakı 2007. 
Her iki çalışmasında yazar, doğrudan Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ne girmemiş, yayımlanmış Osmanlı arşiv 
senedlerinden istifade etmiştir.  Yeni çalışmaları için yazar, son zamanlarda doğrudan Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi'ne gelerek Osmanlı arşiv senedlerini almaya başlamıştır.  
6 İ. Memmodova, Rusya ile İran Arasında Azerbaycan (Lenkeran Hanlığı), IQ Kültür Sanat Yayıncılık,  2011; 
İ.Memmodova da son yıllarda Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde  araştırmaya başlamıştır. 
7 C. Gasımov, " XVI-XVII.Asır Osmanlı Islahat Layihaları", Elmi Axtarışlar Jurnali, Sayı 22, 2006, s.230-233. 
8 H.Memmedov, a.g.e, s. 227-229; Benzer tesbit ve değerlendirmeler için ayrıca bkz., T.T.Mustafazade, 
"XVIII.Yüzilde Türkiye-Azerbaycan Münasibetlerinin Başlıca Merhaleleri", Elmi Eserler (19), Bakı 2007, s.47-63. 
9 Türkiye'de yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Vügar İmanov, bu eksiklikler konusunda  şunları 
yazmaktadır: "Doğrudan Osmanlı kaynaklarına ulaşamamışlık ve Osmanlı Medeniyeti konusunda bilgi eksikliği 
sezilmektedir. Örneğin, çok kapsamlı  eserler  mevcut olmasına rağmen hâlâ çalışmalarda ana referans  olarak 
resimli Türk tarihlerinin kullanıldığı görülmekte, kullanılan eserlerin değerlendirilmesi pek yapılmamakta bazı terim 
ve ifadelerin manası anlaşılmadığından bazen de gülünç durumlara düşülmektedir.", V.İmanov,  Azerbaycan-
Osmanlı İlişkileri, (1918), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul  2006 s.8. 
10 T.Mustafazade,  XVIII Yüzillik-XIX Yüzilliyin Evvellerinde Osmanlı-Azerbaycan Münasibetleri, Elm, Bakı 
2002. Bu eserde T.Mustafazade, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nden Mühimme, Name-i Hümayun, Tapu Tahrir 
Defterlerinin yanısıra Hatt-ı Hümayun ve Cevdet tasniflerinden vesikalar kullanmıştır. 
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İmanov4, Mehman Ağayev5 Qıyas Şükürov6, Vasif Qafarov'u 7 sayabiliriz. Bunda, 
Azerbaycanlı genç tarihçi adaylarının Türkiye'de yüksek lisans ve doktora yapmalarının 
büyük rolü bulunmaktadır. 
                                                                                                                                                             
1 M.Süleymanov, Qafqaz İslam Ordusu ve Azerbaycan, Harp Neşriyatı, Bakı 1999; M.Süleymanov, "Qafqaz 
İslam Ordusunun Quruluş, Hazırlıq ve Seferberlik Vaziyeti" Azerbaycan Xalq Cümhuriyyeti ve Qafqaz İslam 
Ordusu, Editörler: Mehmet Rıhtım-Mehman Süleymanov, Qafqaz Universiteti Qafqaz Araşdırmaları İnstitütu 
Neşriyatı, Bakı 2008, s.227-356; "Qafqaz İslam Ordusunun Diger Faaliyetleri ve Missiyasının Sona Çatması", 
Azerbaycan Xalq Cümhuriyyeti ve Qafqaz İslam Ordusu, s.357-392;  M.Süleymanov, daha ziyade Genelkurmay 
ATASE Arşivi belgelerini kullanmıştır. 
2 İ.Musayev, Azerbaycan'ın Nahçıvan ve Zengezur Bölgelerinde Siyasi Vaziyet ve Harici Devletlerin Siyaseti, 
Bakü Universiteti Neşriyatı, Bakı 1998; İ.Musayev,  Azerbaycan-Türkiye İlişkileri (1917-1922 Yılları), Bakı 
1998; İ.Musayev, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nden Yıldız Sadaret Hususi Maruzat, Hariciye Siyasi ve Hariciye 
Hukuk Müşavirliği İstişare Odası belgeleri ile Türk Dışişleri Bakanlığı Arşivi belgelerinden yararlanmıştır. 
3 B.Dedeyev,"Azerbaycan-Osmanlı Ekonomik İlişkiler (1450-1520)",  Qafqaz Universiteti Jurnali, Sayı 18, Bakı 
2006, s.105-112; "Azerbaycan ile Osmanlı Devleti Arasında Olan İctimai  Münasebetlerdeki Göç Hareketleri 1450-
1520", Medeniyet Dünyası Jurnali, Sayı 12, Bakü 2006, s.263-270; "XVI-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı-Azerbaycan 
İlişkileri Bağlamında Halvetiye Tarihi", Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, VI/1, 2009, s.91-106; "Safevi 
Tarikatı ve Osmanlı Devleti İlişkileri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, I/5, 2008, s.205-223;  "Rus 
İşgaline qadar Qarabağ-Osmanlı dövleti Münasibetlerine Dair", Journal of Qafqaz University, No.30, Bakü 2010, 
s.99-109. Yazar bu makalelerinde,, BOA'dan Ali Emiri I.Abdülhamid, Cevdet Hariciye ve Hatt-ı Hümayun 
senedlerininin yanısıra Name-i Hümayun Defterinden yararlanmıştır. Ayrıca, Topkapı Sarayı Müzesi (TSMA) 
senedlerini kullanmıştır. 
4 V.İmanov, Ali Merdan Topçubaşı (1865-1934) Lider Bir Aydın ve Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 
Temsili,  Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul  2003; V.İmanov, Azerbaycan-Osmanlı İlişkileri (1918), 
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 2006; İstanbul Üniversitesi'nden çok başarılı bir öğrencim olan ve  
halihazırda, İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan yazar, adı geçen çalışmalarında Rus ve Azerbaycan 
arşivlerinden başka Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ne girerek Hariciye Nezareti Hukuk Müşavirliği İstişare Odası, 
Hariciye Nezareti Siyasi Kısım ile Dahiliye Nezareti Kalem-i Mahsus Müdiriyeti senedlerinden istifade etmiştir. 
Ayrıca yazar, basılı birçok Osmanlıca kaynak ve eserlerden de faydalanmıştır. 
5 M.Ağayev, Kurtuluş Savaşı Yıllarında Türkiye-Azerbaycan İlişkileri,IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 
2008; Aslı, İstanbul Üniversitesi'nde yapılan bir doktora tezi olan bu çalışmada yazar, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Merkezi Devlet Arşivi ile  Azerbaycan Cumhuriyeti Siyasi Partiler ve İctimai Harekatlar Devlet Arşivi dışında 
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi ( Bakanlar Kurulu Kararları,  Başbakanlık Muamelat Genel Müdürlüğü ile Toprak 
İskan Genel Müdürlüğü fonları), Başbakanlık Osmanlı Arşivi ( Dahiliye Nezareti ile  Hariciye Nezareti'nin çeşitli alt 
fonları ile Meclis-i Vükela Mazbataları) , Türk Genelkurmay ATASE Arşivi ile Ankara Üniversitesi Türk İnkılap 
Tarihi Enstitüsü arşiv senedlerinden ziyadesiyle istifade etmiştir. Ayrıca yazar, Nahçıvan Eyaleti'nin Statüsünün  
Tarihi Gelişimi (2001) adıyla İstanbul Üniversitesi'nde bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır. 
6 Q.Şükürov, Şimali Azerbaycan Meselesi Rusiya-Türkiya Münasibetlerinde (1917-1922-ci iller), Tarih Elmleri 
Namizedi Alimlik Derecesi Almaq Üçün Teqdim Edilmiş Dissertasiyanın Avtorferatı, Bakı 2009; Aynı yazar " 
Cumhuriyetin Kuruluş Devrinde Azerbaycan'da İstiklal ve İlhak Tartışmaları (Ocak-Haziran 1918", Büyük 
Devletler Kıskacında Bağımsız Azerbaycan (1918-1920), Editörler: Qıyas Şükürov-Vasif Qafarov, IQ Kültür 
Sanat Yayıncılık, İstanbul 2010, s.38-72; Q.Şükürov, "Osmanlı Devleti'nin 1905-1906 Tarihli Kafkasya Olaylarına 
Yaklaşımı ve Alınan Önlemler", Osmanlı Siyasal ve Sosyal Hayatında Ermeniler, Editörler: İbrahim Erdal-
Ahmet Karaçavuş, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstaanbul 2009, s.81-104; Bu çalışmalarında Q.Şükürov, Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi'nden Cevdet-Maliye, Cevdet Hariciye, Hatt-ı Hümayun, Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiyye 
Müdiriyeti (DH-EUM), 5. Şube, Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi (DH-ŞFR), Yıldız  Perakende Evrakı, Mabeyn 
Başkitabeti, Hariciye Nezareti Siyasi ve Hariciye Nezareti Hukuk Müşavirliği İştişare Odası tasnifi belgelerinin 
yanısıra Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgerini de kullanmıştır. 
7 V.Qafarov, "Osmanlı Rusya İlişkileri Bağlamında Bağımsız Azerbaycan (1917-1918)", Büyük Devletler 
Kıskacında Bağımsız Azerbaycan (1918-1920), s.95-111; V.Qafarov, Türkiye-Rusiya Münasibetlerinde 
Azerbaycan Meselesi (1917-1922), Azerneşr, Bakı 2001;  Yazar bu çalışmalarında, Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
fonlarından Hariciye Nezareti Siyasi Kısım,  Hariciye Nezareti Hukuk Müşavirliği İstişare Odası, Hariciye Nezareti 
İstanbul Murahhaslığı,  Meclis-i Vükela Mazbataları, Dahiliye Nezareti Kalem-i Mahsus Müdiriyeti, Dahiliye 
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Azerbaycan Tarih Araştırmalarında Başbakanlık Osmanlı Arşivi  
Bilindiği gibi arşiv bir devletin hafızasıdır.Aynı zamanda, devletin arşivi 

olmasından dolayı devletin tebaasıyla her türlü münasebetleriyle ilgisi malumata da 
sahiptir. Bu sebepledir ki, arşivler sadece devletin değil toplumun da hafızası 
hükmündedir.- Tabiatıyla  Başbakanlık Osmanlı Arşivi de  bu hükümden arî değildir. 

Bilindiği gibi Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne 
bağlıdır. Bünyesinde barındırdığı 95 milyon belge ve 365.000 defter koleksiyonundan 
dolayı dünyanın en büyük arşivlerinden biridir. Aynı zamanda bu arşiv, 2011 itibariyle 
Osmanlı Devleti toprakları üzerinde kurulu 40’a yakın devletin arşivi durumundadır. Bir 
başka deyişle adı geçen devletlerin en az dört yüz yıllık tarihleri Osmanlı Arşivi’ndeki 
belgelerde saklıdır. Buna Rusya, Lehistan (Polanya), Prusya, Avusturya, İngiltere ve 
Fransa gibi Osmanlı Devleti ile siyasî, askerî ve ekonomik ilişkilerde bulunan devletleri 
de ilave edersek Osmanlı Arşivi’nin önemi daha da artmaktadır. Bundan dolayı Osmanlı 
Devleti'nin hakimiyetinin bulunduğu topraklarda bugün kurulu devletlerin olduğu kadar 
çevre devletlerin de "mümkün olduğunda gerçeğe yakın" millî tarihlerinin yeniden 
yazılması için  Başbakanlık Osmanlı Arşivi hayatî ve merkezî bir konuma sahiptir.  
Ayrıca, gerek sözkonusu devletler arası ve gerekse şahıslarla ilgili sorunların (soy, miras, 
gayr-i menkul ve vakıf konularıyla ilgili) çözümünde uluslar arası hukuk açısından 
geçerlilik arzetmektedir. Özellikle günümüzde mülkiyet davalarında "kişi hukuku"nun 
korunması hususunda gösterilen özen dikkate alındığında Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi'nin önemi daha da  artmaktadır.  

Genel olarak belirtmeliyiz ki, Başbakanlık Osmanlı Arşivi defter ve belge tarzındaki 
bürokratik yazışmalardan meydana gelmiştir. Defter, Osmanlı bürokrasisinde alınan 
kararların, hükme bağlanan meselelerin Divan ve Maliye kalemlerinde kaydolunduğu 
serinin adıdır. Belge ise adı üzerinde tekil ya da ekli bürokratik yazışmaların adıdır. 
Osmanlı Arşivi’nde belge serisi olarak Tanzimat öncesi ve sonrasına ait fonlar 
bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

1. Mühimme Defterleri: Osmanlı Devleti’nin idarî, siyasî, askerî, şer’î, malî ve 
sosyal meselelerin görüşüldüğü bir çeşit hükümet işlevi gören Divan-ı Hümâyûn’da 
alınan mühim kararların kaydının tutulduğu defterlerdir. Osmanlı Arşivi’nde 1553-1905 
(h.961-1323) tarihleri arasındaki döneme ait 266 adet Mühimme Defteri bulunmaktadır. 
Ancak 1774 ve sonrası tarihlere ait olan 165-267; Mühimme asâkir, 1-68; Mühimme 
Mektûme 1-10 numaralı defterlerde de bölge ile ilgili hükümler bulunmaktadır. Bu 
defterlerin içinde Kafkasya ile ilgili pek çok hüküm bulunmaktadır. Özellikle, 1578'den 
sonra Osmanlıların Şirvan, Nahçıvan ve Revan fethi sürecindeki gelişmelerle ilgili pek 
çok hükmü Mühimme Defterlerinde bulabilmek mümkündür. Mesela,  9 Haziran 1582 
tarihli Şirvan Ahalisine yazılan "istimâletnâme-i Hümâyûn" önemlidir (Mühimme, 
XLVII, s.128). Ayrıca, Ferhad Paşa'nın ilk serdarlığı sırasında Revan fethi ve imarıyla 

                                                                                                                                                             
Nezareti Şifre Kalemi, Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiyye Müdiriyeti Seyrül-Sefer Kalemi, Dahiliye  Nezareti  
Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti 5.Şube, Dahiliye Nezareti Umur-ı Mahalliye-i Vilayet Müdiriyeti belgelerinin 
yanısıra Türk Genelkurmay ATASE Arşivi belgelerinden de yararlanmıştır.  
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ilgili gelişmeleri de Mühimme Defterlerinde görebiliriz (Mühimme, XLI, s.322; 
Mühimme, LII, s.82, s.724). 

2. Name-i Hümâyun Defterleri: Name-i Hümayun, Osmanlı Padişahları tarafından 
Müslüman ve Hıristiyan hükümdarlar ile Osmanlı Devleti’ne tâbi imtiyazlı olan Mekke 
Şerifi, Kırım Hanı, Erdel Kralı, Eflak ve Boğdan Voyvodaları, Gürcü ve Dağıstan hanları   
bağımsız ya da bağımlı siyasi kişiliklere gönderilen mektupların adıdır1.  Name-i 
Hümayun Defterleri ise bu resmi mektupların yanı sıra padişah tarafından önemli devlet 
işleriyle ilgili yeniçeri mevacibi verilmesi, sadrazama hitaben yazılan hatt-ı hümayunlar 
ile muahedenâme, tasdikname, temessük gibi belgelerin suretleri de kayıtlıdır. Sözkonusu 
nâme-i hümâyun defterleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde araştırmaya açıktır. Şunu da 
belirtelim ki, 1699 öncesinde yazılan name-i hümayunlar, Mühimme Defterleri’nde 
kayıtlıdır. 

3. Maliyeden Müdevver Defterler 
Arazi tahririne; Malî meselelere; Saray işlerine; Yeniçeri mevâciplerine, Vakıflara 

ve benzeri konulara dair h. 830-1346 (1427-1927) yıllarına ait 23.138  civarındaki 
defterden müteşekkil bu fonda Kafkasya  ile alâkalı mühim miktarda defter mevcuttur. 
Bu defterlerde Kafkasya bölgesine açılan seferler ve bu bölgedeki kalelerin 
güçlendirilmesi için yapılan masraflar ile bu seferler için Anadolu ve Rumeli'den sevk 
edilecek askerler ve bu sevkiyatın masraf defterleri şeklinde bir dağılım mevcuttur.  

4. Tapu Tahrir Defterleri 
Osmanlı Devleti'nin fethettikleri bölgelerin nüfus ve gelir kaynaklarının ayrıntılı bir 

şekilde kaydedildiği defterlerdir. Bir çeşit bölgenin sosyo-ekonomik envanteri 
hükmündedirler. Bundan dolayı tapu tahrir defterleri, genel olarak Osmanlı Devleti'nin 
sosyal, ekonomik ve demografik tarihine ışık tutacak ayrıntılı istatistiki kaynaklarıdır. 

Aslında bu defterlerin önemli kısmı Ankara'daki Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı Kuyud-ı Kadime Arşivi'nde olup 2322 adettir. Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi'nde ise bu defterlerin sayısı 1100 adet olup dijital ortama aktarılmıştır. 

Azerbaycan tarihi açısından bu defterlerde son derece önemlidir. Nitekim, mufassal 
ve icmal olarak Revan (nr.633; 999/1591), Gence-Karabağ (nr. 653: 1001/1593), Gence-
Karabağ icmali (nr.681: 1004/1597), Revan (nr.901: 1140/1727), Tiflis (897: 1140/1727) 
tapu tahrir defterleri en önemlileri arasında olup çoğu yayımlanmıştır. 

5. Hatt-ı Hümâyûn Tasnifi 
Osmanlı Padişahlarının el yazılarına verilen isim olan hatt-ı hümâyûn,  genellikle 

sadrazamların tahrirî olarak telhis edilen kağıdın üzerine yazılması şeklindedir. Bazen 
doğrudan doğruya “Padişah hattı” olur ki buna da “beyaz üzerine hatt-ı hümâyûn” adı 
verilmektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 34.000 hatt-ı hümâyûn tasnif-katalog(32 
cilt katalog) işlemleri tamamlandıktan sonra ilk 14 cildi analitik envanter halinde  
araştırma açılmıştır.  

Kod adı HH olan Hatt-ı Hümâyûn belgeleri arasında Kafkasya üzerine yapılan 
seferlere, Çerkes, Kabartay, Abaza ve Dağıstan Gürcü kabilelerin Osmanlı Devleti ile   

                                                 
1 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1983, s.652 
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ilişkileri ile Kafkasya üzerinde Osmanlı-Rus-İran rekabetine ait yüzlerce belge 
mevcuttur. 

Osmanlı Devleti’nde, padişahın her hangi bir mesele hakkında verdiği emir, buyruk 
mânasına gelen ve Âmedî Kalemi’nde teşekkül eden hatt-ı hümâyûnlar, h. 1070-1297 
(1659-1880) yılları arasındaki 227 yıllık bir döneme ait olup, coğrafî ve konu esaslı 
olarak tasnif olunmuşlardır..  

Hatt-ı Hümâyûn belgeleri arasında Kafkasya üzerine yapılan seferlere, Kafkasya 
kabileleri arasındaki münasebetlere, bu kabilelerin Osmanlı Devleti'ne bağlanabilmesi 
için yapılan ve yapılması gereken işlere, bölge üzerinde Osmanlı-Rus, Osmanlı-İran 
ilişkilerinin dışında Osmanlıların Şirvan, Revan ve Gence-Karabağ fetihleri, oradaki 
eyalet düzeni, 18.yüzyıldan itibaren Revan, Gence, Karabağ, Şeki, Lenkeran, Şuşa gibi 
Azerbaycan Hanlıkları-Osmanlı ilişkileri, Rusya'nın Güney Kafkasya'yı işgali ve işgalden 
sonra Azerbaycan coğrafyasından Osmanlı ülkesine göçler gibi çok çeşitli konular 
hakkında yüzlerce Hatt-ı Hümayun mevcuttur. Bunu anlamak için en iyi iki örnek,  
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Osmanlı Belgelerinde 
Karabağ (2009) ile Osmanlı Belgelerinde Nahçıvan(2011) adlı eserlerdir.  

8. Cevdet Tasnifi 
Muallim Mehmed Cevdet İnançalp’ın Komisyon Başkanlığı’nı yaptığı bir hey’etin 

bir kronolojiye tâbi olmaksızın tasnif ettiği bu fonda hemen her konuya dair belge 
mevcuttur. Toplam 34 ciltte tasnifi tamamlanan 216 bini aşkın belge, 17 konu başlığı 
altında kataloglanmış olup, bunların 17, 18, 19 ve 20. ciltleri h. 1004-1291 (1595-1874) 
yılları arasındaki vakıf kayıtlarını ihtiva etmektedir. Vakıflarla ilgili kataloglarda, 
Kafkasya'daki vakıf kayıtları da yer almaktadır.  

Ayrıca, Azerbaycan hanlarıyla ilgili belgeler de mevcuttur. 
B. Kafkasya ve Belge Fonları 
1.Bâb-ı Alî Evrak Odası 
Sadaret’in en önemli dairelerinden biri olup Sadaret’in diğer nezaret ve devlet 

daireleri ile yaptığı bütün resmi yazışmaların yapıldığı dairedir. Bu daire, 5 Mayıs 
1861(24 Şevval 1277) tarihli bir nizamname ile kurulmuştur. Sözkonusu dairenin çalışma 
sistemi, 1890’dan beri Sadaret’e gelen tahriratın ve giden cevap müsveddelerinin düzenli 
dosyalar şeklinde korunması şeklindedir. Dosya halinde 350.000 belge vardır. 

Ayrıca bu dairede katalog halinde Vilayet gelen-giden defterler de(genel evrak) 
mevcuttur.  

1332/1915’den itibaren belgeler, Hukuk (89 dosya)  İdari (147 dosya) ve Siyasi (73 
dosya) kısım halinde toplanmıştır. Daha önce dosya usûlü envanter katalogu bulunan 
Bâb-ı Âlî  Evrak Odası için  analitik envanter hazırlanmaya başlanmıştır.  

Hariciye Nezâreti Evrakı 
Reîsülküttâplık yerine h. 1251 (1835) yılında kurulmuş ise de 1879(1295) yılına 

kadar Bab-ı Ali içinde yer almış ve adetâ Sadaret’le iç içe çalışmıştır. Şu kalemleri 
vardır: 
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-Mektubî Kalemi Belgeleri: Nazırın Özel Kalemi belgeleridir. Bu Kalem 
yazışmaların içeriği daha ziyade kişisel ve ikinci derece meseleler(maaş anlaşmazlığı, 
alacakların tahsili gibi)dir. 

Hukuk Müşavirliği İştişare Odası Belgeleri (HR:HMŞ.İSO).  Bu büro, devlet 
salnamelerine göre 1883/1301 h.’de kurulmuştur. 1921 yılına kadar belgeler mevcuttır. 
Dosya Usûlü Envanter  katalogu vardır. 

Sözkonusu fonda, Boğazlar meselesi, kapitülasyonların lağvı, Lahey konferansı 
Beynelmilel Sıhhiye Konferansı, I.Dünya Harbi(Umumi Harb) gibi Osmanlı Devleti’nin 
yabancı devlet ve kurumlarla ilgili antlaşma, sözleşme ve mukavele gibi belgeler yer 
almaktadır. Dosya adeti 158 olup 1222 gömlek içinde 41.428 adet belge 78.799 varakdır. 
Özellikle, Azerbaycan'ın 1918 bağımsızlığı ile ilgili antlaşma vb belgeler önemlidir. 

Hukuk Kısmı Belgeleri (HR.H): Osmanlı sefaret ve şehbenderlik evrakı olup 
Dosya Usûlü Envanter kataloğa sahiptir. Bu bölüm evrakı, 1846/1262-1922/1341 
yıllarını kapsamaktadır. Daha ziyade kişisel davalar münhasır olmak üzere Osmanlı 
sefaret ve şehbenderlikleriyle yapılan resmi yazışmaları havidir. 

Mütenevvia Kısmı Belgeleri (HR.MTV): Hariciye memur ve yabancı temsilcilerin 
tayinleri, rütbe ve nişan verilmesi, teşrifat merasimleri , bazı suikastlar, Osmanlı padişah 
ve şehzadelerinin seyahatleri gibi belgelerin yanında diğer kısımlarda yer almayan evrak 
da bu bölümdedir. 

Tercüme Evrakı 
Bu belgeler, 1842-1922 yılları arasındadır. 
Genel olarak baktığımızda, Hariciye Evrakı içinde, Kafkasya ile ilgili pek çok  belge 

bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 
Kırım Savaşı hazırlıkları, faaliyetleri, Kırım Savaşı münasebetiyle İstanbul'da 

bulunan müttefik askerler için yapılan harcamalar, Ermeni meselesi, Kafkas 
Ermenilerinin Rusya ve Avrupa merkezlerindeki faaliyetleri, sefaretlerin Kafkasya 
Ermenilerinin bu faaliyetleri ile ilgili sundukları raporlar, Rusya'nın Kafkasya'daki 
faaliyetleri, Kafkasya'ya hicret eden Türkiye Ermenilerinin geri dönüş talepleri, Kafkasya 
Ermenilerinin Müslüman ahâlîye yaptıkları mezâlim vs. konular. Özellikle, Gence, 
Revan, Nahçıvan ve Bakü''de Ermenilerle mücadeleler hakkında yüzlerce belge vardır. 

Harita-Plan ve Proje Tasnifi 
Harita Kataloğu’nda 3 numarayla ve 1311 (1893) tarihle yer alan dünya atlasından 

istifade edilerek tasnif edilen Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki 1099 adet plân-proje ve 
kroki, h. 1207-1330 (1792-1912) yılları arasına dağılmış olup, ekserisi İstanbul ile 
alâkalıdır. Bunlar arasında Kafkasya ile ilgili sınırlı sayıda harita ve kroki bulunmaktadır. 
Haritalar kataloğunda yer alan 76-92 genel sıra numaralı haritalar Kafkasya bölgesini 
kapsamaktadır.  

Meclis-i Vükelâ Mazbataları 
Sadrâzamın başkanlığında ve şeyhülislâm ile nâzırlardan teşekkül ederek devletin iç 

ve dış siyasetiyle ilgili mühim işler hakkında karar veren Meclis-i Vükelâ, İkinci 
Meşrutiyet’in ilânından itibaren görevlerinden dolayı padişaha ve Meclis-i Mebûsân’a 
karşı müşterek bir mesuliyet taşımağa başlamıştır. Meclis-i Vükelâ’nın h. 1302-1341 
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(1885-1922) yılları arasında aldığı kararları ihtiva eden mazbataların koçanlı defterlere 
yapıştırılmasıyla 417 adet dosya hâlinde katalog elde edilmiş olup, bunlar arasında; 
Rusya ile yapılan çeşitli savaşların sonunda Osmanlı Coğrafyasına hicret eden 
Kafkasyalıların iskanları, iaşeleri ve bu konularda karşılaşılan problemlerin halli ile ilgili 
kararların yer aldığı belgeler mevcuttur1.  

Azerbaycan Tarihi Açısından Osmanlı Arşivlerinin Ehemmiyeti 
Bilindiği gibi Sovyet döneminde, Azerbaycan'da, Osmanlı tarihi araştırmaları, 

marksist ideoloji çerçevesinde, Türkolojinin bir dalı olarak gelişme göstermiştir. Bunda, 
Cumhuriyeti'n ilanından sonra Türkiye' de komünizmin gözden düşmesi, buna bağlı 
olarak Sovyet ideologlarının Türkiye'deki yeni rejimi burjuza devleti şeklinde 
tanımlamaları ve bunun da Osmanlı aydınlarının gerici zihniyetinden kaynaklandığına 
dair düşünceleri etkili olmuştu. Tabiatıyla bu durum, Osmanlı tarihi araştırmalarına ilgiyi 
artırmıştı. Azerbaycan'daki Osmanlı tarih araştırmaları da bu ilgiden nasibini almıştı. 

Şu kadarını belirtmeliyiz ki, 1960'li ve 1970'li yıllarda Azerbaycan'daki Osmanlı 
tarihi araştırmaları, daha ziyade, Osmanlı Devleti'nde eğitim faaliyetleri, Tanzimat 
reformları, Jöntürkler, I.Dünya Harbi ve Türkiye konuları üzerinde yoğunlaşmış olup az 
da olsa Osmanlı kaynakları kullanılmıştır. Ancak, Azerbaycan hanlıkları ile Osmanlı 
Devleti arasındaki münasebetler, Rus ve Fars kaynaklarına dayanılarak yazılmış; hiçbir 
şekilde Osmanlı kronikleri ve Osmanlı Arşivleri kullanılmamıştır2. Bu da sözkonusu 
araştırmaların tek taraflı ve Osmanlı Devleti'ni suçlayıcı bir nitelik kazanmasına sebep 
olmuştur. Sevindirici olan şudur ki, yukarıda temas ettiğimiz gibi Azerbaycanlı tarihçiler, 
1980'li yıllardan beri Osmanlı arşivlerine girmeye başlamışlardır. 1980'li ve 1990'lı 
yıllarda seyrek olarak görülen bu durum, 2000'li yıllardan itibaren ziyadeleşmiştir. 
Nitekim Başbakanlık Osmanlı Arşivi verilerine göre, 2000-2011 yılları arasında 50 kadar 
Azerbaycanlı tarihçi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nden araştırma izni almıştır.  

Hiç şüphesiz, Azerbaycanlı tarihçilerin Osmanlı arşivlerine bu ilgisi, Azerbay-
can'daki Osmanlı algısını zaman içinde olumlu bir şekilde değiştirecektir. Halihazırda bu 
algının pek de olumlu olduğu söylenemez. Bunda Sovyet dönemi Osmanlı araştırma-
larının payı büyüktür. Nitekim bu algının sebeplerinin başında, XVI. yüzyılın son 
çeyreğinde Osmanlı Devleti'nin Güney Kafkasya'yı ve bu arada Şirvan, Gence ve 
Karabağ'ı fethi sonrası gelişmeler gelmektedir.Genç nesil Azerbaycan tarihçilerinden 
Güntekin Necefli, Osmanlı ordusunun Kafkasya harekatı sırasında, 1588'de, Gence'ye 
gelmeden bir gün önce 50 bin kadar şehri terkederek Araz -boylarına gittiğini, bir başka 
Osmanlı ordusunun bu insanları yokettiğini İbrahim Rahimizade'nin Kitab-ı Gencine-i 
Feth-i Gence3- eserine dayanarak yazan Hüsameddin Memmodov'a (Gence-Qarabağ 

                                                 
1 Bu konuda daha fazla bilgi için bkz.,  Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Genişletilmiş Üçüncü baskı, Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü  Yayınları, Ankara 2010.  
2 Hüsameddin Mehmedov, "Azerbaycan ve Ermenistan'da Osmanlı Tarihi Araştırmaları", XIII.Türk Tarih 
Kongresi" Ankara 4-8 Ekim 1999, Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 
2002, s.479-487. 
3 Bu eser, yazarının Serdar Ferhad Paşa'nın ikinci serdarlığını ve Gence fethini görmüş gibi anlatımına dayanmakta 
olup İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe yazmalar arasında bulunmaktadır.  
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eyaletinin mufassal defteri, s.15) atfen yazmaktadır1.Ancak, Azerbaycanlı tarihçiler bu 
tarihî tesbitle yetinmeyerek Gence Karabağ eyaletinde gayr-i müslim (Ermeni) nüfusun 
Osmanlılara gelerek itaat ettiklerini ve bu topraklara yerleştiklerini dile getirmekte ve 
bunda Osmanlı Devleti'ni suçlamaktadırlar..  

Oysa Osmanlı arşiv senedlerine göre durum başkadır. Her şeyden önce Gence valisi 
Ziyadhanoğlu Mehmed Han, şehir halkının büyük kısmıyla Aras boylarına gitmiştir. 
Şehre gelen Osmanlı serdari, askerin şehrin düzenini bozulmaması için tedbirler almaya 
çalışmış ise de pek fazla sonuç alınamamıştır.2. Bundan başka şehre yönelik Kızılbaş 
saldırıları, bunun doğurduğu güvensizlik ve de diğer taraftan halktan alınan fazla vergiler, 
Gence halkını bizar etmiştir. Bir Osmanlı arşiv senedine göre, bunu öğrenen Osmanlı 
Padişahı III.Murad, 2 Ekim 1590'da Gence Beylerbeyi, kadı ve defterdarına gönderdiği 
bir emirde, Şirvan, Gürcistan ve Kür nehri taraflarına yerleşen halkın Gence'nin 
yaşanamaz bir şehir olduğunu görüp dönmeye korktuklarından bahsettikten sonra şunları 
söylemiştir3: 

"...gönderilen kanunname-i hümâyûnum mucebince amel edip hilâf-ı şer ve kanun 
nesnelerin aldırmayub ve sen ki beylerbeyisin, anda olan kapum kullarını vesâ'ir neferâtı 
muhkem zabt eyleyüb bir ferdin ehl ü iyâline ve emlakına ve evkâfına ve dükkanlarına ve 
emvâl ve esbâblarına dahl ü ta'arruz etdirmeyüb gereği gibi tenbih ü te'kîd eyleyesin." 

Görüldüğü gibi Osmanlı Padişahı'nın  Gence Beylerbeyi'ne emri açık olup halkın 
kati surette her türlü saldırı ve haksızlıklardan korunması emredilmiştir. Bu da Osmanlı 
merkezi yönetiminin  zaman zaman taşrada mahalli idarecilerden kaynaklanan gayr-i adil 
uygulamalara karşı gösterdiği "kemal-i adaletle muamele ediniz" düsturuna uygun 
düşmektedir. Bunun dışında Gence'de yaşanan olaylar kızılbaşlık eksenli dini politikle 
ilgilidir. 

Sözün özü şudur: Osmanlı arşivlerine girildikçe, en azından Azerbaycan hanlıkları 
ile Osmanlı Devleti arasındaki münasebetler hakkında Osmanlı görüşünü öğrenmek 
mümkün olacağı gibi Azerbaycanlı tarihçilerin de  Rus ve İran arşiv senedleri ile  diğer 
kaynak eserlerine dayanan tek taraflı ve subjektif bakıştan kaynaklanan "olumsuz 
Osmanlı algısı" da değişebilecektir. En önemlisi, Azerbaycanlı tarihçilerin, Türkiye'de, 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi başta olmak üzere diğer Osmanlı arşivlerine daha fazla 
girmesi ve onlardan istifade etmesi,  müstakil Azerbaycan'ın tarihinin yeniden yazımına 
yepyeni bir bakış açısı kazandıracaktır. 

Sonuç 
Azerbaycan tarih yazıcılığı, bağımsızlığını kazandığı 1991 yılına kadar Sovyet 

döneminin ideolojik çerçeve içinde şekillenmiştir. Bu dönemde, bağımsızlık, milli devlet, 
millet, din gibi kavramlar yerine sınıf retoriği  hakim olmuş ve tarih ve tarihçiler 

                                                 
1 G.Necefli, XVIII. Esrde Azerbaycan Erazisinde Ermeni Dövleti Yaradılması Cehdleri, s.30. 
2 Fahreddin Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi1451-1590, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 
1993, s.368-369. 
3 Padişah'ın bu emri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde mahfuz Mühimme Defterleri Zeylinde kayıtlıdır.Bkz., 
Osmanlı Belgelerinde Karabağ, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, İstanbul 2009, s.13-15 (Belge no.4). 
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ideolojik amaçlar için seferber edilmiştir. Daha doğru deyimle, tarih bilimi ve tarihçiler, 
Sovyet ideolojisinin gereği olarak toplumu kontrol ve eğitmekle görevli kılınmıştır. 

Azerbaycan'daki Osmanlı tarihi araştırmaları da bu ideolojik çerçeveden 
kurtulamamış, daha ziyade Osmanlı Devletinden ayrılan ülke tarihleri içinde ele alınmış 
ve Türkiye ise Anadolu bağlamında değerlendirilmiştir. Ancak, bütüncül  ve kapsayıcı bir 
Osmanlı tarihi anlayışı ve buna dayalı tarih araştırmaları 1980'li yıllarda gelişmeye 
başlamıştır. Bunda Şahin Mustafazade, Ziya Bünyatov ve Hüsameddin Memmedov'un 
önemli katkıları olmuştur. Bunların dışında  kalan Azerbaycanlı Osmanlı tarihi 
araştırmacıları, daha fazla bu çalışmalardan yararlanmıştır. Sevindirici olan şudur ki, son 
yıllarda, Azerbaycan'dan  Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ne  araştırma yapmak için 
gelenlerin sayısı artmıştır.  

Netice olarak diyebilirim ki, Azerbaycan tarihinin yeniden yazımında mutlaka ihmal 
edilmemesi gereken arşivlerden biri  Başbakanlık Osmanlı Arşivi'dir. Bugüne kadar Rus 
ve İran arşivlerini kullanan Azerbaycanlı tarihçiler, bugünden sonra bu arşivlerin yanısıra 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi başta olmak üzere Türk Arşivlerindan istifade etmelidir. 
Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun  Avrupa tarihi için söylediği sözü 
Azerbaycan tarihine uyarlayarak diyorum ki, "Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ne girmeden  
Azerbaycan Tarihi yazılamaz." Aksi halde yapılan iş, eksik ve yarım kalmaya 
mahkumdur. 

Bu konuda Türkiye tarihçileri de Rusca ve bölge diller eksikliğini gidermek 
suretiyle Azerbaycan tarihi araştırmalarına katkıda bulunmalıdır. Zaten kendi 
kaynaklarını kullanarak Türkiye tarihçileri önemli araştırmalara imza atmışlardır.1.  

ABSTRACT 

This paper usually aims to analyze the importance of the Prime Ministry Ottoman Archive in 
Azerbaijan historiography in the period between 1920 and 2011. In the first part of paper, the Soviet 
historiography had been analyzed briefly and this is called as the ideolojical historiography based on the 
theory of Marxist and Leninist. 

In the second part of paper, the Ottoman studies in Azerbaijan from Soviet period up to now had 
been examined. The interest in Ottoman Archives has increased among young generation Azerbaijan 
historians. 

The third and last part of the paper contains general information about Prime Ministry Ottoman 
Archive. It is dealt with that what kind of documents can be found on the Prime Ministry Ottoman 
Archive's funds regarding the political and military relations between Azerbaijan Khanates and the 
Ottoman Empire. Therefore, it is emphasized that Ottoman Archive is as important as Russian and Iranian 
archives regarding rewriting of the national Azerbaijan history. 

                                                 
1 Bu konuda iki bibliyografik araştırmayı verebiliriz. Bkz., Fahri Solak, “Türkistan ve Kafkasya ile ilgili Türkiye’de 
Yapılan Tezler”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 6, Ağustos-Ekim 2000, s.161-248; F.Solak,  
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 
АЗЕРБАЙДЖАНЕ В ХОДЕ РУССКО-ИРАНСКИХ ВОЙН (1804-1813 и  

1826 – 1828 гг.) 

Нигяр Гезалова1  

Южный Кавказ и в частности Азербайджан всегда являлся стратегически 
важным регионом, к военно-политическому и экономическому присутствию в 
котором стремились мировые державы. В конце XVIII – начале XIX вв. военно-
политическая ситуация в Азербайджане характеризуется усилением активности в 
области трех региональных держав - России (которая с начала XVIII  в. стремилась 
укрепиться в регионе), а также Ирана и Османской империй (которые все больше и 
больше теряли свои позиции). Исследуемый период явился одной из важных вех 
этой борьбы, которая велась не только на дипломатическом уровне, но выливалась 
в жесткое военное противостояние. В данной работе я рассматриваю геополити-
ческие интересы Великобритании в регионе и в частности в Азербайджане в ходе 
русско-иранских войн (1804—1813, 1826-1828 гг.), как событие, повлиявшее на 
последующие историю всего региона и в особенности нашей страны.  

Основным содержанием британской дипломатии в это время было обеспе-
чение интересов английской внешней торговли. Англия в это же время стремилась 
наладить торговые пути из османских черноморских портов через Южный Кавказ 
до Персидского залива. В конце XVIII в. активность Англии в регионе еще более 
возросла. Она стремилась превратить Гаджарский Иран в орудие своей политики 
на Среднем Востоке. С целью подчинения Гаджарского Ирана и противодействия 
французским планам нападения на Индию через Иран, а также с целью 
обеспечения свободного доступа английских товаров, ей удалось навязать гаджа-
рскому правительству ряд политических и торговых договоров, предусматри-
вающих широкое политическое и военное сотрудничество, и дающие ей самые 
широкие права и привилегии в отношении торговли на всей гаджарской 
территории, подвластной шаху. Стремление защитить свои позиции на Востоке и 
приобрести новые зоны влияния на Кавказе, в том числе экономические, подта-
лкивали Форин-оффис к натравливанию на Российскую империю Османской 
империи и гаджарского Ирана. Желание последних добиться ревизии на Южном 
Кавказе способствовали разрастанию новых конфликтов в регионе. Примером 
этому служат русско-иранские войны 1804-1813 и 1826 -1828 гг. Пытаясь удержать 
свое влияние, оттоманские султаны часто посылают ценные подарки местным 
ханам (правителям), а те в свою очередь обращались за помощью и поддержкой к 
оттоманским султанам. [2, p.125-128,178-179,186-188] 

В процессе российского завоевания Южного Кавказа, который начался с 
конца XVIII в. царизм проводил политику укрепления своего влияния на Кавказе. 
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В первой половины XIX в. Азербайджанские ханства вели оживленную торговлю с 
Россией, для которой первостепенное значение имел Каспийский регион. Как 
известно, главным направлением российской имперской политики на Южном 
Кавказе в течении XVIII- XIX вв. было создание «буферной» зоны, с целью 
создания военной базы для противостояния доминирующим в регионе соседним 
государствам: Османской империи и Ирана. С присоединением Грузии в 1801 г. 
заинтересованность России в этой зоне значительно возросла. 

В это же самое время развернулась острая борьба между английской и фран-
цузской дипломатией за влияние на Ближнем Востоке. После неудачного египе-
тского похода в 1798 г. Наполеон начал разрабатывать планы сухопутного похода в 
Индию, рассчитывая использовать для этого территорию гаджарского Ирана. Еще 
в 1796 г. в Тегеран прибыл французские представители с целью спровоцировать 
шаха на войну с Россией, а также попытаться использовать Иран в борьбе против 
Англии. Но после убийства Ага-Мухаммед шаха, первый визир Гаджи Ибрагим 
отослал французских представителей из Ирана. 

В результате больших финансовых и дипломатических усилий английской 
миссии во главе с капитаном Дж. Мальколмом удалось заключить в 1801 г. 
«вечный» политический и торговый договор с шахом∗ [8, p.1-2]. Гаджарское прави-
тельство, подстрекаемое своим союзником (Великобританией), стало усиленно 
готовиться к войне с Россией. К ханам Северного Азербайджана были направлены 
фирманы шаха, в которых он призывал к борьбе с «нечестивыми русскими» [14, т. 
1. с. 240, 288]. В мая 1804 г. иранский визирь предъявил ультиматум князю 
Цицианову с требованием «шахские области без малейшего предлога очистить» 
[14, т.2, 116], то есть, требуя вывода русских войск из Южного Кавказа, а в июне 
1804 г. начались активные военные действия с наступления гаджарских войск в 
Северный Азербайджан. В очередном фирмане, отправленном ханам Азербай-
джана, Фатали шах объявил, что «Россия заняла Грузию насильственно» и призвал 
всех правоверных соединиться и истребить русских.[14, т.2, 785-786]  

Начиная войну против России, шахский двор в Тегеране рассчитывал на 
обещанную Англией всестороннюю помощь. Однако подписание в 1805 г. англо-
русской союзной конвенции, направленной против Наполеона, не позволило 
Великобритании оказать действенную помощь в борьбе против России. Поскольку 
обязательства Британии перед гаджарами не были реализованы, французские 
дипломаты и агенты в Тегеране сумели добиться в мае 1807 г. заключения франко-
Гаджарского военно-политического союза.[12, ст.152] Шах обязался объявить 
войну Англии, двинуть часть войск на Индию, а основные силы, при поддержке 
Франции, вновь направить на Южный Кавказ. Наполеон в письме Фатали шаху 
настаивал: «Атакуй энергично своего неприятеля, которого я со своей стороны 
обессилил. Возьми от него снова Грузию и все провинции, которые составляли 

                                                 
∗ Чтобы добиться заключения этого договора, Малькольм использовал подкуп официальных лиц 
различными ценными подарками, за что его критиковали часто его современники [5, p.114].   
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твою империю, и укрепи против него каспийские ворота».[15, с.609-610; 12, p.158] 
В 1807 г. в Гаджарском Иране сразу действовали две военные миссии: французская 
и турецкая, присланная султаном Селимом (1789 -1807) для реорганизации 
гаджарской армии. 

Однако в ходе продолжавшихся военных действий на территории 
Азербайджана, войска шаха терпят одно поражение за другим, а, получив известия 
об осаде Иревани в 1808 г., при дворе шаха началась настоящая паника. Пред-
ложение секретаря французского посольства остановить осаду Иревани, было 
отклонено генералом Гудовичем и, хотя овладеть крепостью русским не удалось,  к 
концу  компании 1808 г., Иран исчерпал все свои силы.  

В связи с заключением в июле 1807 г. Тильзитского договора∗, в котором 
гаджарский Иран даже не был, упомянут, и, не будучи связаны никакими 
обязательствами, русские опять начали военные действия. Фельдмаршал Гудович 
предъявил гаджарам ультиматум. Генерал Гардан попытался предложить свое 
посредничество, но оно было отклонено русскими. При этом русские разбили 
Аббаса-Мирзу близ Нахичевани (1808 г.) и овладели этим городом.[1, s. 90-91] 

Англичане напряженно следили за ходом событий. Сначала обеспокоенные 
миссией Гардана, теперь они снова вступили в переговоры с шахом. Они 
принялись за дело с таким усердием, что к Фетх-Али-хану почти одновременно 
явилось два британских уполномоченных∗: из Бомбея лорд Минто прислал к нему 
Джона Мальколма, того самого, который заключил англо-гаджарский договор в 
начале века; из Лондона совет директоров Ост-Индской компании отправил к нему 
сэра Гарфорда Джонса, бывшего долгое время резидентом Компании в Багдаде.[9, 
p.382-383] Фатх Али-шах пошел на сближение с Англией. В Тегеране британский 
посол сэр Гарфорд Джонс изо всех сил старался теперь оживить угасающую войну. 
В мае он выехал в Тебриз, столицу Южного Азербайджана.∗ Аббас-мирза был 
свирепым западником; более того - безудержным поклонником Наполеона. И 
потому англичанам с ним было нелегко договариваться. Джонс уверял наследника, 
что теперь — самое время взяться за возвращение Кавказа и в частности Северного 
Азербайджана. 

В начале 1809 г. французская миссия во главе с генералом Гарденом была 
выслана из Ирана.[6, p.224.] В марте 1809 г. полномочный посланник Велико-
британии Г. Джонс и шахское правительство оформили так называемый 
«предварительный договор». По нему Тегеран прекращал отношения с Францией и 
                                                 
∗ Россия была союзницей Наполеона, в Европе русские и французские корпуса действовали вместе. 
∗ В этот период переговоры англичан с гаджарами представляют картину большой несогласованности: из 
Калькутты Джонс получил приказ вернуться, из Лондона — приказ остаться. Он оставался до июня 1810 г. и 
был сменен Малколмом, уехавшим в свою очередь потому, что прибыл посол короля Георга, Гор Оусли. 
Предварительный договор Джонса остался в силе (Оусли внес в него лишь некоторые изменения), но был 
ратифицирован лишь в 1814 г. 
∗ Этой провинцией правил молодой принц Аббас-мирза (1783–1833), наследник престола и генералиссимус 
(наиб-султан). Именно он вел войну против России, и на нем же лежала ответственность за сношения со 
всеми западными державами. 
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другими враждебными Лондону государствами, допускал в страну английских 
военных инструкторов, соглашался с присутствием английских военных кораблей 
в Персидском заливе. Британская сторона брала на себя обязательство выплачивать 
Ирану ежегодную субсидию в размере 160 тыс. туманов (в 1810 г. она увеличилась 
до 200 тыс. туманов), подбивая тем самым шаха к борьбе с Россией. С новым 
английским послом прибыло 30 английских военных инструкторов, 20 новых 
орудий и 30 тыс. винтовок. Английский дипломат рекомендовал шаху перейти к 
новому наступлению на Южном Кавказе и объявить России джихад.[15, с.611] 
Аббасу посол сообщил, что это только начало, ему помогут создать корпус в 50 000 
штыков. Артиллерию возглавил майор Линдсей. Капитан Уильям Монтис 
направился в Иревань, а затем изучить берега Каспийского моря. Британцы 
приняли в наследство от генерала Гардена [11, p. 155], уже сформированные 
батальоны, фортификации, артиллерийские заводы. В Тебризе и Исфагане 
мгновенно возникли целые военные городки, где говорили только по-английски. 
Англичане усиленно готовились к продолжению войны: снабжали гаджарскую 
армию вооружениями, боеприпасами и деньгами, строили крепости на границе 
Гарабаха, Нахичевани и Ардебиля. [18, с. 53] 

В ходе продолжающихся переговоров, летом 1810 г. представители Ирана 
потребовали, чтобы Россия признала Гарабах и Ленкоранское ханства, территорией 
гаджарского Ирана, Россия отказалась принять эти требования, и в результате 
переговоры были прерваны. В разрыве русско-гаджарских переговоров немалую 
роль сыграли Англия и Турция. Гаджарскому правительству со стороны Англии 
была выдана субсидия в 600 тыс. туманов, несколько тысяч ружей, артиллерия и 
т.д.  

В 1811 г. в Иран прибыл из Англии новый посол Гор Оусли в сопровождении 
нескольких английских офицеров и большой группы сержантов, командированных 
для обучения гаджарских войск. Офицеру англо-индийской службы (бомбейской 
армии) капитану Кристи было поручено командование «сербазами», т. е. пехотой, а 
Линдсею - артиллерией.  

Следующим этапом англо-гаджарского сотрудничества явилось соглашение 
1812 г., которое также было направлено своим острием против завоевательных 
планов России. Шадман подчеркивая значимость этого соглашения, отмечает, что 
этот договор свидетельствует о совершенно новом этапе в англо-иранских 
отношениях, англичане теперь проводят более стабильную политику не просто 
направленную на вытеснение Франции из Ирана.[10, p.36] В нем нашло отражение 
новое направление английских колониальных интересов - в бассейне Каспийского 
моря. Позднее некоторые его статьи легли в основу окончательного договора 1814 
г. Требуя вступления Шаха в войну за их интересы, англичане не брали на себя 
твердых обязательств оказывать Гаджарскому Ирану помощь в случае его войны с 
любым государством на собственно иранской территории. Вопрос о предо-
ставлении помощи ставился в зависимость от решения генерал-губернатора Индии. 
Согласно соглашению 1812 г. англичане особенно заботились о том, чтобы 
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гаджарский Иран обладал военно-морским флотом на Каспийском море (статья 
VII) [8, p.5]. Английский король выражал готовность предоставить Шаху для 
строительства на Каспийском море флота "офицеров, матросов, кораблестрои-
телей, плотников и т.д."[20, с.88] Таким путем Англия не только провоцировала 
гаджарское правительство на дальнейшую войну с Россией, но и преследовала свои 
цели.  

Пытаясь завершить войну с гаджарами, русская дипломатия предложила им 
новые, более выгодные для последних условия – «поставить границы по местам тех 
владений, которые ныне находятся под властью России» [14, т. 5. с. 649 ,т. 7. с. 
994], вместо прежних – по рекам Кура, Аракс и Арпачай. В ставку Аббаса-мирзы 
выехали посланцы кавказского генерал-губернатора, майор Попов и надворный 
советник В. И. Фрейганг. Но встретил их английский посол Оусли. Оказалось, что 
и переговоры шах поручил вести ему. Попов и Фрейганг вернулись ни с чем. С 
ними в Тифлис прибыл молодой шотландец Р. Гардон, секретарь Оусли. Он 
передал, что шах непреклонен и требует возврата Грузии, иначе — война.  

Интрига заключалась в том, что в это время Наполеон вторгся в Россию и 
Гаджары уже предвкушали легкие победы на Южном Кавказе. Вторжения 
французов в Россию сделало англичан и русских союзниками, поэтому Англия 
официально отзывает английских офицеров из действующей гаджарской армии, и 
сообщает об этом русскому командованию.∗ В октябре 1812 г. в битве у Асландуза 
русские войска разгромили армию гаджарского престолонаследника Аббаса-мирзы 
и вскоре овладели крепостью Ленкорань. Это сражение оказало значительное 
влияние на исход войны. Шахское правительство вынуждено было возобновить 
мирные переговоры с Россией. Победы русских на Южном Кавказе совпали по 
времени с разгромом Наполеона. Эти события сильно встревожили Англию, 
поскольку за этим должен был последовать полный разгром гаджарского Ирана и, 
следовательно, дальнейшее усиление России на Востоке. Поэтому Англия 
поспешно отправила своего посланника для заключения перемирия между Россией 
и гаджарским Ираном с максимальными уступками для последнего.[11, p.159] 

Параллельно с этим, Англия убеждала Иран и Турцию в необходимости 
заключения военного союза против России. К феодальным владетелям Азербай-
джана, Грузии и Дагестана были отправлены денежные суммы и подарки. 
Кавказское командование, хорошо информированное о деятельности английских и 
турецких агентов, потребовало немедленного заключения мира. Генерал Ртищев 
отклонил посредничество Англии и заявил гаджарскому представителю, чтобы в 
50-дневный срок переговоры были завершены подписанием мира на предлагаемых 
Россией условиях. Шах был вынужден в октябре 1813 г. заключить Гюлистанский 
мирный договор, по которому земли северного Азербайджана (за исключением 
                                                 
∗ Это был лишь чисто формальный жест, главные из них - Линдсей и Кристи (вместе с 13 сержантами) - 
остались на своих постах. По словам Ватсона «Эти офицеры не получили конкретные указания, как они 
должны были  себя вести, но они считали, что их долг, не отказывать от службы у наследника». [12, p.165; 
11, p.158] 
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Иреванского и Нахичеванского ханств) отошли  к России. В подписанный Гюли-
станский мирный договор был внесен пункт, запрещающий Ирану иметь флот на 
Каспийском море и таким образом пресекавший английскую экспансию в этом 
направлении. Купцы обеих сторон получали право беспрепятственной торговли с 
уплатой ввозной пошлины не более 5% от стоимости товара.[19, с.72-73] 

Гюлистанский мирный договор был ударом по английским планам 
укрепления своего влияния в регионе. С целью не допустить роста влияния России 
и толкнуть шаха на новую войну с Россией англичане добились подписания в 
ноябре 1814 г. нового англо-иранского договора. Таким образом, Англия 
монополизировала внешнюю торговлю Ирана, шедшую в основном через 
Персидский залив, а также подчинила своему контролю весь район Залива. Кроме 
того, англо-иранский договор 1814 г. подчинял английскому контролю внешнюю 
политику шаха и наносил серьезный ущерб политической независимости Ирана. 
Договор 1814 г. не только ставил внешнюю политику шаха в зависимость от 
Англии, но и подталкивал его к новой войне с Россией. 

Успехи гаджарских войск в войне с Турцией 1821-1823 гг., вызванной 
пограничными конфликтами, усилили реваншистские настроения во дворе.∗ В 
самой России тоже произошли политические изменения. На престол вступил 
Николай I, он объявил, что в «Восточном вопросе» будет продолжать, но не 
повторять с самого начала политику своего предшественника. Английская 
дипломатия со своей стороны прилагала все усилия, чтобы спровоцировать новую 
ирано-русскую войну и тем самым ослабить позиции России на Ближнем и 
Среднем Востоке. Д. Макдональд, английский посланник в Иране, широко 
применяя подкупы и обещания, добился значительных привилегий для 
английского купечества. В южные гаджарские порты доставлялись пушки, ружья, 
боеприпасы и снаряжение. Аббас-Мирза концентрировал на южно-кавказской 
границе многочисленные войска. Осенью 1825 г. в Исфаган прибыло 200 вьюков 
английского оружия для войск Аббас-Мирзы. Весной 1826 г. стало известно, что 
«Ост-Индская компания» выплатила шаху субсидию на сумму в 726 тыс. руб., 
одновременно предупредив его, что дальнейшая выплата денежных субсидий 
будет производиться только в случае его войны с Россией. В конце того же года из 
Британской Индии в Иран было отправлено 15 тыс. ружей. Англия и Турция 
толкнули Шаха на войну в крайне неблагоприятной для гаджар военной и 
политической обстановке, когда Россия «была со всеми в мире», а Турция не могла 
начать против России войну.  

Весной 1826 г. российское правительство отправило в Тегеран своего посла 
А.С. Меньшикова для переговоров о границах. По прибытию в гаджарское 
государство, российский посол был посажен под стражу. А в 23 июня 1826 года 
                                                 
∗ Несмотря на занятие иранскими войсками городов Баязид, Мосул, Киркук и др., заключенный после 
окончания войны в марте 1823 г. Эрзерумский мирный ирано-турецкий договор сохранил существовавшее 
до войны положение [16, с. 203]. Это объяснялось тем, что шах, готовясь к новой войне с Россией, старался 
не обострять отношения с Турцией. 
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высшее духовенство гаджарского Ирана издало фетву - о священной войне с 
Россией. [13, ст. 42; 16, с. 203] 

Отдельные гаджарские отряды двинулись на ханства северного Азербай-
джана, местные ханы в основном выступили на стороне гаджар. Основные военные 
действия в ходе второй русско-иранской войны развернулись вокруг Иреванского и 
Нахичеванского ханств. После многочисленных попыток штурма крепости русски-
ми войсками в октябре 1827 г. Иревань была взята штурмом, а затем они овладели 
Нахичеванью и крепостью Аббасабад. Попытки гаджарских войск отбросить 
русские войска от Иревани окончились неудачей. Затем русские войска выступили 
на Тебриз, который они заняли в октябре. Начались мирные переговоры, которые в 
связи с началом русско-турецкой войны 1828 - 1829 гг. затянулись, но быстрое 
продвижение русских войск в Иран и занятие ими в январе 1828 г. Урмии и 
Ардебиля вынудили шаха принять условия мира. Военные действия прекратились 
и 10 февраля 1828 г. был заключен Тюркманчайский мирный договор, (британское 
правительство во время переговоров представлял лорд Эблей [3, p.121-122; 2, 
p.192-194]). Между гаджарским Ираном и Россией устанавливалась, новая граница, 
в основном по р. Аракс. Гаджарский шах вынужден был не только отказаться от 
притязаний на Грузию и Северный Азербайджан, но, и согласился на присоеди-
нение к России Иреванского и Нахичеванского ханств (статья III). Шах обязывался 
договором выплатить военную контрибуцию в сумме 20 млн. рублей. Статья VIII 
подтверждала условие Гюлистанского мира об исключительном праве России 
иметь на Каспийском море военные корабли. Таким образом, Тюркманчайский 
договор 1828 г. положил конец русско-иранским войнам. Заключение мира с 
гаджарами изменило политическую и стратегическую обстановку на Кавказе в 
пользу России.  

На протяжении изучаемого периода четко проявилась антироссийская 
направленность кавказского аспекта восточной политики Англии, безуспешно 
пытавшегося лишить влияния России на южном Кавказе, и в частности в 
Азербайджане. Великобритания, стремилась вытеснить Россию из сферы своих 
интересов не только путем конкурентной борьбы на рынках сбыта, но и военным 
путем, что осуществлялось через подогревание реваншистских настроений в шах-
ском дворе и оказание военной помощи. Однако дипломатические и стратеги-
ческие интересы Великобритании изначально возникли в Азербайджане  не только 
из-за опасения укрепления в этом регионе России, но и Франции. Таким образом, в 
ходе русско-гаджарских войн стало очевидно, что если еще в начале главные 
стратегические интересы Великобритании в регионе были торгово-экономические, 
то теперь на первый план вышли политические интересы.  

Англичане не только провоцировали Шаха на войну с Россией, но и всесто-
ронне готовили его к этому, т.е. субсидировали деньгами, снабжали гаджарскую 
армию вооружением и боеприпасами. В целом вся политика Англии в регионе до 
1828 г. была построена на основе недопущения на территорию Турции и Ирана, а 
также их кавказских владений других европейских держав, в первую очередь 



 136 

Франции и России. Как отмечал Мальколм «Россия является главным препят-
ствием для наших интересов» в регионе. [9, p.386.] Однако английская политика 
сдерживания России на Южном Кавказе не увенчалась успехом. Причины неудачи 
политики Великобритании в регионе следует искать не только в географической 
удаленности, а также в менее последовательной политике в регионе в отличие от 
России. 

Англия и Франция поочередно оказывали не только военно-дипломатическую 
помощь османским и гаджарским властям, но и играли значительную роль в 
развязывании ирано-российских и османо-российских столкновений в первой трети 
XIX века. Османская империя и гаджарский Иран пытались играть на противо-
речиях (в том числе и конфессиональных), возникавших между российскими 
властями и народами Кавказа. 

Деятельность России на Кавказе имела целенаправленный характер и, 
несмотря на ряд осложняющих внешне- и внутриполитических факторов, была 
достаточно успешной. В ходе российского завоевания Южного Кавказа местные 
правители пытались сохранить свою власть наиболее благоприятным в это время 
союзом. Однако пространства для политических маневров у ханств почти не 
было. [4, p.99] К концу 20-х годов XIX в. общая геополитическая ситуация на 
Кавказе кардинально меняется. В результате главной жертвой проводимой 
Россией политики на Южном Кавказе стал, несомненно, азербайджанский народ. 
В результате переселения армян этнический состав населения Иреванского как и 
других регионов Азербайджана претерпел ощутимые изменения. Если до 
завоевания Россией в Иреванском ханстве армяне составляли менее 18%, то к 
1832-1835 гг. эта цифра составила более 50%.[21, ст. 635-642.] В начале XIX в. 
азербайджанцы, превратились в безгласных гостей на своих исторических 
землях Иреванского ханства, подвергавшихся дискриминации и были 
депортированы, чтобы освободить место для армянских переселенцев. Армяне 
реализовали «свое право на родину» за счет Азербайджанских земель, под 
непосредственным командованием российского правительства. 
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N.R.Gözəlova 

BÖYÜK BRİTANİYANIN RUSİYA-İRAN MÜHARİBƏLƏRİ (1804-1813, 1826-1828) 
DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCANDA GEOPOLİTİK MARAQLARI. 

XÜLASƏ 
XVIII əsrin ikinci yarısında Cənub Qafaqaz regionu əsasən Rusiya, İran və Osmanlı 

dövlətlərinin maraq dairəsinə çevrilir. Eyni zamanda bu regionla həmsərhəd olmayan Böyük 
Britaniya XVIII əsrin sonlarında İran vasitəsilə Cənubi Qafqazda öz siyasi və iqtisadi 
maraqlarını təmin etməyə çalışır. Müsəlman Şərqində, xüsusilə də İranda geopolitik maraqlarının 
təmin olunması uğrunda Böyük Britaniya eyni zamanda ənənəvi rəqibi Fransa ilə mübarizə 
aparır. İki Rusiya –İran müharibələri dövründə Böyük Britaniya Qacarlar İranına silah və 
maliyyə yardımı göstərir və onun vasitəsilə Cənubi Qafqazda öz mövqeyini möhkəmləndirməyə 
çalışır. Məqalədə bu məsələlər geniş arxiv sənədləri əsasında tədqiq olunur. 

N.R.Gozalova 

BRITISH GEOPOLITICAL INTERESTS IN AZERBAIJAN DURING THE RUSSIA–IRANIAN 
WARS (1804-1813 AND 1826 – 1828). 

SUMMARY 

It was in a military political situation of 18th century on Southern Caucasus characterised, 
amplifying activity in the field of three regional powers - Russia (only starts to receive positions 
in region), just as Iran and Ottomansky Empires (more and more loss of its positions). 

At this time the basic maintenance of the British diplomacy should guarantee the interests 
of foreign trade. Its activity has increased in region and has tried to transform Iran into the tool of 
its policy in the Near East in the end of 18th century. In reaction to the contract of Iran-France 
they have imposed many political and commercial contracts to Iran to protect the British position 
in the east. They also have tried to get new areas in Caucasus, to increase their influence, 
including the economic rights, the put forward Ministry for Foreign Affairs, to incite against 
Russia, Ottomanki and Iran. These factors, forced to expand new conflicts in Southern caucasus.  

Great Britain not only has caused Iran to war against Russia (1804-1813 and 1826 – 1828), 
but also and has completely prepared it, paying in money, supplied its armed forces with the 
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weapon and ammunition. The whole British policy in region to 1828 has been based on 
prevention in Southern Caucasian region just as Iran by Kedzhera, and other competing 
European powers, especially France and Russia. However, the British policy of restraint of 
Russia in Southern caucasus was not successful. In general, the geopolitical situation in 
Caucasus has changed sharply, by the end 20-ies from 19th century. 

Ачар сюзляр: мцнасибятляр, сийасят, мцгавиля, игтисадиййат, мцщарибя 
Ключевые слова: отношения,  политика, договор, экономика, война 
Keywords: relations, policy, contract, economy, war 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВВ. 

Нигяр Ахундова1 

Отличительной чертой современного общества стал активный информаци-
онный и культурный обмен различных государств. Явление подобной интеграции 
процесс не новый. Он наблюдается на протяжении всей истории человечества. 
Сегодня культура, культурные связи охватывают все сферы человеческой 
жизнедеятельности и необходим для прогресса общества. Изучение же проблемы 
развития культуры, культурного сотрудничества народов мира представляет 
несомненный интерес и очень актуален. Не только с точки зрения выявления 
ценного историко-культурного материала, но и с точки зрения постановки и 
решения такой актуальной задачи как взаимодействие и взаимосвязь национальных 
культур. Если понятие взаимосвязи культур фиксирует отношение между 
культурами, то понятие взаимодействие выражает активность данного процесса, 
его воздействие на прогресс общества. Взаимообогащение, как понятие 
характеризует определенные отношения между национальными культурами. Оно 
получило весьма широкое распространение в настоящее время. 

Культура народа играла и играет важную роль в обогащении духовного мира. 
Художественная интеллигенция является определяющим фактором в прогрессе 
культуры. 

Художественная интеллигенция – это значительная, играющая важную роль 
сила в развитии духовной культуры общества. 

В мире нет культур, оторванных от национальных корней и колорита. Каждая 
культура создается народом в определенном времени и пространстве. 

Совокупность этих культур создает человеческую цивилизации, мировую 
культуру. [10] 

Азербайджан является древнейшим очагом цивилизации. Азербайджан страна 
с богатейшей древней историей и культурой. Имена азербайджанских музыкантов, 
поэтов и скульпторов вошли в мировую культуру. 

Узеир бек Гаджибеков, Кара Караев, Муслим Магомаев, Таир Салахов, Тогрул 
Нариманбеков, Микаил Абдуллаев, Самед Вургун, Омар Эльдаров, Фуад Абдурах-
манов и многие другие являются создателями шедевров искусства ХХ-ХХI века. 
Они являются продолжателями тех представителей азербайджанской культуры, 
которые на протяжении многих веков создавали бессмертные произведения 
искусства и литературы – Низами Гянджеви, Афзаледдин Хагани, Имадеддин 
Насими, Мухаммед Физули, Аджеми Нахчывани и многие другие. 

                                                 
Nigar Rəşid qızı Axundova – t.ü.f.d., AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi 
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Конец ХХ – начало XXI века вошло в историю азербайджанского народа, а 
также в мировую историю как период коренных преобразований в культурной 
жизни общества.  

Интерес к Азербайджану, к его культуре и искусству имел место во все 
времена. Но в последнее десятилетия этот процесс расширяется и углубляется. 

Доказательством является многочисленные посещения Азербайджана гостями 
из-за рубежа, обмены делегациями, работающими в различных сферах бизнеса, 
экономики науки и культуры, диалоги культур. 

Имеется обширная научная, научно-популярная публикация за рубежом, 
рассматривающая и изучающая Азербайджан, её экономику и культуру [2].  

60-е годы ХХ века – начало XXI века богаты творческим  вкладом 
художественной интеллигенции в развитии культуры. 

Исследуемый период богат разнообразной деятельностью представителей 
художественной интеллигенции. 

Современный этап развития культуры характеризуется фундаментальной 
деятельностью школ музыки, литературы, живописи и  скульптуры и других сфер. 

Творчество представителей художественной интеллигенции покоряют своей 
глубиной, мастерским исполнением, являются основным фактором  развития 
культуры. 

Большое место для развития культуры отводится работе с кадрами, молодыми 
художниками, музыкантами, писателями. 

На коллегиях министерства культуры Азербайджанской республики 
специально рассматривались кадровые вопросы [4, б, л. 1]. В целях дальнейшего 
развития азербайджанской культуры организовывались республиканские конку-
рсы, выставки произведений молодых художников, композиторов [4, б, л. 1]. 
Данные выставки были своего рода отчётом перед азербайджанским народом о 
проделанной работе по развитию культуры. За 60-80-е годы ХХ века было  создано 
23038 произведений искусств [8, подсчитано нами]. Из них в 1961 г. – 350, 1962 г. – 
278, 1963 г. – 200, 1964 г. – 200, 1965 г. – 300, 1966 г. – 350, 1967 г. – 450, 1968 г. – 
150, 1969 г. – 200 г. 1970 г. – 450, 1971 г. – 200, 1972 г. – 190, 1973 г. – 350, 1974 г. – 
220, 1975 г. – 300, 1976 г. – 400, 1977 г. – 900, 1978 г. – 1000, 1979 г. – 800, 1980 г. – 
400, 1981 г. – 400, 1982 г. – 450, 1983 г. – 500, 1984 г. – 7000, 1985 г. – 7000 картин  
[8, подсчитано нами]. Среди них картины «Ремонтники», «Портрет композитора 
К.Караева» - Т.Салахова, «Женщины Раджастана» М.Абдуллаева, «На промысле» 
Б.Алиева, «Царство яблок» и «Повесть о керамике» С.Бахлулзаде, графические 
работы «Рабочий день» Р.Бабаева, «Баку социалистический» Э.Шахтахтинской, 
«Люди семилетки» О.Садых-заде и многие другие. 

Но необходимо отметить, что невозможно назвать точное количество создан-
ных произведений искусств, так как огромное количество картин написанных в 
мастерских художников там и оставались, нигде не демонстрировались, не 
учитывались.  
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Исследуя вклад художественной интеллигенции в развитие культуры на 
современном этапе (1960-2011 гг.) мы пришли к выводу, что основными задачами в 
развитии культуры остаются: обеспечение материально-технической базы 
культуры, тесная связь обучения и воспитания молодого поколения с жизнью, 
организация на высоком уровне необходимых условий для культурного 
образования растущего поколения, культурно-просветительская работа, сохране-
ние культурного потенциала и наследия Азербайджана, всей системы творческого 
образования, поддержка многообразия культурной жизни общества, обеспечение 
культурного развития во всех областях искусств, создание всех условий для 
международных связей художественной интеллигенции, для пропаганды азербайд-
жанского искусства, за рубежом, формирование и воспитание личности на основе 
высоких духовных ценностей, высоких этических норм, строительство новых 
объектов культуры по всему Азербайджана в частности создание новых музеев и 
реставрация имеющихся. 

Необходимо отметить также, что в советский период шла целенаправленная 
политизация произведений искусств, скульптуры, которая односторонне формиро-
вала облик всего Азербайджана. Не нашлось места для воздвижения памятников 
многим философам, поэтам, народным героям.  

Коренным образом изменилась ситуация после приобретения независимости 
18 октября 1991 года. Были построены новые культурные центры, музеи, театры и 
др. Воздвигнуты новые памятники скульптуры. Проводились и проводятся 
международные конкурсы и фестивали. 

Началом многих замечательных проектов по развитию культуры стало 
создание Фонда Гейдара Алиева, возглавляемый Первой леди Азербайджана, посла 
Доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутата Милли МеджлисаМехрибан ханум 
Алиевой. По её инициативе был также создан Фонд друзей азербайджанской 
культуры, который тоже продолжает вносить неоценимый вклад в развитии и 
пропаганду в мире культурных традиций нашей страны. 

Азербайджан стал центром международной культуры. Вот уже несколько лет 
(2009 г., 2010 г., 2011 г.) проводится Международный музыкальный фестиваль в 
городе Габала. 

5 августа 2011 г. завершился организованный фондом Гейдара Алиева III 
Габалинский Международный музыкальный фестиваль. В течение двадцати трёх 
дней в Габале были проведены международный конкурс молодых пианистов, 
мастер-классы, концерты камерной музыки и оркестров, вечера классической 
музыки, концерты мугама. 20 стран мира участвовали в III Габалинском 
международном музыкальном фестивале [22]. 

18 сентября 2011 г. в Азербайджанской государственной филармонии имени 
Муслима Магомаева состоялось торжественной открытие III Международного 
музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли, организованного Фондом 
Гейдара Алиева и Министерство культуры и туризма. 
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В 2005 году Фондом Гейдара Алиева были опубликованы альбомы «Карабах 
ханенделери» [19, с. 24]. Для развития азербайджанского мугама, для сохранения 
его для последующего поколения, проводились и проводятся международные 
конкурсы мугама. Мугам и Карабах неотделимы, а его пропаганда значима с 
политической точки зрения. По инициативе Мехрибан-ханум Алиева был создан 
международный центр мугама [19, c. 24, 25]. 

В течение всего 2005 г. проводился телеконкурс мастеров мугама, 
посвященный 120-летию великого композитора Узеира Гаджибекова [19, с. 26]. 

Проводились международные фестивали, посвященные великим деятелем 
культуры М.Ростроповичу, Д.Шостаковичу и Бюль-бюлю [19, с. 27]. 

За исследуемый период были реставрированы:  
-мавзолей Джавад-хана Зияд-хан оглу Каджара (в г. Гяндже), 
-мавзоей Джомарди Гассаба (в г. Гяндже), 
-восстановление и строительство мечети в Пирасане, 
-восстановление могил мецената Зейналабдин Тагиева и его дочери Сары 

ханум, 
-реставрация православной церкви [19, с. 30] и многие другие мероприятия. 
Был заложен фундамент здания Государственного музея азербайджанского 

ковра и народно-прикладного искусства имени Лятифа Керимова [22]. 
Важными мероприятиями в развитии культуры были также:  
-открытие археолого-этнографического музейного комплекса Гала, 
-проведение 100-летие со дня рождения выдающегося писателя, учёного, 

педагога Мир Джалала Пашаева в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, 
-проведение международных фестивалей имени Мстислава Ростроповича, 
-открытие Музея современного искусства, 
-открытие международного фестиваля «Мир мугама», 
-открытие детской музыкальной школы имени Габиля Алиева в городе Агдаш, 
-проведение дней азербайджанской культуры в Европарламенте, – презен-

тация мультимедийного сборника «Азербайджанский мугам» и издание «Мир 
мугама»,  

-премьера новой постановки оперы народной артистки Фирангиз Ализаде  
«Интизар»,  

-проведение международного фестиваля ашугов, 
-проведение сессий на тему «Женщины как ключевые участница межкуль-

турного диалога в рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу», 
-проведение международных фестивалей искусств «Гыз галасы», проведение 

фотовыставок под названием «Азербайджан глазами иностранцев»,  
-международные конкурсы пианистов и др. 
Фонд Гейдара Алиева стал инициатором участия Азербайджана в песенном 

конкурсе «Евровидение». Азербайджан участвовал в этом конкурс только четыре 
раза. Представители Азербайджанской Республики всегда были среди лидеров 
конкурса. В мае 2011 года певцы из Азербайджана Эльдар и Нигяр стали 
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победителями «Евровидения-2011», а это означает, что Азербайджан ещё больше 
становится центром международной культурной связи. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать некоторые выводы, необходи-
мые для дальнейшего развития и обогащения культуры Азербайджана. 

Важное место необходимо отводить подбору кадров, бороться с дилетан-
тизмом в вопросах развития культуры.  

Для пропаганды культуры и искусства Азербайджана необходимо издание 
энциклопедий по культуре. 

Необходимо также создание Интернет сайтов по культуре Азербайджана, по 
искусству: живописи, графике, скульптуре, прикладному искусству. 

В решении вопросов развития культуры, культурных взаимоотношений 
должна участвовать художественная интеллигенция, которая является ведущей 
силой общества по пути к прогрессу народов мира. 
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N.R.Axundova 

XX ƏSRİN SONU- XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN 
RESPUBLİKASINDA MƏDƏNİYYƏTİN İNKİŞAFI MƏSƏLƏSİNƏ DAİR 

 
Məqalədə müəllif Azərbaycan Respublikasında XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində 

mədəniyyətin inkişafının əsas xüsusiyyətlərini araşdırır. Bu istiqamətdə Heydər Əliyev fondunun 
xidmətləri xüsusilə qeyd olunur. Azərbaycanda son illərdə mədəniyyət sahəsində keçirilən 
çoxsaylı beynəlxalq konfranslar, simpoziumlar ölkəmizi müxtəlif mədəniyyətlərin qovuşduğu 
körpüyə çevirmişdi. 

N.R.Akhundova  

DEVELOPMENT OF MODERN ART IN AZERBAIJAN REPUBLIC AT THE END OF 
THE XX AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURIES 

SUMMARY 

The author investigates the contribution of culture in Azerbaijan art. The author specially mentions 
the activities of cultural, international symposia at the end  of the XX – at the beginning of the XXI 
centuries. The aufhor also emphasires the role of Azerbaijan intelligentia and Heydar Aliyev foundation 
in the development of art. The author reveals the role of culture in the development of art. 

Ачар сюзляр: мядяниййят, республика, инкишаф, яср, фонд 
Ключевые слова: культура, республика, развитие, век, фонд 
Key words: culture, republic, development, century, fund 
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XIX ƏSRİN SONU-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ ŞİMALİ AZƏRBAYCANDA 
MAARİFÇİLİK HƏRƏKATI 

Nüşabə Məmmədova1 

XIX-XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan xalqının müstəqillik uğrunda mübarizəsinin 
mühüm dövrlərindən biridir. İslahatlardan sonrakı çar Rusiyasında baş verən əsaslı 
ictimai-siyasi və iqtisadi dəyişikliklər məcrasında Azərbaycanda meydana gəlmiş sahib-
karların görkəmli nümayəndələri, onların ideoloqları və ziyalılar bütün imkanlardan isti-
fadə edərək xalqın milli şüurunun oyanması, maariflənməsi, siyasi mədəniyyət səviy-
yəsinin yüksəlməsi, vətəndaşlıq hüquqlarından tam həcmdə istifadə etməsi üçün müba-
rizəyə başçılıq etdilər. Avropa və Rusiyada təhsil almış azərbaycanlı gənclərin maarif-
çilik və ictimai-siyasi həyatda böyük fəallığı dövrün səciyyəvi cəhətlərindən biri idi. 

XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq maarifçilik sahəsində əsaslı dönüş başlandı. 
Görkəmli ziyalılar və ictimai xadimlər A.A.Bakıxanov, M.F.Axundov, H.B.Zərdabi və d. 
xalqımızın maarifləndirməsi uğrunda apardıqları mübarizə keçmiş şərq təhsil sistemindən 
müasir tədris məktəblərinin yaradılması istiqamətinə yönəldilməsini qaçılmaz etdi. Bu, 
tədricən öz müsbət nəticələrini verməyə başladı. Məxsusi qeyd etmək istərdik ki, həmin 
sahədə ilk addım H.B.Zərdabinin adı ilə bağlıdır. Məhz onun təşəbbüsü və böyük 
mübarizəsi nəticəsində Azərbaycanda dövrün müasir tələblərinə uyğun məktəblərin 
açılması, istedadlı, lakin oxumaq üçün maddi vəsaiti olmayan məktəbyaşlı uşaqların 
təhsilə cəlb olunması, onlara ibtidai təhsil verilməsi və sonrakı təhsil pillələrində 
himayədarlıq edilməsi məqsədilə ilk müsəlman xeyriyyə cəmiyyətinin – “Təhsil alan 
müsəlman uşaqlarına kömək cəmiyyəti”nin əsası qoyuldu. Cəmiyyətin fəaliyyətə 
başlaması barədə çarın Qafqazdakı canişini tərəfindən hüquqi sənədlərlə rəsmiləşdiril-
məsi bu sahədə ən böyük uğurlu addım hesab olunur. 

Bu dövrdə Azərbaycanın qabaqcıl ziyalılarının ana dilində məktəblərin açılması 
uğrunda apardıqları mübarizənin mütərəqqi  əhəmiyyəti olmuşdur. Bu baxımdan uşaqlara 
öz ana dilində müasir təhsil vermək məqsədini həyata keçirən ilk maarifçilərdən biri kimi 
Seyid Əzim Şirvaninin (1835-1888) xidmətlərini qeyd etmək lazımdır. Onun 1874-cü 
ildə Şamaxıda açdığı yeni üsullu məktəbdə uşaqlar Azərbaycan dilində təhsil almaqla 
bərabər, fars və rus dillərini öyrənir, eləcə də elmin digər sahələri-tarix, coğrafiya, hesab 
və digər fənlər üzrə ibtidai bilik alırdılar (3, s.349; 8, s.35; 11, 195). Görkəmli satirik-şair 
M.Ə.Sabir bu məktəbdə təhsil almışdır. 

XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda xalq maarifinin inkişafında “rus-müsəl-
man” məktəblərinin də xüsusi xidmətləri olmuşdur. Bu təhsil müəssisələri özünün 
quruluşu, təşkilinin orijinallığı baxımından azərbaycanlılara məxsus və dövrün müasir 
pedaqoji tələblərinə uyğun olan tədris ocaqları idi. Bu məktəblərdə dərslər rus dilində və 
Azərbaycan dilində keçirilirdi (9, 36).  

                                                 
Nüşabə Ələsgər Məmmədova – t.ü.f.d. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun böyük elmi işçisi  
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Azərbaycan ərazisində ilk “rus-müsəlman” məktəbi 1875-ci ildə Yelizavetpol 
quberniyası Qazax qəzasının  Salahlı kəndində T.Mamleyev tərəfindən açılmışdır (4, 
s.83; 8, s.36). Bundan bir müddət sonra 1887-ci ildə Bakıda Sultan Məcid Qənizadə 
(1866-1937) və Həbib bəy Mahmudbəyov (1864-1928) tərəfindən əsası qoyulan “rus-
müsəlman” məktəbi azərbaycanlı uşaqlarına xüsusi ibtidai təhsil vermək məqsədi üçün 
nəzərdə tutulmuşdur.  Məktəbdə Azərbaycan, rus və fars dilləri, o cümlədən hesab və 
şəriət fənləri tədris olunurdu. Azərbaycan dilinin tədrisinə xüsusi üstünlük verən bu tədris 
müəssisəsinə azərbaycanlıların marağı gündən-günə artmaqda idi. Fəaliyyətə başladığı ilk 
gündə cəmisi 15 şagirdi olan məktəb, on gün ərzində 76 şagirdi özündə cəmləşdirdi (9, 
s.37). Senator Kuzminskinin Bakıda və Bakı quberniyasında apardığı yoxlamalara dair 
sənədlərdə bildirilir ki, məktəbin müəllim heyəti və şagirdlər ancaq müsəlmanlardan 
ibarət idi (6, s.408).  

Xüsusilə Azərbaycan dilinə üstünlük verən “rus-müsəlman” məktəbləri əhalinin 
buraya olan marağını artırırdı. Məktəbin fəaliyyətə başlaması ilə, yerli əhalinin şəhərdə 
mövcud olan digər təhsil müəssisələrinə-istər hökumət tərəfindən açılan və yalnız rusca 
verilən təhsilə, istərsə də dini məktəblərə olan marağı azalır, bu məktəbə istiqamətlənir-
dilər. Bakıda açılan bu məktəbin nüfuzu artdığından 1891-ci ildə Bakının müsəlman 
əhalisi 150 nəfərinin imzası ilə şəhər bələdiyyə idarəsinə bu tipli məktəblərin sayının 
artırmaq xahişi ilə müraciət etdi. Bakı şəhər duması Bakıda rus-müsəlman məktəblərinin 
sayının artırılmasına qərar verdi (14, s.83). 

Beləliklə, Dumanın qərarı ilə 1891-ci ildə iki, 1892-ci ildə isə daha bir “rus-
müsəlman” məktəbi açıldı. Bundan sonra şəhər bələdiyyə idarəsi 1896-cı ildə dördüncü 
və beşinci, 1899-cu ildə altıncı və yeddinci, 1900-cü ildə səkkizinci və doqquzuncu, 
1901-ci ildə onuncu “rus-müsəlman” məktəblərini açdı (9, s.45). 1905-ci ildə bu 
məktəblərdə 740 şagird təhsil alırdı (5, s.43-45). 

XIX əsrin sonlarında İrəvanda da «rus-müsəlman» məktəbləri açılmışdır. 1898-ci 
ildə İrəvanda və Böyük Vedidə, 1905-ci ildə isə Qəmərlidə «rus-müsəlman» məktəbləri 
açılmışdır. 1914-cü ilin yanvarına olan məlumata görə Qərbi Azərbaycanda 15 «rus-
müsəlman» məktəbində 911 şagird təhsil alırdı. Həmin məktəblərdə oxuyan qızların sayı 
60 nəfər, dərs deyən müəllimlərin sayı isə 39 nəfər olmuşdur (1, s.11). 

XIX əsrin sonunda İrəvanda açılan ilk «rus-müsəlman» məktəblərinə birinə 
maarifpərvər, dövrünün tanınmış ziyalılarından olan Haşım bəy Nərimanbəyov rəhbərlik 
edirdi. Bu məktəblərdə Azərbaycan dilini Mirzə Məmməd Vəli Qəmərlinski, şəriət 
dərsini isə Axund Mirzə Abdulla Qazıyev deyirdi (1, s.12; 2, 52-53). 

XX əsrin əvvəllərində azərbaycanlılar üçün nəzərdə tutulmuş “rus-müsəlman” 
məktəblərin mövcudluğu Bakı quberniyasında savadın nisbətən yayılmasına kömək 
edirdi. Lakin ümumiyyətlə Şimali Azərbaycanda mövcud olan məktəblər əhalinin təhsilə 
olan tələbatını ödəmək üçün kifayət deyildi və əhali arasında savadsızlıq kifayət qədər 
geniş miqyasda qalmaqda idi. 

XX əsrin başlanğıcında Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatının, çarizmin 
müstəmləkə əsarətindən xilas olmaq uğrunda mübarizəsinin genişlənməsinə, ictimai-
siyasi həyatda baş verən dəyişikliklər mədəni həyatda, o cümlədən maarif sahəsində də 
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öz təsirini göstərirdi. Artıq 1905-1906-cı illərdə Azərbaycanın qabaqcıl nümayəndə-
lərinin və ziyalılarının xalq maarifini inkişaf etdirmək, əhali arasında savadsızlığın aradan 
qaldırılması və bununla da xalqın əsrlər boyu davam edən gerilik buxovlarından azad 
edilməsi üçün maarif cəmiyyətləri yaratmaq cəhdləri daha da artdı. 

XX əsrin əvvəllərində gərgin ictimai-siyasi şəraitdə çar hökuməti bəzi güzəştlərə 
getmək məcburiyyətində qaldı. 4 mart 1906-cı ildə “Cəmiyyətlər və ittifaqlar haqqında 
müvəqqəti qaydalar” təsdiq olundu. Bu fərmanın nəşrindən sonra Rusiyanın digər 
ərazilərində olduğu kimi Azərbaycanda da mədəniyyət, maarif istiqamətində canlanma 
hiss olunmaqda idi. Bu sahədə atılan hər bir addım milli siyasi şüurun oyanmasına çalışır 
və bu məqsədlə müxtəlif adlar altında bir sıra milli ictimai təşkilatlar yaradılırdı (10).  

Həmin dövrdə fəaliyyət göstərən milli-ictimai təşkilatların Nizamnaməsində əhali 
arasında ana dilində savadın yayılması, ibtidai, orta və ali təhsil müəssisələrində təhsil 
alan, istedadlı, lakin imkansız ailədən olan və yaxud valideyn himayəsindən məhrum 
olmuş kimsəsiz müsəlman uşaqların himayəyə alınması, onların ibtidai təhsil almalarına, 
sonrakı illərdə təhsillərini orta və ali təhsil müəssisələrində davam etdirmələrinə qayğı 
göstərilməsi, tələbələrin təhsil haqqı və digər zəruri ehtiyaclarının ödənilməsi, Azərbay-
can dilinin və ədəbiyyatının inkişafına qayğı göstərmək, əhali arasında dini xurafata qarşı 
mübarizə aparmaq, İslam dininin düzgün təbliği üçün ruhani məktəb və mədrəsələri 
kökündən dəyişmək və yenidən təşkil etmək, yeni ruhani mədrəsəsi, müəllim institutu və 
digər ali təhsil müəssisələri açmaq, kitabxana və qiraətxana açmaq və digər təhsil 
müəssisələrinin təşkil edilməsini nəzərdə tutulurdu. 

XX əsrin əvvəllərində görkəmli ziyalılar və sahibkarlar tərəfindən yaradılmış milli-
ictimai təşkilatlar bütün Azərbaycan ərazisində, o cümlədən Cənubi Azərbaycanda, 
Dərbənddə, Bakı, Yelizavetpol (Gəncə) və İrəvan quberniyalarının ayrı-ayrı qəzalarında 
savadın mütəşəkkil formada yaymaq ənənəsinin başlanğıcını qoydu və Azərbaycanın 
görkəmli ziyalılar tərəfindən hazırlanmış təhsil layihəsini həyata keçirərək əsil xalq 
maarifinin inkişafında ciddi rol oynadılar.  

Azərbaycan milli-ictimai təşkilatlarının maarifçilik sahəsində həyata keçirdiyi 
layihələrin miqyası olduqca geniş idi. Bu təhsil layihələrin həyata keçirilməsi təkcə 
Azərbaycan ərazisi ilə məhdudlaşmırdı. I Dünya müharibəsi illərində Türkiyə sərhədlə-
rindən, müharibədə öz valideynlərini itirmiş minlərlə kimsəsiz türk uşaqları məhz bu 
təşkilatlar, xüsusilə “Bakı müsəlman xeyriyyə cəmiyyəti”nin təşkilatçılığı ilə yığılaraq 
Azərbaycana gətirilmişdir. Uşaqların təhsil almalarına, hər hansı bir sənətə sahib 
olmalarına xüsusi qayğı göstərilərək, onlar üçün Bakıda, Gəncədə, Şuşada, hətta 
sərhədlərə yaxın olan digər ərazilərdə - Ərdahanda, Gağızmanda, Oltıda və digər yerlərdə 
uşaq evləri açılmış. Burada həmin uşaqlara təhsil almalarına, həmçinin tibbi cəhətdən  
qayğı göstərilirdi. Bütün bunlarla yanaşı, müxtəlif hallarda Rusiyanın mərkəzi şəhərlərinə 
və digər ərazilərə aparılmış kimsəsiz türk uşaqları yığılaraq Azərbaycana gətirilmişdir 
(12; 13, s.190-197). 

Yuxarıda deyilənlərlə yanaşı həmin dövr Azərbaycan cəmiyyətində belə bir hal da 
diqqəti cəlb edir. Belə ki, bir tərəfdən çarizmin müstəmləkə siyasəti səbəbindən, digər 
tərəfdən isə elə bu siyasətin yaratdığı dini xurafat şəraitində Azərbaycan qadınlarının 
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ictimai həyatda öz rolunu göstərmək işində böyük məhdudiyyətlər mövcud idi. Lakin 
bütün çətinliklərə baxmayaraq ölkənin ziyalı xanımları nəinki Azərbaycanda, hətta ondan 
xaricdə də, o cümlədən Rusiyanın mərkəzi şəhərlərində yaşayan azərbaycanlı qadınları-
nın elmə və təhsilə yiyələnmələri sahəsində müxtəlif tədbirlər təşkil edirdilər.  
Tərəqqipərvər ziyalı qadınlardan olan Xurşud xanım Vəzirovanın başçılığı altında 
Peterburqda, neft sahibkarı, mesenat Şəmsi Əsədullayevin həyat yoldaşı M.P.Əsədul-
layevanın Moskvada fəaliyyət göstərən milli ictimai cəmiyyətin həmin şəhərlərdə 
yaşayan azərbaycanlı qız uşaqları üçün ibtidai məktəb açılması, azərbaycanlı qadınları 
arasında savadın yayılması sahəsində, o cümlədən kitabxanaların və qiraətxanaların 
təşkili sahəsində mühüm işlər həyata keçirməsi olduqca təqdirəlayiqdir.(12)  

Beləliklə, XIX əsrin ikinci yarısı - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda maarifçilik 
hərəkatı xalq təhsilinin inkişafına öz müsbət nəticələrinin verdi. Azərbaycanın görkəmli 
ziyalılarının və sahibkarların bu sahədə həyata keçirdikləri layihələr, o cümlədən milli-
ictimai təşkilatların yaradılması, ana dilində yeni tipli təhsil müəssisələrinin açılması və 
digər layihələr xalqın maariflənməsində, siyasi mədəniyyət səviyyəsinin yüksəldil-
məsində böyük rol oynadı.  
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N. А.Mamedova 

EDUCATIONAL MOVEMENT IN NORTHERN AZERBAIJAN IN THE END OF XIX IN THE 
BEGINNING OF XX CENTURIES 

SUMMARY 

The end XIX-has begun the XX centuries is the major stage on a way to independence Northern 
Azerbaijan. The big contribution to this process was brought by national bourgeoisie and the intelligency 
development of education among Azerbaijanians became which basic contribution. Opening of schools, 
the edition of newspapers, creation of charitable societies were the important steps to this direction. 
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Н.А.Мамедовa 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СЕВЕРНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ В КОНЦЕ XIX –В 
НАЧАЛЕ XX ВВ. 

РЕЗЮМЕ 

Конец XIX –начало XX веков является важнейшим этапом на пути к независимости Северного 
Азербайджана. Большой вклад в этот процесс внесли национальная буржуазия и интеллигенция, 
основным вкладом которых стало развитие просвещения среди азербайджанцев. Открытие школ, 
издание газет, создание благотворительных обществ являлись важными шагами в этом 
направлении. 

Ачар сюзляр: щярякат, маарифчилик, буржуазийа, зийалылыар, ъямиййят 
Keywords: movement, enlightenment, bourgeoisie, intelligency, society 
Ключевые слова: движение, просветительство, буржуазия, интеллигенция, общество 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ЦАРИЗМА В ИРЕВАНСКОМ РЕГИОНЕ – ЗАЛОЖЕНИЕ ОСНОВЫ К 
ОТТОРЖЕНИЮ ЕГО ОТ СЕВЕРНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА В НАЧАЛЕ  

ХХ ВЕКА 

Фуад Тагиев1 

После завоевания Россией азербайджанских ханств – Иреванского и Нах-
чыванского – для управления этими территориями в октябре 1827 г. под 
председательством генерал-лейтенанта Красовского было образовано Временное 
Правление, состоявшее из грузинского епархиального архиепископа армянской 
церкви Нерсеса, который в этот период фактически руководил всеми делами 
церкви, и коменданта Иреванской крепости (2, т.VII,док.№432,с.480-481). В своих 
отношениях в Петербург весной 1828 г. главнокомандующий на Кавказе Паскевич 
писал, что это Правление, «если что либо и делало, то по тем только предметам, в 
коих принимал участие сам архиеп. Нерсес» (2, т.VII,док.№436,с.486). «Дела по 
большей части начинались записками архиеп. Нерсеса и оканчивались исполне-
нием по резолюциям ген.-л. Красовскаго, всегда согласным с мнением архиепи-
скопа….Вообще одни Армяне, или те, которые прибегали с просьбами к архиеп. 
Нерсесу, получали удовлетворения» (2, т.VII,док.№438,с.488). Дошло до того, что 
«лучшие люди» из азербайджанцев, придя к Паскевичу, просили позволения 
переселиться в каджарский Иран, «дабы избавиться только влияния» Нерсеса, «ибо 
во всех делах по области руководствовала несправедливость и одна воля сего 
архиепископа» (2, т.VII, док. №214, с. 259-260). Для исправления положения было 
учреждено новое Правление под председательством генерал-майора, князя Чавча-
вадзе, состоявшее из двух военных и двух «почетнейших» жителей из азербайд-
жанцев и армян с правом совещательного голоса. Нерсес был отстранен от участия 
в его деятельности. Паскевич признавал одной из своих ошибок привлечение его к 
управлению (2, т.VII, док. № 438,с.489,491). Причиной удаления Нерсеса из 
правления, на наш взгляд, было не столько восстановление главнокомандующим 
справедливости в делах управления регионом, знавшего еще до назначения 
архиепископа в Правление «уже отчасти» о его намерениях (2, т.VII, док. № 214, с. 
259), а то, что Нерсес вел себя независимо от высшего краевого начальства, читай, 
Паскевича, желанием его «выставить себя как-бы главою и начальником всего 
Армянскаго народа» и притязаниями на доходы и имущество, не принадле-
жавшими армянской церкви (2, т.VII, док. № 211, с. 254-255), что считалось уже 
крамолой и шло вразрез с политикой царских властей в крае. 

21 марта 1828 г. вместе с Манифестом «Об окончании войны с Персией и о 
заключении между Россией и Персией мира» (9, т.III, № 1887, с.271) последовал 
Высочайший указ Правительствующему Сенату (распубликован Сенатом 27 марта) 
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о наименовании завоеванных Иреванского и Нахчыванского ханств Областью 
Армянской с включением ее в императорский титул (9, т. III, № 1888, с.272). В 
указе оговаривалось, что «об устройстве сей области и порядке ея управления» 
Сенат «в свое время» получит надлежащие повеления (9, т. III, № 1888, с .273). 
Образовывалась новая административно-территориальная единица под новым 
наименованием (топонимы Иреван и Нахчыван остаются, но в виде названий 
округов и городов – Ф.Т.), чего не наблюдалось в отношении других  завоеванных 
азербайджанских ханств, даже после их ликвидации, исключая Гянджу, также 
подвергшейся топонимическим изменениям, что, однако, было связано с оказанием 
сопротивления этим ханством и завоевания его в числе первых. Привлекает 
внимание синхронизация принятия этого указа с изданием манифеста о 
заключении Туркменчайского трактата, по условиям которого эти ханства были 
выключены в состав Российской империи. Это можно объяснить следующими 
причинами. Первая и главная, на наш взгляд, причина столь спешного издания 
этого указа – желание царских властей ускорить процесс переезда персидских 
(впоследствии, как оказалось, и турецких армян) в пределы нового образования и 
дать этому официальную почву, т.е. создание области являлось политическим 
актом и не было продиктовано какими-либо историческими, географическими и 
т.п. причинами. Царские власти были заинтересованы в заселении этого региона 
христианами, который должен был играть роль буфера между Россией и соседними 
Ираном и Турцией, что отмечалось и в вышеприведенном манифесте – «оградить 
Империю естественными и безопасными пределами, … и … отдалить навсегда все 
причины к ея (войны – Ф.Т.) возобновлению … сем единственно виде взираем … 
на пользу приобретеннаго … края» (9, т.III,№1887,с.272), а также в финансовых 
возможностях переселенцев, в которых их уверяли армяне. Так, к примеру, 
Паскевич в своем секретном донесении в Петербург отмечал, что Нерсес  «при 
самом начале» войны «безпрестанно» утверждал, что «коль скоро» ханства будут 
заняты русскими войсками, то «тотчас»  явятся  «тысячи» армян из Персии, Турции 
и «даже из Индии» «со всеми богатствами» (2, т.VII,док.№214,с.260). И.Шопен в 
своем обозрении Армянской области замечал, что армянские переселенцы из 
Персии «денег к нам не привезли и все крайне бедны» (11, столб.877). 
«Заигрывание» царизма с армянскими деятелями проявилось и в тексте цитирова-
вшегося выше манифеста, в котором Иреванское и Нахчыванское ханства шли как 
«часть древней Армении» (9, т.III, №1887, с.272). Создание области под этим 
названием должно было держать в напряжении и власти Османской империи, 
учитывая соседство области с турецкими землями, на которые претендовали 
армяне и в их лице Российская империя. Особенно это было важно с точки зрения 
взаимоотношений с армянской церковью и влияния на Эчмиадзинский католи-
косат. Включение же в титул царя нового наименования (обновленный титул был 
утвержден 25 марта 1828 г.1– Ф.Т.) должно было свидетельствовать о величии 

                                                 
1 Император шел как «…Государь Иверския, Карталинския, Грузинския и Кабардинския земли, и 



 152 

империи и самодержца, принявшей под свое крыло армянский народ, о 
«древности» «восстанавливаемой армянской государственности» которого тверди-
ли царскому двору армянские идеологи, вроде Лазаревых и Аргутинских-Долго-
руких. Однако, как показали последующие события, это «восстановление» не 
входило в планы царизма или же оно отпало под влиянием обстоятельств внешне- 
и внутриполитического характера. Армянский автор З.Т.Григорян отмечал, что в 
конце XVIII – начале XIX в. идея создания самостоятельного армянского государ-
ства под протекторатом России, не найдя поддержки у самодержавия, отпала и в 
качестве насущной задачи была выдвинута программа присоединения «Армении» 
(имеются в виду азербайджанские земли – Ф.Т.) к России (4, с.62). О том, что в 
Петербурге не хотели делиться с кем-то бы ни было своим новым приобретением, 
можно судить и по тексту «проекта правил» по управлению регионом, составлен-
ного в декабре 1827 г. в столице по поручению императора. Заметим, что работа 
над составлением этих правил началась «еще» прежде получения донесения 
Паскевича о сделанных им по этому поводу распоряжениях. Согласно этому 
проекту, для управления учреждалось, «при первой возможности», «особое 
управление» под руководством военного начальника (2, т.VII, док. № 435, с.482). 
Именно ссылаясь на пункты этого проекта, Паскевич отстранил Нерсеса от 
управления, т.е. от «мирских дел» (2, т.VII, док. № 438, с.489), так как последнему 
полагалось предоставить лишь управление «духовными делами» армян под 
«верховным руководством» католикоса (2, т.VII, док. № 435,с.483). Представляет 
интерес и письмо Паскевичу из Петербурга в июне 1828 г. по поводу  подозрений 
императора относительно действий Нерсеса, который, судя по донесениям 
Паскевича, «может быть» «питает какие либо секретные замыслы и намерения 
(курсив наш – Ф.Т.) на счет присоединенных к России областей» и запроса на этот 
счет императором мнения Паскевича (2, т.VII, док. № 209, с. 253). Спешность, с 
которой был издан царский указ об образовании области, усматривается и по его 
пункту, связанному с управлением ею, оставленному, говоря языком указа, на 
«свое время», хотя уже имелся упомянутый выше проект.  

Лишь 10 сентября 1829 г. царем был утвержден временный штат по 
управлению областью (9, т.IV, № 3144, с.642.). Начальник области должен был 
быть из военных генералов. Было исключено присутствие в управлении 
представителей населения с совещательным голосом (9, т.IV,к №3144,с.25-27), что 
предусматривалось вышеуказанным проектом (2, т.VII,док.№435,с.482-483) и было 
применено на практике Паскевичем. Это изъятие, ущемлявшее права азербайд-
жанцев – коренных жителей этого региона могло быть сделано с целью 
недопущения влияния армян, подразумевая церковь, на управление областью после 
событий с Нерсесом. Однако эта политика, если таковая и была, не мешала 
назначению здесь на высшие военные и гражданские должности армян, 

                                                                                                                                                             
Армянския области…» (9, т.III, №1897,с.331). 
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находившихся на царской службе, которых власти, вероятно, считали, учитывая их 
нахождение под «присягой», более «безопасными». 

В начале января 1830 г. начальство над областью поручается генерал-майору 
князю В.О.Бебутову (2, т.VII, док. № 452, с.497), остававшегося на этом посту 
вплоть до введения гражданского управления в крае. Назначение армянина, 
владевшего, по собственному признанию, азербайджанским языком (2, т.VII, док. 
№454, с.498), было связано с планами Паскевича. Паскевич писал о нем в 
Петербург: «…Бебутов, воспитывавшийся в России и давно уже находящийся в 
службе нашей, всегда вел себя примерно…Фамилия князей Бебутовых всегда была 
предана правительству нашему». Это цитата из секретного донесения Паскевича 
главноуправляющему духовными делами иностранных исповеданий Блудову от 31 
декабря 1829 г., в котором он сообщает об образовании особого секретного 
комитета для составления проекта об устройстве управления делами армянской 
церкви, куда был включен и Бебутов вместе с тремя другими членами (2, 
т.VII,док.№229,с.282). Бебутов употреблялся Паскевичем для сношений с 
эчмиадзинским духовенством, являясь активным участником всех событий (2,т.VII, 
док. №№ 233-236, 239-241, 246, 248, 251). Паскевич, не оставаясь в долгу, в своем 
предписании от 26 января 1831 г. писал ему: «Мне приятно изъявить в.с. 
благодарность за благоразумие (курсив наш – Ф.Т.), оказанное вами в порученных 
вам делах духовенства Армянскаго. … уверен, что и впоследствии вы будете 
действовать с тем-же усердием, соображаясь в точности с видами правительства» 
(2, т.VII,док.№248,с.303). В словах главнокомандующего проскальзывает недове-
рие, которое было точно и ярко отмечено сменившим Паскевича на его посту 
бароном Розеном. В письме военному министру он, давая оценку своим 
подчиненным, и, упоминая Бебутова в одном ряду с теми, чья деятельность барона 
не удовлетворяла, говорил: «…в Армянской области кн. Бебутов был-бы во всех 
отношениях хорош, если-бы не был Армянином» (2, т.VIII,док.№5,с.21). Бебутов и 
при Розене продолжал выполнять подобные поручения (2,т.VIII,док.№ №176, 197, 
201). Заметим, что летом 1828 года по приказу Паскевича комендантом Иревана 
был также назначен армянин, подполковник князь Аргутинский-Долгорукий, 
являвшийся к тому же старшим членом комитета переселения армян (2, т.VII, док. 
№ 614, с.640), и, по определению Грибоедова, побывавшего в Иреване, «слишком 
горячо» вступавшийся за интересы своих сородичей (2, т.VII, док. № 623, с.648). 
Позднее Паскевич отзывался об Аргутинском-Долгоруком, как о человеке, 
который «совершил переселение» армян, называя действия полковника Лазарева, 
которому было поручено это дело, «наглостью» «приписывать себе чужия заслуги» 
(2, т.VII, док. № 693,с.702). 

В июне 1833 г. было высочайше утверждено новое положение по управлению 
областью, лейтмотивом которого являлось расширение полномочий начальника 
области, т.е. Бебутова, и устранение принципа коллегиальности (9, т.VIII, отд. 
первое, № 6282, с.374-375). Как отмечал Шопен, он был устранен во всех 
присутственных местах, исключая провинциальные суды, и исполнения произво-
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дились по резолюциям председателей (11,столб.461). Именно Бебутов и грузин-
ский князь армянского происхождения Палавандов1 (он состоял по особым 
поручениям при бароне Розене; впоследствии – грузинский гражданский губерна-
тор), который в конце 1832 г. был послан для обозрения области, являлись 
инициаторами и фактически авторами нового положения (2, т.VIII,док.№389,с.511). 
Их доводы (2, т.VII,док.№454,с.497-502; т.VIII, док.№296,с.431,№388,с.504-508, 
№389,с.508-511) нашли поддержку у Розена, который являлся сторонником т.н. 
«военно-народного управления» (8, с.19). Розен признавал «единственно свойст-
венным сей области» порядком управления тот, который существовал в т.н. 
мусульманских провинциях, «именно военный», сосредоточивающий власть реше-
ния дел в лице начальника области, с устранением всех излишних форм, «которые 
возбуждают только неудовольствия и недоверенность в народе невежественном, 
привыкшем к азиатскому, всегда единовластному и скорому способу управы» (6, 
док. №22, с.260, 263). В вышеописанных условиях приобретало особое значение, 
кто руководит областью, тем более в условиях политизации идущих здесь 
процессов, что неизбежно должно было приводить к злоупотреблениям властью. 
Так, в январе 1841 г. военным министром кавказскому начальнику генералу 
Головину была объявлена воля императора «по предмету возстановления 
благоустройства» в пределах бывшей области. Головин в апреле 1841 года 
рапортовал о ситуации в области и собранных сведениях о злоупотреблениях здесь, 
в которых «глас народа» винил управляющего областью полковника Сумбатова11. 
Примечательно мнение Головина о том, что «первое и важнейшее из препятствий» 
к «благоденствию» жителей области, заключалось в «началах прежняго 
управления», устранившееся с введением новой системы управления в крае (2,т. 
IX, док. № 181,с.155-156). Таким образом, геополитические причины, а точнее, 
мотивы, образования области, несомненно, политизировали все нововведения в 
системе управления и перемещения должностных лиц вне зависимости от 
приоритетов и намерений кавказского начальства, что отражалось, так или иначе, 
на социально-экономической жизни региона и приводило к коренным и 
необратимым изменениям во всех структурах общества. 

В 1840 г. императором было утверждено «Учреждение для управления 
Закавказским краем». Армянская область ликвидировалась и входившие в нее 
провинции вошли в состав новообразованной Грузино-Имеретинской губернии (9, 
т.XV, отд.первое, №13368, с.237). Думается, это не было следствием механической 
перекройки административных границ. На наш взгляд, царские власти этим 
«избавлялись» от своего политизированного детища, наличие которого, вероятно, 
уже не входило в их планы. В пользу этого предположения свидетельствует и то, 
что сохранялись историко-географические названия Грузии и Имеретии, а также 
                                                 
1 «Павленовы и Палавандовы – древняя грузинская княжеская фамилия (в Горийском уезде)» происходили 
«по преданью» от армян; Павленовы раньше назывались также Долгорукими (12, с.354). 
** Сумбатовы – «один из древних грузинских княжеских родов (в Горийском уезде), происходят, по 
преданью, от армян» (12, с.355). Сумбатовы являлись также близкими родственниками Лазаревых  (3, с.6). 
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наличие проекта Паскевича по преобразованию административно-территориаль-
ного устройства Южного Кавказа, где Армянская область шла отдельно от 
предполагавшейся к образованию Грузинской губернии (2, т.VII,док.№47,с.37-38). 

По указу императора в июне 1849 г. «во внимании к представлению» 
кавказского наместника, «признавая полезным и необходимым, для успешнейшаго 
движения дел и удобнейшаго управления», в крае образовывалась новая губерния. 
Иреван назначался губернским центром, «а потому» новую губернию указывалось 
называть «Эриванскою» (9, т.XXIV, отд. первое, док. № 23303, с. 311-312). Образо-
вание губернии было объективным событием, так как древние азербайджанские 
города Иреван, Нахчыван, Ордубад и в целом регион, будучи в составе других 
административно-территориальных образований края, были отрезаны от остальных 
азербайджанских земель. Интерпретация этого вопроса армянскими авторами 
свидетельствует о том, что ликвидация области лишила армян исходной точки для 
осуществления своих замыслов по созданию на азербайджанских землях своей 
государственности. Так, в армянском издании по истории Иревана говорится: 
«Включение в территорию других губерний территории… области находилось в 
вопиющем противоречии с местными условиями. Необходимо было и эту 
обширную область, представляющую историческую и экономическую общность, 
признать губернией, несмотря на то, что образование последней исходило не из 
социально-экономических условий края, а из военных, политических, финансовых 
и колонизаторских интересов царского самодержавия» (1,с.149). Кавказский 
наместник князь Воронцов в рапорте царю, комментируя образование губернии, и, 
называя азербайджанские земли «важной частью древней Армении», также 
говорил о том, что Армянская область, с преобразованием «только» в Иреванский 
уезд, «не могла не терпеть нужды и потери от недостаточнаго для оной уезднаго 
управления» (2, т.Х, Отчет князя М.С.Воронцова за 1849-1851 годы, с.875). 
Составитель военно-статистического описания Иреванской губернии капитан 
Генштаба империи барон Услар писал о «искусственном образовании» губернии 
«по административным соображениям»(10, с.49). Факты свидетельствуют о том, 
что образование губернии могло произойти при участии армянских лоббистов. Как 
известно, Иреванская губерния была образована позже, чем остальные губернии. С 
середины 40-х гг. во главе армянской церкви стоял тот самый Нерсес (2, 
т.IX,док.№602,с.715; т.XI, док.№21,с.28-29), имевший покровителей в центре 
империи в лице Лазаревых и других (2, т.VII,док.№236,с.290; т.VIII,док. №.198, 
с.279). Нерсес и чета Воронцовых – Михаил Семенович и Елизавета Ксавериевна – 
вели частную переписку, которая была издана в начале ХХ в., что также 
свидетельствует об уровне и характере взаимоотношений этих лиц (5, на 1917 г., 
объявления). Начальником гражданского управления краем с 1847 года являлся 
также известный уже нам Бебутов в чине генерал-лейтенанта (5, на 1849 г., 
кавказский адрес-календарь, с.7; на 1889 г., отдел II, Приложения, Краткие 
биографии деятелей Кавказа, с.3), которому наместник, по собственному 
признанию, был обязан «успеху» в «преобразовании гражданственности» (2, т.Х, 
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Отчет князя М.С.Воронцова за 1849-1851 годы, с.875). По словам Воронцова, 
«пламенное усердие», «знание края» и «верный взгляд на предметы» Бебутова 
помогали в его деятельности (2, т.Х,  Отчет князя М.С.Воронцова за 1849-1851 
годы, с.875). Как отмечал автор исторического обзора учреждений края, в 1848 
году Воронцов ввиду «потребности в ближайшем сотруднике» по управлению 
гражданской частью «предоставил» начальнику гражданского управления 
«ближайшее управление текущими делами» края «на правах генерал-губерна-
торов», отделив в его непосредственное распоряжение часть своей канцелярии (7, 
с.396), т.е. фактически передал бразды правления Бебутову. 

Таким образом, в результате искусственного создания после завоевания 
региона и включения его в состав Российской империи доминанты армян по 
отношению к коренному населению – азербайджанцам, выделение региона – 
азербайджанских земель – в губернскую единицу сыграло в конечном итоге свою 
роковую роль во время распада Российской империи. Начало ХХ века, как 
известно, характеризуется интенсификацией общественно-политической жизни 
империи. На этом фоне противозаконная и антигосударственная, в т.ч. террори-
стическая, деятельность всевозможных армянских гуманитарных и политических 
организаций была направлена на организационное и идеологическое оформление 
(территория в виде губернии уже имелась) расчленения азербайджанских земель. 
События первой мировой войны, в т.ч. целенаправленное размещение  армянских 
беженцев в пределах Иреванской губернии, создание в ходе войны армянских 
боевых дружин, шаткость царской системы, запутанность политической конъюн-
ктуры после ее крушения, сложность и неоднозначность международной 
обстановки, разрыв связей и нестабильность ситуации на территории, охваты-
ваемой современной Азербайджанской Республикой, а также установившееся в 
результате всех этих перипетий статус-кво в описываемом регионе, довершили 
начавшийся в ходе заигрывания царизма с армянской элитой еще в начале XIX в. 
процесс отторжения региона от Северного Азербайджана. 
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F.Ə.Tağıyev  

ÇARİZMİN İRƏVAN BÖLGƏSİNDƏ İNZİBATİ-ƏRAZİ DƏYİŞİKLİKLƏRİ BÖLGƏNİN XX 
ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANDAN QOPARILMASININ BÜNÖVRƏSİNİN 

QOYULMASI 

XÜLASƏ 

Məqalədə çarizmin İrəvan bölğəsində onun Rusiyanın tərkibinə daxil edildikdən sonra inzibati-
ərazi quruluşunda həyata keçirdiyi tədbirlər araşdırılır. Bu dəyişikliklər burada ermənilərin yerli əhali 
olan azərbaycanlılara nisbətdə süni üstünlüyünün yaradılması ilə birğə XХ əsrin əvvəllərində Rusiya 
imperiyasının süqutundan sonra İrəvan bölgəsinin Azərbaycandan qoparılmasının əsasını qoydu.   

F.A.Tagiev 

ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL TRANSFORMATIONS OF TSARISM TO IREVAN 
REGION – INITIATION BASES TO ITS TEARING AWAY FROM AZERBAIJAN IN THE XX-

TH CENTURY BEGINNING 

SUMMARY 

In article administrative-territorial transformations of tsarism to Irevan region after its inclusion in 
structure of Russia which together with artificial creation here dominants of Armenians in relation to 
indigenous population - to Azerbaijani have laid a basis for its tearing away from Azerbaijan after 
disintegration of Russian empire in the XX-th century beginning are considered. 

Açar sözlər: Azərbaycan, İrəvan, Rusiya, vilayət, quberniya 
Ключевые слова: Северного Азербайджан, Иреван, Россия, область, губерния  
Key words: Azerbaijan, Irevan, Russia, area, province  



 158 

AZERBAYCAN’IN AZATLIĞININ 20.YILINDA TÜRK DÜNYASINDA 
DEMOKRATİKLEŞME FAALİYETLERİ 

Mehmet Saray1 

1- Demokrasinin Anlamı,  
Demokrasi, iktidarı elinde tutanlarla iktidara tabi olanları, idare edenlerle idare 

edilenlerin aynı olduğunu, diğer bir tabirle, halk tarafından kurulan halk hükümetini ifade 
eder. Başka bir deyişle demokrasi, bir ülkedeki işleri halkın yönetmesidir.1 

Demokrasi kelimesi eski Grekçe’de “Demos (Halk)” ve “Kratein (İdare)” 
kelimelerinden yapılmış olan “Demokratia” sözünden türeyip bugünkü şeklini almıştır.2 
Buna göre demokrasi, “Halk İdaresi” anlamına gelir. Ancak “Halk İdaresi” çeşitli 
anlamlarda da kullanılmaktadır. Bu anlamları şöyle sıralayabiliriz :  

a) Gerçek anlamıyla demokrasi, siyasi kararların doğrudan doğruya bütün 
yurttaşların oy çokluğu ile alındığı bir hükümet şeklidir. Bu tür demokrasi, çok kez, “Asıl 
veya Doğrudan Doğruya Demokrasi” adıyla anılır.  

b) Vatandaşlar, siyasi haklarını doğrudan doğruya değil de, seçtikleri temsilciler 
yoluyla kullanırlar. Bu tip yönetim şekline de, “Temsil Demokrasisi” denir.  

c) Demokrasi, bir ülkede yaşayan insanların çoğunluğunun iktidarı elinde 
bulundurduğu bir yönetim şeklidir. Böyle bir yönetimde, azınlığın konuşma, dil ve din 
gibi hakları anayasada güvence altına alınmıştır. Bu yönetim şekline, “Liberal” ya da 
“Meşruti” demokrasi denir.  

d) “Demokratik” sözü çoğunlukla, toplumsal ve ekonomik farkları azaltmak, 
servetin ve gelirin dağılışını düzenlemek amacını güden toplumsal ve siyasal sistemler 
için kullanılır. Burada, toplumda sosyal adaletin gerçekleşmesi için çalışılır. Bu sistemin, 
gerçek yönetim şeklini açıkladığımız ilk üç idare tarzından birine girip girmemesi önemli 
değildir. Bu dördüncü şekil demokrasiye de, “Sosyal” ya da “Ekonomik” demokrasi 
demek daha doğru olur.3  

2-Demokrasinin Temelleri:  
Demokrasinin yaşayabilmesi için en önemli gıda, adalet ve hürriyettir. Demokratik 

yönetim şeklinde, kanunlar karşısında herkes eşit sayılır. Böyle bir yönetim şeklinde, 
yurttaşların konuşma, basın ve din özgürlüğü vardır. Ayrıca, demokrasi, vatandaşlara, 
ülkenin ve halkın dirlik ve düzenini bozmamak şartıyla, hükümete muhalefet etme ve 
tenkit hakkını verir.4 Demokrasi, tek parti sistemi değildir. Başka partilerin de kurulup 
yaşamasına izin verilir. Vatandaşlar, ülkesi ve toplumu için hangi partiyi ve onun 
                                                 
Mehmet Saray – prof.dr., Türkiyə Cümhuriyyəti İstanbul Universiteti 
 
1 Hans Kelsen, Demokrasi, Mahiyeti, Kıymeti, Çev. Edhem Menemencioğlu, İstanbul, 1938, s. 20-21. 
2 Giovanni Sartori, “Democracy”, International Encylopedia of The Social Sciences, Vol. 4, s. 115. 
3 Sartori, a.g.m., s. 113-114. 
4 İlhan F. Akın, Temel Hak ve Özgürlükler, İstanbul, 1971, s. 111. 
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programını faydalı görüyorsa, o partiye serbestçe girip destekleyebilir. Demokraside, soy, 
renk, servet ve ırk gibi özellikler, hiç kimseye başkalarına karşı üstünlük sağlamaz.5 
Demokratik bir yönetimde, bir bilim adamı, hangi alanda çalışırsa çalışsın, kanunlara 
aykırı olmamak şartıyla, görüşlerini serbestçe açıklayabilir. Bilim adamı gerçekleri 
söylediği için herhangi bir baskıya ve takibata uğramaz. Başta bilim ve fikir adamları 
olmak üzere, basın mensupları yanlış ve eksik gördüğü konularda hükümeti serbestçe 
tenkit edebilmeli. Fakat, yapılan tenkitler hakaret şeklinde olamaz. Tenkit yaparken 
doğru ve objektif davranmak esas olmalıdır. Bir hükümet ve devlet adamı tenkit 
edilirken, hem yaptığı başarılı işler dile getirilmeli, hem de eksiklikleri ve yapamadıkları 
anlatılmalıdır.6 Ayrıca, tenkit eden kişi veya parti, tenkit ettiği konuları nasıl 
halledebileceğini açık ve bir program halinde ortaya koymalıdır. Bu şekilde yapılmayan 
tenkitler ve muhalefet, o ülkeye ve insanlarına faydadan ziyade zarar getirir ki, böyle 
zararlı ve yıpratıcı bir şekilde hareket etme hakkına kimse sahip değildir. Böyle bir insan 
ne demokrat olabilir ve ne de vatansever. 

Demokrasiyi yaşatan gıdalardan biri de seçimdir. Demokratik yöntemle idare edilen 
bir ülkede mutlaka demokratik prensiplerden oluşan bir anayasa bulunur. Bu anayasada, 
demokrasinin ana prensipleri çok açık bir şekilde anlatılmalıdır. Bu prensiplerden birisi 
de muayyen aralıklarla (üç ya da dört senede) bir seçim yapılması zaruridir. Yüz kızartıcı 
suç işlememiş herkesin seçilme hakkı vardır. İnsanlar hiç bir baskı altında kalmadan 
seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Halkın seçtiği milletvekilleri halk adına, halkın ve 
ülkenin menfaati için parlamentoda çalışırlar. Seçilen bu milletvekillerinin partileri 
iktidara gelse de gelmese de, milletvekilleri oyunu aldığı halkın refahı ve ilerlemesi için 
çalışmalıdır. Bu çalışmasını da yukarıda tenkit bahsinde anlatıldığı şekilde yapmalıdır. 
Aksi takdirde, milletvekili, demokrasinin ve parlamentonun prestijini sarsar ki, böyle bir 
harekete demokratça tanımını kullanmak mümkün değildir. Bu tip hareketler demokrasiyi 
çabuk yozlaştırır.7 Demokrasinin yozlaştığı ülkelerde ise, istikrarlı kalkınma durduğu 
gibi, ülke ve toplum her türlü menfi gelişmeye açık bir duruma gelir. 

3- Demokrasinin ve Parlamentonun Tarihçesi:  
Sosyal bilimlerin temelini oluşturan tarih bilimi göstermiştir ki, ilkel toplumlarda 

dahi, basit bir şekilde de olsa bir demokrasi sistemi oluşmuştur. Dolayısıyla 
demokrasinin başlangıcı tarih öncesi zamanlara kadar gider. Bugünkü siyasal anlayışa 
göre ilk demokrasi örneği yanlış da olsa, eski Yunanlılarda görülmüştür.  

Eski Yunan şehir devletlerinde görülen bu demokrasi oldukça iptidai idi. Zira 
demokrasi, nüfusu on bini geçmeyen şehirlerde uygulanıyordu. O şehir devletinin 
vatandaşı olmayan herkes barbar idi ve hiç bir demokratik hakka sahip değildi. Ayrıca, 
Yunanlılarda kölelik sistemi de vardı. Yunan asıllı olsun veya olmasın, o şehir devletinin 
surları dışında kalan insanların hiç bir hakkı bulunmuyordu. Halbuki, ilkel bir şekilde de 
olsa demokrasilerde eşitlik prensibi olması gerekirdi. Ayrıca, seçme ve seçilme hakkı 
                                                 
5 Muzaffer Sencer, İnsan Hakları, Ana Kuruluşlar ve Belgeler, Ankara, 1986, s. 61. 
6 Mehmet Saray, Bilimsel Araştırma Yöntemleri El Kitabı, s. 14-17. 
7 Kelsen, Demokrasi, Mahiyeti, Kıymeti, s. 39-54. 
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sadece erkeklere aitti. Yunan demokrasisinde kadınların hiç bir hakkı yoktu. M.Ö. beşinci 
asırda yaşayan Yunan demokrasisi şehir devletlerinin yıkılmasıyla ortadan kalkmıştır.8  

Batı dünyasında eski çağlarda, Yunanlılardan sonra basit bir demokrasi sistemi ve 
parlamento oluşturan ikinci halk grubu Romalılar olmuştur. Romalılarda demokrasi, 
seçimle değil, aileden aileye geçen veya aynı aileden türemiş grupların egemen olduğu 
bir yönetim şeklidir. Ne var ki, Roma’nın yayılması ve topraklarında yaşayan insanların 
sayıca çoğalması nedeniyle bu seçkin aileler grubu diğer insanlar karşısında bir 
aristokratlar sınıfı oluşturmuştur. Fakat zamanla diğer insanlarda “Roma Vatandaşlığı” 
hakkını kazanınca, vatandaşlar arasında bir hak eşitliği olmuştur. İmparatorluk devrinde 
başlayan ve Cumhuriyet döneminde devam eden, daima Roma’yı ve dünyayı yönettiği 
farz olunan ve adına “Senatus Populusque Romanus” denen bir senatonun ortaya 
çıktığını görüyoruz. Bu senatodan başka, Roma devletinin geçirdiği çeşitli değişiklikler 
sonunda halkın devlet işlerinde birinci derecede söz sahibi olması ilkesine dayanan başka 
meclisler de kurulmuş ise, bunlar soylular sınıfının ve imparatorların etkisiyle hiç bir 
zaman demokrasiyi gerçekleştirecek bir fırsat bulamamışlardır.9  

Burada akla şöyle bir soru gelebilir: Acaba bu dönemde Türkler arasında 
demokratça bir hayat olmuş muydu? Türklerin nasıl bir parlamentosu vardı? 

4-Türklerde Demokrasi ve Parlamento Anlayışı  
“Türk Devletlerinde Meclis (Parlamento), Demokratik Düşünce ve Atatürk” 

(1999) adlı araştırmamızda Türklerin kültür ve medeniyet dünyasına en büyük 
katkılarından birinin de hukuk alanında olduğunu anlatmaya çalıştık. Rusçaya da çevrilen 
bu çalışmada, Ana prensipleri adalet, eşitlik, hoşgörü ve insan sevgisi olan Türk 
hukuku (Türk Töresi)’nun uygulanışından “Devlet Meclisi” ile hükümdarın sorumlu 
olduğu ortaya konmuştur. İnsanların dinine, kültürüne ve soyuna bakmadan aynı 
muamele gördüğü Türk devlet idaresinde yaşayan insanların dini ve ırki sebeplerden 
dolayı hiç bir dönemde Türk devlet idaresine karşı itirazda veya isyanda bulunmadıkları 
dile getirilmemiştir.10 

Türk devlet yönetiminde idareciler, halkına hizmet götürmekle yükümlü idiler. Bu 
gerçeği ünlü Türk düşünürü Yusuf Has Hacib, “Kutadgu-Bilig” adlı eserinde Türk 
halkının hükümdardan ve idareciden isteklerinin: a) İktisadi İstikrar, b) Adil Kanun, c) 
Asayiş olarak sıraladıktan sonra hükümdara şöyle seslenmiştir: “Ey Hükümdar, sen 
önce bunları yerine getir, sonra kendi hakkını isteyebilirsin... Ey Hükümdar, iyi 
kanun yap. Yapılan kanuna herkesten evvel kendin riayet et ki, halk da sana 
inansın ve yönetimine itaat etsin”. Yine Yusuf Has Hacib’e göre Türk hükümdarı 
ülkeyi yönetirken kendi öz oğlu, halktan herhangi bir kişi ve Türklerle yan yana yaşamak 
durumunda olan bir yabancıya, hukukun (törenin) prensiplerine göre eşit davranma 

                                                 
8 Sartori, a.g.m., s. 115. 
9 Roma’da Demokrasi ve Meclis Konusunda Geniş Bilgi İçin Bkz., Terrot Reaveley Glover, Democracy in The Ancient World, 
Cambridge, 1927, s. 10-100. 
10 Mehmet Saray, Türk Devletlerinde Meclis (Parlamento) Demokratik Düşünce ve Atatürk, ATAM, Ankara, 1999, s. 4-14. 

Elmi Əsərlər 38-ci cild 



Elmi Əsərlər 38-ci cild 

 161

mecburiyetinde idi.11 Diğer bir ifade ile, Türk devlet yönetiminde yaşayan yabancı 
milletlerin dinlerine, dillerine, örf ve adetlerine daima saygı ve müsamaha gösterilmiştir. 
Bu yönetim şekli ve felsefesi, Türk toplumunda demokratik ve laik düşüncenin temelini 
oluşturmuştur. 

Türk kültürünün ve tarihinin en büyük mütehassıslarından biri olan rahmetli hocam 
Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, yabancı bilim adamlarının görüşlerine de yer verdiği “Türk 
Milli Kültürü” adlı eserinde Türklerin bir çeşit parlamento olarak kullandıkları bir 
“Devlet Meclisi”ne sahip olduklarını ve önemli meseleleri bu mecliste tartışarak 
hallettiklerini ortaya koymuştur.12 Devleti ilgilendiren siyasi, askeri, iktisadi ve kültürel 
meselelerin görüşülüp bir karara bağlandığı bu meclisleri, öneminden ve 
fonksiyonlarından dolayı Batılı bilim adamlarından Fr. Hirth, De Groot, L. Wieger, W. 
Schmidt, B. Szass vb. tarafından da “Devlet Meclisi” veya “Millet Meclisi” (=Rast, 
Reichstag, Nemzefgyüles, Orszagtanacs) olarak tasvir edilmiştir.13 Kısaca, Türkler, 
bugünkü modern anlamda olmasa bile, tarihlerinin ilk devirlerinden itibaren bir çeşit 
Meclis’e, yani parlamentoya sahip olmuşlardır. Kurdukları devletlerin selameti için 
önemli addettikleri siyasi, iktisadi ve kültürel meseleleri bu mecliste tartışarak 
kararlaştırmışlardır. Zaten, Türklerin hayat görüşü olarak kabul edilen hukuk 
prensiplerinin (Türk Töresinin) uygulanışı da başka bir zeminde olamazdı.  

Türkler, Türkistan illerinde kurdukları Karahanlı devleti zamanında büyük ölçüde 
İslamiyeti kabul etmiş, bu dinin ortaya koyduğu adalet, eşitlik, hoşgörü, çalışma ve 
öğrenme prensiplerini kendi hukuk anlayışlarına yakın buldukları için, İslamiyeti 
samimiyetle benimsemiş ve yollarına devam etmişlerdir. İslam dininin, Müslümanlara, 
meselelerini istişare ederek, yani meşveret yaparak, görüşüp tartışarak halletmeleri 
emrine iyi uymuşlar ve kurdukları meclislerde bu demokratça yaşayışı devam 
ettirmişlerdir. Selçuklular döneminde “Divan” ve “Divan-ı Saltanat” (Büyük Divan) 
olarak görülen bu Türk Meclisi, Osmanlılar zamanında “Divan-ı Hümayun” şeklinde 
devam etmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin dışında kalan Türk ülkelerinde, müstakil kaldıkları müddetçe, 
Azerbaycan ve Özbek Hanlıkları döneminde, Kazak ve Kırgız Hanlıklarının Kurultayla-
rında ve Türkmenlerin Maslahatlarında, eski hukuk sistemimizi oluşturan Türk 
Töresi’nin prensipleri çerçevesinde tartışmalar yapılmış ve halkın problemleri çözülmeye 
ve şikayetleri giderilmeye çalışılmıştır. Türk halklarının Oğuzlar olarak bilinen kısmını 
oluşturan Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye halklarının hukukla ilgili problemlerini 
ve Meclis tartışmalarını mümkün olduğu kadar Türk Töresinin prensiplerine göre 
yaptığını görüyoruz. Kazak ve Kırgız kardeşlerimiz Türk Töresi’nin prensipleri çerçeve-
sinde oluşturdukları “Yedi Kanun – Jeti Jargı” ile ülkelerini yönetmeye çalışmışlardır. 
Bütün bu Türk halklarının arz ettiğim hukuk anlayışı nedeniyle, Türk halkları ile yan 
yana yaşayan diğer halkların dini ve kültürel hayatlarına saygı gösterildiğini görüyoruz. 

                                                 
11 Yusuf Has Hacib, Kutadgu-Bilig, Neşr. Reşit Rahmeti Arat, TTK, Ankara, 1956, Beyitler: 1458, 2111, 2983, 5355, 5578. 
12 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken Yay. 15. Baskı, İstanbul, 1997, s. 259-263. 
13 Kafesoğlu, a.g.e., s. 260; Aynı Müellif “The State Parliament Among Ancient Turks”, Studia Turculogia, Memorises Alaxii 
Bombaci Dicate, Napoli, 1982; Aynı makalenin iktibası Doğu Türkistan’ın Sesi, Sayı: 2, 1984, s. 14-16. 
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Tekrar ediyorum: İşte Türklerin bu hukuk anlayışı demokratik zemini oluşturmuştur. 
Yani demokrasinin temel taşı olan laik düşünceyi oluşturmuştur. Bu nedenle, Türk 
dünyasını oluşturan Türk halkları demokrasiye ve demokrat düşünceye en yatkın 
insanlardır. Türk halkları bu fırsatı değerlendiremez iken bakınız Batı toplumlarında ne 
gibi gelişmeler olmuştur. 

5- Batı Ülkelerindeki Yeni Gelişmelerin Türkiye’ye Tesirleri 
XV. ve XVI. yüzyıllarda başlayan Rönesans ve Reform çağı ile her alanda ilerleme 

kaydetmeye başlayan Batı dünyası, demokratikleşme alanlarında da hamleler yapmaya 
başladı. Nitekim, XVII. yüzyılın sonlarına doğru bilginin ve ekonominin gelişmesiyle 
birlikte aklın ve insanın tabii haklarının gündeme gelmeye başladığını görüyoruz. Bu 
gelişme, toplumsal ve ekonomik hayatı açık bir şekilde tesiri altına almaya başlamıştır. 
Sonunda, Batılı devletler, hukuk kurallarını bütün vatandaşlarına eşit bir şekilde 
uygulayacak bir sistemi oluşturmaya başlamıştır. Avrupa devletlerinin eşitlik alanında 
attığı bu adımlar, demokratikleşme hareketlerini hızlandırmış ve toplumda birey ile 
devlet işlerini laiklik konusunda daha dengeli hale getirmiştir.14 1688’de İngiltere’de 
kralın, İngiliz Parlamentosu ile sorumluluklarını paylaşması ile başlayan demokratikleş-
me hareketi çok geçmeden Amerika ve Fransa’yı da tesiri altına almıştır. Amerika 
Birleşik Devletleri’nin, 4 Temmuz 1776’da istiklalini kazandıktan ve bu istiklali 1783’de 
Versay Antlaşması ile Avrupalı devletlere onaylattıktan sonra “İnsan Hakları 
Beyannamesi”ni neşretmesi bütün dünyada büyük yankı yapmıştır.15 Bunu, altı yıl sonra 
Fransa’nın 26 Ağustos 1789’da İhtilal’den sonra neşrettiği “İnsan ve Yurttaş Hakları” 
ile anayasal idare şekline geçişi kabul eden beyanname takip etmiştir.16  

Batı dünyasında hızla gelişen bu demokratikleşme hareketleri, çok geçmeden 
Osmanlı Devleti’ni de tesiri altına almıştır. Nitekim Osmanlı Devleti neşrettiği 1839 
Tanzimat Fermanı (veya Gülhane Hatt-ı Hümayun’u) ile bu alanda ilk ciddi adımını 
atmış ve Osmanlı idaresinde yaşayan Müslüman ve Gayri-Müslim bütün vatandaşlarına 
çıkardığı yasalar ve oluşturduğu meclislerde eşit haklar tanımış ve demokratikleşme 
alanında önemli adımlar atmıştır. Osmanlı devletinin hukuk alanında yaptığı bu yenilik-
ler, çağdaş demokrasiler seviyesinde olmasa da Türk Demokrasi Tarihinde önemli bir yer 
işgal etmiştir. Batılı ülkelerin anayasalarında var olan can, mal, ırz ve namus gibi temel 
dokunulmazlık haklarını Osmanlı Hükümeti, ırk ve din farkı gözetmeden, kendi 
vatandaşlarına da vermiştir. Gayri-Müslimlerden alınan iltizam adlı vergi kaldırılmış, 
herkesin gelirine göre vergi toplayan yasalar çıkarılmıştır. Bunu herkesin eşit şartlarda 
askere alınması yasası takip etmiştir. Kimsenin hukukuna zarar verilmemesi için “Meclis-

                                                 
14 Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, “Kanunlaştırma Hareketleri ve Tanzimat”, Tanzimat 1, MEB Yay., Tıpkı Basım, İstanbul, 1999, s. 
139-154; Yavuz Abadan, “Osmanlı İmparatorluğunda Anayasa Sistemine Geçiş Hareketleri”, Ankara Üniv. Hukuk Fakültesi 
Dergisi, C. 14, Ankara, 1959, s. 1-4. 
15 Arthur N. Holcombe, Human Rights in the Modern World, NewYork-London, 1948, s. 23-41; Conrad Russell, The Crisis 
of Parliaments. English History 1509-1660, Oxford Univ. Press, Oxford, 1971, s. 342-397; Christopher Hill, The Century of 
Revolution 1603-1714, Routledge, London, 1980, s. 235-248. 
16 William Doyle, The Oxford History of The French Revolution, Oxford Univ. Press, Oxford, 1989, s. 118-119, 318-319, 
417-419; Server Tanilli, Anayasalar ve Siyasal Belgeler, İstanbul, 1976, s. 451-453. 
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i Ahkam-ı Adliye” mahkemeleri oluşturulmuş ve yasaların harfiyen uygulanacağına dair 
padişah yemin etmiştir.17  

Ne var ki, Tanzimat Fermanı’nın getirdiği bu yasal düzenleme belki de ehil eleman 
eksikliği nedeniyle, arzu edilen hız ve ciddiyetle uygulanamamıştır. Kırım Harbinde 
(1854-1856) Ruslara karşı müttefiki olan İngiltere ve Fransa’nın önderliğinde tertip 
edilen 1856 Paris Konferansı’nda Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti olduğunun ilan 
edilmesinden sonra, İngiliz ve Fransız yetkililerinin telkinleri ile Osmanlı Hükümeti 
Islahat Fermanı’nı ilan etmiş ve yönetimin yasalar çerçevesinde Gayri-Müslimlere 
verilen hakları genişleteceği bildirilmiştir. Patrikhanelerde kurulacak meclislerin alacağı 
kararları Osmanlı Hükümeti tasdik edecek ve cemaatlerin dini liderleri vergiden muaf 
tutulacaktı. Ayrıca Osmanlı yönetimi, ırk, din ve dil farkı gözetmeden hiçbir mezhep 
veya dini tercih etmeyeceğini açıklamıştır. Vatandaşları ile ilgili bu yasal kararlara 
ilaveten Osmanlı hükümeti, ecnebi devletlerin istediği yerde mal ve toprak sahibi 
olmalarına izin veriyordu.18 

Görüldüğü gibi, Islahat Fermanı’nda yer alan bu hükümlerin bir çoğu Gayri-
Müslimlerin imtiyazlarını daha da genişletiyordu. Esasında bu gelişmeler, yani Avrupa 
devletlerinin, Osmanlı devletini Islahat Fermanını ilana mecbur etmeleri, kendi siyasi ve 
iktisadi menfaatlerini Osmanlı coğrafyasında korumak ve adeta yeni bir kapitülasyon 
hakkı elde etmek zihniyetinin bir ürünü idi. 

Osmanlı devleti’nin, iç ve dış baskılar nedeniyle neşrettiği Tanzimat ve Islahat 
Fermanları ile yasal alanda olduğu gibi meclise dayalı idari alanda da köklü 
değişikliklere gittiğini görüyoruz.19 Fakat, yapılan bu değişikliklerin Avrupa 
parlamentoları ayarında olmaması, batılı ülkelerde hızla gelişen meşruti idarelerin çok 
gerisinde kalması Osmanlı yöneticilerini harekete geçirmiş, II. Abdülhamit’in tahta 
çıkması ile birlikte yani 31 Aralık 1876’da Osmanlı Türkiye’sinde I.Meşrutiyet ilan 
edilmiştir. I.Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte Osmanlı Devleti ilk yazılı Anayasayı (Kanun-u 
Esasi) yürürlüğe sokmuştur.20 119 madde ve 19 bölümden oluşan bu Anayasa, devletin 
genel yapısını, organlarını, bunlar arasındaki ilişkileri, vatandaşların temel hak ve 
hürriyetlerini belirtiyordu. Buna mukabil Padişah’ın yetkilerine hiç bir sınır koymamış, 
yasama ve yürütme güçleri Padişah’a bırakılmıştır. Anayasada devletin dininin İslam ve 
resmi dilinin Türkçe olduğu belirtilmiştir.21  

Osmanlı Türkiyesi ilk defa seçime gitmiş, 28 Şubat 1877’de kademeli olarak 
yapılan seçim sonrası, Meclis-i Mebusan 19 Mart 1877’de törenle açılmıştır. Böylece 

                                                 
17 Geniş Bilgi İçin Bkz., Ahmet Cevat Eren, “Tanzimat”, İslam Ansiklopedisi, s. 719-720; Halil Cin, “Tanzimat Döneminde 
Osmanlı Hukuku ve Yargılama Usülleri”, 150. Yılında Tanzimat, 1989, TTK, Ankara, 1992, s. 11-31; Gülnihal Bozkurt, Batı 
Hukukunun Benimsenmesi, TTK, Ankara, 1996, s. 99-100; Coşkun Üçok-Ahmet Mumcu,  Türk Hukuk Tarihi, 7. Baskı, 
Savaş Yay., Ankara, 1991, s. 263-286; Server Feridun, Anayasalar ve Siyasal Belgeler, İstanbul, 1962, s. 4-6. 
18 Eren, a.g.e., s. 742; Feridun, a.g.e., s. 6-9. 
19 Geniş Bilgi İçin Bkz., Ahmet Cevat Eren, “Tanzimat”, İslam Ansiklopedisi, Cilt II, s. 709-765; Ali Akdeniz, Tanzimat 
Döneminde Osmanlı Merkez Teşkilatı’nda Reform (1835-1858), İstanbul, 1993, s. 179-290. 
20 İhsan Güneş, Türk Parlamento Tarihi, TBMM Yay., Ankara, 1997, C. I, s. 46-68. 
21 Ahmet Mumcu, “Osmanlı Devleti’nde 1876 Anayasasına Değin Temel Hak ve Özgürlükler İle 1878 Anayasasının Temel 
Yapısı”, Türk Parlamentoculuğunun İlk 100 Yılı, Ankara, 1976, s. 37-38; Cezmi Eraslan-Kenan Olgun, Osmanlı Devletinde 
Meşrutiyet ve Parlamento, 3F. Yay., İstanbul, 2006, s. 35-41; Feridun, a.g.e., s. 13-25. 
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Türk halkı ilk defa kendi seçtiği temsilcileri tarafından yönetilme şansına sahip oluyordu. 
Fakat, bir müddet sonra 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nin başlamasının yarattığı 
sıkıntıları bahane eden II. Abdülhamit Meclis-i Mebusanı kapatmış, harpten sonra 
Osmanlı Devleti üzerinde oynanan oyunları görünce de kapatmayı süresiz hale 
getirmiştir. Padişahın bu tutumu Meşrutiyet taraftarı aydınları ve basını harekete geçirmiş 
ve II. Abdülhamit’i ağır bir şekilde tenkite başlamıştır. Bunun üzerine Padişah basın 
özgürlüğünü kaldırmış ve tenkit yapanları takibe başlamıştır. Bu gelişme aydınları ve 
gençleri gizli örgüt kurmaya sevk etmiştir. Aydınların 1 Mayıs 1889’da kurdukları 
“İttihad-ı Osmani Cemiyeti”, Avrupa’da yaşayan aydınların da desteğini kazanınca, 
cemiyetin adını 3 Aralık 1895’te “Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti”ne çevirmiş-
tir.22 Fakat bu muhalefet grubunun kuvvet kazanmaya başladığı bir sırada 1897’de 
başlayan Osmanlı-Yunan savaşının zaferle bitmesi üzerine halk indinde II. 
Abdülhamit’in prestiji yükselmiştir. Ne var ki, hükümdarın bu zafer dolayısıyla elde 
ettiği popülerlik geçici olmuştur. Zira, muhalefet hareketi gittikçe kuvvet kazanarak 
mücadeleyi daha da sertleştirmeye başlamıştır. Askeri okullar ile hukuk ve tıbbiye 
öğrencilerinin desteğini sağlayan Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti mensupları II. 
Abdülhamit’i zorla devirme planları yapmaya başlamışlardır. Asker ve sivil aydınların 
1906’da kurduğu “Osmanlı Hürriyet Cemiyeti” 1907’de “Osmanlı Terakki ve İttihat 
Cemiyeti” ile birleşerek “İttihat ve Terakki Cemiyeti” adını almıştır.23 Bu arada 
Mustafa Kemal Paşa’nın kurduğu “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti” de İttihat ve Terakki 
Cemiyetine katılmıştır. Bu birleşmelerden sonra hazırlıklarını tamamlayan ve subayların 
da desteğini kazanan İttihat ve Terakki Cemiyeti, neşrettiği bildirilerle Meşrutiyetin 
yeniden ilanını ve Meclis-i Mebusan’ın açılmasını açıkça istemeye başlamıştır. 
Çıkabilecek karışıklıklardan istifade ile dış güçlerin müdahalesinden çekinen II. 
Abdülhamit sonunda Meclis-i Mebusan’ı açmaya ve Meşrutiyeti ilan etmeye karar 
vermiştir. Böylece İttihat ve Terakki Cemiyeti 19 yıllık mücadeleden sonra adeta kansız 
bir müdahale ile 23 Temmuz 1908’de ülkeye Meşruti sistemi geri getirmiştir.24 1908 
yılında İttihat ve Terakki Partisi’nin baskısı ile II. Meşrutiyet ilan edilmiş ve Meclis-i 
Mebusan yeniden faaliyete başlamıştır.25 Ülkede yapılan seçimler neticesinde 
herkesimden halk, temsilcilerini seçerek Meclis-i Mebusan’a göndermiştir. İttihat ve 
Terakki’nin amacı batı örneğine uygun parlamenter bir demokrasi rejimini geliştirmekti. 
Bu düşüncedeki İttihat ve Terakki önderliğindeki Meclis-i Mebusan, yani Osmanlı 
Mebusan Meclisi iki yılı aşkın bir süre 1911 yılına kadar hür ve oldukça başarılı bir 
çalışma dönemi geçirmiştir.26 Balkan Harpleri dolayısıyla Meclis-i Mebusan pek fazla 

                                                 
22 Güneş, a.g.e., s. 76-86, 223-225. 
23 İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin Kuruluşu ve Programı Hakkında Geniş Bilgi için Bkz., Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de 
Siyasi Partiler, 1859-1952, Doğan Kardeş Yay., İstanbul, 1952, s. 108-139. 
24 Güneş, a.g.e., s. 236-238. 
25 II. Meşrutiyet’in İlan ve Gerçekleşmesi Hakkında Daha Geniş Bilgi İçin Bkz., Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, 
Ankara, 1984, s. 59-61; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “1908 Yılında II. Meşrutiyet’in Ne Suretle İlan Edildiğine Dair Vesikalar”, 
Belleten, 1956, s. 103-174. 
26 Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi: Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller, 2. Baskı İstanbul, 1996, s. 48; Tunaya, 
a.g.e., s. 202-206; Eraslan-Olgun, a.g.e., 91-98. 
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yenilik getiremedi ise de, harpten sonra hukuk alanında bir takım iyileştirmeler 
yapılmıştır. Aile hukuku ile ilgili davalar şeriat mahkemelerinden alınarak sivil 
mahkemelere; Adli meselelerde bütün salahiyet Adliye Nazırına verilmiştir. Birden fazla 
kadınla evlenme öyle sınırlandırılmıştır ki, hemen hemen çok kadınla evlenmek imkansız 
hale getirilmiştir. Darülfünun’un bütün fakültelerine kız öğrenciler de alınmaya 
başlanmıştır. Bu hamleler laiklik alanında önemli gelişmeler olarak kabul edilmiştir.27 
Fakat, Türklerle birlikte yan yana yaşayan azınlıklar, Meşrutiyet’in ilanı esnasında ülke 
ve millet bütünlüğünü bozmama sözü vermelerine rağmen, sözlerinde durmayarak, daha 
önce işaret edildiği gibi Osmanlı Devleti üzerinde oynanan oyunlara kanarak devletten 
ayrılmaya kalkışmışlardır. Neticede Osmanlı devleti birliğini koruyamamış ve I. Dünya 
Harbi sonunda dağılmıştır.  

Rusya’nın 1905’de Japonya’ya yenilmesinden sonra ülke çapında meydana gelen 
olayları önlemek için Çar hükümeti Meşruti idareye geçmek mecburiyetinde kalmıştı. 
Rusya’daki Meşrutiyet ile birlikte açılan “Duma Devlet Meclisi”nde halkın dertleri de 
açık bir şekilde dile getirilmeye başlanmıştı. Rus olmayan milletlerin talebi üzerine Çar 
hükümeti, Hıristiyan halkların yanı sıra Müslüman halklara da Duma’da temsilcilik hakkı 
tanımıştı. İkinci Duma’da temsilcilik hakkı elde eden Müslüman topluluklar 39 üyelik 
elde etmişlerdi. Bundan istifade eden Müslüman temsilciler mensup oldukları Türk 
halklarının dertlerini açık yüreklilikle dile getirmeye başlamışlardır. Bundan rahatsız olan 
Çar hükümeti Müslüman temsilciliklerinin sayısını 39’dan 10’a indirmiştir. Bununla da 
yetinmeyen Rus hükümeti baskı uygulayarak 10 Müslüman temsilcinin Duma 
Meclisi’ndeki söz hakkını kısıtlamıştır. Rus Hükümeti’nin oluşturduğu Duma Meclis-
sinde elde ettikleri konuşma haklarını kaybeden Müslüman temsilciler bir bir Rusya’yı 
terk ederek Osmanlı Türkiye’sine göç etmişlerdir. 1908’deki 2.Meşrutiyet hareketi ile 
daha demokratik bir ortama kavuşan Osmanlı Türkiye’sinde başta Yusuf Akçura, Ahmet 
Ağaoğlu, Hüseyinzade Ali ve Mehmet Emin Resulzade gibi aydın demokratlar mensup 
oldukları halkların uğradıkları haksızlıkları açık bir şekilde dile getirmeye başlamışlardır. 
Ne var ki, Rusya’da istibdat rejiminin baskısının artması ve 1.Dünya Harbi’nin başlaması 
ile Müslüman Türk toplumlarının demokratik haklarını dile getirmek mümkün 
olmamıştır. (Mehmet Saray, Gaspıralı İsmail Bey’den Atatürk’e Türk Dünyası’nda Dil ve 
Kültür Birliği, TDK, Ankara, 2008, s.126-127)  

I. Dünya Harbi’nin mağlupları safına girmek durumunda kalan Osmanlı Devleti, 
İtilaf Devletlerinin baskısı ile Meclis-i Mebusanı 21 Aralık 1918’de kapatmak 
mecburiyetinde kalmıştır.28 Ülkenin yer yer düşman kuvvetleri tarafından işgal edilmeye 
kalkışılması, Anadolu’da Milli Mücadeleyi başlatmak üzere hazırlıklara girişmiş olan 
Mustafa Kemal ve arkadaşları herkesi rahatsız etmeye başlamıştır. Mustafa Kemal 
Paşa’nın girişimleri ile milletvekili seçimleri yapılarak Ali Rıza Paşa başkanlığında 
Meclis-i Mebusan 12 Ocak 1920’de İstanbul’da yeniden faaliyete geçmiştir. Yine 

                                                 
27 Feroz Ahmad, İttihad ve Terakki (1908-1916), Çev. Nuran Yavuz, İstanbul, 1971, s. 107-115; Ali Arslan, Darülfunun’dan 
Üniversiteye, İstanbul, 1995, s. 69. 
28 Tunaya, a.g.e., İstanbul, 1968, C. II., s. 51-55; O günlerin siyasi gelişmeleri hakkında geniş bilgi için bkz., Sina Akşin, 
İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele (1918-1919), C. I, İstanbul, 1992. 
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Mustafa Kemal Paşa’nın ricası ile Meclis-i Mebusan bugünkü Türkiye sınırlarını ortaya 
çıkaran “Misak-ı Milli”yi 28 Ocak 1920’de kabul ederek Anadolu’da başlayan Milli 
Mücadele’nin hedefini tespit etmiştir. Fakat bu gelişmeler karşısında Türkiye’yi işgal 
etmek isteyen düşman kuvvetlerinin destekçisi durumunda olan İngilizler, daha önce 
işgal etmiş oldukları İstanbul’da Meclis-i Mebusan’ı 16 Mart 1920’de asker zoruyla 
kapattırmış ve Milli Mücadeleyi destekleyen milletvekillerini Malta’ya sürmüştür.29  

İstanbul’daki bu menfi gelişmeler üzerine harekete geçen Mustafa Kemal Paşa, 
girişilen Milli Mücadele’de milletin sesini duyurup hak ve hukukunu müdafaa edecek 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 23 Nisan 1920’de Ankara’da açmıştır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Türk milletinin haklı davasını savunmaya başlamış ve kurulacak 
yeni devletin ve rejiminin temelini halk idaresinin, yani demokrasinin oluşturacağını, 
Meclis Riyaset Makamı’nın arkasına yazılan “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” 
prensibi ile ortaya koymuştur. 

6- Atatürk’ün Türkiye’de Modern Demokrasinin Temellerini Atması 
Atatürk, ister okuyup öğrenerek edindiği hukuk bilgisiyle, ister dürüst karakterinde 

var olan adalet duygusuyla girdiği her mücadeleyi hukuk zemininde yürütmüştür. I. 
Dünya Savaşı sonrasında galip gelen İtilaf Devletleri ile Türkiye arasında imzalanan 
Mondros Mütarekesi’nin Türk halkına karşı adil uygulanmayacağını söyleyen Atatürk, 
ülkenin yer yer işgal edilmeye başlaması üzerine halkın hukukunu korumak için 
arkadaşlarına Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini kurmalarını teşvik 
etmişti. Bir müddet sonra Atatürk, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini 
birleşmelerini sağlayarak, Türk halkının haklarını hukuk yoluyla müdafaa edeceğini 
belirtmiştir. Bununla da yetinmeyen Atatürk, milletin temsilcileri ile Erzurum ve Sivas’ta 
yaptığı kongrelerde şu kararı aldırtarak bütün dünyaya duyurmuştur: Türk halkının 
vereceği mücadelenin temelini tamamen hak ve adalet oluşturacaktır30. 

Halk temsilcilerinin iştiraki ile alınan kararlarda, Türkiye’ye yapılan hukuk dışı 
eylemler dile getirilmiş ve bu haksızlıkların dünya kamuoyuna anlatılması için padişaha 
müracaat etmiş, aylardır kapalı kalan “Meclis-i Mebusan”ın toplanarak Anayasa’nın 
emrettiği gibi yeniden seçimlere gidilmesini ve halkın hukukunun korunmasını istemiştir. 
Ne var ki, yapılan seçimlerden sonra toplanan meclisin “Misak-ı Milli”yi kabul ettiğini 
ve Milli Mücadele’yi başlatacağını gören İngilizler, İstanbul’daki Meclisi zorla kapatmış 
ve çok sayıda milletvekilini de Malta’ya sürmüştür. Bu gelişme üzerine Atatürk, Türk 
Milletinin uğradığı haksızlığa karşı, yine hukuk yoluyla mücadelesini devam ettirmiş, 23 
Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da açılmasını sağlamıştır. 
Millet’in temsilcilerinin aldığı kararlarla Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Milleti’nin 
uğradığı haksız işgalleri önlemek için Milli Mücadele’yi başlatmıştır. Böylece Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Atatürk’ün önderliğinde, Milletin temsilcileri ile birlikte alınan 

                                                 
29 Fahri Belen, Türk Kurtuluş Savaşı, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1973, s. 145-155; Bilal N. Şimşir, Malta Sürgünleri, 3. 
Baskı, Bilgi Yay., Ankara, 2008, s. 113-140. 
30 Atatürk ve Hukuk, Hazırlayanlar: Ender Tiftikçi-Mehmet Tiftikçi, Yargıtay Yayınları, No. 27, Ankara, 1999, s. 3-15. 
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hukuki kararlarla Milli Mücadele’yi zafere ulaştırmıştır. Tarihte hukuku savunarak Milli 
Mücadele veren ve bunu başaran yegane Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi olmuştur.  

Burada akla şöyle bir soru gelebilir: Mücadelesini daima hukuk zemininde yürüten 
Atatürk, acaba demokratik hayatımız hakkında ne düşünüyordu? Atatürk, bir taraftan 
Batı’daki demokratik gelişmeleri değerlendirirken, diğer taraftan da Türk tarihinde 
demokratikleşmenin devam etmemesinden duyduğu üzüntüyü belirtiyordu. Nitekim, o, 
bu üzüntüsünü Afet İnan’a şöyle anlatmıştır:  

“Türk milleti en eski tarihlerinde, meşhur kurultaylarıyla, bu kurultaylarda 
devlet reislerini intihap etmeleriyle demokrasi fikrine ne kadar merbut (bağlı) 
olduklarını göstermişlerdir. Ne var ki, tarihimizin son devirlerinde, Türklerin teşkil 
ettikleri devletlerde başlarına gelen padişahlar, bu usulden ayrılarak bir nevi 
müstebit olmuşlardır”31. 

Türklerdeki bu demokrasi eksikliğinin giderilmesi için elinden geleni yapmaya son 
derece azimli olan Atatürk, kurduğu TBMM’nin başkanlık makamının arkasına “Hâki-
miyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” prensibini yazdırmıştır. Bununla da yetinmeyerek, 
“Halkçılık” prensibini Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinden biri haline getirmiş-
tir. Zira, Atatürk’e göre halkçılık, halkın kendi iradesi ve kaderine kendi iradesini hakim 
kılarak, her hususta mutlu ve müreffeh olması demektir. Diğer bir ifadesiyle, halkçılık 
“kuvvetin, kudretin, hâkimiyetin, idarenin doğrudan doğruya halka verilmesidir, 
halkın elinde bulundurulmasıdır… Bu, dünyanın en kuvvetli bir esâsı, bir 
prensibidir”32. 

Bu güzel prensibin yâni halkçılığın yanlış anlaşılmasını önlemek için de şu 
açıklamayı yapmıştır: “Siyaset-i dâhiliyemizde şiarımız olan halkçılık, yâni milleti 
bizzat kendi mukadderatına hakim kılmak esası, Teşkilât-ı Esâsiye Kanûnu’yla 
(Anayasa) tespit edilmiştir”33. Anayasaya göre, kurulan TBMM Hükümeti bir halk, 
yâni demokrat Hükümet oluyordu.   

Atatürk bu konuyu nutukta şöyle dile getirmiştir: “İlk Teşkilât-ı Esâsiye 
Kanûnu’muza menşe teşkil eden 13 Eylül 1920 tarihli bir programı, Meclise takdim 
etmiştim. Bu programın, Mecliste 18 Eylül’de okunan kısmından başka, bunu da 
esas olmak üzere, Büyük Millet Meclisi’nin esas mahiyetini ve idare usûlü 
hakkındaki görüşleri tesbit eden ve Meclisin açılışının ertesi günü okunup kabul 
olunan önergemi de, bu kısımla beraber, halkçılık programı unvanı altında bastırıp 
yayınlamıştır”34. Bu önergenin amaç ve yöntem adını taşıyan bölümü, Büyük Millet 
Meclisi tarafından bir beyannâme olarak yayınlanmış “ana maddeler” ve “idare” 
başlıklarını taşıyan bölümler ise, 20 Ocak 1921 tarihli Anayasanın temelini oluşturmuş-
tur.35 Bu Anayasanın I. maddesinde “hâkimiyet bilâ kayd ü şart milletindir. İdare 

                                                 
31 Afet İnan, M. Kemal Atatürk’ten Yazdıklarım, İstanbul, 1971, s. 69, geniş bilgi için bkz., VI. VII. ve VII. bölümler. 
32 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt 1, s. 98. 
33 A.g.e., s. 161; Atatürk’ün halkçılık ilkesinin ne anlama geldiği ve nasıl uygulandığı hakkında geniş bilgi için bkz., Cezmi 
Eraslan, Yakın Dönem Tarih Düşüncesinde Halkçılık ve Atatürk, Kumsaati Yay., İstanbul, 2003, s. 153-236. 
34 Kemal Atatürk, Nutuk, Türk Devrim Tarihi Ens. Yay., İstanbul, 1960, s. 594. 
35 Afet İnan, Atatürk’ün Halkçılık Programı, İstanbul, 1963, s. 13-16. 
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usûlü halkın mukadderatını bizzat ve fiilen idare etmesi esâsına müstenittir” demek 
sûretiyle, halkçılık ilkesine ön plânda yer vermiştir.36 

Yukarıdaki açıklamalarıyla Atatürk, halkçılık ilkesiyle demokrasiyi ve demokratik 
prensipleri kastettiğini ve bunun böyle anlaşılması gerektiğini söylemiştir. Nitekim, bu 
hususta Afet İnan’a şu açıklamayı yapmıştır: 

“Demokrasi, yâni halkçılık esasına dayanan Hükümetlerde, hâkimiyet halka, 
halkın ekseriyetine aittir. Demokrasi prensibi hâkimiyetin millette olduğunu, başka 
bir yerde olamayacağını iltizam eder. Bu suretle, demokrasi prensibi siyasî 
kuvvetin, hâkimiyetin menşeine ve meşruiyetine temas eder.  

“Biz, memleket halkı, efrad (fertler) ve muhtelif zümre mensuplarının yek 
diğerine yardımlarını aynı kıymet ve mahiyette görürüz. Hepsinin menfaatlerini 
aynı derecede ve aynı musavatperverlik(eşitlik) hissiyle teminine çalışmak isteriz. 
Bu tarzın, milletin umumi refahı, devlet bünyesinin tarzına daha muvafık olduğu 
kanaatindeyiz. Bizim nazarımızda: çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkâr, asker, 
doktor velhasıl herhangi bir içtimai müessesede faal bir vatandaşın hak, menfaat ve 
hürriyeti müsavidir (eşittir).  

“Devlete bu telâkki ile azami nafi (faydalı) olmak ve milletin emniyet ve 
iradesini mahalline sarf edebilmek, bizce, bizim anladığımız mânâda halk Hükümet 
iradesi, yâni demokrasi ile mümkün olur”37. 

                                                 
36 Cahit Tanyol, Atatürk ve Halkçılık, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, 1981, s. 57-58, 67-68. 
37 Afet İnan, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazısı, Ankara, 1969, s. 395-398, 425-427. 
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BİRİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ DÖVRÜNDƏ ŞİMALİ AZƏRBAYCANDA  
PAMBIQÇILIQ TƏSƏRRÜFATI  

 
Rəna Əsədova 

1 
Müharibənin Şimali Azərbaycanın pambıqçılıq təsərrüfatında yaratdığı dəyişiklik-

lərin kompleks şəkildə araşdırılması nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, müharibə hər 
yerdə pambıq əkinlərinin ixtisar olunmasına, mahlıc istehsalının azalmasına, hazır 
məhsulun Rusiyanın sənaye mərkəzlərinə göndərilməsində çətinliklərin artmasına gətirib 
çıxardı. Dövlətin əhali üzərinə qoyulan vergiləri artırmaqla müharibənin davam 
etdirilməsi üçün maksimum vəsait əldə etməyə çalışması pambıqçılıqla məşğul olan 
insanların vəziyyətini daha da ağırlaşdırdı. Müharibənin sonuna doğru nəqliyyat 
əlaqələrinin pozulması pambıqçılıq təsərrüfatında böhranın dərinləşməsinə, ağırlaşmasına 
səbəb oldu.  

Azərbaycanda erkən orta yüzilliklərdən etibarən əkinçilik sahələri arasında 
pambıqçılıq mühüm yerlərdən birini tuturdu. Pambıqçılıq tarixən Cənubi Azərbaycanda, 
həmçinin Şimali Azərbaycanın İrəvan, Naxçıvan, Qarabağ və Şirvan bölgələrində daha 
geniş yayılmışdı. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində isə pambıqçılıq daha sürətlə 
inkişaf etmiş, daha geniş ərazidə becərilməyə başlanmışdı. Əvvəlki dövrlərdə əkilən 
«qara qoza» növü yerinə, əksər bölgələrdə daha məhsuldar Amerika növündən istifadə 
edilməsinə başlanmışdı.  

XIX əsrin ikinci yarısında Rusiya imperiyasında pambıqçılıq təsərrüfatı toxuculuq 
sənayesinin ildən-ilə artan ehtiyacını ödəyə bilmədiyi üçün, sahibkarlar pambığın çox 
hissəsini xaricdən, əsasən də Amerikadan baha qiymətə almalı olurdular. Ona görə də, 
çarizm Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazda pambıqçılığı inkişaf etdirmək qərarına gəldi. 
Xarici pambığın üzərinə yüksək gömrük rüsumunun qoyulması yerli pambığın 
qiymətinin yüksəlməsinə səbəb oldu. Bu da imperiya miqyasında pambıq əkini 
sahələrinin genişlənməsinə və pambıq məhsulunun çoxalmasına şərait yaratdı. 

Şimali Azərbaycanda sənaye əhəmiyyətli pambıqçılığın inkişafı XIX əsrin 80-90-cı 
illərindən başlansa da, məhz XX əsrin əvvəllərində bu sahənin inkişafı daha da 
sürətlənmiş və iqtisadiyyatda mühüm yer tutmuşdu. Bəhs olunan dövrdə pambıqçılıq 
Naxçıvan, Şuşa, Cavanşir, Gəncə, Ərəş, Göyçay, Cavad qəzalarında daha geniş 
yayılmışdı. 1900-cü ildə ölkə üzrə təxminən 17,8 min desyatin sahədə pambıq əkilmiş, 
bütövlükdə 984 min pud pambıq məhsulu toplanmışdı (1, 30). 

Pambıqçılığın Gəncə quberniyası, Bakı quberniyası, Şərur-Dərələyəz və Naxçıvan 
qəzalarında necə inkişaf etməsi ayrı-ayrı illər üzrə statistik məlumatlardan aydın görünür. 
Gəncə quberniyasında 1903-cü ildə 10 min desyatin, 1913-cü ildə 61,7 min desyatin; 
Bakı quberniyasında 1903-cü ildə 4,4 min desyatin, 1913-cü ildə 35,3 min desyatin; 
Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarında 1903-cü ildə 2,5 min desyatin, 1913-cü ildə 9,3 
min desyatin sahədə pambıq əkilmişdi (2, 125; 3, 1913, 38; 4, 12,18; 5, 1913, 6).  
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Bütövlükdə Şimali Azərbaycan üzrə 1903-cü ildə 16,9 min desyatin sahədə, 1913-
cü ildə isə 106,3 min desyatin sahədə pambıq əklimişdi. Bu da 10 il ərzində pambıq əkini 
sahələrinin 6,2 dəfədən çox artdığını göstərir. Başqa sözlə, qeyd olunan dövrdə 
ölkəmizdə pambıq bitkisi əkinləri çox böyük sürətlə genişlənməkdə idi. 

XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda pambıq əkini sahələrinin bu cür sürətlə 
genişlənməsi pambıq məhsulu toplanmasının da sürətlə artmasına səbəb olmuşdu. 1900-
cü ildə Azərbaycan üzrə cəmi 984 min pud pambıq toplanmış və ondan 316 min pud 
təmizlənmiş pambıq lifi – mahlıc alınmışdı (6, 508). 1913-cü ildə isə Şimali Azərbaycan 
üzrə bütövlükdə 1150 min pud pambıq lifi hasil edilmişdi ki, bu da görkəmli tədqiqatçı 
M.İsmayılovun hesablamalarına görə 4,6 milyon pud pambıqdan alına bilərdi (7, 98). 
Deməli, 1900-1913-cü illər ərzində ölkəmizdə pambıq məhsulu toplanması 5 dəfəyə 
qədər artmışdı.  

Müharibə ərəfəsində Şimali Azərbaycanda pambıqçılıq təsərrüfatının sürətli 
inkişafına pambıqtəmizləmə zavodu sahibkarlarının və möhtəkirlərin pambıq məhsulu 
istehsalçılarını hər fürsətdə aldatması ciddi şəkildə mane olurdu. Möhtəkirlər pambıq 
çiyidini kəndliyə baha qiymətə: 1 pudunu nağd pulla 80 kop.-a, kreditlə 1 rubl 20 kop.-a 
satır(8, 93), payızda toplanan məhsulu isə daha öncədən alınmış borc əvəzində bazar 
qiymətindən 1-1,5 rubl ucuz  alır və bu zaman da çəkidə aldadır, aşağı növ kimi qəbul 
edirdilər və s. O dövrün mətbuat səhifələrində Bakı və Gəncə quberniyalarında 
pambıqçılıqla məşğul olan kəndlilərin və bəylərin zavod sahıbkarlarından və 
möhtəkirlərdən tamamilə asılı olduqları, əsas qazancın onlara çatdığı qeyd edilirdi (9, 
12). 

Birinci dünya müharibəsinin başlanması ilə iqtisadi həyatda yaranan çətinliklər 
pambıqçılıq təsərrüfatına da öz təsirini göstərdi. Hərbi əməliyyatların 1914-1917-ci 
illərdə pambıqçılığa necə təsir etməsi isə 1 saylı cədvəldən (10, 170; 11, 1915, say 2021, 
9; 12, 1916, 123-124; 1, 32, 37) aydın görünür: 

Cədvəl 1 
Şimali Azərbaycanda pambıq əkini və istehsalı 

İllər Bölgələr 

1914 1915 1916 1917 
 
55 000 

 
45 500 

 
34 000 

 
20 000 

Gəncə quberniyası üzrə  
pambıq əkini sahəsi desyatinlə  
alınan pambıq lifi pudla 745 000 539 000 516 000 300 000 

 
40 000 

 
32 000 

 
27 000 

 
13 500 

Bakı quberniyası üzrə  
pambıq əkini sahəsi desyatinlə  
alınan pambıq lifi pudla 560 000 575 000 494 000 216 000 

 
9 300 

 
8 500 

 
7 000 

 
4 000 

Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzaları üzrə 
pambıq əkini sahəsi desyatinlə  

alınan pambıq lifi pudla 255 000 282 000 152 000 … 
 

104 300 
 

86 000 
 

68 000 
 

37 500 
Azərbaycan üzrə  
pambıq əkini sahəsi desyatinlə 
alınan pambıq lifi pudla 1560 000 1396 000 1162 000 516 000 
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Cədvəldən aydın olur ki, Birinci dünya müharibəsinin ilk iki ili ərzində pambıq 
əkini sahələri o qədər də azalmamışdı. 1914-cü ildə Şimali Azərbaycanda 104,3 min 
desyatin pambıq sahəsi vardısa, bu, 1915-ci ildə 86 min desyatinə enmişdi. Başqa sözlə, 
müharibənin əvvəlində pambıq əkini sahələri nisbətən az – cəmi 18 faiz ixtisar edilmişdi.  

1915-ci ildə pambıq əkini sahələrinin belə azalması bir sıra səbəblərdən doğurdu. 
Birinci mühüm səbəb, işçi qüvvəsinin çatışmaması idi. Bu, həm ehtiyatda olanların hərbi 
xidmətə çağırılması, həm də müharibə başlandıqdan sonra İranın, xüsusən də Cənubi 
Azərbaycanın hərbi əməliyat meydanına çevrilməsi ilə əlaqədar, bu regiondan Cənubi 
Qafqaza kəsbkar gəlməsinin kəskin azalması (13, IV) ilə bağlı idi. Gəncə qubernatorunun 
25 iyun 1915-ci il tarixli məlumatına görə, müharibədən əvvəl quberniyaya təsərrüfat 
işlərində çalışmaq üçün  hər il 100 mindən artıq iranlı gəldiyi halda, həmin il cəmi 2 min 
İran təbəəsi işləmək üçün gəlmişdi (14, siy.1, iş 184, 11).  

Bunun da nəticəsi idi ki, işçinin günəmuzd xərci 1915-ci ildə pambıq yığımı 
mövsümündə Gəncə quberniyasında artaraq 2,4 rubla çatmışdı (13, 4). Bu da 1913-cü ilə 
nisbətən 2 dəfə yüksək idi. Gəncə qubernatoru bu məsələdə qayda yaradılması üçün 
1915-ci ilin yayında qəzalarda yaradılmış Xüsusi Müşavirələrə tapşırıq verdi ki, pambıq 
tarlasını alaq otundan təmizləmək işinə görə kişi işçiyə bir gündə 1,4-2 rubl, qadın işçiyə 
1-1,5 rubl pul verilsin. Pambıq yığımı zamanı isə işçiyə əməyinə görə, yəni 1 pud 
pambığa görə 40-50 kop. pul verilsin (14, siy.1, iş 184, 34). Lakin bu tənzimləmə 
cəhdlərinin sonrakı dövrdə ciddi nəticələri olmadı. İşçi qüvvəsinin çatışmaması 
müharibənin sonrakı illərində daha da kəskin şəkil aidığı üçün, qiymətlər də artmaqda 
davam edirdi.  

Pambıqçılığın inkişafına mənfi təsir göstərən digər mühüm amil, müharibə 
şəraitinin satış bazarlarında, xüsusən də yük daşımaları ilə əlaqədar yaratdığı çətinliklərlə  
bağlı idi. Pambıq istehsalçılarının hazır məhsulu münasib qiymətə reallaşdırmaqla bağlı 
duyduqları rahatsızlıq hərbi əməliyyatların uzanması nəticəsində getdikcə artırdı. 1914-cü 
ilin təsərrüfat göstəriciləri üzrə nəticələrinin pambıq istehsalçıları üçün uğursuz olması, 
1915-ci ilin yazında hava şəraitinin əlverişsiz keçməsi də pambıq əkini sahələrinin 
ixtisarına gətirib çıxarmışdı.  

1 saylı cədvəldən həmçinin aydın olur ki, müharibənin sonuna doğru iqtisadiyyatın 
bütün sahələrini bürüyən böhran pambıqçılıq təsərrüfatına da ağır təsir göstərmişdi. 1914-
cü ildən 1917-ci ilə kimi Şimali Azərbaycan üzrə pambıq əkini sahələri və pambıq 
toplanması 3 dəfəyə qədər azalmışdı. Həm də azalma 1916-1917-ci illərdə xüsusilə 
kəskin şəkil almışdı. 

Şimali Azərbaycanın əsas pambıqçılıq bölgələrindən olan Ərəş qəzasında pambıq 
əkinlərinin azalması fonunda taxıl bitkiləri əkilməsi nisbətən genişlənirdi. Ərəş qəzasında 
1914-cü ildə 14757 desyatin sahədə taxıl əkildiyi halda, 1916-cı ildə 66043 desyatin 
sahədə taxıl əkilmişdi (15, siy.1, iş 95, 33). Müharibənin pambıqçılıq təsərrüfatına ağır 
zərbə vurması Muğanda suvarma sisteminin inkişaf etdirilməsi və pambıq əkini 
sahələrinin genişləndirilməsi ilə bağlı planlarının reallaşdırılması işinin pozulmasında da 
özünü aydın büruzə verirdi. Çar hökuməti Muğana rus kəndlilərinin kütləvi 
köçürülməsini, 1916-cı ildə bu bölgədə 200 min desyatin əkin yerinin suvarılmasını və 
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onun 40-50 min desyatin sahəsində pambıq əkilməsini nəzərdə tuturdu. Lakin müharibə 
dövrünün yaratdığı çətinliklər bu plana öldürücü zərbə vurdu. 1916-cı ildə Muğandakı 
rus kəndlərinin suvarılan əkin yeri cəmi 24,3 min desyatin olmuşdu ki, onun da 19,2 min 
desyatin sahəsinə pambıq əkilmişdi (16, 69). 

Müharibənin davam etməsi, Rusiyanın cəbhələrdəki məğlubiyyətləri, getdikcə daha 
çox işçi qüvvəsinin səfərbərliyə alınaraq cəbhəyə və cəbhə arxası işlərə cəlb olunmasına 
səbəb olurdu. Bu da işçi qüvvəsinin çatışmamasına və qiymətinin daha da bahalaşmasına 
gətirib çıxarırdı.  

1916-1917-ci illərdə Cənubi Azərbaycandan Qafqaza, xüsusən də Şimali Azərbay-
cana işçi qüvvəsi gəlməsi daha da azalmışdı. 1914-cü ildə Qafqaza Cənubi Azərbayca-
ndan 250 min nəfər, o cümlədən Bakı quberniyasına 150 min nəfər (17, 213) işləməyə 
gəldiyi halda, 1916-cı ildə isə cəmi 50 min nəfər işləməyə gəlmişdi. Həm də bu işçilərin 
əksəriyyəti Ələt-Culfa dəmir yolunun çəkilməsi ilə əlaqədar torpaq işləri görülməsinə 
cəlb edilmişdi. Bu isə əvvəlki illərdən fərqli olaraq, yerli işçi qüvvələrinin çatışmamasını 
İrandan gələnlər hesabına doldurmaq imkanını heçə endirirdi.  

Qoşqu heyvanlarının cəbhənin ehtiyacı üçün müsadirə olunması, dəmir yolu 
nəqliyyatının hərbi təyinatlı yük daşımalarına cəlb edilməsi ilə bağlı, pambıq lifinin emal 
müəssisələrinə göndərilməsinin çətinləşməsi də pambıqçılıq təsərrüfatına mənfi təsir 
göstərirdi. Belə ki, Cənubi Qafqaz dəmir yolunun Gəncə quberniyasındakı stansiyala-
rından 1913-cü ildə 1 310 min ton mahlıc göndərildiyi halda, 1916-cı ildə bu göstərici 
317 min puda düşmüş və ya 4 dəfədən çox azalmışdı (12, 1916, 123). Bakı 
quberniyasındakı dəmir yolu stansiyalarından isə 1913-cü ildə 879 min pud, 1916-cı ildə 
isə cəmi 156 min pud mahlıc yola salınmışdı (12, 1916, 124) və ya kənara pambıq lifi 
göndərilməsi 5 dəfədən çox ixtisar olunmuşdu. Birinci dünya müharibəsinin əvvəlində – 
1914-1915-ci illərdəki hərbi əməliyyatlar gedişində, Rusiyanın Qərb cəbhəsində 
məğlubiyyəti ilə əlaqədar, imperiyanın toxuculuq sənayesi müəssisələrinin mühüm bir 
hissəsinin yerləşdiyi Polşa çarlığı alman qoşunları tərəfindən işğal olundu. Bu da Şimali 
Azərbaycan mahlıcının əsas alıcılarından olan Lodz və Poznan pambıq-parça fabrikləri 
ilə əlaqələrin kəsilməsi ilə nəticələndi. 

Dəmir yolu ilə Cənubi Qafqaza taxıl daşınmasının müharibə illərində kəskin 
azalması taxıl məhsullarının qıtlaşmasına və qiymətinin kəskin yüksəlməsinə səbəb oldu 
ki, bu da həmin dövrdə pambıq istehsalçılarının bir qisminin taxıl əkininə keçmələrinə 
gətirib çıxardı. 

Müharibə başlandıqdan sonra artan hərbi xərcləri ödəmək üçün Rusiya hökumətinin 
bir sıra vergiləri və aksiz rüsumlarını, pambıq üzərinə  qoyulan vergiləri artırdı ki, bu da 
ölkəmizdə pambıqçılığa mənfi təsir etdi. Nazirlər Şurasının1914-cü il noyabrın 12-də 
qəbul etdiyi qərara görə Cənubi Qafqaz dəmir yolu stansiyalarından və Xəzər dənizi 
sahilindəki limanlardan yola salınan mahlıcın hər puduna görə 2,5 rubl miqdarında xüsusi 
müvəqqəti vergi alınması qaydası qoyuldu (18, bölmə I, 12.XII.1914, say 308, 4195).  Bu 
isə təbii ki, müharibənin sonrakı illərində pambıqçılıqdan gələn gəlirə mənfi təsir 
etməklə, kəndliləri və mülkədarları bu məhsulun istehsalından çəkindirən faktora 
çevrilirdi.  
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Pambıq istehsalının müharibə illərində kəskin şəkildə aşağı düşməsi Rusiya hakim 
dairələrində böyük həyəcanla izlənirdi. 1915-ci ilin başlanğıcında Ticarət və Sənaye 
Nazirliyi Nazirlər Şurasına təşvişlə məlumat vermişdi ki, pambıq-parça fabriklərinin 
xammalla təchizi pisləşmişdir, pambığa tələbat olduqca böyükdür, onun qiyməti 
durmadan artmaqdadır (1, 42). Bununla bağlı, Nazirlər Şurası pambıq-parça sənayesinin 
xammalla təchizini nizama salmaq üçün 1915-ci il iyulun 4-də Ticarət və Sənaye 
Nazirliyi tabeliyində Xüsusi Komitə yaratdı. Xüsusi Komitə pambığa sabit dövlət 
qiyməti qoymaq, pambığın ehtiyatını müəyyən etmək, onu lazım gələrsə müsadirə etmək, 
xammalın fabriklər arasında bölüşdürürməsi və s. işlərlə məşğul olmalı idi (1, 43). Lakin 
hökumətin bu və digər tədbirləri pambıqçılıq təsərrüfatında başlanmış tənəzzülün 
qarşısını ala bilmədi. 

Bütün bunlar aydın göstərir ki, XX əsrin əvvəllərində sürətlə inkişaf edərək Şimali 
Azərbaycan iqtisadiyyatının çox mühüm bir sahəsinə çevrilmiş pambıqçılıq təsərrüfatına 
Birinci dünya müharibəsi çox ağır zərbə vurdu. Bu özünü həm pambıq əkini sahələrinin 
və pambıq məhsulu istehsalının, həm də dəmir yolu vasitəsi ilə ölkəmizdən kənara mahlıc 
göndərilməsinin kəskin azalmasında qabarıq büruzə verirdi.  
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R. B.Asadova 

 
THE COTTON-GROWING ECONOMY OF NORTH AZERBAIJAN DURING WORLD WAR I  

SUMMARY 

As a result of complex investigation of changes caused by war in cotton-growing economy of 
North Azerbaijan was determined that it led to the reduction of cotton fields, decrease of seedless raw 
cotton and to increasing difficulties in sending the finished products to industrial centers of Russia. The 
state’s efforts by increasing the taxes imposed on the population to cover expanses the war and get 
maximum amount from them worsened welfare of the people engaged in cotton-growing. By the end of 
the war the break of the transport relations led to the deepening of the crisis in cotton-growing economy. 

 
Р.Б.Асадова 

 
ХЛОПКОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В СЕВЕРНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
 

РЕЗЮМЕ 
 

В ходе комплексного исследования вопроса изменений произошедших в хлопководческом 
хозяйстве Северного Азербайджана было установлено, что под влиянием войны снизилось  
производство хлопка-сырца, появились трудности с отправкой готовой продукции в промыш-
ленные центры России. В результате увеличения государством налогов для покрытия расходов на 
войну, положение населения занятого в хлопководстве ещё более ухудшилось. Нарушение 
транспортных связей к концу войны привело к углублению кризиса в хлопководческом хозяйстве. 

 
Açar sözlər: müharibə, pambıqçılıq, istehsal, böhran, nəqliyyat. 
Ключевые слова: война, хлопководство, производство, кризис, транспорт  
Keywords: war, cotton-grover, manufacture, crisis, transport  
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К ВОПРОСУ ОБ АЗЕРБАЙДЖАНО-ТУРКЕСТАНСКИХ ВЗАИМОСВЯЗЯХ В 
КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

Севиндж Мустафаева1 

На протяжении долгого периода самодержавием осуществлялась политика, 
направленная на изоляцию тюркских народов друг от друга, и пародоксальным 
явился тот факт, что существуя в рамках единого государства, эти народы империи 
были более разобщены, чем в предшествующие периоды их истории. Однако, в 
силу объективных законов исторического развития, окончательно разорвать 
взаимосвязи этих народов оказалось царизму не под силу. В конце ХIX, и в 
особенности в начале XX вв., с формированием национального самосознания 
азербайджанского и туркестанского народов, эти связи, сложившиеся в борьбе 
против царизма и выражавшиеся в стремлении обоих народов к независимости, 
стали развиваться и крепнуть. 

С завоеванием Азербайджана и Туркестана Россией вся экономическая жизнь 
этих регионов была подчинена интересам развития капиталистической России. Но 
постепенно, в силу дальнейшего экономического развития, происходило приобще-
ние этих национальных окраин к общероссийскому хозяйству. Во второй половине 
Х1Х в. Северного Азербайджан, а позднее, в начале ХХ в. и Туркестан начали 
втягиваться в капиталистическое производство. Развитие промышленности 
Северного Азербайджана привлекало сюда рабочую силу со всей Российской 
империи, в том числе и из Туркестана. По данным переписи 1897 г., в Бакинской 
губернии насчитывалось 227 уроженцев Средней Азии.1 В то же время тысячи 
азербайджанцев отправлялись в поисках работы в Туркестан. По данным той же 
переписи, в Туркестане было зарегистрировано 5.150 уроженцев Северного 
Азербайджана.2 Эта разница в показателях миграционных потоков свидетельствует 
о том, что во взаимоотношениях этих народов связь в направлении Северный 
Азербайджан-Туркестан была намного сильнее, чем в направлении Туркестан- 
Северный Азербайджан. И действиительно, влияние Северного Азербайджана на 
Туркестан было намного сильнее, о чем свидетельствуют факты, приведенные в 
данной статье ниже. Причиной тому, как уже отмечалось, явилось то, что капита-
лизм в Северном Азербайджане стал развиваться раньше и достиг более высокого 
уровня развития, чем в Туркестане. А это значит, что население Северного 
Азербайджана было более подвижным, менее прикрепленным к земле. Кроме того, 
развитие капиталистичеких отношений представляло собой, безусловно, прогрес-
сивное явление и благоприятно сказалось на просвещении и пробуждении 
национального самосознания.  

О пробуждении национального самосознания туркестанского народа свиде-
тельствует тот факт, что возникшее еще в конце Х1Х в. новое движение, 
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получившее название «джадидизм»3, в этот период, т.е. в начале ХХ в., выйдя из 
первоначальных культурнических рамок и вступив на новый этап своего развития, 
превратилось в общедемократическое движение. Возглавляемый национальной 
буржуазией и частью интеллигенции, туркестанский джадидизм, хотя и на этом 
этапе своей деятельности не сумел сконсолидироваться и приобрести организа-
ционную форму, но все же более твердо начал отстаивать интересы народа, 
выступая за необходимость ликвидации феодальных пережитков, за развитие 
национальных окраин России. Нужно отметить, что в этот период своей 
деятельности джадиды активно боролись с революционной социал-демократией, 
вели пропаганду против вступления мусульман в ее ряды. 

В распространении идей джадидизма и в создании новометодных школ в 
Туркестане, наряду с передовой местной интеллигенцией, деятельное участие 
принимал  известный азербайджанский просветитель С.М.Ганизаде.4 

В те годы на туркестанских джадидов сильное воздействие оказывали 
издаваемые в Северном Азербайджане журналы «Молла Насреддин» и «Дебистан», 
где часто публиковались произведения и просветителей Средней Азии – 
Х.Хакимзаде, С.Айни, М.Суфизаде и др., острие критики которых было направлено 
против существующего режима и невежества.5 А среднеазиатская печать - «Садои 
Фергана», «Туркистон вилоятининг газеты», «Садои Туркистон», «Ойна» - 
перепечатывали на своих страницах переводы из «Молла Насреддин»а, а также 
публиковали произведения азербайджанских писателей и поэтов.  

О солидарности прогрессивных сил двух народов свидетельствует и тот факт, 
что азербайджанские депутаты не раз с трибуны Госдумы защищали права 
туркестанского народа. Так, депутат Госдумы III созыва от Северного Азербайд-
жана Х.Хасмамедов неоднократно возражая против переселенческой политики 
царизма, требовал приостановить данное движение в Киргизию, где население 
само нуждалось в годных землях.6 Против дискриминационных мер, унижающих  
достоинство коренного населения края, в том числе против приказа «об 
обязательном преклонении местного населения перед русской властью» на 
декабрьской сессии Госдумы IV созыва резко выступил азербайджанский депутат 
М. Ю.Джафаров: «Вдумайтесь … только в смысл этого приказа. Какое унижение 
человеческого достоинства…Можно было понаблюдать как почтенный, глубокий 
старик силится скорее слезть с лошади, чтобы скрестив руки на груди, привет-
ствовать какого-то мелкого канцелярского чиновника….Некоторые  чиновники 
специально ходили по базарам, чтобы насладиться своим величием, поиздеваться 
над местным населением, подвергнуть побоям «невежливого туземца», меняя гнев 
на милость лишь за определенное вознаграждение…Этим приказом думали 
поднять престиж русской власти. Но этот престиж они втоптали в грязь».7 

В период с 1913 по 1917 год в Туркестане развернул свою деятельность 
А.Талышханов (Талышский).8 Останавливаясь на деятельности Талышханова в 
этом крае, следует отметить, что он вел агитационно-пропагандистскую работу 
только лишь среди местного населения. С целью расширения своих возможностей 
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для работы с мусульманами Туркестана, им был создан театральный кружок. 
Объезжая многие города края, такие как, Кахка, Тахтабазар, Катта-Курган, 
Чарджоу, Мерв, Керки, Ургенч, а также Ташкент и Самарканд, он вместе с членами 
своего кружка ставил спектакли. Но не ограничиваясь этим, в некоторых городах – 
в Мерве, Ашхабаде и Бухаре, из представителей местного населения он 
организовывал театральные кружки, которые, можно сказать, являлись целым  
переворотом в жизни мусульман этих городов. В своих воспоминаниях он 
приводит имена некоторых из них – Файзуллы Ходжа Килиндж-заде, Фикрета и 
Атауллы Мухитдиновых и др. 

Членами его кружка и другими погрессивными людьми Бухары очень часто на 
квартире Талышханова или же за городом устраивались собрания, на которых 
обсуждались различные общественно-политические вопросы, включая и бесправ-
ное, колониальное положение двух народов. После того как участились случаи 
нападок и угроз в его адрес, Талышханову пришлось покинуть Бухару и переехать 
в Ташкент. Будучи в Ташкенте и став свидетелем проведения одной из акций 
мобилизационной кампании на тыловые и оборонные работы в Россию, вслед за 
мобилизованными отправился и Талышханов. Побывав в Оренбурге, Уфе и в 
Крыму он узнал, что мобилизованные люди погибали на станциях и на дорогах от 
мороза и голода. Это было ужасающим свидетельством того, каким издеватель-
ствам, какому бесчеловечному гнету подвергались мусульмане Российской 
империи. В Оренбурге Талышханов написал об этом стаью и опубликовал ее в 
газете «Вакт».9  

Следует отметить, что А.Талышханов, хотя наряду с театральной деятель-
ностью, вел и антиправительственную агитационно-пропагандистскую работу, как 
в Азербайджане, так и в Туркестане, при этом, вплоть до 1917 года, не являлся 
членом какой-либо партии. Лишь после возвращения из Оренбурга в начале 1917 
года, он вступил в партию большевиков10. 

В создании «организации единого бюро демократических сил» в Туркестане 
весной 1917 г., немаловажная роль принадлежала азербайджанской организации 
«Гуммет». Уже летом во многих городах края – в Ташкенте, Ашхабаде, Намангане, 
Коканде, Мерве, Казанджике, Красноводске и др. появились ее местные 
отделения.11   

В 1917 г. в Ташкенте действовала группа национальной буржуазии «Шурои 
Исламия», пропагандировавшая идеи единства всех мусульман независимо от их 
классовой принадлежности и издававшая одноименную газету. Ячейки этой 
организации были созданы и в других городах Туркестана. Но вскоре «Шурои 
Исламия» была запрещена властями, после чего вокруг газеты «Турон» 
сгруппировалось одноименное прогрессивное общество под председательством 
Низамеддина Кары Молла Хусейн оглы. Вскоре общество отправило своего 
представителя в Баку в партию «Мусават» с просьбой оказать содействие в 
оживлении работы общества. В связи с этим, в Ташкент прибыли представители 
мусаватистов12 - Абдул Касымзаде, Мамед Эмин Эфендизаде и Пири Мурсалзаде. 
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М.Эфендизаде развернул в Туркестане особенно активную деятельность, произведя 
реорганизацию ташкентского общества «Турон» в туркестанский комитет «Турк 
одамы марказиййет». Между этим комитетом и азербайджанской партией 
«Мусават» установилась тесная идейная связь под эгидой «единства всех тюркских 
мусульман».  

Таким образом, можно сказать, что залогом успешной борьбы против 
социального и национального гнета является тесное взаимодействие демократии-
ческих сил, свидетельством чему явились приведенные в статье факты. 
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S.M.Mustafayeva 

XIX-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN-TÜRKÜSTAN ƏLAQƏLƏRİNƏ DAİR 

XÜLASƏ 

Mütləqiyyətin türk xalqlarını bir-birindən ayırmağa yönəlmiş siyasəti, bu xalqların qədim 
zamanlardan mövcud olmuş əlaqələrini tamamilə kəsə bilmədi. Azərbaycan və Türküstan xalqlarının 
milli şüurunun təşəkkülü ilə müstəqilliyə can atan bu xalqların əlaqələri daha da inkişaf edərək 
möhkəmləndi. Türküstanda yayılan “cədid” hərəkatı daxil olmaqla, yeni üsullu məktəblərin açılmasında, 
teatr truppalarının yaradılmasında, yüksək Dövlət Duması kürsüsündən Azərbaycan xalqı ilə yanaşı 
türküstan xalqlarının da maraqlarının müdafiə edilməsində və Türküstanda milli-demokratik ruhlu 
cəmiyyət və qrupların yaradılmasında azərbaycanlıların rolu danılmazdır. Bu dövrdə Türküstanda və 
Azərbaycanda çıxan milli mətbuat orqanlarında qarşılıqlı olaraq, hər iki regionun maarifçi şair və 
yazıçılarının mövcud rejimin tənqidinə yönəlmiş əsərləri dərc olunurdu ki, bunlar da iki xalq arasındakı 
əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edirdi. 
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S.M.Mustafayeva 

ABOUT AZERBAIJANI-TURKESTAN RELATIONS IN XIX-BEGINNING OF XX CENTURIES 

SUMMARY 

The tsarist autocracy’s policy aimed at dissociation of Turkic nations failed to completely break the 
ties existing between them from the ancient times. The relations between those nations aspiring to 
independence, had been developed and have strenghtened more with the formation of their self-
consciousness. The role of the Azerbaijanis, including that in the Jadid movement spreading in Turkestan, 
is undeniable in establishment of new-method-based schools, creation of theatre troupes, Turkestani 
nations interests’ defence alongside with that of the Azerbaijani nation's interest from a high tribune of 
the State Duma as well as in establishment of national-democracy-oriented society and groups in 
Turkestan. In that period works of both regions’ educationist poets and writers directed to criticism of 
then-existing political regime were, on mutual base, publishing in national press issued in Turkestan and 
Azerbaijan, that in turn, served to wider strenghtening of relations between the two nations. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Türküstan, qarşılıqlı əlaqələr, milli demokratiya, həmrəylik 
Ключевые слова: Северный Азербайджан, Туркестан, взаимосвязи, национальная 

демократия, солидарность. 
Key words: Azerbaijan, Turkestan, interrelations, national democracy, solidarity. 
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АЗЕРБАЙДЖАН И ГОРСКАЯ РЕСПУБЛИКА: СТРЕМЛЕНИЕ К 
ЕДИНЕНИЮ. 

Севиндж Алиева1 

После распада Российской империи и образования независимых государст-
венных образований на Кавказе появились тенденции к сближению и объединению 
народов Южного и Северного Кавказа. В сложной военно-политической обстанов-
ке 1918 – 1920 годов Азербайджанская и Горская республики тяготели друг к 
другу.  

Независимая Горская Демократическая Республика была провозглашена 11 
мая 1918 года радиограммой через германского посла в Москве. Лидеры Закавка-
зского сейма стали настаивать на подчинении Северного Кавказа Закавказскому 
правительству, формировании Кавказского правительства и объявлении всего 
Кавказа независимой федеративной республикой. Милликомитет Горской 
республики приступил к рассмотрению этих вопросов. На переговоры были 
делегированы З.Темирханов, Г.Бамматов, М.К.Дибиров и А.Чермоев, которые 
доказывали, что судьба Южного Кавказа зависит исключительно от существования 
на Северном Кавказе независимого государства. После распада Закавказской 
федерации и образования независимой Азербайджанской Демократической 
Республики отношения между двумя рассматриваемыми государствами Кавказа 
приобрели новое содержание и стали более тесными. Стоит особо подчеркнуть, что 
еще с 1917 г. в Темир-Хан-Шуре выходила газета «Мусават» на кумыкском языке. 
Кроме того, в Южном Дагестане вело активную деятельность секция партии 
«Иттихад» (14, с.8). 

Идея объединения имела свое продолжение. Азербайджанское правительство 
обсуждало вопрос о платформе соединения с Горским правительством. В 
постановлении, принятом на заседании Азербайджанского правительства от 9 июля 
1918 года отмечалось: «1. Признать желательным самое тесное объединение 
Правительств Азербайджана и Союза Горцев Кавказа». 2. Пока же приступить к 
осуществлению объединения четырех областей: а) вооруженных сил, б) иност-
ранной политики, в) духовных дел, и г) связанных с вышеуказанными вопросами 
финансов» (1; 2; 15, с. 185-186). Но в то же самое время поступило предложение 
правительства Грузии к Азербайджану, Армении и Горской республике о прове-
дении в Тифлисе 10 ноября 1918 года Кавказской конференции (2). Председатель 
партии «Мусават» М.Э.Расулзаде высказывался за конфедеративную часть 
объединенного в союзное государство Кавказа, куда должны были бы войти 
Азербайджан, Армения и Северный Кавказ (1). 14 ноября 1918 г. на заседании 
кавказской конференции приняли участие представители Грузии – Е.П.Гегечкори и 
Н.В.Рамишвили, делегаты Азербайджана – М.Ю.Джафаров и М.А.Векилов, от 
Горской республики – П.Коцев. Представители Армении не явились. Поэтому 
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М.Ю. Джафаров предложил организовать новую конференцию – трех республик: 
Азербайджана, Грузии и Северного Кавказа. Но это предложение было отклонено, 
а общекавказский форум отложен. Состоялось несколько неофициальных заседа-
ний этих трех республик. По мнению председателя азербайджанской делегации на 
Парижской мирной конференции А.А.Топчибашева, объединение республик 
Закавказья и Северного Кавказа желательно для скорейшего признания их 
независимости европейскими державами (11, 96-98, 120-121; 21, 14-15, 63-66, 127-
132, 135-136). 

Азербайджанское правительство вернулось к плану объединения с Горской 
республикой. По оценке члена Горского правительства Р.Капланова, «настроение 
всего населения республики, несомненно, в пользу союза с Азербайджаном…» (3). 
В Дагестан, по приказу Министерства иностранных дел Азербайджанской респуб-
лики в качестве руководителя дипломатической миссии Азербайджана в Горской 
республике с 11 февраля 1919 г. направляется Абдурахман бек Ахвердов (11, 202-
203).  

Когда весной-летом 1918 года армия Деникина заняла Дагестан, Азербайджан 
объявил дипломатический протест перед союзными державами против попирания 
прав горцев Деникиным (нота Ф.Х. Хойского Томсону от 5 марта 1919 г.) (6). 6 
апреля 1919 г. было принято постановление Азербайджанского правительства об 
оказании военной помощи народам Северного Кавказа (отправка добровольческих 
и санитарных отрядов). Все организационные мероприятия возлагались на полити-
ческие партии Азербайджанского парламента. Более того, Азербайджанское прави-
тельство периодически выделяло Горской республике беспроцентные ссуды в раз-
мере от 1 до 10 млн. руб. Общественность Азербайджана организовывало акции в 
защиту независимости Горской республики (10 марта 1919) (12, с.24, 298-300; 16, 
7). 

В Горском парламенте активно обсуждалась тема присоединения к 
Азербайджану. «В поисках выхода Горский парламент стал стремиться к полити-
ческому объединению с Азербайджаном «во имя защиты религии и самобытности 
Дагестана», - писал об этом А.И. Деникин (17, с.178). В апреле 1919 г. дагестанское 
офицерство внесло в парламент Горской республики заявление о присоединении 
Дагестана к Азербайджану. Кстати, эта тема обсуждалась в беседе представителя 
союзного командования Томсона с Ф. Х. Хойским. Томсон выразил мнение, что 
«положение Горской республики непрочно, и она, вероятно, распадется… Что же 
касается Дагестана, то он должен быть присоединен к Азербайджану, что, 
вероятно, и будет, с которым Дагестан связан экономическими, топографическими 
и другими условиями» (11, с. 215-217). Предложение дагестанского офицерства 
обсуждалось на общем заседании парламента Горской республики с высшим 
военным составом, членами парламента, духовенством и интеллигенцией. В итоге 
на рассмотрение Президиума было вынесено три резолюции: от офицерского 
состава, от интеллигенции и от представителя Ингушетии В.Г. Джабагиева.  
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Большинство высказывалось за соединение с Азербайджаном, совместное 
ведение военных действий против армии А.И. Деникина, а после их завершения 
предлагали объединить обе мусульманские республики в виде федерации, или 
конфедерации, или «признанием власти Азербайджанской республики с предостав-
лением областям внутреннего самоуправления с сохранением шариатских и 
адатских судов». По донесению А. Ахвердова министру иностранных дел Азербай-
джана М.Ю. Джафарову, одним из сторонников «признания власти Азербайджана 
над всем Союзом» (т.е. Союзом объединенных горцев Северного Кавказа – 
первоначальное название Горской республики) был Мухаммед-Кади Дибиров. Он 
предложил решить вопрос о присоединении Дагестана к Азербайджану немедлен-
но, а остальных регионов Северного Кавказа – после окончания войны и созыва 
нового парламента. По сведениям А. Ахвердова, «чеченцы также были «склонны 
присоединиться к Азербайджану…». Особо отмечалось, что глава Северо-Кавказ-
ского эмиратства (территория части Чечни, с осени 1919 г. – часть Чечни, 
Дагестана, Ингушетии, Кабарды и Осетии) Узун-Хаджи высказывался за присо-
единение к Азербайджану (11, 209, 218 – 219). 

В Дагестане широко распространялся лозунг «Все мусульмане – братья». 
Стоит подчеркнуть, что тяготение дагестанского населения к Азербайджану было 
велико и, зачастую, не зависело от политической принадлежности. По данным 
А.Ахвердова от 15 апреля 1919 г. «вопрос о присоединении Дагестана к 
Азербайджану обсуждается весьма серьезно». По просьбе многих общественных 
деятелей он направил М.Ю.Джафарову шифрованную телеграмму, в которой 
спрашивалось принципиальное согласие азербайджанской стороны. «Почва готова, 
4 округа из десяти уже давно высказываются за соединение, а остальные скрыто 
мечтают о том же. В этом направлении работают исключительно местные люди. На 
днях по этому вопросу приедет в Баку генерал Халилов, бывший товарищ военного 
министра. С этим вопросом прошу спешить. Так как в случае не оправдания 
неофициального заявления Рауленсона и движения Добровольческой армии далее 
на юг, Дагестан не может рассчитывать на надежную охрану, то разрешите мне 
поговорить с правительством о присылке в Шуру одного азербайджанского полка, 
ибо от надежной защиты Дагестана зависит и судьба Азербайджана. Войска найдут 
радушный прием, и дальнейшие события пойдут своим ходом» (11, с.199-202). 

По сообщению А.Ахвердова значительная часть округов Дагестана выступала 
за присоединение к Азербайджану. Из Азербайджана прибывали добровольцы, и 
поступала финансовая помощь. Деятельность азербайджанских представителей в 
Дагестане активизировалась. Они наладили контакты с популярной организацией 
под названием «Лига Единения, Независимости и Прогресса горцев Кавказа» (11, 
с.196-198). В донесении от 7 июня 1919 г. А.Ахвердов сообщал: «Я полагаю целее-
сообразным, пользуясь желанием населения Кюринского, Кайтаго-Табасаранского, 
Самурского округов присоединиться к Азербайджану, занять эти округа и 
Петровск, приняв на себя перед английским командованием обязательство 
защищать Каспийское побережье от большевиков. По занятии Петровска Дагестан, 
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Чечня и Ингушетия признают власть Азербайджана; к этому они подготовлены. 
После этого может быть восстановлена Горская Республика под протекторатом 
Азербайджана» (11, с. 258-260).  

Между тем, военные части армии Деникина заняли Темир-Хан-Шуру, 
Дербент, Хасавюрт, Петровск. Градоначальник Петровска полковник Магомедов 
заявил дагестанской фракции Союзного Совета (Меджлиса Горской республики), 
что командование Вооруженных сил Юга России не признает Горского 
правительства, но готово признать отдельное правительство Дагестана (10, с.322-
333). 26 мая фракция «Мусават» вынесла на обсуждение Азербайджанского 
парламента действия армии Деникина. М.Э. Расулзаде в своем выступлении, в 
частности заявил, что «Дагестан – это дверь Азербайджана, и враги, сидящие в 
Дагестане, - это враги Азербайджана». МИД АДР направило британскому 
командованию ноту с требованием удаления Добровольческой армии из пределов 
Дагестана (13, с.420-423). 

Командующий британскими силами в Закавказье генерал-майор Г.Н. Кори, 
заменивший в мае Томсона, от имени союзников опубликовал ноту Деникину с 
протестом. Генерал Кори в сообщении от 11 июня 1919 г. заявил Н. Б. Усуббекову, 
что британское командование установило демаркационную линию между 
Вооруженными силами юга России и Кавказскими республиками. Она пролегала 
«от устья реки Бзыбь к северу по этой реке, до границы Сухума, откуда к востоку 
по областям: Сухумской, Кутаисской, Тифлисской, Дагестанской до точки, 
находящейся на пять миль к югу от Петровско-Дагестанской железной дороги, 
оттуда на юго-восток параллельно, но на пять миль южнее железной дороги до 
точки на Каспийском побережье, на пять миль южнее Петровска». Итак, Деникин 
не должен был продвигаться на юг от этой линии, а Азербайджан и Грузия – на 
север от нее. Таким образом, английское правительство большую часть территории 
Дагестана включило в сферу влияния Азербайджана (11, с.266-268; 18, с.99). Тем 
самым британское правительство, в свою очередь, планировало расширить сферу 
своего влияния на дополнительный отрезок береговой линии, обеспечивающий ей 
преимущество на Каспийском море. Планировалось укрепление Закавказской 
оборонительной линии (11, с.217; 18, с. 96 – 99, 103 – 104). 

Стоит отметить, что еще в Меморандуме Азербайджанской республики четко 
и ясно определялись очертания северных пределов Азербайджана. Под ними 
понимались бассейн р. Самур и близлежащие окрестности, Дербент с приле-
гающими участками, часть Кайтагского и Табасаранского округов, и т.д. Товарищ 
министра иностранных дел А. Х. Зиатханов в телеграмме от 16 июня давал 
указание Ахвердову «оповестите широко население Дагестана о тех успехах, коих 
достигло азербайджанское правительство, благодаря принятым дипломатическим и 
военным мерам. Деникин должен очистить Дербент и уйти за демаркационную 
линию. Сочувствуя вполне идее воссоздания Горской республики, наше 
правительство предполагает временно занять после ухода добровольцев своими 
частями Дагестан. Работайте в этом направлении и сообщите настроение 
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населения. Частно переговорите с генералом Халиловым и сообщите его отноше-
ние к нам. Постарайтесь подготовить почву для безболезненного прибытия наших 
воинских частей» (11, с.268-269).  

Собственный корреспондент газеты «Азербайджан» сообщал: «…По занятии 
Петровска, Дагестан, Чечня и Ингушетия признают власть Азербайджана; к этому 
они подготовлены. После этого может быть восстановлена Горская республика под 
протекторатом Азербайджана…» (7). 

Во второй половине июня 1919 г. началось крупное наступление армии 
Горской республики в нагорном Дагестане. Но опрокинуть армию Деникина, после 
ожесточенных боев, длившихся в течение целого месяца, все же не удалось. 
Вооруженные силы юга России заняли и горные округа Дагестана. Организаторы и 
активные участники восстания разъехались в Баку и азербайджанские селения (8; 
11, с.436; 14, с. 263-264, 268; 17, с.193). 

На очередном совместном заседании (26 июня 1919 г.) азербайджанской и 
северокавказской делегаций, направленных на мирную конференцию в Париж, 
представители Горской республики предложили проект немедленного объединения 
«всех военных ресурсов, внешней политики, а также бюджетов военного и 
министерства иностранных дел обоих государств – Азербайджанского и Горского». 
По оценке А.А. Топчибашева, это был проект Союзного договора о формах 
объединения двух государств. Председатель азербайджанской делегации предло-
жил принять политическое объединение и рекомендовать Азербайджанскому 
правительству соответствующий проект (22, с.44-45). 

В Проекте содержалось девять статей. Первая статья указывала на то, что 
союз двух республик является постоянным и прочным. Вторая статья объявляла о 
создании единой и общей военной организации. Третья и четвертая статьи 
раскрывали процесс создания общего Управления иностранных дел и финансовой 
системы. В пятой статье подразумевалось объединение духовных дел и признание 
Халифом всех мусульман султана Османской империи. Законодательная власть 
обеих республик передавалась Союзному Совету, в состав которого должны были 
войти представители законодательных палат этих республик (ст. 6). Этот Совет 
формирует министерства (ст. 7). Остальные статьи предусматривали процедуру 
объединения Азербайджанской и Горской республик. 

Заявление представителя Добровольческой армии в том, что Деникин не 
собирается нападать на Азербайджан, но «границей мусульманской республики 
Деникин считает линию Закаталы - ст. Кизил-Бурун» создавало угрозу захвата 
всего Кусарского уезда (11, с.258-259). В телеграмме и. о. министра иностранных 
дел Азербайджанской республики А. Х. Зиатханова А. Ахвердову от 5 июня 1919 г. 
говорилось, что «Добровольческая армия, по-видимому, считает северной 
границей Азербайджана – Кызыл-Бурун. В таком случае должен отойти весь 
Кубинский уезд от Азербайджана. Правительство твердо решило охранять границы 
на ст. Ялама. Дальнейшее продвижение Добровольческой армии вызовет вору-
женное столкновение» (10, с.335). 
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Одной из мер, принятой командованием Добровольческой армии стало 
запрещение использования в пределах Дагестана азербайджанских денег. По 
сообщению газеты «Азербайджан», «население не подчиняется этому приказу». 
Еще в сводке правления войска Терского о положении в Дагестане от 20 апреля 
1919 г. докладывалось, что «своих денежных знаков Горское правительство не 
имеет, в ходу знаки Азербайджанской республики – бакинские боны и 
общегосударственные деньги…» (14, 209-210). 

Английское командование в начале августа 1919 г. объявило об установлении 
новой демаркационной линии между Добровольческой армией Деникина и 
Закавказскими республиками. Ее установили по северной границе Азербайджана, 
включая Кусарский уезд. В письме Г. Н. Кори председателю Совета Министров Н. 
Ю. Усуббекову от 4 августа 1919 г. сообщалось: «Решено изменить демарка-
ционную линию, проложенную ранее между ген. Деникиным и закавказскими 
республиками таким образом, чтобы она включала Дагестан в сферу Доброво-
льческой армии. Исправленная демаркационная линия проходит теперь таким 
образом: От устья реки Бзыбь к северу вдоль этой северной границы Сухумской, 
Кутаисской и Тифлисской губерний, отсюда на восток, вдоль южной границы 
Дагестанской области» (11, с.308). 

Дагестан передавался в сферу влияния Деникина. Министр иностранных дел 
М. Ю. Джафаров подал ноту командующему союзными войсками в Баку генералу 
Д. Шательворгу от 10 августа 1919 г. В ней, в частности, отмечалось, что 
азербайджанское правительство считает «совершенно неприемлемым для себя 
установление новой линии, настаивает на прежней». Правительство Грузии 
постановило «совместно с азербайджанским правительством добиваться на даге-
станском фронте восстановления старой линии до Петровска» (11, с.323-325). 
Командование Добровольческой армии обвиняло Азербайджан в оказании военной 
помощи народам Дагестана. Это привело к ухудшению отношений между этими 
двумя сторонами. Однако Добровольческая армия Деникина заняла территорию 
всего Дагестана до р. Самур и «заставили силой удалиться» азербайджанского 
дипломатического представителя в Темир-Хан-Шуре (11, с. 409, 422, 435). 

Азербайджанская сторона настаивала на том, чтобы Дагестан был объявлен 
нейтральной зоной. Н.Ю. Усуббеков объявил, что азербайджанское правительство 
настаивает «прежде всего на том, чтобы Дагестан составил нейтральную зону 
между Азербайджаном и Добрармией и для этой цели был очищен от 
добровольческих частей. Сейчас наши части стоят на линии р. Самур. Мы 
настаиваем, нам обещают признать существующее status qvo. При положительном 
разрешении этих основных вопросов мы заключаем торговый договор по 
товарообмену, заключаем почтово-телеграфную конвенцию, устанавливаем прямое 
железнодорожное сообщение и пр.». По словам Н.Ю.Усуббекова Н.Н.Баратов 
«даже не возражает против нейтрализации Дагестана при отсутствии 
агрессивности с нашей стороны, в чем, конечно, сомневаться не приходится» (11, 
с.338-339). 
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М.Ю.Джафаров предложил верховному британскому комиссару в Закавказье 
О. Уордропу «троякий выход из создавшегося в Дагестанской области положения, 
при непременном, однако, условии очищения частями армии генерала Деникина 
территории Дагестанской области и отводе их за первоначально установленную 
британским командованием демаркационную линию, проходящую в 5 милях 
южнее железнодорожной линии Владикавказ-Петровск и г. Петровска, а именно:  

1. Путем временной передачи управления Дагестанской области правительству 
Азербайджанской республики, каковое принимает на себя обязательство 
полного обеспечения тыла армии ген. Деникина от вторжения в Дагестан 
большевиков. 

2. Путем предоставления населению Дагестана возможности организации 
собственной власти под контролем со стороны союзных держав. 

3. Путем образования в Дагестане особого генерал-губернаторства под 
управлением британского или американского генерал-губернатора» (11, 
с.358-359). 

В свою очередь М.Ю.Джафаров направил союзному верховному комиссару в 
Закавказье полковнику В. Н. Гаскелю телеграмму с просьбой установить нейтраль-
ную зону между восставшими горцами и армией Деникина. В этой телеграмме, в 
частности, отмечалось, что «Около месяца в Дагестане длится народное восстание, 
охватившее всю область, и идет неослабевающая борьба дагестанских народов с 
частями армии ген. Деникина. Льется кровь, разрушаются села, г. Дербент, занятый 
дагестанцами, обстреливается с моря судовой артиллерией. Мирное население в 
панике бежит, и в пределы Азербайджана прибывают массы беженцев. В виду 
того, что события эти происходят в непосредственной близости к границам 
Азербайджанской Республики, что не может не отразиться на настроении умов в 
Азербайджане, я от имени своего правительства обращаюсь к Вам с просьбой 
своим вмешательством приостановить происходящее кровопролитие и предпри-
нять шаги к установлению временно нейтральной зоны между Дагестаном и 
частями Добровольческой армии». Однако, как известно, В.Н. Гаскель отказался от 
этого предложения (11, 352 – 353, 355 – 356, 409, 414 – 415). 

Кроме того, сменивший генерала Бриггса на посту начальника британской 
миссии при штабе Деникина генерал Хольмен организовал встречу диплома-
тического представителя Азербайджана при Кубанском правительстве Дж. 
Рустамбекова с генералом Лукомским. Но и тот отказался вести переговоры о 
нейтрализации Дагестана (11, с. 379-381, 434; 18, с.111-112). Итак, всевозможные 
переговоры не привели к заключению договора о нейтрализации Дагестана. 

Военное руководство над национальными отрядами кайтагцев, табасаранцев, 
лезгин, и др. осуществляли офицеры бывших турецких войск под командованием 
Кязим бея. Финансовую помощь, снабжение оружием и боеприпасами оказывали 
грузинские меньшевики и азербайджанские партии «Мусават» и «Иттихад». В Баку 
был создан приют для бойцов раненых в Дагестане. В этой связи Дагестанское 
общество Красного Полумесяца выразило признательность Бакинскому союзу 
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увечных воинов за пожертвование им кроватей, постельных принадлежностей и 
белья. 18 октября 1919 г. Азербайджанское правительство приняло постановление 
об оказании помощи беженцам из Дагестана в размере 1 млн. рублей (12, с. 372). 

В Баку формировались военные части для отправки на борьбу против 
большевиков: Первая Кавказская добровольческая бригада, осетинские сотни 
полковника Хабаева, кубанский авиационный дивизион, и др. А в Гяндже шло 
формирование мусульманского корпуса для отправки на Северный Кавказ. Моби-
лизация осуществлялась, в частности, в аулах Самурского округа Дагестанской 
области, Шемахинского и Кубинского уездов Бакинской губернии. 

В ноябре-декабре 1919 г. основные силы Деникина терпели поражение на 
Южном и Юго-Восточном фронте. Командование Добровольческой армии пошло 
на переговоры о мире с Советом Обороны Дагестана. Предполагалось признание 
Совета Обороны Дагестана в качестве правительства и вывод войск за 
исключением территории железной дороги до Петровска. 

17 января 1920 г. Верховный Совет Союзных Держав признал де-факто 
национальный и государственный суверенитет Азербайджана и Грузии. Предста-
вители парламента Горской республики вели переговоры с отдельными членами 
делегаций держав Антанты в Париже об отторжении территории Терской и 
Дагестанской областей от Советской России в случае поражения Деникина; об 
образовании общекавказской федерации. Однако союзные правительства считали 
вопрос Южного Кавказа решенным, а признание независимости Горской респуб-
лики возможным лишь в пределах Азербайджана. Г.Бамматов вернулся в Баку и 
пытался вести переговоры о создании Кавказской конфедерации (Южный Кавказ, 
Дагестан и Северный Кавказ) с правом Горской республики на автономию в 
составе Азербайджана. В этих обстоятельствах А.А.Топчибашев предложил Ллой-
Джорджу признать де-факто Горскую республику и встретил одобрение 
приведенных им доводов. Верховный Совет принял решение де-факто признать 
Дагестан (11, с.436; 19, с.11-12). 

Между тем, на Северном Кавказе события разворачивались следующим 
образом. В ноябре 1919 г. азербайджанское правительство направило в Дагестан в 
качестве главнокомандующего северокавказского фронта Нури пашу (член партии 
«Иттихад-ве-терекки» («Единение и прогресс»). Его задача заключалась в том, 
чтобы в случае приближения к Дагестану русских большевиков присоединить 
Дагестан к Азербайджанской республике. Под началом Нури паши служили 
полковник турецкой армии Руфат бей и начальник снабжения фронта – полковник 
Гейдар бей. Они приступили к формированию в Дагестане пехотной, а в Чечне – 
кавалерийской дивизий. Стоит отметить, что в Гунибе размещался отряд турецких 
войск, турецкий лазарет, казначейство и комендант с 10-12 аскерами. Деникин 
писал: «Эрзрум (правительство Кемаль паши) при помощи посещавшего часто 
Баку и оказывавшего сильное влияние на азербайджанское правительство Нури 
паши проводил идею панисламизма и пантюркизма. Азербайджан, поддерживая 
первую идею, не с таким уж пылом относился ко второй, предпочитая союз 
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вассальной зависимости и открыто ставя ближайшей своей целью присоединение 
родственного Дагестана… Азербайджан посылал своих и турецких офицеров в 
качестве инструкторов и командного состава преимущественно в Дагестан» (17, 
с.195-196). Нури паша должен был объединить разрозненные национальные части 
Северного Кавказа под знаменем ислама для борьбы с большевиками (новой 
реальной угрозой после белогвардейцев). Нури-паша организовал переговоры 
между командирами и лидерами Дагестана и Северного Кавказа Али-Гаджи 
Акушинским, Ибрагим-Гаджи, Кязим беем, Н. Гоцинским, К. Алихановым. Нури 
паша обещал им военную помощь из Азербайджана. Однако появление в пределах 
Дагестанской и Терской областей азербайджанских войск могло бы привести к 
неоднозначной, мало прогнозируемой реакции со стороны осетин и казачества. 
Нури паша собирался сначала освободить территорию Дагестана, создать новое 
временно правительство, а затем вместе с Узун-Хаджи занять Терскую область. 
Планировалось также заключить соглашение и с парламентом Горской республики, 
члены которого в то время находились в Тифлисе и оттуда осуществляли свою 
деятельность (19, 11-12). 

В военно-политическом обзоре положения Дагестана и Северного Кавказа, 
составленном начальником генерального штаба военного министерства Азербайд-
жанского правительства Сулькевичем в январе 1920 года отмечалось: «Определи-
вшийся разгром Добровольческой армии и возможность появления большевиков в 
пределах Терской, Кубанской области и Ставропольской губернии резко меняют 
военно-политическую обстановку в Дагестане и на Северном Кавказе… Прежде 
всего, желательно всеми мерами ускорить очищение Дагестана, согласившись на 
беспрепятственный пропуск кубанцев в Кубанскую область, а терцев на левый 
берег Терека, но не внутрь Терской области, дабы не усиливать гарнизонов терских 
казаков в правобережной части, населенной горцами. Вслед за уходящими 
добровольцами и казаками все силы Нури паши должны двинуться в пределы 
Терской области, причем охрана Дагестана и поддержание в тылу должны быть 
возложены на азербайджанские войска (Кубинский отряд: полк пехоты и полк 
кавалерии с артиллерией), которые займут города Темир-Хан-Шуру, Петровск и 
Дербент. Присутствие регулярных войск родственного по вере народа ободрит 
население Дагестана, даст возможность окрепнуть правительству, устранить 
анархию и подготовить давно желанное соединение Дагестана с Азербайджаном на 
правах области с широкой автономией. Опыт Горской республики показал всю 
искусственность приклеивания к ней Дагестана, всегда экономически и этногра-
фически тяготевшего к Азербайджану, в составе которого живут родственные 
народы (лезгины Загатальской губернии и Кубинского уезда) и с населением 
которого Дагестан ведет оживленную торговлю (Баку, Закаталы, Нуха). Такова, в 
общем, дагестанская проблема. Говорить о выгоде соединения не приходится, она 
слишком ясна: 1) Дагестан существовать самостоятельно не может, уже по одному 
недостатку хлеба; 2) соединение с Горской республикой оказалось непрактичным и 
искусственным; 3) для Азербайджана выдвижение границы на севере с 
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закреплением за собой дагестанского плацдарма имеет огромное стратегическое 
значение, ради которого Азербайджан и несет теперь огромные денежные 
жертвы… Непосредственно вслед за образованием Горской республики должен 
быть поднят вопрос о конфедерации с Азербайджаном и Грузией, как об этом 
говорит декларация настоящего правительства республики, ибо отдельное 
существование горцев, как показал опыт, немыслимо. Наличность же соединенных 
Азербайджана, Грузии (возможно и с Арменией), Дагестана, Горской республики 
создаст могучее государство с господствующим мусульманским населением, 
обширными богатствами и с выходом к двум морям... Начальник Генерального 
штаба генерал-лейтенант». 

Итак, Нури паша планировал заключить соглашение с белогвардейцами и 
создать при поддержке Азербайджана Дагестанскую Демократическую Республику 
с последующим присоединением к Азербайджану (14, с. 362-364, 391-394). Весной 
1920 г. Деникин согласился признать власть Нури паши над Дагестаном. Дело в 
том, что в конце 1919 г. наметился уход Добровольческой армии с территории 
Северного Кавказа. А в феврале 1920 г. Деникин на заседании Верховного Круга 
Дона, Кубани и Терека (так, по-новому, называлась деникинская организация) 
признал самостоятельность Горской республики. Как известно, 7 февраля стало 
известно о признании  Деникиным независимости Азербайджана (11, с.545). 

Но в конце 1919 г. ставленники Антанты потерпели поражение на Южном и 
Юго-Восточном фронте. 20 марта 1920 г. Нури паша вместе с офицерами штаба и 
азербайджанскими добровольцами вынужден был вернуться в Азербайджан. В 
сложившейся обстановке, верховный британский комиссар Оливер Уордроп писал 
Ф. Х. Хойскому: «Что касается вопроса о Дагестане, то я бы не советовал 
принимать каких-либо движений за пределы нынешней границы Азербайджана». 
Дело в том, что Азербайджан мог воспользоваться представившимся удобным 
моментом для присоединения к своей территории Дагестана. Однако этот шаг стал 
бы поводом для столкновений с русской армией (18, с.170). Между тем, 
сопротивление насаждению власти Советов и борьба за независимое от России 
существование в некоторых местах продолжились. 1 апреля 1920 г. при Совете 
Обороны Северного Кавказа была открыта Азербайджанская дипломатическая 
миссия во главе с А. Ахвердовым. С целью налаживания двусторонних отношений 
между Азербайджаном и Северным Кавказом 19 апреля из Баку в Грозный выехала 
делегация в составе членов парламента А.Д.Пепинова и Р.Векилова, а так же 
управляющего делами правительства Парвиза Мирзы. Представители Бакинского 
комитета «Иттихад-Ислам» поддерживали тесные связи с чеченским шейхом Али 
Митаевым (11, с.574, 594). В начале 1920 г. в Азербайджане осуществлялся сбор 
вещей и денег для нужд Дагестана. Представители специально созданной для этого 
комиссии рассылались по всем городам и уездам Азербайджана.  

После поражения армии Деникина и горских вооруженных формирований 
Дагестан был занят русскими большевиками. Последние подошли к Дербенту, к 
границам Азербайджана. Как известно, в ночь с 26 на 27 апреля 1920 года ХI 
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Красная Армия перешла границу Азербайджана. С ослаблением помощи 
национально-демократическим силам Кавказа со стороны Турции, произошедшей в 
связи с изменением внутриполитической ситуации, насильно произошедшей 
сменой власти в Азербайджане, - все попытки свергнуть власть русских 
большевиков на Северном Кавказе оказались безуспешными. 

История взаимоотношений Азербайджанской и Горской республик в 1918 – 
1924 гг. показывает, что неоднократно появлялись проекты соединения, слияния 
этих двух государств. Инициатива, как правило, исходила от представителей 
Северного Кавказа. Выше приведенные материалы свидетельствуют о тесных 
связях, взаимном сотрудничестве и стремлении к объединению мусульманских 
народов Кавказа. В сложной неблагоприятной военно-политической обстановке 
Азербайджанское правительство старалось защищать собственные государ-
ственные интересы. При этом Азербайджанское правительство, разные слои 
населения Азербайджана поддерживали и оказывали дагестанцам помощь в их 
стремлении отделиться от России и вновь обрести национальную свободó. 
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S.İ.Əliyeva 

AZƏRBAYCAN VƏ DAĞLIQ RESPUBLIKASI : BIRLIYƏ DOĞRU MEYIL 

XÜLASƏ 

Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqlarının milli hərakatı 1917-1920-ci illərdə sıx surətdə bir-biri ilə 
bağlı idi. Şimali Qafqaz dağlıları İttifaqının Mərkəzi Komitəsi, sonralar Dağlı Respublikası hökuməti 
Azərbaycanla möhkəm əlaqələr qurmağa can ataraq Bakıda öz nümayəndəliklərini açmışdılar. Bununla 
yanaşı Azərbaycanda Şimali Qafqaz xalqlarına yardım göstərməyi və əməkdaşlığı özünə hədəf seçən 
müxtəlif cəmiyyətlər və təşkilatlar fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycan bütün vasitələrlə Dağlı 
Respublikasının müstəqillik mübarizəsini dəstəkləyirdi. Dağlılar hökuməti üzvlərinin təşəbbüsü ilə, 
Dağlılar Respublikasının Azərbaycana birləşdirilməsinin müxtəli variantları hazırlanırdı. 1917-1920-ci 
illərdə Azərbaycan və Dağlılar Respublikası Rusiyadan ayrılaraq, dövlət müstəqilliklərini elan etmiş, öz 
ərazi bütovlüyünü, suverenliyini müdafiə etmiş, müstəqilliyini qorumuş və bu məcrada bir biri ilə 
yaxınlaşmaya meyl edirdilər. 

С.İ.Aлийева 

AZERBAIJAN AND MOUNTAIN REPUBLIC: ASPIRATION TO THE UNIFICATION 

SUMMRY 

National movement of the people of the North Caucasus and Azerbaijan in 1917 – 1920 was 
inseparably linked among themselves. The Central Committees of the Union of montanieers of the North 
Caucasus, and then the government of  Republic of the Mountaineers aspired to adjust close connections 
with Azerbaijan, they had representations in Baku. In turn in Azerbaijan various societies and the 
organizations aimed at rendering assistance and cooperation with the people of the North Caucasus 
functioned. Azerbaijan strongly supported Republic of the Mountaineers in struggle for independence. 
Various projects of joining of Republic of the Mountaineers to Azerbaijan, for the first time offered by 
members of the Mountain government were developed. Throughout 1917 – 1920 Azerbaijan and 
Republic of the Mountaineers have proclaimed formation of own statehood, branch from Russia, 
protected the territorial integrity, the sovereignty, defended the independence and thus gravitated to 
rapprochement with each other. 

Açar sözlər: Azərbaycan Халг Ъцмщуриййяти, Dağlılar Respublikası, Çeçenistan, Şimali Qafqaz 
xalqları, demarkasiya xəttи. 

Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика, Горская республика, 
Чечня, народы Северного Кавказа, демаркационная линия. 

Key words: Azerbaijan Democratic Republic, Republic of the Mountaineers, North Caucasian 
peoples, line of demarcation.  
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BAKI XALQ KOMİSSARLARI SOVETİNİN ANTİAZƏRBAYCAN 
SİYASƏTİNİN TARİXŞÜNASLIĞI 

Vaqif Abışov1 

«Bakı Xalq Komissarları Sovetinin antiazərbaycan siyasətinin tarixşünaslığı»nın 
işlənməsi, əsasən, XX əsrin 20-ci illərinin ikinci yarısından sonraya təsadüf edir. Məhz 
bu dövrdən başlayaraq, problemin Sovet tarixşünaslığı yaranmağa başlamışdı.  

Sovet hakimiyyəti dövründə BXKS-nın yaranması, fəaliyyəti və süqutuna aid bir 
çox elmi tədqiqat əsərləri yazılmışdı. Xüsusilə, XX əsrin 20-ci illərindən başlayaraq hər 
10 ildən bir Bakı Soveti və Bakı Xalq Komissarları Sovetinin tarixi ilə bağlı qərarlar 
qəbul edilməsi  yeni-yeni əsərlərin yazılmasına imkan vermişdi.   

XX əsrin 30-cu illərin sonlarından başlayaraq Sovet tarixçiləri tərəfindən bəhs 
olunan dövrün, yəni 1917-1918-ci illərin tarixinə aid materialları sistemləşdirməyə cəhd 
göstərilmişdi. Xüsusilə, bu sahədə Böyük Oktyabr sosialist inqilabının 10-illiyinə 
hazırlığı qeyd etmək lazımdır. On illiklə bağlı qəbul olunmuş qərara uyğun olaraq 
Azərbaycanda, eləcədə bütün ölkə üzrə, Sovet hakimiyyəti və sosialist inqilabının 
tarixinə aid qiymətli materiallar toplanmış və çap olunmuşdur. Bununla bağlı Sovet 
tarixçisi Sef 1927-ci ildə yazdığı «Zaqafqaziyada 1917-ci il inqilabı» kitabının giriş 
hissəsində qeyd edirdi: Bizim işimiz - Zaqafqaziyada 1917-ci il iniqilabının tarixi üzrə 
tədqiqatçıların işləməsi üçün fundamentin əsasını qoymaq və əsas hadisələrlərin sənədləri 
ilə oxucuları tanış etmək üçün birinci cəhd idi (1. s.6). 

«Bakı Xalq Komissarları Sovetinin antiazərbaycan siyasətinin tarixşünaslığı» 
məqaləsini yazarkən, müəyyən dövrləşdirmə aparmaq vacibdir. Çünki tədqiqat obyektinə 
yanaşma üsulları müxtəlif vaxtlarda fərqli olub. Ona görə də, 1917-1918-ci illərdə 
Cənubi Qafqazda böyük əraziyə və əhaliyə malik olan Azərbaycanda baş vermiş 
hadisələrin düzgün araşdırılması üçün yazılmış əsərləri bir neçə dövrə bölmək 
mümkündür. Belə bölgüyə Sovet hakimiyyətinin qurulmasına qədər mövcud olan 
müxtəlif sənəd və materialları, Sovet dövründə problemlə bağlı yazılan elmi-tədqiqat 
əsərlərini, Kommunist partiyasının plenum və qurultaylarında qəbul olunmuş qərarları, 
nəhayət, Sovet imperiyası dağıldıqdan, yəni 1991-ci ildən sonra yazılan elmi-tədqiqat 
əsərlərini buraya daxil etmək olar.  

M.P.Zülfüqarlı «Azərbaycan tarixi. İkinci respublika dövrünün tarixşünaslığı. 
(1920-1991-ci illər) « adlı əsərində Bakı Kommunasının tarixi ilə bağlı yazırdı: 80-ci 
illərin axırı – 90-cı illərin əvvəllərində Bakı Kommunasına münasibətə görə tarixçiləri 
şərti olaraq iki qrupa bölmək olar. Birinci qrupa aid olan P.Əzizbəyova, D.Quliyev, 
Q.Bayramov, İ.Mədətov və başqa tarixçilər öz yazılarında Bakı Kommunasına aid 70 il 
sovet tarixşünaslığında mövcud olmuş və onların özləri tərəfindən də yazılmış 
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kitablardakı fikirlərə tənqidi münasibət bəsləmək əvəzinə bu fikirləri müdafiə etməyə 
yeni cəhdlər etmişlər (12. s.24).  

A.İsgəndərov 1997-ci ildə çap etdirdiyi «1918-ci il Mart qırğınının tarixşünaslığı» 
adlı əsərində dövrləşməynən bağlı yazırdı: Sovet tarixşünaslığında problemə yanaşma 
baxımından dövrü iki yerə ayırmaq mümkündür. Bunlardan bir qismi 1920-1930-cu 
illərdə, digəri isə, 1940-1980-ci illərdə yazılmış əsərlərdir. Birinci mərhələdə problemə 
yanaşılmanın vahid bir xəttinin işlənməsi və sovet cəmiyyətinə, onun ideologiyasına 
xidmət etməsi konsepsiyasının hazırlanması dövrü kimi xarakterizə etmək olar. İkinci 
mərhələdə isə, artıq problemin vahid bir konsepsiya ətrafında «inkişaf» etdirildiyinin 
şahidi oluruq (4.) 

Mövzunun tarixşünaslığı, əsasən, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan 
sonra işlənməyə başlanmışdır. Düzdür, hələ Sovet hakimiyyəti qurulanadək, ayrı-ayrı 
bolşevik xadimlərinin o dövrün müxtəlif qəzet səhifələrində çap olunmuş məqalələrində 
hadisələrə özlərinin siyasi baxışlarına uyğun olaraq qiymət vermişdilər. Məhz sonralar, 
yəni 1920-1980-ci illərdə Bakı Xalq Komissarları Sovetinin fəaliyyəti ilə bağlı Sovet 
tarixşünaslığı hazırlanarkən həmin şəxslərin əsərləri Sovet tarixçiləri üçün əsas istiqa-
mətverici amillərdən biri olmuşdir.  

A.Milman 1957-ci ildə yazdığı və Azərbaycan dilində çap olunan «Bakı Soveti  - 
Azərbaycanda proletar diktaturası orqanıdır» adlı əsərində «1920-ci ildən 1930-cu illərin 
ortalarına kimi Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulması və Oktyabr inqilabı 
haqqında materialların toplanması və öyrənilməsində əhəmiyyətli işlər görüldüyünü» 
qeyd edirdi. Bununla yanaşı həmin dövrdə yazılanları tənqid edən müəllif yazırdı: Bu 
dövrdə nəşr olunanların elmi səviyyəsi hələ yüksək deyildi, onlarda xaraktercə meto-
doloji və faktiki çatışmamazlıqlar və səhvlər, bəzi problemlər özünü göstərirdi (3. s.27).  

XX əsrin 50-60-cı illərin tarixçiləri 20-30-cu illərdə yazılmış tarixi əsərlərin  ən 
böyük çatışmamazlığını bir neçə səbəbdən izah edirdilər. Məsələn, bunlardan tarixçi 
Milman belə hesab edirdi ki, Azərbaycan respublikasında Sovet hakimiyyətinin birinci 
ilində tarix elminin ən böyük çatışmamazlığı V.İ.Leninin tarixi irsindən zəif istifadə 
olunmasıdır (1-ci səhv). 

Azərbaycanda sosialist inqilabının qələbəsi uğrunda mübarizəni tez-tez Sovet 
Rusiyası və Zaqafqaziyanın başqa hissələrindəki hadisələrdən ayırı götürülməsi 2-ci səhv 
kimi qiymətləndirilirdi. 

«Bakı Xalq Komissarları Sovetinin antiazərbaycan siyasətinin tarixşünaslığı»nın 
öyrənilməsində XX əsrin 20-30-cu illərində rus dilində yazılmış «Böyük Oktyabrın 
üçüncü ildönümü. 1917-1920» (13), S.Belenki və A.Manvelin (14), Suren Şaumyanın 
(15), Y.Ratqauzerin (11), S.E.Sefin (1; 20), A.Rayevskinin (16), Mustafa Quliyevin (17), 
A.Rayevskinin (6), Q.Şteynin (18), A.Dubnerin (19)  və başqalarının əsərləri müəyyən 
əhəmiyyət kəsb etmişdir. 

Bakı Soveti və Bakı Xalq Komissarları Sovetinin tarixi ilə bağlı XX əsrin 40-80-ci 
illərinin sonlarınadək bir çox tədqiqat əsərləri yazılmışdır. Bu sırada Sovet tarixçilərindən 
A.Z.İbrahimovun (5; 7), H.Əzimovun (10), Q.Mədətovun (32), N.N.Kolesnikovanın (23), 
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A.Mikoyanın (33), E.A.Tokarjevskinin (21), Şavrovun (34) və başqalarının kitablarını 
qeyd etmək olar. 

Problemlə bağlı M.Ə.Rəsulzadənin (26; 27; 28), Ə.M.Topçubaşovun (29), M.B. 
Məmmədzadənin (30; 31), Y.V.Çəmənzəminlinin (2) əsərlərinin də bəhs olunan 
problemin ayrı-ayrı məqamlarına düzgün yanaşılmasında əhəmiyyəti böyükdür. 

«Bakı Xalq Komissarları Sovetinin antiazərbaycan siyasətinin tarixşünaslığı»na 
1991-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra yeni tarixi yanaşma 
özünü göstərməyə başladı. Bu da ondan irəli gəlirdi ki, 70 il arxivlərdə gizli qalan, 
yazılması və çap olunması yasaq olunan sənədlər artıq tədqiqatçıların ixtiyarına 
verilmişdi. 

Mövzunun tarixşünaslığına aid Müstəqil Azərbaycan Respublikası dövründə 
yazılmış C.Həsənovun (35), N.Məhərrəmovun (36), İ.Məmmədov və S.Əsədovun (birgə 
yazdıqları) (37), A.Paşayevin (38), H.Rəhimoğlunun (39), V.Abışovun (40), A.Mənsu-
rovun (41), B.Nəcəfovun (42; 43) və başqalarının əsərlərini qeyd etmək olar.  

Problemin öyrənilməsində 1917-1919-cu illərdə Tiflis və Bakıda nəşr olunmuş 
müxtəlif adda qəzetlər də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan 1918-ci ildə Bakıda 
nəşr olunan «Azərbaycan» (44), «Bakı» (45), «Kaspi» (8), «Bakinski raboçi» (9), 
(yuxarıda adları qeyd olunan qəzetlərin hamısı rus dilində çıxırdı), “Hümmət” (24), 
“Açıq söz” (22) (və başqa bu kimi qəzetlər isə Azərbaycan dilində çıxırdı), qəzetləri 
göstərə bilərik. Həmin qəzetlərin səhifələrində Cənubi Qafqazın bu və ya digər 
regionunda, o cümlədən Azərbaycanda baş vermiş hadisələr haqqında geniş məlumatlar 
verilmişdir.  

Rusiya imperiyasında baş verən 1917-ci il fevral burjua inqilabından sonra Tiflisdə 
Müvəqqəti hökumətin əsas dayağı olan Xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsi rəsmi 
hakimiyyəti təmsil etdiyinə görə başqa təşkilatlara nisbəttə güclü görünürdü. Bakıda isə, 
siyasi hakimiyyət uğrunda, eləcə də, kütlələri öz tərəfinə çəkmək üçün çox ciddi 
mübarizə gedirdi. 

S.E.Sef «Zaqafqaziyada 1917-ci il inqilabı» adlı əsərində yazırdı ki, bu dövrdə 
«hüquqi hakimiyyətlə (XCQK) faktiki hakimiyyət (ölkə Sovet təşkilatı) arasında 
münaqişə yox idi və ola bilməzdi, bu blokun siyasətinə qarşı çıxış edən yeganə real 
qüvvə Zaqafqaziyanın inqilabi sosial-demokratik – bolşevizm idi» (1. s.14). Onların əsas 
bazası Zaqafqaziyanın sənaye proletariatı (başlıca olaraq Bakı sənaye rayonunda) idi. 
Lakin bolşevizmin fasiləsiz artmasına baxmayaraq onun bazası hakimiyyət uğrunda qəti 
mübarizə üçün hələ ki, kifayət qədər deyildi (1. s.15).  

Bolşevizmin Bakı şəhərinə xüsusi önəm verməsinin birinci səbəbi burada fəhlələrin 
çoxluq təşkil etməsi idisə, digər bir səbəbi isə neft amil idi. Bu dövrdə Sovet Rusiyası 
mövcudluğunu qoruyub saxlamaq üçün əsas vasitələrdən biri də neft və neft məhsulları 
idi. Bu məhsullar Rusiyaya hava və su kimi lazım idi. Ona görə də bütün siyasi qüvvələr, 
o cümlədən bolşeviklər Bakıya xüsusi önəm verirdilər.  

Bolşeviklərin Bakı Sovetində hakimiyyəti ələ alması ilə bağlı Milman özünün «Bakı 
Soveti - Azərbaycanda proletar diktaturası orqanıdır» adlı əsərinin müqəddimə hissəsində 
yazırdı: Kommunist partiyasının qabaqcıl dəstələrindən biri olan Bakı bolşevik 
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təşkilatının rəhbərliyi ilə Bakı proletariatı 1917-ci il oktyabrın 31-də Sovet hakimiyyəti 
qurulduğunu elan etdi və Oktyabr inqilabının bütün Zaqafqaziyada qələbəsi uğrunda 
mübarizəyə başçılıq etdi. Əslində Bakı Sovetində bolşeviklərin rəhbərlikdə təmsil 
etmələri hələ o demək deyildir ki, artıq Bakıda Sovet hakimiyyəti bərqərar olub. Milman 
burada bolşeviklərin rolunun şişirtmişdi. Lakin Sef 1927-ci ildə yazmış olduğu 
«Zaqafqaziyada 1917-ci il inqilabı» kitabının «Oktyab çevrilişi və Şərqi Zaqafqaziya» 
bölməsində əsl reallıqdan çıxış edərək yazırdı ki, … Bakı Sovetinin yerlərdə və eləcədə 
mərkəzdə bütün hakimiyyətin Sovtein əlinə tam keçməsinin vacibliyini qeyd etməsi, 
hələ, Bakı şəhərində və onun rayonlarında hakimiyyətin Sovetin əlinə keçməsi 
məsələsinin həll olunub başa çatması demək deyildi (1. s.303). 

Uzun müddət Sovet tarix elmi ermənilərin bolşevik-sovet bayrağı altında 
Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi dəhşətli qırğınları bilərəkdən ört-basdır etmiş və 
hadisələrə sinifi mövqedən yanaşaraq, Sovet ideologiyasına xidmət göstərmişdir.  

Bolşeviklər hər cür demokratik şüarlarla pərdələnsələr də, Azərbaycan xalqının milli 
maraqlarına cavab vermirdi. Bu hərəkatın rəhbərliyində ifrat bolşeviklərin və ermənilərin 
çoxluq yaratması isə Azərbaycan xalqının milli mənafeyinə qarşı daha kəskin mövqe 
tutmasına zəmin yaradırdı. Hadisələrin sonrakı inkişafı bir daha onu göstərdi ki, 
ermənilər tərəfindən istiqamətləndirilən bolşevizm Azərbaycan xalqına sonsuz qırğınlar 
və faciələr gətirdi. 

1917-1918-ci illərdə azərbaycanlıların soyqırıma məruz qalmaları, onlara məxsus 
əmlakların qarət olunması və evlərinin yandırılmasının əsas səbəblərindən biri 
Azərbaycanda qurulan hakimiyyətlərin (bolşeviklərin başçılıq etdiyi Bakı Soveti, onun 
yaratmış olduğu Bakı Xalq Komissarları Soveti) azərbayanlılara yad olması, onların 
yürütdüyü siyasətin kənardan gətirilməsi və zorakılığa söykənməsidir.  

Bolşeviklər müstəqil dövlət qurmaq fikirində deyildilər, onlar Azərbaycana Sovet 
Rusiyasının tərkib hissəsi kimi baxırdılar. Sovet hökuməti keçmiş Rusiya imperiyasının 
varisi olmaqla, vaxtilə işğal olunmuş əraziləri bərpa etmək fikirində idi.  

İkinci bir səbəb isə, qurulan hakimiyyətlərin tərkibində azərbaycanlıların 
olmamasıdır. Bu hakimiyyətlərin tərkibi, əsasən ermənilər və ruslardan ibarət idi. Bunu 
bir çox sovet tarixçiləri də etiraf etmişdir.  

Azərbaycanda qurulan bolşevik sovet hakimiyyəti dövründə (1917-ci ilin noyabr – 
1918-ci ilin iyul ayları)  yerlərdə Sovet hakimiyyəti qurmaq adı altında yürütdüyü 
antiazərbaycan siyasəti nəticəsində azərbaycan xalqının dərin nifrətini qazanmışdır.  

Sovet tarixçiləri 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Şimali Azərbaycanın müxtəlif 
qəzalarında, xüsusilə Bakı quberniyasının Bakı, Şamaxı, Quba və b. qəzalarında Bakıdakı 
bolşevik Sovet hakimiyyəti dövründə azərbaycanlılara qarşı törədilən kütləvi qətliamlar 
haqqında bir-ik kəlmə yazmaqla işlərini bitmiş hesab edirdilər. Düzdü bir neçə 
Azərbaycan Sovet tarixçisi belə böyük bir faciəni gizlətməyin mümkün olmadığını görüb, 
bunun günahını türklərə nifrət edən daşnak silahlı dəstələrinin özbaşınalığı kimi 
göstərmişdi. Lakin həmin silahlı dəstələrinin azərbaycanlıların yaşadığı kəndlərə kimlərin 
göndərdiyini, daha doğrusu S.Şaumyanın başçılıq etdiyi Bakı Sovetinin rolunu 
gizlətməyə çalışmışdılar. 
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Sovet tarixçilərindən Y.Ratqauzer 1927-ci ildə çap etdirdiyi «Bakıda inqilab və 
vətəndaş müharibəsi» (rus dilində) əsərində yazırdı: Sovet tərəfindən bütün rayonların 
fəhlələrindən təşkil olunan Qırmızı Ordu burjuaziyanın və mülkədarların əksinqilabi 
çıxışlarını aradan qaldırmaq gücünə malik deyildir. Ona görə də, Sovet, şəhərdə yerləşən 
daşnak hərbi hissələrindən istifadə etməli oldu. Heç şübhəyə ehtiyac qalmırdı ki, 
ermənilərdən olan fəhlə və kəndlilər qəlbən Sovet hakimiyyətini əksinqilabdan müdafiə 
edirdilər, lakin burjuaziya və xırda burjuaziya elementləri, ən başlıcası isə, zabitlər 
vətəndaş müharibəsini milli qırğına çevirməyə çalışırdılar (11, s.149).  

«Bakı Xalq Komissarları Sovetinin antiazərbaycan siyasətinin tarixşünaslığı»nın 
müəyyən bir hissəsi, yəni Şaumyanın başçılıq etdiyi Bakı Sovetinin dövründə azərbay-
canlılara qarşı törədilən kütləvi soyqırımın tarixşünaslığı ilk dəfə olaraq Azərbaycan 
müstəqillik əldə etdikdən sonra yazılmağa başlanmışdı.  

Bakıda 1918-ci il Mart qırğınının tarixşünaslığına aid ilk qiymətli əsər, yalnız Vətən 
tarixşünaslığında, Anar İsgəndərov tərəfindən yazılmış «1918-ci il mart qırğınının 
tarixşünaslığı» kitabıdır (4). Bu kitabda müəllif tərəfindən Mart qırğınının 20-ci illərdən 
80-ci illərin birinci yarısınadək olan dövrünün tarixşünaslığı, eləcə də mühacir və xarici 
ölkə və çağdaş vətən tarixşünaslığı tədqiq olunmuşdur.  

Problemin işlənilməsində müxtəlif vaxtlarda xaricdə çap olunmuş əsərlər mühüm 
əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bu əsərlərin bir çoxu Azərbaycan və rus dilinə tərcümə olunub. 

Problem işlənərkən həmin əsərlərdən istifadə olunub. Belə əsərlərdən Tadeyş 
Svyataçovskinin «Rusiya Azərbaycanı 1905-1920-ci illər» kitabını xüsusilə qeyd etmək 
lazımdır (25). 

Bakı Xalq Komissarları Sovetinin antiazərbaycan siyasətinin öyrənilməsində 
T.Svyataçovskinin əsəri mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Beləliklə, kiçik bir məqalədə 1917-1918-ci illərdə Bakı Xalq Komissarları Sovetinin 
antiazərbaycan siyasətinin tarixşünaslığına az da olsa aydınlıq gətirməyə cəhd 
göstərilmişdi. 

Problemin bu sahəsində Sovet dövründə aparılan tədqiqatlar bir tərəfli xarakter 
daşımış və marksizm-leninizm metodologiyasından kənara çıxılmamışdır.  

Mövzunun tarixşünaslığına aid Müstəqil Azərbaycan Respublikası dövründə 
yazılmış  tədqiqat əsərləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Bütün bunlarala yanaşı, bu gün də «Bakı Xalq Komissarları Sovetinin 
antiazərbaycan siyasətinin tarixşünaslığı»nın dərindən öyrənilməsinə böyük ehtiyac 
vardı. Tarixçilər tərəfindən tariximizin bu sahəsinə diqqətin artırılması olduqca vacibdir. 
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V.SH.Abishov  

HISTORIOGRAPHY OF ANTI-AZERBAIJAN POLICY OF BAKU SOVIET PEOPLE'S 
COMMISSARS  

SUMMARY 

The topic “Historiography of anti-Azerbaijan policy of Baku Soviet People's Commissars” is new 
in the history of Azerbaijan. The main purpose of this article is on the basis of existing archival 
documents, periodicals, and scientific-research works to write the historiography of anti-Azerbaijan 
policy of Baku Soviet People's Commissars in early XX century. For realization of this aim it was 
focused in the article to elucidate the impact of the February bourgeois and the October revolutions in 
Russian empire in the beginning of the XX century on the socio-political situation in Azerbaijan, to 
clarify the main purpose of the struggle among the political forces for power in Baku which was 
considered to be the main economic and political center of South Caucasus, to write the historiography of 
anti-Azerbaijan policy of Baku Soviet and of the Armenian and Russian chiefs of the Baku Soviet 
People's Commissars. The soviet period historians haven’t written a single word about the Baku Soviet 
and about Baku Soviet People's Commissars created by them and led by S.Shaumian.  

Though they partly wrote about the Baku massacres of 1918, but they have assessed massacres 
committed by the Armenians against the Turks (and not only against the Turks, as well as the other 
nations who lived in Azerbaijan) as a class struggle, civil war and they deliberately concealed the real 
essence of this. In preparing the article “Historiography of anti-Azerbaijan policy of Baku Soviet People's 
Commissars” was maid efforts to clarify the approach of the authors to the problem in works written 
during the Soviet period, i.e. during the years 1920-1980, as well as after Azerbaijan had achieved its 
independence. At the same time, there was used foreign and emigrant literature. 

In October 1991, after Azerbaijan restored its independence, at the beginning of the XX century has 
been launched the serious and systematic research of the Baku Soviet and the Baku Soviet People's 
Commissars’ anti-Azerbaijan policy. 

However, still scientific - research work in this field is not enough. Because of the insidious policy 
against Azerbaijan by neighboring states that continue to this day, it should be paid more attention to the 
research of the historiography of the subject. 

В.Ш.Абышов  

«ИСТОРИОГРАФИЯ АНТИАЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЛИТИКИ БАКИНСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ» 

РЕЗЮМЕ 

Основная цель в исследовании данной проблемы- это разработка её на основе анализа работ 
советских, зарубежных и отечественных историков, периодической печати советского периода, а 
также существующих архивных документов. Для этого была поставлена цель раскрыть влияние 
произошедшей в Российской империи в начале ХХ века Февральской буржуазной революции и 
Октябрьского переворота на общественно-политическую ситуацию в Азербайджане, выявить цель 
борьбы, происходившей между различными политическими силами за власть в Баку, являвшегося 
важнейшим общественно-политическим центром Южного Кавказа. Советская историография, 
рассматривая историю образования Бакинского Совета Народных комиссаров во главе с 
С.Шаумяном считала, что мартовские события 1918 года в Бакинской губернии были 
справоцированы «прислужниками империализма мусаватистами и дашнаками», ставя таким 
образом знак равенства между жертвами и зачинщиками этой трагедии. Геноцид против 
азербайджанского населения в Бакинской губернии, осуществленный большевистско-дашнак-
скими формированиями Бакинского Совета, по мнению этих авторов, был результатом  классовой 
борьбы.  
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ SÜLH DANIŞIQLARI 

Nazim Mustafa1 

1918-ci ilin mayında Cənubi Qafqazda üç müstəqil Gürcüstan, Azərbaycan və 
Ermənistan dövlətləri yaransa da, onların arasında sərhədlər dəqiq müəyyən edilməmişdi. 
Çar Rusiyası dövründə Qafqaz Canişinliyinə tabe olan quberniyaların bəzi regionlarında 
türklərlə (azərbaycanlılarla) gürcülərin və ermənilərin qarışığı şəkildə yaşamaları 
sərhədləri müəyyən etməkdə çətinlik yaradırdı. Sonralar sərhədlərin müəyyən edilməsi 
məqsədilə aparılan danışıqlarda Azərbaycan tərəfi “millətlərin öz müqəddəratını 
təyinetmə prinsipini” əsas götürürdüsə, Ermənistan tərəfi saxta “tarixi prinsipləri” əsas 
götürərək, guya tarixən həmin ərazilərin “Böyük Ermənistan”a daxil olduğunu iddia edir, 
Gürcüstan nümayəndələri isə əsasən “əlverişli iqtisadi şəraiti” ön plana çəkir, Tiflis 
quberniyasının əvvəlki inzibati-ərazi bölgüsünü saxlamağa çalışırdı. Lakin müstəqillik 
əldə edən kimi, bu dövlətlər bir-birlərinə qarşı ərazi iddiaları irəli sürmüşdülər. Silahlı 
müdaxilə yolu ilə ərazi iddiasını gerçəkləşdirmək halları olmuşdusa da, sonralar bəzən 
vasitəçilərin iştirakı ilə, bəzən də vasitəçilərsiz bu dövlətlər arasında sülh konfransları 
keçirilmişdi. Ərazi iddiaları məsələsi Paris Sülh Konfransının da müzakirəsinə 
çıxarılmışdı.  

1918-1920-ci illərdə baş verən hadisələrin gedişindən asılı olaraq Ermənistan tərəfi 
gah ərazi iddialarından əl çəkmiş, gah da qalib dövlətlərə arxalanaraq Azərbaycan və 
Gürcüstana qarşı ərazi iddialarını silah gücünə reallaşdırmağa nail olmuşdu.  

1918-ci ilin əvvəlində Şərqi Anadoluda, xüsusən də Ərzurum-Qars xəttində türklərə 
qarşı soyqırım törədən erməni silahlı qüvvələri Türkiyə ordusunun əks hücumu 
qarşısında duruş gətirə bilməyib məğlub olmuş, iyunun 4-də Batum müqaviləsini 
imzalayaraq, cəmisi təqribən 10 min kvadrat kilometr ərazi (320 min əhali) ilə 
kifayətlənmişdi [1.]. Həmin müqaviləyə görə, Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi 
iddiası olmasa da, Andranikin başçılığı ilə erməni silahlı qüvvələri Qaraqoyunlu 
dərəsindən Novo-Bayazet qəzasına, oradan Şərur-Dərələyəzə, sonra isə Naxçıvana 
adlayaraq kəndləri işğal etmiş, nəhayət Zəngəzurun bir hissəsini ələ keçirmiş, sonra isə 
silah gücünə Dağlıq Qarabağı Ermənistana ilhaq etmək istəmişdi. Ermənistanla 
diplomatik münasibətlər qurulmadığından, Azərbaycanın xarici işlər naziri iyunun 22-də 
Gürcüstandakı daimi nümayəndəsinə göndərdiyi məktubda bildirmişdi ki, Ermənistan 
hökumətinin, o da təşkil edilməyibsə, Erməni Milli Şurasının nəzərinə çatdırsın ki, 
Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərini elan etmək üçün xüsusi komissiya yaradılmalıdır. 
Əgər Ermənistan hökuməti bu təklifi bəyənirsə, görüş yerini və vaxtını bildirsin [2.]. 
Lakin Ermənistan tərəfi Batum müqaviləsinin şərtlərinə məhəl qoymayaraq yeni ərazilər 
ələ keçirmək üçün dolayısı ilə Dağlıq Qarabağa ərazi iddiası irəli sürərək, Ermənistanla 
Azərbaycan arasında sərhədlərin İstanbul sülh konfransında müəyyən ediləcəyini 
bildirmişdi. 1918-ci ilin yayında Osmanlı hökumətinin təşəbbüsü ilə İstanbulda Cənubi 
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Qafqaz Respublikaları arasında ərazi problemlərini həll etmək üçün konfrans keçirmək 
qərara alınmışdı. İyun ayında İstanbul konfransında iştirak etmək üçün M. Ə. Rəsulza-
dənin başçılığı ilə 7 nəfərlik nümayəndə heyəti İstanbula yola düşmüşdü. Lakin konfrans 
iştirakçı dövlətlərin öz aralarında müəyyən razılığa gəlməmələri səbəbindən baş 
tutmamışdı.  

1918-ci ilin yayında Azərbaycan hökuməti Gəncə quberniyasının dağlıq hissəsində 
tərksilah əməliyyatı həyata keçirmişdi. Bu zaman yerli müsəlman və erməni əhalisi 
arasında heç bir fərq qoyulmamışdı. Lakin Ermənistanın Gürcüstandakı diplomatik 
nümayəndəsi A. Camalyan iyulun 23-də ermənilərin tərksilah edilmələrindən narahat 
olduğunu bildirmiş, Dağlıq Qarabağın ərazi mənsubiyyətinin İstanbul konfransında 
müəyyən ediləcəyini bildirmişdi [3.]. Avqustun 1-də Azərbaycanın Gürcüstandakı 
diplomatik nümayəndəsi Ermənistanın Gürcüstandakı diplomatik nümayəndəsinə cavab 
olaraq bildirmişdi ki, əhalinin tərksilah edilməsi ölkədə əmin-amanlıq yaratmaq 
məqsədinə xidmət edir və o cümlədən də Gəncə quberniyasının dağlıq hissəsində yaşayan 
ermənilərə də şamil edilir. Sənəddə Gəncə quberniyasının ərazisinin Azərbaycanın 
ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu və İstanbul konfransında bu ərazinin müzakirə obyekti 
olmadığı vurğulanmışdı.  

Azərbaycan Milli Şurasının 1918-ci il 29 may tarixli iclasında İrəvan şəhərinin 
Ermənistan (Ararat) Respublikasının paytaxtı olması üçün ermənilərə güzəşt edilməsi 
haqda qərarından şirniklənən erməni nümayəndə heyəti İstanbul konfransına təqdim 
etdikləri layihədə Sürməli, Naxçıvan, Axılkələk, Eçmiədzin, İrəvan, Zəngəzur, Şuşa, 
Cavanşir, Qaryagin (Cəbrayıl) və Borçalı qəzalarına ərazi iddiası irəli sürmüşdü 
[3.v.144].  

Azərbaycanın İstanbulda fövqəladə və səlahiyyətli nazir-nümayəndəsi və İstanbul 
konfransında Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı Ə. Topçubaşovun sentyabrın 
axırında İstanbula gəlməsi ilə danışıqlar xeyli sürətlənmişdi. Ə. Topçubaşovun İstanbul 
konfransına təqdim etdiyi memorandumda Azərbaycanın mübahisəsiz ərazisi 96.502 
kvadrat kilometr göstərilmişdi. Azərbaycanın inzibati ərazi bölgüsü layihəyə görə 
aşağıdakı kimi idi:  

I. Bakı quberniyası (Bakı, Cavad, Göyçay, Şamaxı, Quba, Lənkəran qəzaları).  
II. Elisavetpol (Gəncə) quberniyası (Elisavetpol (Gəncə), Cavanşir, Nuxa, Ərəm, 

Şuşa, Qaryagin (Cəbrayıl), Zəngəzur, Qazax qəzaları (onun dağlıq ərazisinin üçdə bir 
hissəsi Azərbaycanla Ermənistan arasında mübahisəli ərazi hesab edilirdi).  

III. İrəvan quberniyası (Naxçıvan qəzasının beşdə dörd hissəsi, Novo-Bayazid 
qəzasının beşdə bir hissəsi, Şərur-Dərələyəz qəzasının ikidə bir hissəsi).  

IV. Tiflis quberniyasında (Borçalı qəzası, Tiflis qəzasının beşdə bir hissəsi, Sığnaq 
qəzasının üçdə bir hissəsi).  

V. Zaqatala dairəsi [4.]. 
Lakin I Dünya müharibəsinin Türkiyə üçün ağır şərtlərlə başa çatması İstanbul 

konfransında erməni nümayəndə heyətinin yeni ərazi iddiaları ilə çıxış etməsinə səbəb 
oldu. Türkiyədəki hökumət böhranı da onun ermənilərə qarşı mövqeyinin dəyişməsinə 
gətirib çıxarmışdı. Noyabrın 18-də Ə. Topçubaşovun Türkiyənin xarici işlər nazirinin 
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müavini Rəşad Hikmət bəylə söhbətində nazir bildirmişdi ki, Qarabağ məsələsində 5-10 
kəndin üstündə israr etmək məsləhət deyil, unutmayın ki, o yerlərdə ki, ermənilər çoxluq 
təşkil edirlər, mütləq məqsədlərinə nail olacaqlar, çünki onları bütün dövlətlər, xüsusən 
də Antanta müdafiə edir. Ə. Topçubaşov isə Qarabağ məsələsinin 5-10 kənd məsələsi 
olmadığını, iddianın bütövlükdə 4 qəzaya - Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzura 
olduğunu bildirmişdi [5.]. 

İstanbul konfransında iştirak etmək üçün Türkiyədə olan Azərbaycan nümayəndə 
heyəti Mudros sazişi (30 oktyabr 1918-ci il) ərəfəsində sülh konfransının baş 
tutmayacağına əmin olmuşdu.  

İstanbul konfransı ərəfəsində Azərbaycanla Gürcüstan arasında da mübahisəli 
ərazilər problemi həll edilməmiş qalırdı. İyul ayının əvvəllərində Gürcüstan silahlı 
qüvvələrinin alman hərbi dəstələrinin müşayiəti ilə Borçalı qəzasını və Poylu 
stansiyasınadək dəmir yolu xəttini ələ keçirmələrinə qarşı Azərbaycan xarici işlər naziri 
M. Hacınski Gürcüstan Respublikasının xarici işlər nazirinə etiraz məktubu göndərmişdi. 
Məktubda bildirilirdi ki, alınan məlumata görə, Gürcüstan hökuməti Borçalı qəzasını öz 
ərazisi hesab edərək, alman dəstələri ilə birlikdə əraziyə gürcü qoşunlarını göndərib ki, 
guya ərazini quldur dəstələrindən təmizləsinlər. Borçalı qəzasının nümayəndələri gəlib 
məlumat veriblər ki, göndərilən dəstələrlə yerli müsəlman əhalisi arasında toqquşma 
olub. Məktubda o da əlavə edilirdi ki, Tiflis, Sığnaq və Borçalı qəzalarının müəyyən 
hissələrində tamamilə müsəlmanlar məskunlaşıblar və onlar öz nümayəndələri vasitəsilə 
dəfələrlə məsələ qaldırmışlar ki, Azərbaycanın tərkibində olmaq arzusundadırlar. 
Azərbaycan XİN Gürcüstan hökumətinin bu addımına qarşı kəskin etirazını bildirmiş, 
mehriban qonşuluq xatirinə qoşunlarını Azərbaycanın Borçalı qəzasından çıxarmasını 
təkidlə xahiş etmişdi. Məktubda iki ölkə arasında sərhədləri müəyyən etmək üçün hər iki 
hökumətin təyin etdiyi xüsusi qarışıq komissiya yaratmaq tələb olunurdu [6.]. 

İyulun 17-də Gürcüstan XİN-in Azərbaycan XİN-ə göndərdiyi cavab məktubunda 
bildirilirdi ki, Borçalı qəzası həmişə Gürcüstanın tərkibində olub və Azərbaycan onun 
daxili işlərinə qarışmasın [6. s.437]. Gürcüstan hökuməti 20 iyul 1918-ci il tarixli 
notasında Azərbaycan hərbi hissələrinin 24 saat ərzində Qarayazıdan çıxarılmasını tələb 
etmiş, əks təqdirdə hərbi qüvvələri vasitəsilə tərksilah edəcəyini bildirmişdi.  

Azərbaycan hökuməti vəziyyəti gərginləşdirməmək naminə 23 iyul tarixli cavab 
notasında bildirmişdi ki, iki respublika arasında sərhədlər məsələsini həll etmək üçün 
beynəlxalq komissiya yaratmaq təklifinin üzərində dayanır. Gürcüstan hökuməti 31 
avqust 1918-ci il tarixində Azərbaycan hökumətinə göndərdiyi məktubda bildirmişdi ki, 
iki ölkə arasında mübahisəli məsələləri həll etmək üçün onların Bakıdakı və Tiflisdəki 
daimi nümayəndələrindən və neytral dövlətin nümayəndəsindən ibarət 3 nəfərlik 
komissiya yaradılmasına razıdır [6. s.439]. Lakin sonralar Gürcüstan və Azərbaycan öz 
aralarındakı ərazi mübahisələrinin həllini İstanbul konfransının öhdəsinə buraxmışdılar.  

Birinci Dünya müharibəsində Türkiyənin məğlubiyyəti, alman və türk qoşunlarının 
Qafqazdan geri çəkilmək zorunda qalması və nəhayət, İstanbul konfransının baş 
tutmaması Cənubi Qafqazda mövcud dövlətlər arasında sülh konfransını keçirməyi zəruri 

Elmi Əsərlər 38-ci cild 



Elmi Əsərlər 38-ci cild 

 203

edirdi. Oktyabrın 27-də Gürcüstan hökuməti Azərbaycan, Ermənistan və Dağlı 
Respublikasının nümayəndələrini Tiflisə konfransa dəvət edir.  

Lakin konfrans planlaşdırılan gündə - yəni noyabrın 10-da Ermənistan nümayən-
dələri müxtəlif bəhanələrlə konfransa gəlmədiklərindən, daha üç gün təxirə salınır. 
Nəhayət, konfrans Gürcüstan, Azərbaycan və Dağlı respublikalarının nümayəndələrinin 
iştirakı ilə noyabrın 14-də Ermənistanın iştirakı olmadan işə başlayır. Azərbaycan və 
Gürcüstanla ərazi münaqişəsində olan Ermənistanın iştirak etməməsi konfransı davam 
etdirməyə imkan vermir.  

Ermənistan bir tərəfdən konfransda təklənəcəyindən ehtiyat edir, digər tərəfdən isə 
Antantanın qələbəsindən ruhlanaraq, Azərbaycan və Gürcüstanla arasındakı ərazi 
mübahisəsini konfransa qədər, silah gücünə həll etmək istəyirdi. Erməni silahlı qüvvələri 
digər bir tərəfdən Zəngəzuru ələ keçirib Qarabağı təhdid edir, eyni zamanda Borçalının 
dağlıq hissəsini ələ keçirib orada möhkəmlənmək istəyirdi. Ermənistanın təqsiri üzündən 
konfrans daha üç dəfə təxirə salınır və axırda baş tutmur.  

Ermənilərin sülh konfransından boyun qaçırmaları haqda qafqazşünas alim Tadeuş 
Svyataxovki yazır: “Ermənistan 1918-ci ilin noyabrında birinci Transqafqaz konfransında 
iştirak etmək əvəzinə, Borçalı qəzası ilə bağlı ərazi iddialarına görə, Gürcüstana hücum 
etdi və hərbi əməliyyatlar yalnız Britaniyanın işə qarışması nəticəsində dayandırıldı [7.]. 
Müttəfiq dövlətin nümayəndələrinin - ingilis və fransız zabitlərindən, habelə Gürcüstan 
hökumətinin nümayəndələrindən ibarət qarışıq komissiyasının tələbi ilə Ermənistan 
1918-ci il dekabrın 31-də müharibəni dayandırmışdı.  

1919-cu il yanvarın 9-da Tiflisdəki ingilis missiyası zabitinin başçılığı ilə 
Ermənistan-Gürcüstan konfransı işə başlayır. Konfransın qərarına görə, Borçalı üç 
hissəyə bölündü: şimal hissə Gürcüstana, cənub hissə Ermənistana, Loru nahiyəsi isə 
neytral zonaya çevrildi. Zonanın idarəsi ingilislərin nəzarəti ilə qarışıq komissiyaya 
tapşırıldı [8.]. 

Azərbaycan hökuməti onun iştirakı olmadan Borçalıda neytral zona yaradılmasına, 
ərazinin qalan hissəsinin Gürcüstanla Ermənistan arasında bölüşdürülməsinə qəti etirazını 
bildirmiş və maraqlı tərəf kimi bu razılaşmanı tanımadığını bəyan etmişdi [9.]. 

Gürcüstanın xarici işlər naziri E. Gegeçkori 1919-cu il fevralın 22-də vasitəçilik 
missiyasını öz üzərinə götürərək Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Dağlı Respubli-
kasının nümayəndələrinin iştirakı ilə konfrans keçirməyi təklif etmişdi. O, konfransda 
dəmir yolu, poçt-teleqraf, gömrük, maliyyə, əmtəə mübadiləsi məsələlərini müzakirə 
etməyi təklif etmişdi. Azərbaycan tərəfi isə daha beş məsələni gündəliyə salmaq və 
konfransı Bakıda keçirməyi təklif etmişdi.  

Azərbaycan tərəfi Gürcüstan və Ermənistanın narazılığını nəzərə alaraq, Qafqazın 5-
ci respublikasının Cənubi-Qərbi Qafqaz Respublikasının konfransın işində iştirakı 
təklifindən vaz keçmişdi. Azərbaycanın təklif etdiyi 5 məsələ konfransın gündəliyinə 
daxil edilmişdi və konfrans 1919-cu il aprelin 25-də Tiflisdə işə başlamışdı. Azərbaycan 
nümayəndə heyətinə xarici işlər naziri Məmməd-Yusif Cəfərov, parlament üzvləri Fətəli 
Xan Xoyski ilə Xəlil bəy Xasməmmədov daxil idilər. Konfrans 6 komissiyada işini 
davam etdirmişdi.  
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Ərazi və sərhəd mübahisələrinin həlli komissiyasında Azərbaycan nümayəndə 
heyəti ərazi məsələlərinə aid aşağıdakı prinsipləri əsas tutmağı təklif etmişdi: ərazi 
iddiaları yalnız respublikalararası sərhədyanı əraziyə münasibətdə elan edilə bilər; ərazi 
məsələlərinin həllində əhalinin iradəsi — təyini-müqəddərat hüququ əsas tutulmalıdır; 
təsərrüfat-məişət və tarixi bağlılıqlarla əlaqədar mübahisəsiz ərazinin hər hansı rayonuna 
ərazi iddiası irəli sürülübsə, referendum bütün mübahisəsiz ərazinin rayonlarının əhalisi 
arasında keçirilir. Konfrans, nəhayət qərar qəbul edir ki, respublikalar arasında qarışıq 
əhaliyə malik rayonlara aid mübahisəli məsələlər müzakirə edilə bilər və respublikalar 
arasında ərazi mübahisələri sazişlər, əgər saziş əldə edilməzsə arbitraj yolu ilə həll olunur 
[10.]. 

Konfransda qaçqınlar məsələsi müzakirə edilməzdən əvvəl, mayın 19-da 
Azərbaycan nümayəndə heyəti Fətəli Xan Xoyskinin sədrliyi ilə məsələni öz aralarında 
müzakirə edir. Mayın 20-də konfransın qaçqınlar komissiyasının iclasında müzakirələr 
başlanır. İclasda Qaçqınlar məsələsi üzrə dövlətlərarası komissiya yaratmaq qərara alınır. 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin təklifi və təkidi ilə qaçqınların öz əvvəlki yaşayış 
yerlərinə qaytarılması qərara alınır. Komissiya yalnız 1914-cü il Rusiya-Türkiyə 
sərhədləri daxilində qaçqınların məskunlaşdırılmasını qərara alır. Lakin konfransda 
Dövlətlərarası Komissiyanı maliyyələşdirilməsi məsələsində ümumi razılığa gəlmək 
mümkün olmur. Ermənistan nümayəndə heyəti qaçqınların məskunlaşdırılması 
prosesində hər respublikanın eyni miqdarda vəsait ayırmasını təklif edir. Gürcüstan 
nümayəndə heyəti ərazi prinsipi üzrə, Azərbaycan nümayəndə heyəti isə milli 
mənsubiyyətinə görə (yəni — müsəlman qaçqınlarının xərcini Azərbaycan öz üzərinə 
götürür, erməni qaçqınlarının xərcini Ermənistan, gürcü qaçqınlarının xərcini Gürcüstan 
çəkir, bu millətlərə mənsub olmayan qaçqınların xərcləri konfrans iştirakçısı olan 4 
dövlət bərabər surətdə öz üzərinə götürür), qaçqınların məskunlaşdırılması üçün vəsait 
ayrılmasını təklif edir. Lakin bu məsələdə ümumi razılığa gəlinmədiyindən müəyyən 
qərar qəbul etmək mümkün olmur [11.]. 

Konfransın gedişində Deninkin qoşunlarının (könüllü ordunun) Dağlı Respublikası-
na hücumu xəbəri alınır və bu səbəbdən də konfrans öz işini başa çatdıra bilmir. Deninkin 
qoşunlarının Azərbaycan və Gürcüstana hücum təhlükəsi gözlənildiyindən, bu iki 
respublika iyunun 16-da öz aralarında hərbi müdafiə haqqında müqavilə imzalayırlar.  

Aprel konfransının keçirildiyi günlərdə Qarabağ və Naxçıvanda ermənilərlə 
azərbaycanlılar arasında qanlı toqquşmalar davam edirdi. Azərbaycanla Ermənistan 
arasında ərazi mübahisələrini Ermənistanın xeyrinə həll etmək üçün Birləşmiş 
Dövlətlərin Ali Komissarlığı Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarında neytral zona 
yaratmaq, bununla da həmin əraziləri Azərbaycanın nəzarətindən çıxarmaq istəyirdi. 
Lakin Azərbaycan hökuməti bu məsələdə ona edilən təzyiqləri dəf edərək, o şərtlə neytral 
zona yaradılmasına razılıq vermişdi ki, həmin ərazidə Azərbaycanın suveren hüquqları 
saxlanmış olsun.  

1919-cu ilin yanvar ayında Azərbaycan hökuməti Qarabağ və Zəngəzurda 
müvəqqəti valilik (general-qubernatorluq) yaradılmışdı və aprelin 3-də müvəqqəti 
komandanlıq Xosrov bəy Sultanovu general-qubernator kimi tanıdığını elan etmişdi. 
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Lakin aprelin sonunda ingilislər Zəngəzurun Qarabağ general-qubernatorluğunun 
idarəçiliyindən çıxarılıb Erməni Milli Şurasının tabeçiliyinə verildiyini bəyan edir. 
Azərbaycan hökumətinin etirazlarına baxmayaraq general Tomson öz qərarını dəyişmir. 
Tomsonu əvəz edən general Kori də 1919-cu il mayın 31-də və iyunun 19-da Zəngəzurun 
Erməni Milli Şurasının tabeçiliyinə verildiyini təsdiqləmiş və “Azərbaycanın təmin 
erməni ərazisi Zəngəzurda hakimiyyətini tətbiq etməyinin əlverişli olmadığını” 
bildirmişdi [12.]. 

Ermənistan ingilislərin himayəsindən istifadə edərək, Zəngəzuru azərbaycanlılardan 
təmizləmək üçün yeni hərbi qüvvələr cəlb edir. Andranikin silahlı dəstəsinin hər vasitə ilə 
orada möhkəmlənməsinə çalışırdı. 1919-cu ilin martında artıq Andranikin silahlı 
qüvvələri Zəngəzurda 115 azərbaycanlı kəndini viran qoymuş, 50 mindən artıq əhalinin 
qaçqın düşməsinə səbəb olmuşdu [13.].  

Erməni silahlı dəstələrinin Qarabağa hücumunun qarşısını almaq və Zəngəzurda 
qırğınlara son qoymaq məqsədilə Azərbaycan hökuməti ordu hissələrinin Qarabağın 
dağlıq hissəsi və Zəngəzurda yerləşdirilməsinə hazırlıq barədə hərbi nazirliyə göstəriş 
vermiş, eyni zamanda iyunun 23-də Ermənistanla sərhəd-ərazi mübahisələrin həll etmək 
və qaçqınlar məsələsini müzakirə etmək üçün iki respublikanın nümayəndələrindən ibarət 
hökumət-parlament komissiyasının yaradılmasını təklif etmişdi.  

İyun ayında ingilis qoşunları Cənubi Qafqazı tərk etdikdən sonra, amerikalı 
polkovnik Haskel Birləşmiş Ştatlar, İngiltərə, Fransa və İtaliya hökumətləri adından 
Ermənistana ali komissar təyin olunur. O, eyni zamanda Qafqazda ABŞ dövlət 
departamentinin nümayəndəsi sayılırdı.  

Polkovnik Haskel avqustun 28-də Bakıya gəlir və Ermənistanla Azərbaycan 
arasındakı ərazi mübahisələrinə öz münasibətini açıqlayır: Qarabağ və Zəngəzur 
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Naxçıvan və Şərur-Dərələyəzdə Amerika 
nümayəndəliyi tərəfindən idarə olunan neytral zona yaradılmalıdır. Azərbaycan hökuməti 
Haskelin elan etdiyi, əslində ermənilərin əli ilə hazırlanmış variantı rədd edir. Daha 
sonra, yəni oktyabr ayında Azərbaycan hökuməti Qarabağ və Zəngəzuru erməni 
təcavüzündən qorumaq üçün xalq qoşunu təşkil edir. Polkovnik Cavad Şıxlıniskinin 
komandanlığı altında Zəngəzurun ermənilər tərəfindən işğal edilmiş kəndlərini azad 
etmək üçün Dığ kəndi istiqamətində Azərbaycan ordusu əks hücumu keçir. Vəziyyətin 
gərginləşdiyini görən ermənilər, Amerikanın təmsilçilərinin vasitəçiliyi ilə hərbi 
əməliyyatları dayandırmağı və sülh danışıqları keçirməyi Azərbaycan hökumətindən 
xahiş etmişdilər.  

Nəhayət, 1919-cu il noyabrın 23-də Tiflisdə sülh konfransı baş tutur. Ermənistanla 
Azərbaycan arasında bağlanan sazişi Azərbaycan və Ermənistanın baş nazirləri N. 
Yusifbəyin və A. Xatisov, təminatçı sifəti ilə ABŞ tərəfindən C. Rey və Gürcüstanın 
xarici işlər naziri E. Gegeçkori imzalayır. Sazişə görə Ermənistan və Azərbaycan 
hökumətləri razılığa gəlmişdilər ki, bundan sonra silaha əl atmayacaqlar, hər iki hökumət 
Zəngəzura gedən yolların açılması üçün tədbirlər görəcək, sərhəd məsələləri də daxil 
olmaqla, bütün mübahisəli problemlər sülh konfransının qərarına qədər yalnız sülh yolu 
ilə həll ediləcək, barışıq əldə edilmədikdə polkovnik Ceyms Rey münsiflər məhkəməsi 
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sifətində tədbirlər görəcək, danışıqlar aparmaq üçün iki ölkə bərabər sayda nümayəndələr 
seçəcək və mübahisəli məsələlər müzakirə ediləcək, tərəflər bu sazişin müddəalarına 
vicdanla əməl edəcəklər [14.].  

Konfransın tələblərinə əməl edərək, Azərbaycan hökuməti Zəngəzurdan öz 
qoşunlarını geri çəkir. Ermənistan tərəfi isə əksinə, Zəngəzura əlavə qoşun hissələri 
göndərərək yerdə qalan azərbaycanlı kəndlərini də işğal etməyə və ərazini tamamilə 
azərbaycanlılardan təmizləməyə başlayır. Noyabrın 16-dan etibarən ermənilərin başladığı 
hücumlara əks həmlə ilə cavab vermək əvəzinə, Azərbaycan hökuməti yalnız diplomatik 
yazışmalarla ermənilərin hücumlarının qarşısını almağa çalışırdı.  

Xarici işlər naziri M. Y. Cəfərov dekabrın 3-də Ermənistan xarici işlər nazirinə 
göndərdiyi təcili teleqramda bildirirdi: “Noyabrın 23-də əldə edilmiş razılığa əsasən 
silahlı toqquşmalar dərhal kəsilməli, mübahisəli məsələlər çağırılacaq Azərbaycan-
Ermənistan konfransında həll edilməlidir. Lakin indicə aldığımız məlumata görə sizin 
qoşunlar Zəngəzur qəzasında Oxçupir, Davadan (Pirdavdan), Atqız, Şəbədək, Açağu və 
Quşçular kəndləri darmadağın edilmiş, Girətağ kəndində kütləvi qırğınlar törədilmiş və 
onun ətrafındakı bütün müsəlman kəndlərini ermənilər mühasirəyə almışlar. Dərələyəz 
qəzasında Köçbək, Qısır, Qayalı, Leyliqaçan, Vəlyalar, Göyərçin, Çimənkənd, İtdil 
kəndlərinə hücumlar zamanı 300 kişi öldürülmüş, 30 qadın əsir götürülmüşdür. Bizdə 
olan məlumata görə göstərilən istiqamətlərə nizami ordu göndərilir. Azərbaycan 
hökuməti tələb edir ki, vəziyyəti gərginləşdirməmək naminə qoşunların göndərilməsini 
və müsəlman kəndlərinin dağıdılmasının qarşısı alınsın” [15.].  

Xarici işlər nazirinin müavini M. Təkinskinin dekabrın 3-də Azərbaycanın 
Gürcüstandakı diplomatik nümayəndəsinə göndərdiyi teleqramda isə deyilirdi: 
“Zəngəzurda qanlı hadisələri təkrarən ermənilər başladılar. Çaylı və Oxçu kəndlərində 
900 müsəlman qətlə yetirilib. Məscid içərisində uşaqlarla birgə bomba ilə dağıdılıb. 
İçərisində 400 qadın və uşaq parça-parça olub. Bu anda Zəngəzur qanlı hadisələrin 
səhnəsinə çevrilib” [15.v.329]. 

Dekabrın 10-da həmin ünvana göndərilən teleqramda bildirilir ki, ayın 8-də 
Zəngəzur qəza rəisindən aldığımız raportda göstərilir ki, dekabrın 1-də erməni nizami 
hissələri il boyu mühasirədə qalan Gığı dərəsinə hücum ediblər. Şəhərcik (20 ailə), 
Həcəti (60 ailə), Quşçulu (50 ailə), Açağu (60 ailə), Buğacıq (20 ailə), Mollalı (20 ailə), 
Kərd (30 ailə), Gığı (150 ailə) kəndlərinin əhalisi əmlaklarını qoyub qaçmışlar. Kəndlər 
talan edilib və tam yandırılıb. Ermənilər Azərbaycan tərəfinin barışıq sazişinə əməl 
edəcəklərinə əmin olduqlarından fürsətdən istifadə edib noyabrın 26-dan Oxçu rayonunda 
əli silah tuta bilən kişiləri bir evə dəvət edib, oranı əvvəlcədən qoyulmuş dinamitlə 
partlatmış, qadın və uşaqlar məscidə dəvət edilərək tikə-tikə doğranmışlar. Müsəlmanlar 
çaxnaşma ilə Zəngəzuru tərk edirlər. Erməni-azərbaycanlı konfransının açılması 
ərəfəsində Ermənistan qoşunlarının Zəngəzurun müsəlman kəndlərinə fasiləsiz hücumuna 
qarşı Azərbaycan XİN öz kəskin etirazını bildirir və Ermənistan hökumətindən 
təxirəsalınmaz tədbirlər görməyi tələb edir [15.v.345]. 

Ermənistan hökuməti isə Azərbaycandan göndərilən teleqramlara cavab verirdi ki, 
guya onlar noyabrın 23-də əldə edilmiş sazişə əməl edirlər. Həqiqətdə isə öz hücumlarını 
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genişləndirirdilər. Eyni zamanda, Azərbaycan hökuməti ermənilərin Zəngəzurda 
törətdikləri vəhşiliklər barədə müttəfiqlərin Ali Komissarına müraciətlər etmişdi.  

Yaranmış gərgin vəziyyətdə dekabrın 14-də Bakıda Ermənistan-Azərbaycan 
konfransı işə başlayır. Konfransda Azərbaycan nümayəndə heyətinə F. X. Xoyski 
başçılıq edir, üzvləri isə M. H. Hacınski və M. Vəkilov olurlar. Erməni nümayəndə 
heyətinə M. Harutyunyan (rəhbər), üzvləri isə İ. Arqutinsk-Dolqoruki və H. Bekzadyan 
daxil idilər.  

Dekabrın 21-də keçirilən 2-ci plenar iclasda konfransın proqramı müəyyən edilir: 1) 
ərazi məsələləri; 2) qaçqınlar məsələsi; 3) ticarət və dəmiryol müqavilələrinin 
bağlanması. Bu proqrama Azərbaycan tərəfi daha iki məsələnin daxil edilməsini təklif 
etmişdi: 1) Azərbaycan təbəələrinin Ermənistanda, Ermənistan təbəələrinin Azərbaycan-
da məhkəmə-hüquq münasibətləri haqqında; 2) Azərbaycan və Ermənistanın müxtəlif 
şəhərlərində konsul xidmətlərinin açılması haqqında.  

F. X. Xoyskinin konfransın gündəliyinə Zaqafqaziya respublikalarının konfedera-
siyası məsələsinin salınmasına cavab olaraq, Ermənistan nümayəndə heyəti konfransı 
Tiflisdə davam etdirməyi və konfederasiya məsələsini Gürcüstanla birlikdə müzakirə 
etməyi təklif edir. Ermənistanın təklifi qəbul edilir. Konfrans öz işini Tiflisdə davam 
etdirmək qərarına gəlir [16.]. 

Erməni silahlı qüvvələri Zəngəzurla yanaşı, dekabrın 21-də Zəngibasar rayonuna 
hücum edir, Qarğabazar, Uluxanlı, Çobankərə və Qaraqışlaq kəndləri dağıdılır. 
Ermənilərin Zəngibasara hücumları ilə bağlı tədbirlər görmək üçün müttəfiq dövlətlərin 
Qafqazdakı Ali Komissarlığına müraciət edir.  

1920-ci il yanvarın 6-da Azərbaycan Respublikası Dövlət Müdafiə Komitəsi daxili 
işlər nazirinin məruzəsini eşidərək qərara alır ki, XİN Ali Komissar Haskel qarşısında 
məsələ qaldırsın ki, Zəngəzurda ermənilərin dinc müsəlman əhalisini məhv etməsinə 
qarşı tədbirlər görsün və son hadisələri araşdırmaq üçün xüsusi komissiya yaratsın [17]. 

1919-cu ilin dekabrında və 1920-ci ilin yanvarında Zəngəzurdan və sonradan 
Cəbrayıl qəzasından Azərbaycan hökumətinə, parlamentə, Müsavat partiyasına, ayrı-ayrı 
parlament üzvlərinə göndərilən raport və teleqramlarda ermənilərin hücumlarına, onların 
Zəngəzuru və Naxçıvanı məhv etmək planlarına qarşı əməli tədbirlər görmək tələb 
edilirdisə də, təəssüf ki, AXC hökuməti noyabrın 23-də əldə edilmiş sazişə əməl edərək 
əhalinin məhv edilməsinə qarşı əks hücuma başlamamışdır. Erməni silahlı qüvvələri 
1920-ci il yanvarın 19-25-də Zəngəzur qəzasının təkcə 3-cü sahəsində 48, 4-cü sahəsində 
isə 3 kəndi darmadağın etmiş, yerli müsəlman əhalini soyqırıma məruz qoymuşdu [18.]. 
Zəngəzur tamamilə azərbaycanlılardan təmizlənəndən sonra, yanvarın 28-də Azərbaycan 
XİN Zəngəzurdan və Cəbrayıldan göndərilən və əhalinin ermənilər tərəfindən necə 
soyqırıma məruz qoyulduqları halda, göndərilən teleqramlardan 10-nun surətini Gürcüs-
tandakı bütün xarici nümayəndəliklərə çatdırmaq üçün Azərbaycanın Gürcüstandakı 
diplomatik nümayəndəsinə göndərmişdir [19.]. 

1920-ci il yanvarın 11-də Paris Sülh Konfransında Azərbaycanın müstəqilliyi de-
fakto tanınsa da, Rusiyanın təhdidi gündən-günə artırdı. Böyük Britaniya hökuməti 
Qafqaz respublikalarının Rusiya təhlükəsinə qarşı müdafiə qabiliyyətini möhkəmlən-
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dirmək üçün milli münaqişələrin aradan qaldırılmasına çalışırdı. Bu məqsədlə fevralın 
23-də Tiflisdə O. Uordropun mənzilində Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin 
müşavirəsi keçirilmişdi. Müşavirədə Azərbaycan tərəfini Gürcüstandakı diplomatik 
nümayəndə F. Vəkilov və Ermənistandakı diplomatik nümayəndə Ə. Haqverdiyev, 
Ermənistanı isə parlament üzvü V. Papazyan və Ermənistanın Gürcüstandakı nümayən-
dəsi A. Camalyan təmsil edirdilər. O. Uordrop iki respublika arasında münaqişəyə qəti 
son qoyulmasının vacibliyini vurğulayır. Ə. Haqverliyev təklif etmişdi sərhədlər məsələsi 
həll olunana qədər Qarabağda olduğu kimi, Naxçıvan və Zəngəzurda da milli şuralar 
yaradıb idarəçiliyi onlara vermək lazımdır. Sonra o, mübahisəli məsələlərlə bağlı sülh 
konfransı çağırmağı və sülh bağlananadək hər iki tərəfin bu ərazilərdən qoşunlarını və 
təbliğatçılarını geri çağırmasını təklif etmişdi. Lakin erməni nümayəndələri bu təkliflərlə 
razılaşmamış və mübahisəli ərazilərdə idarəçiliyin müttəfiqlərə verilməsini irəli 
sürmüşdülər ki, bunu da Azərbaycan nümayəndələri qəbul etməmişdilər [20.s.339].  

Martın 5-də O. Uordrop öz hökuməti adından Azərbaycan hökumətinə göndərdiyi 
məktubda bildirmişdi ki, London və San-Remo konfransında Cənubi Qafqaz respublika-
larının sərhədləri məsələsi müzakirə ediləcək, ona görə də Azərbaycan hökuməti tarixi-
etnoqrafik dəlillərlə əsaslandırılmış ərazi tələblərinə aid ingilis nümayəndələrinə xüsusi 
məruzə təqdim eləsin. O. Uordrop hesab edirdi ki, Cənubi Qafqaz respublikalarının bir 
çox mübahisələri öz aralarında həll etmələri məqsədəuyğundur [20.s.339-340]. 

Lakin mart ayında bolşevik qoşunlarının şimaldan Azərbaycan sərhədlərinə 
yaxınlaşdığı zaman Erməni Milli Şurasının üzvlərinin gizlicə Ermənistandan Qarabağa 
gələrək, orada təxribatlar və milli qırğın törətmələri vəziyyəti daha da kəskinləşdirmişdi. 
Azərbaycan hökuməti Ermənistandan gələn emissarların uzaqlaşdırılması, separatçı 
ermənilərin susdurulması üçün ciddi tədbirlər görmüş və Qarabağda özünün suveren 
hüquqlarını bərpa etmişdi.  

Qarabağda döyüşlərin getdiyi dövrdə, yəni aprelin 9-da Tiflisdə Cənubi Qafqaz 
respublikalarının nümayəndələri növbəti konfrans keçirirlər. Konfransda Azərbaycanı H. 
Ağayev, O. Kriçinkski və F. Vəkilov, Ermənistanı A. Ohancanyan, T. Bekzadyan və S. 
Xaçaturyan, Gürcüstanı isə E. Gegeçkori, Q. Lordkipanidze və G. Maxaradze təmsil 
edirdilər. Konfransa sədrlik edən E. Gegeeçkori bildirir ki, əvvəlki konfranslar bir nəticə 
verməmişdir, yenə də milli-ərazi mübahisələri üstündə qanlı toqquşmalar baş verir. O, 
bütün bəlaların mənbəyinin Cənubi Qafqaz xalqlarına göstərilməsi üçün konfransı 
mətbuat nümayəndələrinin iştirakı ilə açıq şəraitdə keçirməyi təklif edir. Lakin 
müzakirələrdən sonra qərara alınır ki, iclaslar qapalı keçirilsin və yalnız qəbul edilən 
qərarlar mətbuata təqdim edilsin. Azərbaycan nümayəndə heyəti iclasların açıq 
keçirilməsinin tərəfdarı olmuşdur. Bundan sonra Ermənistan və Gürcüstan nümayəndələri 
digər məsələləri müzakirə etməzdən əvvəl Qarabağda ermənilərlə müsəlmanlar arasında 
qanlı toqquşmaların dayandırılmasına nail olmağın vacibliyini bildirirlər. Azərbaycan 
nümayəndə heyəti qan tökülməsinin qarşısının alınmasına tərəfdar olduğunu bildirməklə 
yanaşı, buna daha geniş dairədə, yəni ermənilərin qanlı toqquşmalara bais olduqları 
Ordubad, Naxçıvan, Vedi, Qazax bölgələrini də əhatə etməklə nail olmağın vacibliyini 
vurğulamışdı. Bununla yanaşı. Azərbaycan nümayəndə heyəti bildirmişdi ki, hökumət 
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onlara bu məsələləri müzakirə etmək səlahiyyəti verməyib. Azərbaycan nümayəndə 
heyəti həmin məsələnin müzakirəsi məqsədilə ona səlahiyyət verilməsi üçün öz 
hökumətinə müraciət etmək qərarına gəlir. Azərbaycan hökumətindən cavab gələnədək 
konfrans işini dayandırır [21.]. 

Sovet hökumətinin qoşunları Azərbaycanın şimal sərhədlərinə yaxınlaşmasına 
baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti qoşunları Qarabağdan çıxara bilməyəcəyini bəyan 
etmişdi. Hökumətin başçısı F. Xoyski bildirmişdi ki, şimaldan təhlükənin real və ölkənin 
vəziyyətinin ağır olmasına baxmayaraq, hökumət ordunu Qarabağdan çıxara bilməyəcək. 
Azərbaycan hökuməti bu addımını Zəngəzur tərəfdən Ermənistanın yeni hücumunun 
olmayacağına əmin olmaması ilə izah etmişdi [22.]. 

Aprelin 26-da Ermənistan hökuməti barışıq imzalamaq haqqında Azərbaycan 
hökumətinə müraciət etsə də artıq gec idi. Sovet qoşunları Azərbaycanın şimal 
sərhədlərindən hərəkətə keçmişdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqut etməsi 
nəticəsində milli-ərazi münaqişələri həll edilməmiş qalmışdı.  
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N.Y.Mustafa 

PEACE NEGOTIATIONS AT THE PERIOD AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC 

SUMMARY 

Claims of mutual territory in the article between Azerbaijan, Georgia, Armenia where has existed in 
the South Caucasus in 1918-1920 states and deals with the purpose of liquidate of the national conflicts 
from conferences of peace held in the Tiflis and Baku. Armenia agree got about non-constructive position 
held delegation and cease-fire have been reflected facts of to occupy Azerbaijani territories of the 
Armenia armed Forces in the article breaking in the negotiations time. Article the Azerbaijan Republic 
have been written on the basis of materials of the peace conference kept in the state archives and existing 
investigations. 

Н.Ю.Мустафа 

МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В ПЕРИОД АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ. 

РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена проведенным в разное время в Тифлисе и Баку мирным конференциям, 
целью которых было предотвращение национальных конфликтов и взаимных территориальных 
притязаний между существовавшими в 1918-1920 годах государствами Южного Кавказа. В статье 
нашли свое отражение факты о неконструктивной позиции армянской делегации во время 
переговоров, а также оккупации азербайджанских территорий вследствии нарушения Арменией 
договоренности о прекращении огня. Статья написана путем привлечения уже опубликованных по 
данной проблеме работ и материалов хранящихся в Государственном Архиве Азербайджанской 
республики. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, İstanbul, konfrans, münaqişələr, danışıqlar 
Ключевые слова: Азербайджан, Армения, Грузия, Стамбул, конференция, конфликты, 

переговоры  
Key words: Azerbaijan, Armenia, Georgia, Istanbul, conference, argument, negotiations 
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ QARABAĞDA 
ERMƏNİ TƏCAVÜZÜNƏ QARŞI MÜBARIZƏ (1918-1920)  

Nazim Məmmədov1 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması Vətənimizin şimalında Azərbaycan 
dövlətçiliyinin bərpası yolunda ən böyük tarixi hadisə idi. Cümhuriyyət dövründə 
torpaqlarımızın bütövlüyünün qorunması sahəsində böyük işlər görülməsinə baxmayaraq, 
daxildə bolşevik-daşnak qrupları Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə maneçilik törətməyə 
çalışırdılar.  

Zaqafqaziya Seymi dağıldıqdan sonra yeni yaranmış dövlətlərin sərhədlərini 
müəyyən etmək zərurəti meydana çıxmışdı. Erməni nümayəndələri İrəvan şəhərinin 
Ermənistanın paytaxtı edilməsi üçün Azərbaycan hökumətinə müraciət etdilər [11, s.12]. 
1918-ci il may ayının 29-da Azərbaycan Milli Şurasının iclasında həmin müraciət 
müzakirə edildi. Gərgin müzakirələrdən sonra Milli Şura İrəvan şəhərini ermənilərə 
güzəştə getdi [10, s.185]. Batumda olan Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri 
arasında danışıqlar nəticəsində əldə  olunan razılığa görə Azərbaycan İrəvan şəhərini 
ermənilərə bu şərtlə güzəştə gedir ki, ermənilər Qarabağın dağlıq hissəsinə olan iddia-
larından əl çəksin. Tarix göstərdi ki, İrəvanın ermənilərə güzəşt edilməsi yeni yaranmış 
Azərbaycan dövlətinin kobud səhvi, ümummilli mənafeyə vurulan ağır zərbə idi. 

Ermənistan dövləti öz mövcudluğunun ilk günlərindən Azərbaycana təcavüz 
etməyə, qədim Azərbaycan torpaqları olan Zəngəzuru, Naxçıvanı və Qarabağın dağlıq 
hissəsini işğal etməyə çalışırdı. 1918-ci ilin yayında türk xalqlarının qəddar düşməni 
Andronik 8 min nəfərlik hərbi qüvvə ilə  Zəngəzura hücum etdi. O, Zəngəzur əhalisindən 
ya Ermənistan hökumətinə tabe olmağı, ya da Zəngəzuru boşaltmağı tələb etmişdi. 
Azərbaycanın digər bölgələrindən ayrı düşmüş, silahsız azərbaycanlılar bu tələbi rədd 
etdilər. Andronikin quldur dəstəsi Azərbaycan kəndlərini dağıdır, yandırır, dinc əhalini 
vəhşicəsinə öldürürdü. Həmin hadisələrin canlı şahidi olmuş Fövqəladə İstintaq 
Komissiyasının üzvü Mixaylovun AXC-nin Ədliyyə Nazirinə yazdığı 1919-cu il 29 may 
tarixli məktubundan oxuyuruq: 

«1918-ci il yayın sonu-payızda Sisyan mahalının birinci polis sahəsinin bütün 
müsəlman kəndləri, 2-ci sahənin kəndlərinin böyük hissəsi, 3-cü, 4-cü və 5-ci sahələrin 
mühüm hissələri tamamilə məhv edilmiş, 50.000 nəfərədək müsəlman 4-cü sahəyə və 
Cəbrayıl qəzasına qaçmışdır. Bütövlükdə qəzada 115 kənd dağıdılmış və  yandırılmış, 
10.038 nəfər müsəlman öldürülmüş və  yaralanmışdır. Onlardan 7.729 nəfəri (3.257 kişi, 
2.276 qadın və 2.196 uşaq) məhv edilmiş və  2.309 nəfəri isə (1.060-a kişi, 764 qadın və 
485 uşaq) şikəst edilmiş, qəzanın azərbaycanlı əhalisinə üst-üstə bir milyard manata 
yaxın maddi ziyan dəymişdi» [5, v.7-9]. Daşnaklar 1918-ci ilin sonlarında Zəngəzurda 
115, Cavanşir, Cəbrayıl, Şuşa qəzalarında 21, İrəvan quberniyasında 60-dan çox 
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Azərbaycan kəndini məhv etmişdi. 100 mindən çox azərbaycanlı öz doğma yurdlarından 
qovulmuşdu [9, v.57]. 

Azərbaycan hökuməti Andronikin dəstələrinin Zəngəzurda və Qarabağda törətdik-
ləri vəhşiliklərin qarşısını almaq üçün təcili tədbirlər gördü [1, v.2]. Hökumətin 1919-cu 
il 15 yanvar tarixli iclasında Zəngəzur, Şuşa, Cavanşir və Cəbrayıl qəzaları hüdudlarında 
Qarabağ general-qubernatorluğu vəzifəsinin təsis edilməsi qərara alındı. General-quber-
nator təyin edilmiş Xosrovpaşa bəy Sultanov fevralın 12-də Şuşa şəhərinə gələrək öz 
vəzifəsinin icrasına başladı [2, v. 27]. 

Cəllad Andronik Gorus şəhərini ələ keçirib ermənilərin «Kiçik Ermənistan»ın 
paytaxtı adlandırdıqları Şuşa şəhərini tutmağa 3 dəfə cəhd göstərdi. Azərbaycanın 
özünümüdafiə qüvvələri Zabux dərəsində Andronikin quldur dəstələrini məğlubiyyətə 
uğradaraq, onu böyük itkilərlə Gorusa çəkilməyə məcbur etdilər. 

1919-cu il fevral ayının 23-də Andronik yenidən böyük bir dəstə ilə Gorusdan Dığ 
istiqamətində hərəkət edərək, bütün Zəngəzuru ələ keçirməyə çalışsa da, Xosrovpaşa bəy 
Sultanovun qətiyyətli mövqeyi və tədbirləri onu yenidən Azərbaycan ərazisini tərk 
etməyə məcbur etdi. 

Erməni Milli Şurasının fitnəkarlığı nəticəsində 1919-cu ilin iyun aynıda Şuşada 
silahlı toqquşma baş verdi. Xosrovpaşa bəy Sultanov erməni Milli Şurasının üzvlərinin 
Azərbaycanı tərk etmələrinə nail oldu. Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağda qan  
tökülməsinin qarşısını aldı. 1919-cu ilin avqust ayında Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə 
onların bu ərazidə Azərbaycanın suverenliyini qəbul etmələri barədə razılıq əldə edildi 
[8, v. 61-62]. 

Azərbaycanla Ermənistan arasında 1919-cu il noyabr ayının 23-də Tiflisdə 
imzalanan sazişə görə tərəflər silahlı toqquşmanı dayandırmaq və mübahisəli sərhəd 
məsələsini dinc yolla həll etmək barədə razılığa gəldilər. 1919-cu il dekabr ayının 14-də 
Bakıda açılan Azərbaycan – erməni konfransı ermənilərin təqsiri üzündən müsbət nəticə 
vermədi. Ermənistan tərəfi sazişin şərtlərini kobudcasına pozaraq yenidən Zəngəzur 
torpaqlarına qoşun yeritdi. Ermənilər 50-dən çox Azərbaycan kəndini dağıdaraq əhalini 
yenidən qaçmağa məcbur etdilər. Azərbaycan ordusunun yerli partizan dəstələri ilə birgə 
səyləri nətəicəsində ermənilərin Qarabağa soxulmaq planları pozuldu və 1920-ci ilin 
fevral ayında Zəngəzurda qısa müddətli sabitlik əldə edildi [9, v.57]. 

Dənizdən-dənizə «Böyük Ermənistan» dövləti yaratmaq xülyası ilə yaşayan erməni 
millətçiləri Paris sülh konfransında da Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından əl 
çəkmirdilər. Parisdə olan erməni nümayəndələri Ermənistanın ərazisini təkcə Türkiyənin 
yeddi vilayəti hesabına deyil, həm də Gürcüstanın və Azərbaycanın hesabına genişlən-
dirmək istəyirdilər. Ermənilərin sülh konfransına təqdim etdikləri ərazi tələblərinə qədim 
Azərbaycan torpaqları olan Zəngəzur, Qarabağın dağlıq hissəsi və Naxçıvan bölgələri də 
daxil edilmişdi. Ermənilər sülh konfransına təqdim etdikləri memorandumda azərbay-
canlıların guya dinc erməni əhalisinə zülm etdiklərindən şikayətlənirdilər. Paris sülh 
konfransındakı erməni nümayəndələri Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvan bölgəsində 
törətdikləri qanlı cinayətlərini azərbaycanlıların adına çıxmaqla Azərbaycan Cümhuriy-
yətini nüfuzdan salmağa çalışırdılar. Parisdə olan Azərbaycan nümayəndələri erməni-
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azərbaycanlı münaqişəsini təhqiq etmək üçün beynəlxalq istintaq komissiyasının təsis 
edilməsi məsələsini qaldırdı. Öz cinayətlərinin üstünün açılacağından qorxuya düşən 
ermənilər müxtəlif bəhanələrlə bu işi pozdular. Paris sülh konfransında ermənilərin 
Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları, iftira və böhtanları Azərbaycan nümayəndəliyi 
tərəfindən qətiyyətlə dəf edildi. 

Bütün bunlara baxmayaraq Avropada və Amerikada olan erməni nümayəndələri 
Azərbaycan xalqına qarşı öz iyrənc mübarizələrini dayandırmadılar. Onların cidd-
cəhdlərinə baxmayaraq Versal Ali Şurası 1920-ci ilin yanvarında Azərbaycanı müstəqil 
dövlət kimi tanıdı [10, s.91]. 

1920-ci ilin yazında beynəlxalq vəziyyətin yaxşılaşdığı bir dövrdə, London 
müşavirəsi və San-Remo konfransında da ermənilər Azərbaycan Respublikasına qarşı 
əsassız ərazi iddiaları ilə çıxış etdilər. Beynəlxalq konfranslarda öz qonşularına qarşı 
daimi təxribatçılıq törədib, qeyri-stabil vəziyyət yaratmaqla Azərbaycanın və Gürcüstanın 
müstəqilliyinə ağır zərbə vuran Ermənistan, öz müstəqilliyini də qurban verməli oldu.  

Beləliklə, 1920-ci il aprelin sonunadək Azərbaycan Ordusu regiondakı 1919-cu il 
noyabrın 23-nə olan vəziyyəti bərpa edərək ölkəsinin ərazi bütövlüyünü qorudu və 
bununla da öz vəzifəsini şərəflə yerinə yetirdi. 

Azərbaycan xalqının milli azadlıq hərəkatı nəticəsində yaradılmış Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 23 aylıq fəaliyyəti xalqımızın tarixində və taleyində mühüm hadisə idi. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması ilə XIX əsrin əvvəllərində itirilmiş 
dövlətçilik ənənələri bərpa edildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qısa vaxtda öz 
hökuməti, parlamenti, milli ordusu və pul vahidi olan demokratik respublikaya çevrildi. 

Dünya dövlətlərinin əksəriyyəti tərəfindən müstəqilliyi tanınmış Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti beynələxalq münasibətlərin iştirakçısına və beynəlxalq hüququn 
subyektinə çevrildi. Azərbaycan xalqının milli-azadlıq hərəkatının qanunauyğun nəticəsi 
kimi yaranmış, xalqımızın demokratik ənənələrinin qanuni varisi kimi formalaşmış 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milli dövlətçiliyimizin tarixi naliyyəti idi. O, Azərbaycan 
xalqının əzəli arzusu olan müstəqilliyin gələcəkdə gerçəkləşməsi üçün zəngin ənənələr və 
möhkəm  mənəvi zəmin verdi. 

1998-ci ildə xalqımız Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü ilə Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyini çox böyük təntənə ilə qeyd etdi. 
Həmin vaxtdan bu günədək xalqımıza hər il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin il 
dönümünü qeyd edir. AXC-nin varisi olan Azərbaycan Respublikası XXI əsrə dünya 
birliyinin bərabərhüquqlu və  suveren üzvü kimi tutduğu müstəqillik və tərəqqi yolu  ilə 
inamla addımlayan bir dövlət kimi qədəm qoydu. Bu gün müstəqilliyimiz çox uğurla 
qorunur, möhkəmlənir və inkişaf edir.  
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THE STRUGGLE AGAIUST ARMENIAN AGGRESSION IN GARABAGH IN THE PERIOD 
OF THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC 

SUMMARY 

In the article it is researched Armenian groundless territorial claims towards Azerbaijan in the 
period of the Azerbaijan Democratic Republic and with this purpose its aggression towards Karabakh 
lands of Azerbaijan, genocide, deportation of azerbaijanians, arrangements realized by Azerbaijan 
government with purpose of prevention of all these and other bloody ctimes and, in the result, protection 
and preservation of integrity of territory of our state. 

Н.Р.Мамедов 

БОРЬБА ПРОТИВ АРМЯНСКЙ АГРЕССИИ В КАРАБАХЕ В ПЕРИОД 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕЗЮМЕ 

В статье исследуются территориальные притязания Армении к Азербайджану в период 
Азербайджанской Демократической Республики. Одним из основных объектов армянской военной 
экспансии был Карабахский регион Северного Азербайджана. Политика геноцида против 
азербайджанского населения региона, проводившаяся вооруженными силами Армении и 
отдельными армянскими бандитскими формированиями в 1918-1920 гг. исследована путем 
привлечения значительного документального материала.  

Ачар сюзляр: сойгырым, реэион, республика, парламент, ярази 
Ключевые слова:геноцид, регион, республика, парламент, территория 
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ YARADICI 
CƏMİYYƏTLƏRİN, TƏŞKİLATLARIN VƏ DƏRNƏKLƏRİN FƏALİYYƏTİ 

Şikar Qasimov1  

Azərbaycan Хalq Cümhuriyyətinin birinci ildönümü 1919-cu ildə qeyd olunub. 
Tarix elə gətirdi ki, onun ikinci ildönümü 1990-cı ildə qeyd edildi. Yəqin ki, belə bir 
uzun fasilədə hamının, o cümlədən humanitar fikrin də öz günahı vardı. Biz son illər 
ictimai elmlərdən ürək yanğısı ilə danışmışıq. Bu təsadüfi deyil: geriliyin, unutqanlığın 
ictimai elmlərə vurduğu zərbə daha dərin və çox şaxəli olmuşdu.  

Etiraf etmək olar ki, bu yaxın illərə qədər qədim tariximiz barədə daha çox fakt, 
sənəd, həqiqət bilməyə cəhd etdiyimiz halda, ən yaxın tariximiz olan Azərbaycan 
Respublikası, əslində Xalq Cümhuriyyəti barədə heç adi, elementar təsəvvür, orijinal 
milli «təlim» də yaratmamışdıq. Şükürlər olsun ki, 90 illiyini qeyd etdiyimiz bu günlərdə 
bir daha yəqin edilmişdir ki, ictimai elmlər qarşısında nankor, unutqan yaddaşdan 
təmizlənməkdən daha vacib məqsəd dayanmır. 70 illik yasaqdan və təhriklərdən sonra 
indi aşkarlıq işığında aparılan tədqiqatlar nəticəsində aydın olmuşdur ki, tarixə və 
soykökə bağlılıq, yaxın  milli tariximizin ilk böyük həqiqəti Demokratik Respublikada və 
onun istiqlal təlimində öz əksini tapmışdır. Son illərə qədər isə millətlərarası 
münasibətlər, Bakı kommunası, Xalq Cümhuriyyəti, onun fəaliyyəti və 20-30-cu illər 
tarixi səhv təlqin edilmişdir.  

Keçilən yola nəzər salmaq, AXC-in mədəniyyətin inkişafı sahəsində fəaliyyəti-ni 
işıqlandırmaq məqsədi ilə gerçək tarixə müraciət etmək daha məqsədəuyğundur.  

1917-ci ilin fevral burjua-demokratik inqilabi çarizmin 300 illik hökmranlığına son 
qoydu. Bu hadisə Rusiya ərazisində yaşayan xalqların azadlıq hərəkatını daha da 
gücləndirdi. Azərbaycanda da milli-demokratik hərəkat vüsət aldı. Bu prosesdə xüsusilə 
xalq ziyalıları fəal iştirak edirdilər. 1918-ci ilin əvvəlində milli müstəqil dövlət quruluşu 
yaratmaq uğrunda mübarizə genişlənmişdir. Onu həyata keçirmək üçün başlıca 
demokratik qüvvələr, partiyalar və qruplar geniş fəaliyyət göstərirdilər. 1918-ci ilin 
fevralında Zaqafqaziyanın yerli ictimai təşkilatları, partiyaları və siyasi qrupların və 
milli–demokratik qüvvələrin səyi ilə Zaqafqaziya Seymi yaradıldı. Onlar seporatizm və 
milli müstəqillik siyasətini yürüdürdülər. Azərbaycana muxtariyyət, müstəqillik verilməsi 
tələbini irəli sürmüş partiya Musavat partiyası olmuşdu. O, xalqın istək və mənafeyini 
ifadə etməklə get-gedə nüfuzunu artırırdı. 

Oktyabr çevrilməsindən sonra bolşevik mövqedə olan sovetlər Azərbaycanı sovet 
Rusiyasının ayrılmaz hissəsi kimi saxlamaq istiyirdilər. Bu xəttin başında Bakı Soveti 
dururdu. Lakin Zaqafqaziyada Federativ dövlət yaratmağın perespektivsizliyi göz 
qabağında idi. Türkiyə cəbhəsindəki hərbi əməliyyatlar Seymin dağılma prosesini daha 
da sürətləndirirdi. Mayın 28-də 4 partiyanı təmsil edən 44 nəfərlik azərbaycanlı deputat-
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lar milli Şurada birləşərək yeni dövlətin- Azərbaycan Respublikasının yarandığını 
bildirən məşhur İstiqlal Bəyannaməsi ilə çıxış etdilər.  

Hökümətin 28 avqust 1918-ci il qanununa görə Xalq Maarifi milliləşdirildi. Milli 
müəllim kadrları hazırlamaq üçün Gəncə, Nuxa və Zaqatalada qısa müddətli pedaqoji 
kurslar təşkil edilib 150 dinləyici qəbul edildi. Qori müəllimlər Seminariyasının 
Azərbaycan Şöbəsi Qazaxa köçürüldü. Türkiyədən 50-yə qədər müəllim dəvət olundu 
(4,10). Onlar öz fəaliyyətlərinə 1919-cu ilin oktyabrında başladılar.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan «Azərbaycan» qəzeti Azər-
baycan və Rus dillərində çap olunurdu. Nəşriyyatlar, həmçinin Mailov qardaşlarının 
teatrı Maarif Nazirliyinin tabeliyində idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin höküməti 
Bakıya köçdükdən sonra ictimai-siyasi həyatda, mədəniyyət və təsərrüfat həyatında öz 
əsas tədbirlərini görməyə başladı. AXC-in bir çox tədbirlərində demokratik, mütərəqqi 
meyllər özünü göstərirdi. 

Respublikanın ilk ali təhsil müəssisəsindən olan Bakı Universitetinin açılması 
Azərbaycanın mədəni həyatında cox mühüm hadisə idi (8,110). 1919-cu ilin noyabrında 
Bakıda dövlət konservatoriyasının açılmasına hazırlıq işləri başlandı. Bakıda kütləvi 
kitabxanaların və dövlət kitabxanasının açılması üçün layihələr işlənib hazırlanmışdı.  

Orta məktəblər milliləşdirilmişdi. Rus dilində tədris aparılan siniflərdə də 
Azərbaycan dilinə məcburi fənn kimi həftədə 3-4 dərs ayrılırdı. Savadsızlığın ləğv 
edilməsi sahəsində də mühüm addımlar atılmışdı. 1919-cu ildə Bakı, Şuşa, Şəki, Zaqatala 
və Qazaxda yaşlı əhali üçün Azərbaycan dili üzrə axşam kursları açılmışdı. Bu siyasət 
demokratik xarakter daşıyaraq Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərin mənafeyinə 
uyğun idi. Azərbaycan hökümətinin qərarına əsasən milli azlıqda olan xalqların ana 
dilində təhsili üçün 1918-ci il 7 sentyabrında qanun verilmişdi. 

Azərbaycan Respublikası milli ənənələrə qayıtmaq, əhalinin dini ehtiyaclarını 
ödəmək qayğısına qalırdı. Cümə günü istirahət günü elan edilmişdi. Dini bayram 
günlərində dinindən asılı olmayaraq bütün əhali işdən azad olunurdu. 

Müsavat partiyası özünün 1919-cu ilin dekabrında qəbul edilmiş ikinci 
proqramında, islam dininin əsas cərəyanı– şiə və sünnü cərəyanları arasında narazılığı 
aradan qaldırmaq üçün vahid ruhani idarəsinin yaradılmasını zəruri hesab etmişdi. 

Bakıda Hüseyn Ərəblinskinin rəhbərliyi altında Azərbaycan Dövlət Teatrı fəaliyyətə 
başlamış, maarifi və mili mədəniyyəti təbliğ edən və yazan cəmiyyətlərin, təşkilatların, 
ittifaqların fəaliyyəti geniş vüsət almışdı. «Türk ocağı», «Nəşri maarif», «Mədəni maarif» 
kimi cəmiyyətlər geniş fəaliyyət göstərirdi.  

AXC-in yaratdığı şərait sayəsində fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar təbliğat və 
təşviqat işini xeyli genişləndirmişlər. Xüsusən Müsavat Partiyası Azərbaycan tarixinə, 
ədəbiyyatına, mədəniyyətinə dair mühazirələr təşkil edir, kitablar nəşr etdirirdi.  

AXC-in yaranması ümumi canlanmaya səbəb  olmuş, ədəbiyyatda, teatrda, musiqi 
sahələrində milli ruhun güclənməsinə gətirib çıxarmışdı. C. Cabbarlı, Ü. Hacıbəyov, Ə. 
Cavad, M. Məmmədzadə, Ə. Müznib və başqaları bu milli ruhun təmsilçiləri və daşıyıcı-
ları idilər. C. Cabbarlı Bakının türk qoşunları tərəfindən azad edilməsi münasibəti ilə 
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«Bakı müharibəsi» pyesini yazmış, “Azərbaycan bayrağı”  şerində (2) isə istiqlaliyyəti 
alqışlamışdı. Respublikanın dövlət himni yazılmışdı. 

Azərbaycanda milli–demokratik hərəkatın tarixini təbliğ etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan parlamentində «İstiqlal» muzeyi təşkil edilmişdi.  

1919-cu il dekabrın 29-da Bakıda «Müsəlman Şərqini öyrənən Cəmiyyət» təsis 
edilmişdi. Bu cəmiyyətdə Azərbaycanın orta əsrlər tarixi abidələri haqqında xeyli 
məlumatlar dinlənilmiş, sərgilər təşkil edilmişdi. Azərbaycanın qədim dövr tarixini 
araşdırmaq məqsədi ilə 1920-ci ilin əvvəllərində Maarif Nazirliyində arxeologiya şöbəsi 
təşkil edilmişdi.  

1918-ci ilin əvvəllərində Bakıda bolşeviklərin hakimiyyəti ələ keçirməsi ilə əlaqədar 
olaraq onların təsiri altında olan həmkarlar təşkilatlarının da fəaliyyəti genişlənir. 1918-ci 
ilin aprelində BXKS hakimiyyəti ələ keçirdikdən sonra həmin il iyunun əvvəllərində 
Həmkarlar İttifaqları Şurasının yenidən seçkisi keçirildi və bolşeviklər bu şurada da  
üstünlüyü zorakı yolla öz əllərinə aldılar. Həmkarlar təşkilatı faktiki olaraq Bakıdan neft, 
benzin və digər yanacaq növlərinin Sovet Rusiyasına daşınıb aparılmasında bolşeviklərin 
fəal yardımçıları olmuşlar. Yalnız AXC-in yaranması ilə xalqın sərvətlərinin talan 
edilməsinin qarşısı alındı. Lakin Cumhuriyyət dövründə də həmkarlar təşkilatları demək 
olar ki, bolşeviklərin təsiri altında idilər. Ancaq yaradılmış «Türk fəhlə konfransı»nda 
azərbaycanlı fəhlələr üstünlük təşkil edirdilər (7,30).  

1919-cu ilin mayında bolşeviklər təsirləri altında olan Həmkarlar Təşkilatlarını 
«Bakı Şəhər və onun rayonlarının neft və metal sənayesi və onlara köməkçi sahələrin 
işçilərinin Birləşmiş İttifaqı»nda birləşdirməyə nail oldular. Faktiki olaraq Həmkarlar 
Təşkilatları bolşeviklərlə birləşərək Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulması 
uğrunda mübarizə aparırdılar.  

1918-1920-ci illərdə bolşeviklərin yaratdıqları Həmkarlar Ittifaqları könüllülük 
prinsiplərindən uzaq idi və onların fəaliyyəti daha çox müsavat hökümətini devirmək 
vəzifəsinə tabe etdirildiyindən sırf siyasi xarakter daşıyırdı. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə hökümətin yaratmağa cəhd göstərdiyi 
həmkarlar ittifaqlarına qarşı bolşeviklərin mübarizəsi çox kəskin və amansız xarakter 
almışdı. Ən faciəli hal bu idi ki, bolşeviklər məhz Milli Həmkarlar Ittifaqlarının yaradıl-
masına maneçilik törədirdilər.  

Bolşevik liderləri fəxrlə yazırdılar ki, «Bolşeviklərin işi onunla nəticələnmişdi ki, 
azərbaycanlı fəhlələr Müsavat həmkarlar ittifaqlarına daxil olmaqdan imtina etmişlər». 
AXC-in iqtisadi islahatlarına mane olan 28 yerli həmkarlar ittifaqı təşkilatları «fəaliyyət» 
göstərirdi.  

Bolşeviklər 1919-cu il aprelin 27-də Bakıda Zaqafqaziya, Dağıstan və Zakaspi 
Həmkarlar Ittifaqlarının qurultayını keçirməyə nail olmuşdular (7,32). Qurultayda qəbul 
edilmiş qətnamədə göstərilirdi ki, Həmkarlar Ittifaqlarının qarşısında duran əsas vəzifə 
proletariat diktaturası və sovet hakimiyyəti uğrunda siyasi mübarizədir. Göründüyü kimi 
bolşeviklər həmkarlar ittifaqlarından öz ideyalarını kütlələrin beyninə yeritmək üçün 
leqal kütləvi tribuna kimi istifadə edir, onların əsil sosial təyinatından uzaqlaşdıraraq 
Kommunist partiyasının əlində alətə çevrilməsinə nail olurdular.  
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1918–ci  ilin 28 mayı – 1920–ci ilin 27 apreli arasında 23 ay yaşamış Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin tarixində mövcud olmuş bütün başqa dövlətlər kimi özünəməxsus 
siyasi, ictimai, fəlsəfi, hüquqi, o cümlədən bədii təsisatları olmuşdu. Bu təsisatların heç 
biri birdən–birə heç nədən yaranmamışdı. Onlar Azərbaycan xalqının tarix boyu 
düşdüyü, uğrunda mübarizə apardığı və nəhayət münasib şəraitdə həyata keçirə bildiyi 
arzular idi. Bu mənada Azərbaycan xalqının Demokratik Respublika dövründə yaratdığı 
tarix və ədəbiyyat ilə onun əvvəlki ədəbi-tarixi irsi arasında sıx əlaqə mövcuddur. Bu 
yaxınlıq və əlaqə özünü daha bariz şəkildə XX əsrin əvvəllərində meydana çıxan ədəbi 
təşkilatlarda və milli azadlıq, milli müstəqillik uğrunda aparılan mübarizələrdə 
göstərmişdir.  

Böyük ictimai–siyasi hadisələrlə zəngin olan XX əsr bəşər tarixinə ilk növbədə 
xalqların milli oyanışı və milli dirçəlişi əsri kimi daxil olmuşdur. Çünki XX əsrdə 
dünyanın siyasi xəritəsində onlarla müstəqil milli dövlətlər meydana gəlmişdir. Azərbay-
canda öz növbəsində bu ümumdünya prosesindən kənarda qalmamışdır.  

Əgər əsrin əvvəlində milli istiqlaliyyət hərəkatımızın birinci mərhələsində istiqlal 
ideyalarının əsas daşıyıcılarından biri «Molla Nəsrəddin» ədəbi məktəbi oldusa, digəri 
milli mətbuatımızın «Həyat», «Füyuzat» istiqaməti ilə təmsil edirdi (5,14).  

Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti dövrünün öz böyük poeziyası, nəsri, dramatur-
giyası, teatrı və ictimai təsisatları olmuşdur. Üzeyir Hacıbəyov, Məhəmməd Hadi, 
Abdulla Şaiq, Cəfər Cabbarlı, Əhməd Cavad, Səməd Mənsur kimi qabaqcıl milli ziyalılıq 
onun rəhbər tutduğu milli azadlıq və istiqlal xəttinin fəal ideoloqları olmuşlar.  

Dövrün ən kəskin problemi olan milli məsələdə bolşeviklər və «Müsavat» bir-birinə 
zidd mövqelərdə dayanırdılar. Bu zaman unitar dövlət tərəfdarı olan və dünya inqilabı 
ideyası ilə köklənmiş bolşeviklər, Azərbaycanın milli muxtariyyəti uğrunda mübarizə 
aparan «Müsavat»a təhlükəli düşmən kimi baxırdılar.  

Milli–mədəni intibahı Ümumbəşəri fakta çevirməyə nail olan Mollanəsrəddinçi və 
Füyuzatçı Azərbaycan ədiblərinə həm də müstəqil məktəblər yaratmaq səadəti nəsib oldu 
ki, sonralar bu məktəblər mədəni-tarixi inkişafımızın istiqamətlərini müəyyənləşdirə 
bildi.  

Əsrimizin ilk onilliyində ayrı-ayrı redaksiyalarda toplaşan həmin ədəbi qüvvələr, 
yazar və şairlər, ikinci onillikdə eyni zamanda xeyriyyə cəmiyyətlərində, ədəbi 
disputlarda, yubiley mərasimləri və tənqid gecələrində, teatr tamaşalarında görüşürdülər. 
Artıq ikinci onillikdə müstəqil ədəbi cəmiyyət yaratmaq ideyası hamının nəzərində 
zərurətə çevrilmişdi. Vahid formada olmasada ədəbi-təşkilati birliyin əsası qoyulmuşdu 
(6). Bu birlik sonrakı ədəbi dərnəklər, xüsusilə «Yaşıl qələm» üçün nümunə rolunu 
oynamışdı. 

«Yaşıl qələm» dərnəyinin üzvlərinin 46 nəfəri mühərrir və ədib, 34 nəfəri isə 
şairlərdən ibarət idi (3). Bunların hər biri Xalq Cümhuriyyəti dövründə, əsrin 
əvvəllərində başlanmış «Yaşıllıq» hərəkatının varistələri kimi meydana çıxmışlar. Onlar 
dövrün ictimai-fəlsəfi xarakterini müəyyənləşdirməkdə mütərəqqi rol oynayırdılar.   

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli istiqlal əldə edən gənclər əsrin 
əvvəllərində yeni keyfiyyətdə təkamülə başlamış milli ədəbiyyat yaradıcılığını və onun 
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sabitləşən ənənələrini yeni zirvəyə yönəltməyi mühüm vəzifə hesab edirdilər. Bu 
məqsədlə də onlar 1919-cu il avqustun 26-da Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin binasında 
toplaşaraq yeni «Yaşıl qələm» dərnəyinin yaradıldığını rəsmən elan etdilər (5,142). 
Cəmiyyətin məramnaməsi qəbul edildi.  

Cəmiyyət üzvləri milli ədəbi–mədəni həyatın inkişaf qayğıları ilə yaxından məşğul 
olur, onun yeni istiqamətdə təkamülü üçün ciddi tədbirlər təşkil etməyi öz öhdəsinə 
götürürdü. Cəmiyyət üzvlərinin müəyyən mövzulara həsr olunmuş şer müsabiqələrinin, 
yeni demokratik ideaların yayılması və şərhinə dair yığıncaqlar keçirməsi (2) 
təqdirəlayiqdir. Heç şübhə yoxdur ki, həmin tədbirlər Azərbaycanda milli istiqlal 
ideyasına xidmət edirdi.  

«Yaşıl qələm» dərnəyinin üzvləri ancaq yüksək bədii sənət uğrunda mübarizə 
aparmır, eyni zamanda xalqın mövcud dramatik vəziyyəti və onun yaxın kecmişi ilə bağlı 
faciələrin, əldə edilən azadlığın haqqında ədəbi salnamə yaratmağı konkret vəzifə kimi 
qarşıya qoyurdular (1). Buna görə də dərnəyin üzvləri müasir dövrün inqilabi xarakterini 
dərindən öyrənmək, dünya azadlıq hərəkatının tarixi ilə ətraflı tanış olmaq üçün xüsusi 
yığıncaqlar çağırır, elmi-siyasi və tarixi biliklərin təbliğinə böyük əhəmiyyət verirdilər. 

Dərnəyin bu məqsədlə keçirilən iclasları adətən polemik səciyyə daşıyır, dünya 
mədəniyyətinin və ictimai-siyasi hərəkatının tarixi təcrübəsindən bəhrələnmək məqsədi 
güdürdü. Ictimai–siyasi və tarixi mövzulara həsr edilən yığıncaqlarda çıxış etmək üçün 
tanınmış elm və sənət adamları dəvət olunurdular (8,39).  

«Yaşıl qələm» ədəbi cəmiyyəti həm də klassik Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının 
ən nadir incilərini təbliğ etməyi əsas vəzifə sayırdı. Dövrün ictimai – siyasi 
problemlərinin bədii həllinə mühüm əhəmiyyət verilirdi. Bu baxımdan cəmiyyətin 
fəalları H.Cavid, A. Səhhət, A. Şaiqin şerlərinə yüksək qiymət verirdilər.  

«Yaşıl qələm»in fəaliyyəti göstərirki, Azərbaycan Sovet ədəbiyyatının təşəkkülü və 
onun təşkilati əsaslarının yaradılmasında cəmiyyətin özünəməxsus rolu olmuşdur. 1919-
cu il sentyabr ayının sonlarında yaradılan «Qırmızı qələm» ədəbi birliyi və haqqında 
danışdığımız «Yaşıl qələm» Cəmiyyəti sonralar «Azərbaycan Zəhmətkeş Ədib və Şairlər 
İttifaqı» (1922), «Ədəbiyyat Cəmiyyəti» (1925), «Qızıl Qələmlər İttifaqı» (1926), 
«Azərbaycan Proletar Yazıçıları Cəmiyyəti»nin (1928) yaradılmasında bünövrə və 
nümunə rolunu oynamışdır (8,40). 

Müstəqillik şəraitində Azərbaycanın 1918-1920-ci illər tarixi üzərindən qaldırılan 
qara pərdələr yeni-yeni səhifələr üzə çıxardı. Müəyyən olundu ki, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin fəaliyyətinin bütün müsbət cəhətləri o cümlədən onun ictimai təşkilat, 
cəmiyyət və qurumlar sahəsindəki siyasəti üzərindən sükutla keçilmişdir. Əslində 90 
ildən sonra bu qənaətə gəlmək olur ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrün ictimai-
siyasi həyatında və onun problemlərinin həllində əsas rol oynamış, ictimai təşkilatların, 
cəmiyyətlərin və dərnəklərin inkişafına hərtərəfli şərait yaratmışdır.  

MƏNBƏLƏR VƏ ƏDƏBİYYAT 

1. Azərbaycan 23 iyul, 1919-cu il 
2. Azərbaycan 29 avqust, 1919-cu il 
3. Azərbaycan 15 mart 1920-ci il 



 220 

4. Azərbaycan Demokratik Respublikası. Azərbaycan höküməti B., 1990. 96 s. 
5. Azərbaycan Demokratik Respublikası. Bakı, 1992. 191 s. 
6. Bəsirət, 8 iyul, 1917-ci il 
7. Həsənov V.S. Mehdiyev Ə.B. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının tarixi, Bakı, 2005. 451 s. 
8. Qasımov Ş.M. Azərbaycan SSR yaradıcılıq ittifaqlarının yaranması və fəaliyyəti (1920-30-cu illər). Bakı, 

2007. 340 s. 
9. Milli Azərbaycan Hərəkatı. Bakı, 1992. 246 s. 
10. Rəsulzadə M.Ə. Əsrimizin Səyavuşu. A. 1989. 110 s. 
11. Vəliyev Ş.Q. “Füyuzat” ədəbi məktəbi. Bakı, 1999. 443 s. 

Sh. M. Gasumov 

ORGANIZATION OF CIRCLE AND ACTIVITY OF SOCIETY AT  
THE PERIOD OFAZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC 

SUMMARY 

In this article, on the large base source, state important role, which play ADR in social-political life 
period, at a decision this problem in creation comprehensively condition for developing social 
organization, society and circle. Registered that, before last time activity ADR do not objective 
recreating. Instructions that, before social sciences to know important question to learn unforgotten period 
our history.  

Ш.М.Гасымов 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ, ОРГАНИЗАЦИЙ И КРУЖКОВ ПЕРИОД 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

РЕЗЮМЕ 

В статье, на основе широкой источниковой базы изложена роль, которую играли в период 
АДР в культурной жизни республики различные творческие организации, общества и кружки. 
Отмечается, что до последнего времени данная страница в истории АДР в должной мере не было 
исследовано.  

Ачар сюзляр: ъямиййят, дярняк, йарадыъылыг, инъясянят, мядяниййят 
Ключевые слова: общество, кружки, творчество, искусство, культура 
Key words: society, mugs, creativity, art, culture 
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ QARABAĞ 

Qasım Hacıyev1  

Xalqımızın və milli dövlətçiliyimizin tarixində özünəməxsus yer tutan Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti (AXC) mürəkkəb bir dövrdə meydana gəldi və çox çətin şəraitdə 
fəaliyyət göstərdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaşadığı 23 ay müddətində gənc 
dövlət başqa sahələrdə olduğu kimi ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunması sahəsində də 
əhəmiyyətli işlər görmüşdü. Bu zaman ərazi bütövlüyümüzə Ermənistan tərəfindən daimi 
xarakter almış təhlükəyə qarşı böyük sayıqlıq və barışmaz müqavimət tələb olunurdu. 
Gənc dövlətin kifayət qədər möhkəm olmadığı, iqtisadiyyatın zəif inkişaf etdiyi bir 
şəraitdə ölkənin ərazi bütövlüyünə qarşı yönəldilmiş təhlükənin aradan qaldırılması 
istiqamətində milli hökumət dəyərli, ciddi addımlar atmışdı. 

XIX əsrin sonlarından başlayaraq erməni millətçi təşkilatları Azərbaycanın əzəli 
torpaqları olan Qarabağ, Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrinə yiyələnmək üçün cəhdlər 
göstərirdilər. Erməni millətçiləri AXC yarandıqdan sonra Azərbaycanın daxili və 
beynəlxalq vəziyyətində yaranmış mürəkkəb və ziddiyyətli durumundan istifadə edərək 
özlərinin uydurma «Böyük Ermənistan» yaratmaq ideyasını həyata keçirmək istəyirdilər. 
Bu istiqamətdə onların ilk hədəfi Zəngəzur və Qarabağı ələ keçirmək idi. Ancaq 
Azərbaycan hökumətinin barışmaz mövqeyi onların planlarının gerçəkləşməsinə imkan 
vermədi (10). 

1917-ci ilin fevralında başlanan II Rus inqilabı ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
ərazi iddiaları tarixində yeni mərhələ açdı. 1918-ci il may ayının axırlarında Zaqafqaziya 
seyminin buraxılmasından sonra «Daşnaksutyun» partiyası Ermənistanın müstəqilliyini 
elan edərək öz millətçi ideyasını həyata keçirməyə başladı. Gürcü tarixçisi Qaribi 1919-
cu ildə yazmışdı: «Daşnaklar gəldilər milli ədavət gətirdilər, erməni-müsəlman 
ziddiyyətini daha da kəskinləşdirdilər» (11). 

Bu, bəzi Avropa dövlətlərinin və Rusiyanın Şərqdə “güclü maneə” hesab etdikləri 
müsəlman ölkələri Türkiyə və İranın sərhədlərində xristian səddi yaratmaq marağından 
qaynaqlanırdı. 

Daşnaklar əzəli Azərbaycan torpaqları olan Qarabağ və Naxçıvan ərazilərini ələ 
keçirmək üçün müxtəlif əsassız iddialar irəli sürərək qəzalarda azərbaycanlılara qarşı 
hücumları gücləndirdilər. Bu hücumlar İrəvandan başlayaraq, öz ata-baba torpaqlarında 
yaşayan azərbaycanlılara qarşı təşkil edildi. Bununla da azərbaycanlıların yaşadığı 
Eçmiədzin, Sürməli, İrəvan, Şərur qəzalarının ərazisi ermənilər tərəfindən zəbt olundu. 

Osmanlı imperiyasında Amerika qüvvələrinin komandanı admiral Bristol öz 
gündəliyində yazırdı: «Mən Dro ilə birlikdə xidmət etmiş öz zabitlərimin məlumatlarına 
əsasən bilirəm ki, müdafiəsiz kəndlər əvvəlcə bombalanır, sonra zəbt edilir, qaçıb gedə 
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bilməmiş sakinlər vəhşiliklə öldürülür, kənd talan edilir, bütün mal-qara aparılır və sonra 
isə kənd yandırılırdı. … Bütün bunlar sistematik şəkildə həyata keçirilirdi» (2). 

Hovannesyan yazırdı: «Nəticə etibarı ilə Ermənistanın bir ölkə kimi yaşaması 
ağlabatan görünmürdü. O, heç də tarixi Ermənistan uğrunda əsas mübarizə getmiş böyük 
yaylasında deyil, bütün mahiyyətində rus möhürü olan ucqar əyalətdə mövcud idi. Gərək 
Qafqazdakı yarım milyon Türkiyə ermənisi üçün hökumət və Ermənistanın paytaxtı 
İrəvanda deyil, ya Karində (Ərzurum), ya Vanda, ya da hətta Kilikiyanın əsas şəhərində 
yerləşəydi. Onlar sonsuz səbirsizliklə indi qərb tərəfdəki üfüqün arxasında qalmış 
evlərinə qayıtmaq üçün imkan gözləyirdilər»(7). 

1918-ci il iyulun ortalarında Daşnak partiyasının rəhbərliyinin fəaliyyəti barədə 
Lalayan yazırdı: «Əksinqilabi daşnak hökumətinin daxili siyasətinin mahiyyəti ölkə 
zəhmətkeşləri arasında milli nifrəti qızışdırmaqdan, Ermənistan ərazisində yaşayan 
azərbaycanlı əhalini fiziki cəhətdən məhv etməkdən ibarət idi»(4). 

Azərbaycan üçün çətin və mürəkkəb olan 1918-ci ildə yalnız Türkiyə dövləti 
respublikamızın  ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin qorunmasında ilk gündən 
hərtərəfli siyasi və hərbi yardım göstərmişdir. Bu yardım erməni millətçilərinin və 
onların havadarları olan bolşeviklərin Azərbaycanın tarixi taleyi üçün təhlükəli 
cəhdlərinin həyata keçirilməsinə mane olmuşdur. 

Azərbaycanın bölgələrində asayişin bərpası, qərbə doğru genişlənən bolşevik-
daşnak təcavüzünün qarşısının alınması, Qarabağda və ermənilər yaşayan digər 
məntəqələrdə erməni təhlükəsinin aradan qaldırılması üçün Azərbaycanın milli hərbi 
qüvvələrinin formalaşdırılmasına ehtiyac var idi. Qardaşlıq köməyinə can atan Nuri 
paşanın Azərbaycana gəldiyi zaman hələ dövlət müstəqilliyi elan edilməmişdi. Yerlərdə 
güclü dövlət və idarəçilik orqanları yox idi. Anarxiya geniş yayılmışdı. Belə bir şəraitdə 
sözsüz ki, ölkənin güclü ordu qurmağa və bolşevik-daşnak təcavüzünün bütövlükdə yox 
etməyə imkanı mövcud deyildi. Ona görə də zəruri sayılan bu məsələlərin həllindən ötrü 
dərhal, bir an da gecikmədən bölgələrdə idarəçilik orqanları yaradılmağa, məntəqə 
komandaları təyin edilməyə başlanıldı. Bu komandaların rəhbərliyi altında az bir 
zamanda yerlərdə idarəçilik öz axarına salındı, orduya səfərbərlik işləri nizamlandı. (12)   

Azərbaycana gələn Nuru paşa yerli xalq tərəfindən böyük coşqu ilə qarşılanır. Bu 
dövrdə Qarabağ, Zəngəzur kimi ermənilərin nisbətən sıx yaşadığı məntəqələrdə tez-tez 
münaqişələr baş verirdi. Ermənilər silahlı qüvvələrə malik olduğundan burada 
müsəlmanlara nisbətən üstün vəziyyətdə idilər. Nuri paşa bu əhəmiyyətli məntəqələrə bir 
neçə zabiti komandir təyin edərək Cəbrayıl-Ağdam-Tərtər (Bərdə) yolu ilə Yevlax 
stansiyasına gəlir. Hər tərəfdən gələn nümayəndələrlə görüşdükdən sonra qərargahlarını 
Nuxada (Şəki) təsis etməyi məqsədə uyğun hesab edir, lakin ermənilərin təhdidlərinə 
qarşı mübarizə aparmağa müvafiq və dəmiryoluna malik olan Gəncəyə üstünlük verərək, 
həmin gün 1918-ci il mayın 25-də oraya gəlir (13).  

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması Qarabağın 
tarixində də mühüm hadisə oldu. Lakin yeni yaradılmış və Tiflisdə elan edilmiş 
Ermənistan Respublikası Qarabağa əsassız idia irəli sürdü. Azərbaycan Hökuməti bu 
iddianı qətiyyətlə rədd etdi. Parlament sədri Xalq Cümhuriyyəti Qarabağın bütün tarixi 
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ərazisini Respublikanın tərkib hissəsi sayır və burada siyasi hakimiyyətin bərqərar 
edilməsinə çalışırdı. Əlimərdan bəy Topçubaşov 1918-ci il noyabrın 18-də İstanbulda 
Osmanlı dövlətinin xarici işlər naziri ilə söhbətində bildirmişdi:    “Ermənilərin ortaya 
atdıqları Qarabağ məsələsi 5 və ya 10 kənd məsələsi deyil, mübahisə bütöv 4 sancaq – 
Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur üstündədir. Bu, elə bir xanlığın ərazisidir, burada 
ermənilərin mütləq çoxluğu barədə danışmağa əsas yoxdur, özü də onlar buranın yerli 
əhalisi deyillər. Rusiya ilə müharibədən sonra Türkiyədən buraya köçənlərdir… Nəhayət, 
Qarabağın özündə ermənilər yığcam halda yaşamırlar, müsəlmanlarla qarışıq 
məskundurlar. Bununla belə, biz məsələnin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıyıq” (6). 

Nuru paşanın rəhbərliyi altında Qafqaz İslam Ordusunun apardığı döyüşlər 
nəticəsində Bakı şəhəri erməni-rus qoşunlarının və ingilis bölmələrinin nəzarəti altından 
çıxarılaraq müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətinin paytaxtına çevrildi. Bununla da 
Azərbaycanın müstəqilliyi onun başı üzərini kəsdirmiş real təhlükədən nicat tapdı. Lakin 
Qarabağ bölgəsində gərginlik hələ də qalmaqda idi. (13)  

Bakı şəhərinin asayişi və mühafizəsi üçün kifayət qədər tədbirlər həyata 
keçirildikdən sonra Nuru paşa 1918-ci il sentyabrın sonlarında Cəmil Cahid bəyin 
rəhbərliyi altında Qarabağa böyük bir dəstə göndərdi. O, Qarabağın düşmənlərdən azad 
olmasına böyük əhəmiyyət verirdi. Nuru paşa Azərbaycanda olduğu müddətdə yalnız 
Qarabağın təmizlənməsinə nail oldu. Qarabağda göndəriləcək dəstəni yola salandan sonra 
şəxsən Nuru paşa özü də Ağdama gəldi, burada vəziyyətlə tanış oldu, C.Cahid bəylə 
fəaliyyət planını dəqiqləşdirdi. Ermənilərin kifayət qədər müqavimət göstərməsinə 
baxmayaraq Türk İslam Ordusu komandanlığı tərəfindən Qarabağda Azərbaycanın 
suveren hüquqlarının bərpası üçün lazımi qətiyyət göstərdi və qısa müddətdən sonra, 
C.Cahid bəyin rəhbərliyi altındakı qüvvələr Şuşaya daxil oldular (13).    

Qarabağdakı hərbi birləşmələrin komandiri İsmayıl Həqqi bəyin əmrinə göndərilmiş 
və yerli birləşmələrlə bərabər Şuşa qəsəbəsinin ermənilər tərəfindən işğal edilmiş sıldırım 
yamaclı qala şəhəri hissəsi çətin bir mübarizədən sonra ələ keçirilərək, bu bölgədəki 
erməni hücumları təhlükəsinin qarşısı alınmışdı (3) 

Qarabağda olan hərbi birləşmələrin geri çəkilməsi zamanı ermənilər müsəlmanlara 
hücum etmək təhlükəsi mövcud olsa da, Şuşa qalasının ingilis birləşmələrinə təhvil 
verilməsi məsləhət görüldü. Bu məsələ haqqında ingilis komandanlığına müraciət edildi. 
İngilis birləşmələri gəldikdən sonra qəsəbə tərk edildi və əsgərlər Gəncəyə göndərildi.  

Xarici qüvvələrin hərtərəfli köməyi ilə türk-müsəlman xalqına məxsus İrəvan 
torpaqlarında özlərinə dövlət yaradan ermənilər şirniklənərək Azərbaycan Demokratik 
Respublikasına ərazi iddiaları irəli sürdülər. Azərbaycanın Naxçıvan, Zəngəzur və 
Qarabağ torpaqlarına hərbi müdaxiləyə başladılar. Hücum planının icrasını asanlaşdırmaq 
üçün Qarabağda yaşayan ermənilərin separatizmi təşkil edildi. Azərbaycanın Yuxarı 
Qarabağ ərazilərində vəziyyət kəskin xarakter aldı. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan 
hökuməti ciddi tədbirlər görmək zərurəti qarşısında qaldı. Azərbaycan dövlətinin ərazi 
bütövlüyünü qoruyub saxlamaq üçün Cavanşir, Şuşa, Cəbrayıl və Zəngəzur qəzalarını 
əhatə edən ayrıca Qarabağ general-qubernatorluğu yaradıldı.  
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General-qubernator təyin edilmiş Xosrov bəy Sultanov 1919-cu il fevralın 12-də 
Şuşaya gəldi. Qarabağı erməni terrorizmindən azad etmək və separatizmi aradan 
qaldırmaq üçün gərgin fəaliyyətə başladı. İlk günlərdə Qarabağda və Zəngəzurda 
vəziyyətlə tanış olmaq üçün ingilis, azərbaycanlı və erməni nümayəndələrinin iştirakı ilə 
rəsmi müşavirə keçirdi, vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün konkret göstərişlər verdi.  

Xosrov bəy Sultanov özü ilk müşavirədə (1919-cu il fevralın 15-də) bildirmişdi ki, 
əsas məqsəd müvafiq tədbirlər görməklə normal həyat tərzini bərpa etməkdən və 
ahəngdar iş sistemi yaratmaqdan ibarətdir.  

Müşavirədə Andronikin Ararat respublikasının xüsusi göstərişini yerinə yetirməsi, 
bunun üçün ingilis nümayəndəliyindən hərbi yardım alması (2 milyon manat pul), eləcə 
də Andronikin Zəngəzurda 166 Azərbaycan kəndini dağıtması, Azərbaycan kəndlərini 
boşaldaraq orada ermənilərin yerləşdirməsi kimi məlumatlar səslənirdi. 

Müşavirədə təklif olunan məsələlər içərisində Andronikin hərbi dəstələrinin 
Qarabağdan çıxarılması əsas yer tuturdu. 

Azərbaycan hökuməti vəziyyəti dinc yolla qaydaya salmaq istəsə də, ingilislərin 
ikiüzlü siyasətini görərək, Andronikə qarşı ciddi tədbirlər görülməsinə başladı.  

Əvvəlcə müstəqil Qarabağ dövləti yaratmaq istəyən ermənilər öz gizli yığıncaqlarını 
keçirərək Qarabağı Ermənistana birləşdirmək məsələsini müzakirə etmişdilər. Hətta onlar 
bu məqsədlə Ararat Respublikasına göndərmək üçün nümayəndə heyəti də seçmişdilər.  

Xosrov bəy Sultanov Yuxarı Qarabağda münaqişəni törədən yerli ermənilər deyil, 
Ermənistan Respublikası və Daşnaksutyun partiyasının olduğunu (17 fevral 1919-cu ildə) 
Şuşaya gələn ingilis missiyasının rəhbərinə də bildirdi və Andronikin dəstəsinin tərksilah 
edilməsi və Qarabağdan çıxarılması, qaçqınların öz əvvəlki yerlərinə qaytarılması, 
Ağdam - Şuşa yollarının gediş-gəliş üçün açılması məsələlərinin müzakirəsini keçirməyə 
təşəbbüs göstərdi. 

Lakin Ermənistan Milli Şurası bu təklifə qəti etiraz etdi.  Bundan sonra Xosrov bəy 
Sultanov ingilis nümayəndəsinə ermənilərin sülh deyil Qarabağı Azərbaycanın 
tərkibindən ayırmaq istədiyini, Zəngəzuru zəbt etmək niyyətində olduğunu bildirdi və 
bütün bunlara baxmayaraq erməni-Azərbaycan münaqişəsini dinc yolla həll etmək 
istədiyini bəyan etdi. 

Zəngəzur qəza rəisinin Gəncə qubernatoruna göndərdiyi 1919-cu il 28 fevral tarixli 
məlumatlarda qeyd edilirdi ki, qaniçən Andronikin quldur dəstələrinin vəhşilikləri 
Həkəridən Araza, Minkənddən Bazar-çaya və Naxçıvan qəzasının sərhədinədək uzanan 
ərazini bürümüşdür. 

İngilislər daşnak ordusunun Azərbaycandan çıxarılmasının tərəfdarı olduğunu 
dəfələrlə bildirsə də, məsələlərin rəsmi həllinə gəldikdə ermənilərin tərəfini saxlayır, 
Zəngəzurun Azərbaycanın tərkibində qalmasını istəmirdilər. Ermənilər də öz növbəsində 
Britaniya komandanlığının nümayəndələri ilə görüşlərində məsələnin Ermənistanın 
xeyrinə həll etməyəcəyi təqdirdə burada müvəqqəti ingilis general-qubernatorluğu 
yaradılmasını təklif edirdilər.  

Qarabağda azərbaycanlılara qarşı erməni vəhşiliyinə son qoyulacağını başa düşən 
Andronik fəaliyyətinin uğursuz olacağını çox yaxşı anladığından qaçmağa məcbur oldu. 

Elmi Əsərlər 38-ci cild 



Elmi Əsərlər 38-ci cild 

 225

Andronikin quldur dəstələri nəhayət 1919-cu ilin yazında Azərbaycan ərazisini tərk 
etdilər. 

Lakin separatizm hələ də davam edirdi. 1919-cu il iyunun 4-də Yuxarı Qarabağ 
ermənilərinin silahlı dəstəlləri Şuşa ətrafındakı hərbi hissələrin yerləşdiyi gözətçi 
məntəqələrinə hücum etdilər. Lakin onların bu hücumu Xosrov bəy Sultanovun gördüyü 
tədbirlər nəticəsində dəf edildi.  

General-qubernatorluq Ararat Respublikasından göstəriş alan erməni Milli Şurasının 
təcavüzkar ünsürlərinin cinayətkar hərəkətlərinə görə Qarabağdan çıxarılması üçün 
tədbirlər gördü.  

İngilis Təkinskinin 1919-cu il iyunun 25-də Ermənistanın XİN-ə (224 saylı) 
göndərdiyi notada deyilirdi: «Qarabağın general-qubernatoru gördüyü ciddi tədbirlər 
nəticəsində Şuşa rayonunda qayda-qanun bərqərar olmuş, həyat normal ahəngə 
düşmüşdür»(6). 

Erməni separatçıları dinc əhalini yalan və təhrikçi məlumatlarla mitinqlərə 
çağırırdılar. Lakin Yuxarı Qarabağın dinc erməni əhalisinin əksəriyyəti erməni 
separatçılarının fitnələrinə uymur və general-qubernator Sultanovun gördüyü tədbirləri 
bəyənirdilər. Hətta Yuxarı Qarabağın erməni əhalisi Azərbaycan hakimiyyətini tanımağı 
qərara almışdı. Onlar 1919-cu ilin avqustunda fövqəladə qurultay çağıraraq Azərbaycan 
hakimiyyətinə tabe olmaq haqqında qərar qəbul etmişdi.      

1919-cu il avqustun 28-də Qarabağın erməni əhalisinin nümayəndə heyəti Bakıya 
gələrək N.Yusifbəyliyə Qarabağ məsələsinin dinc yolla nizama salınmasına görə 
Qarabağın erməni əhalisi adından öz minnətdarlığını bildirdi.  

Nəhayət, 1919-cu il noyabrın 23-də Tiflisdə ABŞ nümayəndələrinin vasitəçiliyi ilə 
mübahisəli məsələləri nizama salmaq üçün Azərbaycanla Ermənistan arasında müqavilə 
bağlandı. Lakin ermənilər az sonra, (1919-cu il dekabrın əvvəllərində)  yenidən 
Zəngəzura və Qarabağa hücumlar təşkil etdilər.  

Öz vətənini və xalqnı son dərəcə böyük məhəbbətlə sevən Xosrov bəy Sultanov 
özünün dediyi kimi, vətənpərvərlik hisslərindən çıxış edərək istefa verdi (1).  

Ümumiyyətlə, Qarabağ general-qubernatorluğunun yaradılması və fəaliyyətinin 
mühüm tarixi əhəmiyyəti olmuşdur. Belə ki, Azərbaycan hökumətinin mübahisəli 
məsələləri sülh yolu ilə həll etmək istəməsinə baxmayaraq Azərbaycan hökumətinin belə 
nəcib səylərinin bir nəticə vermədiyini, ermənilərin ikiüzlü siyasətlərini gördükdə əməli 
tədbirlər görməyə məcbur olmuşdur. Dörd qəzanı əhatə edən general-qubernatorluğun 
gördüyü tədbirlər nəticəsində Qarabağda və ona bitişik ətraf bölgələrdə erməni 
separatçılığı aradan qalxmışdır. Azərbaycan hökuməti özünün ərazi bütövlüyünü 
qorumaq və Yuxarı Qarabağda erməni separatizmini ləğv etmək üçün olduqca məqsəd-
yönlü və qətiyyətli fəaliyyət göstərmiş və buna nail olmuşdur.  Bununla bərabər Yuxarı 
Qarabağ erməniləri öz təşəbbüsləri ilə qurultay çağıraraq Azərbaycan Respublikasını 
tanımaq haqqında qərar qəbul etmiş, bununla da erməni separatizminə son qoyulmuşdur. 

1918-1920-ci illərdə Qarabağla əlaqədar bir sıra məsələlər Zaqafqaziya seymində, 
Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan dövlətlərinin müxtəlif orqanlarında, Qafqaz 
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respublikalarının Versal konfransındakı nümayəndələrinin görüşlərində, sonra isə 
RK(b)P MK-nın Qafqaz bürosunda bu və ya digər dərəcədə müzakirə olunmuşdur (8). 

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi tarixən Cənubi Qafqaz regionunda böyük strateji 
əhəmiyyət kəsb etdiyindən onun həm yaxın qonşuları kimi Rusiya, İran, Türkiyə, 
Ermənistan, həm də XX əsrdə dünyanın aparıcı dövlətləri kimi İngiltərə, Fransa və ABŞ 
bu bölgəyə xüsusi maraq göstərirdilər. 

Qarabağın strateji əhəmiyyətini nəzərə alan Qərb dövlətləri, ilk növbədə ABŞ və 
Böyük Britaniya bu bölgəyə, Cənubi Qafqaza, xüsusilə də Azərbaycana, həmçinin yaxın 
və Orta Şərqə təsir göstərməyin əlverişli vasitəsi kimi baxırdılar. Bir tərəfdən, 
İngiltərənin və ABŞ-ın bu bölgədə nüfuz qazanmaq istəyi, digər tərəfdən, Rusiya və 
İranın itirilmiş nüfuzlarını «bərpa etmək» cəhdlərinin Ermənistanın Qarabağı, Naxçıvanı 
və Zəngəzuru tutmaq iddiaları ilə çulğalanması, başqa bir tərəfdən, Azərbaycanın öz ərazi 
bütövlüyü uğrunda mübarizəsi və bu işdə Türkiyədən ona yardım göstərilməsi regionda 
çox gərgin ictimai-siyasi vəziyyətin yaranmasına səbəb olmuşdu. Bu vəziyyət 
Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinə, Qarabağın, Naxçıvanın və Zəngəzurun müharibə 
meydanına çevrilməsinə gətirib çıxarmışdı. Qarabağda erməni separatizmi özünün tuğyan 
həddinə çatmışdı. Belə şəraitdə Azərbaycan hökuməti Qarabağda və Ermənistanda sərhəd 
bölgələrində baş qaldıran erməni separatizminin yatırılması üçün kompleks tədbirlər 
gördü. Azərbaycan hökuməti Qarabağda olan hərbi qüvvələri möhkəmləndirdi. Bununla 
yanaşı, bu bölgədə həm də Azərbaycanın bütün səlahiyyətlərinin qorunmasına doğru 
istiqamətlənmiş daxili və xarici siyasət həyata keçirməyə başladı. Bütün bunların 
nəticəsində 1918-1920-ci illərdə Qarabağda erməni separatizmi xeyli zəiflədildi və orada 
Azərbaycanın suveren hüquqları bərpa edildi. O vaxt Azərbaycan milli hökumətinin 
qətiyyətli fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın torpaq bütövlüyü qorunub saxlanıldı (5) 

Bu ərazidəki azərbaycanlı əhalinin say tərkibinin azalmasında köklü dəyişikliklər 
1918-1920-ci illərdə bədnam daşnak partiyasının yaratdığı Ararat Respublikası 
zamanından başlanmışdı. Həmin illərdə bu ərazilərdəki yüzlərlə azərbaycanlı kəndləri 
dağıdılıb viran qoyulmuş, azərbaycanlı əhali isə kütləvi surətdə məhv edilmiş və ya 
qovulmuşdur. Deportasiya və soyqırımılarla müşayiət olunan bu proseslər zaman-zaman 
təkrar və davam etdirilmişdir. (9). 

Çox keçmədən Cənubi Qafqazda ermənisiz  Ermənistan yaradan Rusiya 1920-ci il 
aprelin 28-də hərbi təcavüz edərək Azərbaycanı işğal etdi. Sonralar Qarabağda DQMV 
yaradaraq Azərbaycanı tarixi problem qarşısında qoydu. Bu problem o qədər dərinləşdi 
ki, onu həll etmək böyük müşkülə çevrildi. XX əsrin sonlarında başlanmış separatizmin 
də, Dağlıq Qarabağ müharibəsinin də bünövrəsi o zamandan qoyulmuşdur.   

Sovetlər dövründə Azərbaycana qarşı Dağlıq Qarabağla bağlı ərazi iddiaları qaldı-
ran, DQMV-ni Ermənistana birləşdirməyə çalışan ermənilər nəhayət 1988-ci ildən etiba-
rən bu məsələni intensivləşdirdilər. Ermənistanın 1991-ci ildən başlanan hərbi müdaxiləsi 
ilə Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsini və digər 7 rayonunu işğal 
etdilər. Azərbaycan Respublikasının bu 20 % ərazisi hələ də işğal altındadır.  

Azərbaycan Respublikası hökuməti işğal altındakı ərazilərimizi azad etmək üçün 
bütün vasitələrdən istifadə edir və edəcəkdir. Bu günün uzaqda olmadığına əminik. 
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G.A.Hajiyev 

GARABAGH DURING THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC 

SUMMARY 

The establishment of the Azerbaijan Democratic Republic (1918 year) had been an important 
period in the history of the Garabagh. However, unfounded territorial claims of the Armenian state 
established by the Dashnaks on the territory of Western Azerbaijan Upper (Daghlig) Garabagh had 
threatened the territorial integrity of the state. 

After the establishment of the People's Republic of Azerbaijan the Armenian nationalists 
committed terrible massacres, fires and destructions in March-April months of 1918, in a part of 
Garabagh where the Azerbaijanis lived. 

They attempted to take possession of the primordial lands of Azerbaijan – Garabagh, Nakhchivan 
and Zangazur regions. But the intransigent position of the Azerbaijani government did not give chance to 
the realization of their plans. 

On April 28, 1920, Bolshevik Russia by military aggression occupied the territory of the People's 
Republic of Azerbaijan and in 1923 was established Nagorno Garabagh Autonomous Region within the 
Azerbaijan SSR. The foundation of both separatism and Garabagh war started at the end of the XX 
century was put at that time. 

Г.A. Гаджиев 

ГАРАБАХ В ПЕРИОД АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕЗЮМЕ 

Образование Азербайджанской Демократической Республики и период её деятельности 
является значительным этапом в истории Карабаха. Необоснованные территориальные притязания 
армянского государства, созданного на западных территориях Северного Азербайджана к Верх-
нему (Нагорному) Гарабаху, создали угрозу для территориальной целостности Азербайджанской 
Республики. Армения пыталась также установить свое господство в Нахчыване и Зангезуре. 
Твердая позиция азербайджанского правительства воспрепятствовала реализации агрессивных 
планов армян. 

Açar sözlər: Qafqaz, Azərbaycan, Qarabağ, Naxçıvan, Zəngəzur 
Ключевые слова: Кавказ, Азербайджан, Карабах, Нахчыван, Зангезур 
Key words: Caucasus, Azerbaijan, Garabagh, Nakhnchivan, Zangazur 
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РОЛЬ ПАРТИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ПЕРВОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(1918-1920 ГГ.) 

Ирада Багирова1 

Двадцать лет для истории небольшой срок, а два года можно приравнять к 
одному мигу, но есть такие годы, значимость которых равна столетиям. Именно 
такими годами стали для нашей страны два года независимости в начале ХХ века и 
20 лет на рубеже ХХ - ХХI веков. Вершиной развития любой нации является 
образование собственного государства, многим народам на земном шаре до сих 
пор не удалось реализовать свою мечту о независимом государстве. Азербайджану 
в этом смысле есть чем гордиться, поскольку первая демократическая республика 
на мусульманском Востоке появилась именно здесь. 

Повторяемость и цикличность исторических процессов заставляет заново 
переосмыслить ключевые события уходящего ХХ века и сделать интересные 
заключения. На всем российском геополитическом пространстве, частью которого 
до недавнего времени являлся и Азербайджан, исторические катаклизмы, 
сопровождающиеся полной сменой политической системы, происходили дважды. 
В начале века это была Февральская революция и Октябрьский переворот 1917 
года, сокрушившие Российскую империю, а в конце века - распад Советской 
империи в 1991 году. Оба события сопровождались появлением на политической 
карте мира новых независимых государств. Но корни становления государ-
ственности в виде демократической республики уходят корнями в начало ХХ 
столетия. Это было время революционных социальных переворотов с одной 
стороны, и пробуждения национально-освободительного движения – с другой. 

Говоря словами Расулзаде, «Азербайджанская республика, заложив основу 
демократических республик в восточном и мусульманском мире, сделала 
возможным политическое объединение азерийских тюрок вокруг национальной 
идеи. Было создано государство под названием Азербайджан и весь мир узнал его 
имя и знамя» [1.]. Азербайджан, как и весь Кавказ, особенно мусульманский, 
пережил определенный культурный шок от встречи с иными цивилизационными 
ценностями, результатом которой стала череда заметных культурных трансфо-
рмаций, вырывающих Азербайджан из размеренного процесса исторического 
развития [2.]. Трансформация эта происходила на протяжении всего XIX века и 
коснулась практически всех сторон общественной жизни, реформирование которой 
произошло благодаря появлению известных национальных просветителей. Именно 
ими был открыт новый для Востока язык описания и критики, вобравшим в себя 
лучшие достижения мировой философской и просветительской мысли. Можно с 
уверенностью сказать, что просветительская реформация сыграла на Кавказе и в 
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Азербайджане в частности, ту же роль, что и политическая реформация в Европе, 
сменив вековой уклад жизни и ментальности целого поколения людей, 
принадлежавших к самым разным социальным слоям. И совершенно неслучайно, 
что эти процессы происходили в наших странах практически одновременно с 
культурным и политическим возрождением в странах Востока на рубеже XIX-ХХ 
веков. Наличие зарождающейся буржуазии и интеллигенции, а также осознание 
этими социальными слоями своих общественно-политических и социально-
экономических устремлений, наличие у них политической воли определили 
условия возникновения сначала просветительского, а затем и общественно-
политического движения в странах Востока в целом и мусульманских окраинах 
Российской империи в частности.  

В экстремальных условиях на арену политической борьбы стали выдвигаться 
люди, способные как генерировать идеи, так и вести за этими идеями определен-
ную часть общества. Впервые в азербайджанской истории начинают появляться 
партии со своими лидерами. 

Образование политических партий проходило в то время, когда Азербайджан 
не имел даже формальной, как в советский период, независимости, и в виде 
губерний входил в состав Российской империи. Представляя из себя в целом одну 
из верноподданнических наций империи, образованная часть азербайджанского 
общества в то же время вполне реально осознавала униженное положение как 
рабоче-крестьянских слоев, так и высшего сословия своего народа. Сформи-
ровавшаяся к тому времени азербайджанская интеллектуальная элита включала в 
себя как представителей высшей аристократической знати, так и разночинных 
слоев. Одной из форм национального самоутверждения было создание в начале ХХ 
века национальных политических партий и организаций.  

Безусловно, основным стимулирующим началом для образования политиче-
ских партий стал Манифест Николая II от 17 октября 1905 года, гарантирующий 
некоторые демократические свободы. Но еще до издания манифеста на полити-
ческой арене России и соответственно Азербайджана начинают активно работать 
социалистические партии - социал-демократы и эсеры. Возникшие еще до издания 
Манифеста и после него политические организации Азербайджана можно 
подразделить на три основных категории - это социалистические, либеральные и 
национальные партии, хотя в некоторых случаях такая классификация достаточно 
условна. 

Среди них были и те, кто сочувствовал социалистическому и рабочему 
движению, часть из них вступала в РСДРП, присоединялась в эсерам, другие же 
создавали национальные организации в социалистическим уклоном. Благодаря 
усилиям последних с октября 1904 г. начала действовать первая в мусульманском 
мире социал-демократическая организация "Гуммет" (Энергия), а также выхо-
дить одноименная газета [3.]. В организацию входили как члены РСДРП 
С.М.Эфендиев, М.Азизбеков, Т.Тагизаде и др., так и будущие лидеры националь-
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ного движения М.Э.Расулзаде, А.Кязимзаде, К.Карабеков, М.Г.Гаджинский, А. 
Агаев, И.Ашурбеков, М.А.Расулоглу [4.]. 

Партии социалистического направления в начале века существовали и 
действовали нелегально, что впоследствии было возведено некоторыми из них в 
принцип. Невозможность открытой политической деятельности, хоть в какой-то 
степени оппозиционной властям, существенно препятствовала процессу образо-
вания легальных партий. Такая возможность появилась только после издания 17 
октября 1905 года Манифеста о гражданских и политических свободах. На 
политической арене Азербайджана начали появляться партии либерального и 
национального направлений. Главная либеральная партия России - кадетская, в 
январе 1906 года основала свое отделение в Баку. Будучи эволюционистами и 
реформистами по своему мировоззрению, конституционные демократы являлись 
принципиальными противниками насильственных переворотов и вооруженных 
восстаний, впервые провозгласив идею неприкосновенности и свободы личности 
без сословных и национальных различий. Бакинское отделение партии сформиро-
валось в декабре 1905 г. и было представлено в основном верхними и средними 
слоями общества практически всех национальностей [5.]. Однако известное 
пренебрежение бакинских кадетов к нуждам местного населения способствовало 
тому, что видные представители азербайджанской интеллигенции, хотя формально 
и входили в партию (А.М.Топчибашев, Ис.Гаджинский, И.Сафаралиев, И.Гаджи-
ев), но деятельного участия в ее работе не принимали, предпочитая отстаивать 
интересы своего и всех других мусульманских народов империи в непосредствен-
ном обращении к властям и создании Всероссийского Мусульманского союза. 

Первый учредительный съезд "Иттифаги-муслимин" ("Союза мусульман") 
состоялся 15 августа 1905 г. в Нижнем Новгороде [6.]. Председателем был избран 
Исмаилбек Гаспринский, открыл съезд А.М.Топчибашев. На II и III съездах 
"Иттифаги-Муслимин", состоявшихся соответственно в 1906 г. в Петербурге и в 
Нижнем Новгороде, были приняты программы и устав партии, написанные 
А.М.Топчибашевым [7.]. Основная работа партии сводилась к руководству и 
направлению деятельности Мусульманской фракции Государственной Думы. 
Многие из членов и лидеров партии были депутатами Думы и принимали активное 
участие в ее деятельности, руководствуясь программой Союза и решениями его 
съездов. 

Период оформления мусульманских объединений в России совпал с появлени-
ем национальных организаций в Азербайджане, не являвшихся филиалами 
российских партий (таких как социал-демократы, кадеты, эсеры, анархисты и пр.). 
По-существу, первой из них явилась партия азербайджанских социал-федерали-
стов, получившая название "Гейрат"(Честь) и начавшей свою деятельность в 
городе Гянджа (тогда - Елисаветполь) - центре зарождающегося национально-
освободительного движения. Возглавляли партию известный общественный 
деятель, юрист А.Рафибеков и А.Хасмамедов - помещик, присяжный поверенный 
при Елисаветпольском окружном суде [8.]. 
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К середине 1906 г. относится возникновение азербайджанской национальной 
партии "Дифаи" (Защита), развившей активную деятельность как в Баку, так и во 
многих уездах Азербайджана и пользующейся довольно сильной поддержкой 
среди населения. Созданная по инициативе Ахмедбека Агаева для защиты 
азербайджанского населения от армянских вооруженных отрядов и покровитель-
ствующих им представителей царской администрации, партия со временем в своей 
деятельности вышла далеко за пределы заявленных целей, сплотив вокруг себя 
большое количество людей из разных слоев общества и завоевав особую 
популярность в азербайджанской провинции. 

Основная работа партии проходила за пределами Баку, охватив за короткое 
время западные уезды Азербайджана и город Гянджу [9. с.26]. Общая числен-
ность всех членов партии составляла более 1000 человек, т.е. "Дифаи" по-существу 
была самой крупной азербайджанской партией до 1917 г. как по численности так и 
по влиянию на массы [9.]. 

Во второй половине мая 1907 г. появляются сведения об образовании новой 
азербайджанской партии, или скорее, организации, "Мудафиэ" (Оборона). Партия 
была образована в Тифлисе и сферой своей деятельности объявила мусульман г. 
Тифлиса, а также Борчалинского и Казахского уездов Северного Азербайджана. 
Председателем партии, как сказано в полицейских донесениях, был избран 
военный топограф подполковник М.Векилов [10.]. 

Основным направлением своей деятельности она провозглашала создание 
общественных объединений среди мусульман и забота об их просвещении и 
культуре, «поскольку недобросовестные представители власти до сих пор 
пользовались народным невежеством и доводили до крайней степени 
эксплуатацию масс» [11.]. 

Символом, а впоследствии и основным руководителем национального движе-
ния стала основанная в 1911 году в условиях строгой конспирации партия “мусса-
ват” [12.]. В 1911-1912 гг. была сформулирована ее первая программа, призы-
вающая к объединению мусульман всего мира [13.]. За период с 1911 по 1917 гг. 
“Мусават” претерпел значительную эволюцию - от партии с клерикальным укло-
ном до национально-демократической. Значительную роль в этом сыграла эволю-
ция политических взглядов и воззрений лидера партии М.Э.Расулзаде от “роман-
тического пантюркизма” до идеи национальной независимости, превалирования 
интересов нации над исламским единством. В условиях существующего режима 
стремления национальных, особенно азербайджанских партий не могли идти даль-
ше культурно-национальной, а со второй половины 1917г. - национально-терри-
ториальной автономии и лишь с изменением политической ситуации в стране 
после двух революций достижение национальной независимости приобрело реаль-
ные очертания и претворилось в жизнь с появлением первой в мусульманском ми-
ре демократической республики, просуществовавшей с 1918 по 1920 годы. Самым 
знаменательным событием в истории АДР безусловно стало торжественное откры-
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тие 7 декабря 1918 года первого Азербайджанского парламента на многопартийной 
основе, в котором были представлены 97 членов от 11 фракций и групп [14.].  

Оглядываясь на прошедший век, историкам приходится констатировать, какая 
огромная эволюция проделана партиями Азербайджана за прошедшее уже 
столетие. Нынешние партии имеют уже достаточно солидный, более чем 20-летний  
опыт практической и парламентской деятельности, однако различия между ними, в 
отличие от партий начала века, проходят скорее в области персоналий, нежели 
идеологических платформ. Хотя личность лидера и на заре зарождения полити-
ческих организаций играла большую роль, разница в их программных установках и 
идеологии была довольно существенной, предопределив тем самым их дальней-
шую судьбу. Объяснением нынешнего положения может служить то, что после 
крушения коммунистической системы идеологическая борьба вообще потеряла 
свою актуальность, уступив место более прагматическим ценностям. 

Провозгласившие курс на демократизацию, а затем и модернизацию общества 
современные независимые государства тем не менее, не могут существовать в 
рамках заданной цели без наличия многопартийной системы. В начале процесса, во 
время так называемого парада суверенитетов на политическом небосклоне новых 
независимых государств появилось огромное количество политических партий и 
организаций. Не явился в этом отношении исключением и Азербайджанская 
Республика, получивший в 1991 году уникальный шанс для вторичного в ХХ веке 
возрождения своей государственной независимости. На политической арене 
республики появилось более 50 партий, в программах и направлении деятельности 
которых порой не ориентировались не только рядовые граждане, но и 
профессиональные политики.  

Только в последнее десятилетие этот процесс начал входить в рациональное 
русло, выдвигая на передний край политической борьбы 4-5 наиболее влиятельных 
и крупных партий, самой крупной из которых является правящая партия «Йени 
Азербайджан». Как сейчас принято говорить, существуют также партии системной 
и внесистемной оппозиции (не представленной в парламенте). Пик активности 
политических партий наступает как правило накануне выборов, что и произошло в 
Азербайджанской Республике в 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 годах во время 
парламентских выборов и в 1991,1992,1993, 1998, 2003 и 2008 годах во время 
президентских выборов. Это невольно вызывает исторические ассоциации с 
началом нашего столетия, когда процесс формирования политических партий и 
организаций только вступал в начальную стадию своего развития и никто из их 
основателей не мог даже предположить, какую участь уготовил им ХХ век. 
Хотелось бы надеяться, что ХХI век в этом смысле окажется более рациональным с 
одной стороны и гуманным – с другой, основой чего является наличие 
политической конкуренции и многопартийной системы. 
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İ.S. Bağırova, 

"BİRİNCİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SİYASİ STRUKTURUNUN 
FORMALAŞMASINDA PARTİYALARIN ROLU (1900-1918-Cİ İLLƏR)" 

XÜLASƏ 

Bütün Rusiya geosiyasi məkanında, Azərbaycanın da bu yaxınlaradək  daxil olmağla, siyasi 
sistemin dəyişdirilməsi ilə müşaiyət edilən tarixi kataklizmlər iki dəfə baş vermişdir. Birinci dəfə bu 
Rusiya imperiyasını darmadağın edən 1917-ci ilin Fevral inqilabı və Oktyabr çevrilişi oldu, ikinci dəfə isə 
1991-ci ildə Sovet imperiyasının dağılması. Hər iki hadisənin nəticəsində dünyanın siyasi xəritısində yeni 
müstəqil dövlətlər peyda oldu. Lakin dövlətçilik ənənələrinin formalaşması hələ XX əsrin əvvəllərinə 
gətirib çıxarır. Bu zaman bir tərəfdən inqilabi sosial çevrilişlərin, digər tərəfdən isə vbkkb-azadlıq 
hərəkatının oyanışı dövrü idi. Məhz bu dövrdə siaysi arenada Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq 
partiyalar öz liderləri ilə meydana çıxdı. 1905-ci il oktyabr Manifestindən öncə və sonra yaranmış 
Azərbaycanın siyasi təşkilatlarını üç əsas kateqoriyaya bölmək olar: sosialist, liberal və milli pariyalar, 
baxmayaraq ki, bəzi hallarda bu bölmə kifayət qədər şərtidir. Məqalədə göstərildiyi kimi, həmin 
partiyaların fəaliyyəti Azərbaycanda çoxpartiyalı sistemin təməlini qoymuş oldu. Məhz bu sistem 1918-ci 
ilin 7 dekabrında açılmış ilk Azərbaycan parlamentində çoxpartiyalı şəkildə həyata keçirildi. Parlamentdə 
97 deputatdan 11 fraksiya və qrup formalaşmışdı. Əvsuslar olsun ki, ilk parlamentin ömrü cəmisi 17 ay 
çəkdi və çoxpartiyalı sistemin dirçəlişi yalnız  70 il sonra, SSSR-i dağılandan sonra və siyasi arenada 
1991-ci ildə Azərbaycan Respublikasının meydana çıxmasından sonra baş tutdu. 

I.S. Baghirova  

THE ROLE OF PARTIES IN THE FORMATION OF POLITICAL SYSTEM IN AZERBAYCAN 

SUMMARY 

On all Russian geopolitic space which part until recently was also Azerbaijan, the historical 
cataclysms, accompanied full change of political system, happened twice. In the beginning of a century it 
was a February revolution and October coup d'etat of 1917, broken Russian empire, and at the end of a 
century - collapce of the Soviet empire in 1991. Both events were accompanied by occurrence on a 
political map of the world of the new independent states. But roots of becoming of statehood in the form 
of democratic republic originate at beginning XX of century. It was time of social revolutions on the one 
hand, and awakenings of national-liberation movement - with another. At this particular time on political 
arena  for the first time in the Azerbaijan history parties with the leaders start to appear. Arisen up to the 
edition of the October Manifest 1905 and after it the political organizations of Azerbaijan can be 
subdivided into three basic categories: socialist, liberal and national parties though in some cases such 
classification is conditional enough. Their activity, as shown in article, has put a basis of a multi-party 
system in Azerbaijan, embodied in creation of the first Azerbaijan Parliament in 7 December, 1918 of the 
first on a multi-party basis in which 97 members from 11 fractions and groups have been presented. 
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Revival of a multi-party system has occured only after disintegration of the USSR and occurrence on a 
historical stage of the Azerbaijan Republic in 1991. 

Ачар сюзляр: партйийа, сийасят, структур, систем, ингилаб 
Ключевые слова: партия, политика, структура, система, революция 
Keywords: party, policy, structure, system, revolution 
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АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ БОРЧАЛЫ В ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 1917-
1920-Х ГГ. 

Ирада Алиева1 

Исконно азербайджанские земли Борчалы в 1917 – 1920-е  годы оказались 
«яблоком раздора» между армянами и грузинами. Сплочение азербайджанцев и 
развитие национального самосознания встречало враждебность со стороны армян. 
Они уже давно вынашивали и проповедовали фантастические планы образования 
собственного государства за счет азербайджанских земель, а в 1917 году пытались 
реализовать свои идеи. В октябре 1917 года армянская партия «Дашнакцутюн» на 
армянском национальном конгрессе выдвинула проект создания губернии для 
армян – Александропольскую, куда «включили» почти весь Ахалкалакский и часть 
Борчалинского уездов. Армянские и грузинские националисты напрочь игнориро-
вали азербайджанскую принадлежность этих земель и населения (38).  

Комиссар Временного Правительства А.И.Чхенкели созвал даже совещание 
по разбору межнациональных конфликтов на Кавказе. Азербайджанское население 
представлял Х.П.б.Султанов (будущий генерал-губернатор Нагорного Гарабаха). 
Эта конференция не решила территориальные конфликты, оставив их на 
дельнейшее рассмотрение (35). Грузины, в свою очередь, вынашивали планы 
образования своего государства без учета исторических и национальных прав 
азербайджанцев. В Тифлисе конференция грузинских социалистов-федералистов 
вынесла решение о территории будущей автономной Грузии. По их проекту, в 
состав Грузии включалась Тифлисская губерния со всеми уездами, а два уезда – 
Ахалкалакский и Борчалинский – частично. Часть этих двух уездов вместе с 
Закатальским округом, Батумской областью, Кутаисской губернией и частью 
Сухумского округа также вводили в пределы Грузии. Предусматривалось 
проведение референдума среди местного населения этих районов по вхождению в 
состав Грузии (37). Все это вызвало беспокойство и недоумение азербайджанского 
населения. Азербайджанцы, уже сто лет испытывающие на себе гнет российского 
управления и полицейского режима, столкнулись с еще большей проблемой – 
грузинским национализмом. Волюнтаристское решение об объявлении всей 
Тифлисской губернии – территорией Грузии – национального государства – не 
могло не вызвать разочарование и тревогу азербайджанского населения, чья судьба 
и так была искромсана и исковеркана действиями российского самодержавия. 

Особо следует обратить внимание на армянский проект административного 
передела Закавказского края, принятый армянской национальной конференцией, 
одобренный армянскими лобби в подкомиссии и комиссии, созданной при Особом 
Закавказском комитете, и представленный на рассмотрение совещанию ОЗАКОМА 
14–15 октября. Армяне бесцеремонным образом претендовали на Елисаветполь-
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скую, Иреванскую губернии, Карскую область и два уезда Тифлисской губернии: 
Ахалцыхский и Борчалинский – места традиционного проживания азербайджанцев 
(39). И таким образом, армяне намеревались образовать Александропольскую 
губернию из южной части Тифлисской губернии, двух округов Карской области 
(Карского и Кагизманского), Александропольского уезда и четвертого участка 
Эчмиадзинского уезда. Этот немыслимый и вызывающий проект вызвал справед-
ливое негодование азербайджанской стороны (10, л. 14; 40). 

С занятием турецкими войсками Карса, и других прилегающих окрестностей 
армянские военные формирования, воевавшие на стороне российских войск в ходе 
войны, а после вывода российских солдат оставшиеся в регионе, в отместку напали 
на местные мусульманские селения, творя бесчинства и убийства (21, с.39). По 
сообщению борчалинских жителей, грузинские войсковые части и армянские 
отряды Андраника, отступающие через территорию азербайджанских жителей 
Борчалы, разграбили азербайджанские селения Шабанлы, Кызыл-Килис, Каклиян, 
Хамамлы, Верхний Озман, Нижний Озман, Маилы, Сафарли, Муганлы, Сары-Яр, 
Мола-Эюблы, Ангирвал, Камышлы, Саатлы, Савук-Будак, Ходжа-Кенды, Ирганд-
жак, Ильмазди, Калакала, Кара-Исалы, перебив всех жителей этих сел. Башки-
четский пристав напал на азербайджанские селения Шабандиляр, Дамурчи-Гасан, 
Гаклиян, Кызыл-Килис, др. и вывел оттуда всех мужчин связанными, а женщин и 
детей изгнал из домов и предоставил их жилища на разгром армянам. Раздевали и 
избивали азербайджанцев. По сообщению борчалинских жителей, германские сол-
даты притесняли азербайджанцев по конфессиональному признаку, заставляли 
содержать их «насильственным путем с плетью и палкой в руках». При этом они 
пользовались помощью местных немецких колонистов, насильно врывавшихся в 
мирные дома и грабивших азербайджанский народ. Из-за всех этих притеснений, 
некоторые азербайджанцы вынуждены были укрыться со своими семьями в горах. 
Аналогичные сообщения о ситуации в азербайджанских селениях Тифлисской 
губернии и о желании азербайджанцев соединиться со своими сородичами в 
Азербайджане поступали от различных мусульманских организаций Тифлиса, 
Управления Тифлисского мусульманского Благотворительного Общества, и др. 
Кроме того, с азербайджанских жителей требовали выплату различных взысканий 
(14, л.1-24). 

После объявления независимости Грузии 26 мая 1918 года, Закавказский сейм 
принял решение об упразднении ЗФДР. Председатель правительства Рамишвили 
заявил об установлении границ Грузинской республики по административным 
рубежам бывших Елизаветпольской и Тифлисской губерний. Начался новый виток 
истории азербайджанцев, чьи земли на Юго-Западном Кавказе в ходе их оккупации 
российскими войсками оказались сначала в пределах т.н. «татарских дистанций», 
далее - уездов Тифлисской губернии, а затем оказались в составе Грузинской 
республики, произвольно очертившей свои границы. 

С распадом Закавказских республик в июне 1918 года военные отряды 
грузинских и германских войск развернули на территории Борчалинского уезда 
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боевые действия против мирного азербайджанского населения, несогласного 
входить в состав Грузинской республики и изъявивших желание быть в составе 
Азербайджанской Республики. Германские войска заняли территорию Борча-
линского уезда вплоть до ст.Санаин. Опираясь на силу оружия, грузинские власти 
установили свое управление. Насильственное подчинение азербайджанского 
населения сопровождалось разбоем, насилием и произволом. Грузинские власти 
развернули беспрецедентную конфискацию продовольственных запасов у азер-
байджанского населения, и по-разному вынуждали его покинуть свое место-
жительство. Всячески притесняя азербайджанцев, представители грузинской 
власти усугубляли и без того сложную обстановку в регионе, делая положение 
азербайджанцев невыносимым (13, л.9 об.–10). 

В октябре 1918 года между Грузией и Арменией вспыхнул вооруженный 
конфликт. Между тем, в конце апреля – начале мая 1918 года турецкие войска 
полностью овладели ситуацией в Карской области (21, с.41-42). В то же время, 
турецкие войска, заняв Александропольский уезд, вошли в пределы южной части 
Борчалинского уезда (Джалал оглы, Калагеран), преградив путь германским 
передовым постам от границ т.н. Араратской республики. Местное азербайд-
жанское население, справедливо считая территорию Борчалинского, Тифлисского 
и Сигнахского и др. уездов своей исторической родиной, неотъемлемой частью 
Азербайджанской республики, просило помощи у Правительства Азербайджана и 
настоятельно требовало создания органов своей власти в местах компактного 
проживания азербайджанцев. Азербайджанцы Борчалинского уезда активно 
возражали против присутствия германских войск в их регионе. Жители Борчалин-
ского уезда неоднократно обращались к азербайджанским властям, направляли 
соответствующие мирские приговоры и прошения. В одном из прошений, помимо 
жалоб на насильственные действия со стороны представителей христианских 
народов: немецких солдат, грузин и армян, отмечалось, в частности, немецкие 
солдаты разгромили полностью селения Коша-Килиса (84 дыма), Имри (60 дымов), 
а также 2 дыма в селении Арыхлы, убив одного человека, 4 дома в сел. Базаклы, 3 – 
в селении Узманда и 6 дымов на кочевке Арыхлы, двух жителей Гала-Кечит 
повесили. В кочевье Капаначинцев убили 8 человек, в сел. Демурчи-Гасан 
выстрелом из пушек подожгли несколько домов, в селении Дарбаз из пулеметов 
стреляли по мечети, подожгли два дома в сел. Балданорма. Азербайджанцы 
жаловались также на разбой со стороны армян, совершаемый в отношении них по 
дороге из Тифлиса в Борчалы, куда они отправлялись за покупками, либо с целью 
сбыта продукции и скота. Азербайджанцы требовали прекращения беспредела, 
возмещение им материального ущерба, создание справедливого суда, наказание 
виновных (14, с.20–32). 

Но вскоре передовые посты германских войск сменила грузинская пограни-
чная стража. Министр иностранных дел Азербайджанской Республики М.Гаджин-
ский в письме на имя министра иностранных дел Грузинской республики просил 
«принять незамедлительные меры к выводу воинских частей из пределов 
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Борчалинского уезда и к отмене распоряжения о занятии вышеуказанных частей 
территорий Азербайджана». Речь шла также о частях Тифлисского и Сигнахского 
уездов, примыкающих к Елисаветпольской губернии, населенных азербайд-
жанцами (29, с.436–437). 

Правительство Азербайджанской Демократической Республики направило 
грузинскому правительству ноту протеста в связи с размещением в Борчалинском 
уезде войск и выразило желание решать проблему путем переговоров. В ответ 
грузинские власти заявили о недопустимости вмешательства Азербайджанского 
Республиканского Правительства во «внутренние дела» Грузии. В июле 1918 года 
грузинское правительство предъявило ультиматум с требованием в течение 24 
часов вывести свои воинские подразделения из района Караязы. Азербайджанская 
сторона вновь напомнила, что пока не определены границы между двумя 
государствами, лучше избегать открытой конфронтации и решать вопросы путем 
переговоров. В качестве выхода из сложившейся ситуации правительство 
Азербайджана предложило образовать азербайджано-грузинскую комиссию по 
вопросу о спорных территориях. Азербайджанцы Борчалинского уезда жаловались 
Азербайджанским властям на бесчисленные злодеяния и злоупотребления со 
стороны армян, грузин и германских войсковых частей. Под давлением представи-
телей Германии и Турции на Кавказе, правительство Грузии, в связи с вопросом о 
спорных территориях, в августе 1918 года дало свое согласие на создание 
арбитражной комиссии в составе трех лиц: от Азербайджана, от Грузии и 
представителя нейтрального государства. 

По заключению комиссии, Грузия претендовала на юго-восточную часть 
Сигнахского уезда, Караязскую степь Тифлисского узда, Борчалы, а также на всю 
Закатальскую область – исконную территорию азербайджанцев. Напомним, что 
граница Азербайджанской Республики по отношению к Грузии пролегала 
следующим образом: по прежней границе Закатальского округа с Сигнахским 
уездом до р. Алазани и далее по этой реке до г. Зильча, затем по прямой линии 
через Эльдарскую степь к реке Иоре (Габирри) (у сел. Кясыман) по прежней 
границе между Гянджинской и Тифлисской губерниями до ст. Пойлы на реке Куре, 
вверх по Куре до Красного моста на реке Храм и оттуда на юг по старой 
административной границе между Казахским и Борчалинскими уездами. 
Установление такой границы включало в состав Грузии значительную часть Азер-
байджанской территории. Еще раз отметим азербайджанские земли, на которые 
претендовала Грузинская Республика: на юго-восточную часть Сигнахского уезда, 
Караязскую степь Тифлисского уезда, Борчалы, Закатальскую область (13, л.1-2, 6-
9). Позже азербайджанская и грузинская стороны приняли решение передать 
вопрос о спорных территориях на рассмотрение намечавшейся Стамбульской 
конференции.  

В преддверии конференции и в местной, и в турецкой печати каждая из сторон 
опубликовала множество статей с изложением своей позиции по спорному 
вопросу. Азербайджанская делегация в качестве основного аргумента приводила 
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факт подавляющего численного преимущества в Борчалинском уезде и части 
Сигнахского уезда азербайджанского населения, а также настоятельные обращения 
и пожелания местного населения с просьбой о включении указанных территорий в 
состав Азербайджанской Демократической Республики. Грузинская делегация, в 
свою очередь, необходимость включения Борчалинского уезда в состав Грузии 
обосновывала близким географическим расположением этого уезда к столице 
республики. Однако на этот раз решить спорные территориальные проблемы стран 
Южного Кавказа не удалось, поскольку Стамбульская конференция так и не 
состоялась. 

Азербайджанское Правительство все время обращало внимание на то, что 
часть Северо-Западного Азербайджана и Ахалцыхский уезд, населенные преиму-
щественно азербайджанцами, были волюнтаристским решением российских 
властей включена в состав Тифлисской губернии (13, л. 4 об.). Земли Борчалин-
ского, Караязского и Сигнахского регионов с подавляющим азербайджанским 
населением оставались «спорными территориями». Хотя стороны согласованно 
вынесли данный вопрос на Парижскую мирную конференцию, представители 
великих держав ограничились лишь признанием «де-факто» трех южнокавказских 
республик, но территориальные проблемы оставили до полного прояснения 
международного положения. 

В связи с создавшимся неопределенным положением и агрессивным 
поведением грузинской стороны, азербайджанцы бывшей Тифлисской губернии 
пришли к решению о провозглашении самостоятельного государственного образо-
вания «Гарапапаг» (13). Однако ввиду чрезвычайно запутанного и напряженного 
положения на Кавказе, а также с целью обеспечения безопасности населения, 
создатели «Республики Борчалы – Гарапапаг» приняли решение объединиться с 
Араз – Тюркской Республикой (1918–1920), включавшей земли Нахичевань – 
Сюрмели и бассейна реки Аракс, и Карсской республикой (1918–1919), 
включавшей территории Карской области и земли ахыскинских тюрков и 
азербайджанцев Ахалцыхского и Ахалкалакского уездов. 

Посол Турции в Тифлисе Абдул Керим паша также направил ноту 
Грузинскому правительству с просьбой «возвратить в Борчалинском уезде 119 
селений мусульманам, бежавшим из этих селений». В ответ Н.Н.Жордания 
направил ноту азербайджанскому правительству, в которой отмечалось, что в 
Грузинском правительстве «с радостью согласились на это и взамен этого 
попросили возвратить беженцев ахалцыхского и ахалкалакского районов на свои 
места» (30, с.147). Но Грузия на самом деле игнорировала права азербайджанцев, 
земли которых интересовали грузин, а не они сами, и пренебрегала проблемами 
этого коренного и самого многочисленного населения. Так летом 1918 года во 
время земских выборов на всей территории Грузии Борчалинский уезд был 
обойден. Грузинские организаторы выборов объясняли это тем, что азербайджанцы 
находились в то время на своих кочевках. В действительности же, азербайджанцев 
просто не поставили в известность (6). 
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Осенью 1918 года грузинское правительство расселило множество армян  (из 
Джавахетии) на территории Караязы – исконно азербайджанских землях (30, 
с.146). Ущемляя права азербайджанцев, сами грузинские власти в сентябре 1918 
года выражали беспокойство о личной и имущественной безопасности граждан 
Грузии на территории Азербайджана. Осенью 1918 года на Юго-Западном Кавказе 
развернулось вооруженное противостояние между Грузией и Арменией. В октябре 
этого же года армянские регулярные войска заняли часть Тифлисской губернии (от 
разъезда Кобер до пограничного моста и прилегающие к Санаину места). 24 
октября 1918 года правительство Грузии объявило Борчалинский уезд и южную 
ветвь грузинской железной дороги на военном положении, рассредоточило в этом 
регионе свои войска под командованием командира бригады 2-й пехотной дивизии 
генерал-майора Г.Цулукидзе (2; 19). 

17 декабря 1918 года Армения официально объявила войну Грузии. Конфликт 
произошел из-за разграничения Борчалинского уезда – этнической территории 
Азербайджана(!), в царское время специально заселенной украинскими и 
немецкими колониями, армянскими и грузинскими переселенцами. По мнению, 
выраженному на страницах газеты «Азербайджан», «права армян на Борчалы 
являлись настолько сомнительными, что никто не ожидал, что из-за этого могут 
возникнуть какие-либо серьезные трения». Военные действия шли в основном на 
территории бывшего Борчалинского уезда. Армяне напали на приграничные посты, 
захватили Санаин и вытеснили грузинские отряды почти со всего уезда. Местные 
азербайджанцы понесли огромные потери. В ноте Азербайджанского Правитель-
ства, подписанной Зиатхановым, министрам иностранных дел Грузинской и 
Армянской республик от 23 декабря 1918 года, прежде всего, отмечалась неприе-
млемость решения этнического конфликта военным способом. В этом еще раз 
проявился гуманизм и толерантность азербайджанцев. Объявлялось, что Азербай-
джанское правительство остается «сторонником мирного разрешения взаимных 
споров, не исключая территориальных». Важно подчеркнуть, что азербайджанская 
сторона не принимала участия в вооруженном конфликте, но всячески 
подчеркивала, что «та часть Борчалинского района, которая сплошь заселена 
азербайджанскими тюрками, составляет неотъемлемую часть Азербайджана». Как 
видим, азербайджанская сторона осознавала, что у нее все права на Борчалинский 
уезд и поэтому спокойно ждала цивилизованного разрешения этого вопроса (3). 

После «установления» границы Грузии, азербайджанцы Газахского и 
Тифлисского уездов столкнулись с серьезными проблемами. Скотоводы извечно 
пользовались летними пастбищами в нагорной полосе Газахского и частично 
Новобаязетского уездов, а зимними – в Караязах. Армянские агрессоры в тяжелый 
для азербайджанцев 1918 год преградили доступ на летние пастбища Газахского 
уезда. А грузинские пограничники преградили и другой путь. Так, азербайд-
жанские жители селения Салоглы встретились с серьезными трудностями при 
попытке как всегда воспользоваться пастбищными участками в Караязском лесу, а 
также своими историческими ятагами на севере от железнодорожного полотна. 
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Конфликт с пограничной стражей Грузии и Тифлисским уездным комиссаром 
пытался уладить Газахский уездный начальник, прибывший на ст.Салоглы. 
Однако, представители Грузии отказались от переговоров, сославшись на то, что 
этот вопрос подведомственен министру земледелия Грузии (1). 

Между тем, грузинские отряды, потерпев поражение от армян у Садахло и 
Шулаверы, искали убежища именно в азербайджанских селениях (25). 30 декабря, 
под угрозой поражения и при содействии Союзной комиссии из представителей 
Англии и Франции, армянское правительство прислало телеграмму с согласием на 
немедленное прекращение военных действий и отвод войск. 31 декабря между 
Арменией и Грузией было подписано перемирие (4). На состоявшейся в Тифлисе 
9–17 января конференции было принято решение, касавшееся Борчалинского 
уезда. В нем говорилось: «Линией разграничения войск считать пункты, занятые в 
нейтральной зоне Борчалы войсками Грузии к 24.00 часам 31 декабря». Это 
разграничение в основном совпадает с нынешними границами между современны-
ми Грузией и Арменией. Соглашение о разграничении делило бывший Борчалин-
ский уезд на 3 части: северная часть передавалась Грузии, южная часть – Армении, 
Лорийский округ объявлялся нейтральной зоной. Мнение местного азербайджан-
ского населения не принималось во внимание. Представители азербайджанского 
населения Лори и других частей Борчалы в многочисленных обращениях на имя 
правительств Грузии, Азербайджана и Турции выражали категорический протест 
против расчленения своих земель (25).  

Азербайджанское правительство, озабоченное положением азербайджанцев в 
Грузии, выражало тревогу за азербайджанцев Борчалинского уезда переживавших 
все тягости националистического режима Грузии и армянской агрессии (5).  

Азербайджанское население пользовалось поддержкой различных азербайд-
жанских партий и движений, особенно переживавших за судьбу своих сородичей и 
стремившихся к развитию у них национального самосознания. Активно шла 
подготовка к земским выборам в Борчалинском уезде. В Борчалинском уезде 
наиболее деятельно функционировала социал-демократическая партия «Гуммет». 
Земские выборы в уезде состоялись 8 июня 1918 года. Однако власти и избирате-
льная комиссия разделили Борчалинские уезд на пять районов: Цалкинский, 
Башкичетский, Шулаверский, Екатериненфельдский и Борчалинский и отвели 35 
гласных мест, из которых только 12 – для азербайджанцев, а остальные 13 
(большинство!) – для христиан: армян, грузин, греков и немцев. Между тем, в 
уезде насчитывалось 125 тысяч человек, из них – 90 тысяч человек азербайд-
жанцев. Вопиющим бесчинством стало положение в Екатериненфельдском районе. 
Все пять гласных мест должны были достаться азербайджанцам (по закону 
пропорциональности), но немцы потребовали для своих кандидатов два места. В 
Шулаверском районе два гласных места досталось армянам, по одному – 
азербайджанцам, грузинам, евреям. Хотя азербайджанцы представляли этническое 
большинство, а евреи вообще не жили в уезде (6). 



 242 

Удивительно, но грузинские власти оценивали ситуацию в Борчалинском 
уезде как «чрезвычайно благоприятную». Так, член Учредительного Собрания 
И.Н.Лоркипанидзе, инспектирующий этот уезд докладывал своему правительству о 
том, что якобы местное население «единодушно» поддерживало грузинскую 
государственность, азербайджанцы не поддавались на провокации многочислен-
ных агентов Азербайджанской Республики. Азербайджанские повстанцы для него 
– это темные лица, грабители, воры и разбойники. На самом деле, как свидетель-
ствуют многочисленные документы и свидетельства самих местных жителей, дела 
обстояли совершенно иначе. Азербайджанцы стремились стать подданными 
Азербайджанской Республики, всеми силами боролись и отстаивали свои права. 
Грузинское командование силой оружия удерживало их в своей власти (28). 

3 сентября 1919 года жители селений Ильмазлы, Джуджа-кент, Союг-Булаг. 
Кара-кала, Кара-Иса Ильмазлинского сельского общества Лорийского участка 
Борчалинского уезда Тифлисской губернии (300 дымов, 2 тыс. человек) на сходе 
вынесли приговор ходатайствовать о причислении их волости к Азербайджанской 
Республике через своего представителя волостного комиссара Ахмеда Курбанова. 

Все азербайджанское население Караязы и Борчалы, мучимое национали-
стическим режимом Грузии многократно обращалось с просьбой о присоединении 
к Азербайджану. Все азербайджанцы бывшей Тифлисской губернии желали 
принять азербайджанское подданство с присоединением их земель к Азербайджан-
ской Республике, в противном случае хотели переселиться в Азербайджан. 
Соответствующие приговоры составили, в частности, азербайджанские жители 
селений Сыгнахского, Тифлисского уездов, и др. Генерал-губернатор Хойский 
сообщал из Казаха, что азербайджанцы готовы даже уплатить грузинским властям 
за пастьбу, «лишь бы не было требования подчинения Грузии» (17, л. 8, 1-2, 20). 

Позиция АДР заключалась в следующем. Территория Караязы Борчалинского 
уезда и Карачопского района населена исключительно азербайджанцами. Они на 
своих мирских сходках изъявили волю о присоединении к АДР, что подтвер-
ждалось наличием мирских приговоров. Азербайджанцы «спорной территории» не 
приняли участие в выборах депутатов в Грузинское Учредительное Собрание 12 
марта. Однако, как известно, Грузинская Национальная партия, уверяла азербайд-
жанцев Борчалы в том, что борется с теми, «кто стремится оторвать Борчалы от 
Тифлиса и присоединить его к Армении и к Эривани» и просила их принять 
участие в выборах и послать туда своих депутатов. Грузинская Национальная 
партия, акцентируя внимание на то, что она является единственной грузинской 
партией защищающей интересы азербайджанцев, призывала голосовать за нее на 
выборах и обещала азербайджанцам Борчалы: 1) неприкосновенность собствен-
ности, 2) решение земельного вопроса по шариату и местным традициям, 3) 
разрешение вопроса о пользовании летними и зимними пастбищами в интересах 
азербайджанских скотоводов, 4) назначение борчалинской администрации по 
желанию местных азербайджанцев, 5) уважение и внимание к духовным и 
религиозным нуждам. Правительство АДР уполномочило делегацию Азербайджа-
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на, избранную на Версальскую мирную конференцию, обратиться к мировому 
сообществу за помощью «об ограждении спасении физического существования» 
азербайджанцев Южного Кавказа, чьи исторические места проживания насильно 
захватывались армянами и грузинами. В письме на имя А.А.Топчибашева от 14 
марта отмечалось: «Защищайте Ахалцых, Ахалкалаки, Борчалы от притязаний 
грузин». Грузинское правительство возмущалось требованиями Азербайджана, 
защищающего права азербайджанцев, оказавшихся в пределах Грузинской 
республики.  

В июне 1920 года в Борчалы состоялся съезд мусульман, протестовавших 
против их насильственного разоружения. При этом известно, что грузинское 
правительство стремилось всеми способами заручиться поддержкой азербай-
джанцев, направляя своих представителей и ведя работу на местах (20). Грузия, 
заключив с Россией Московский договор, выторговала для себя не только азербай-
джанские земли Юго-Западного Кавказа – Ахалцыхский, Ахалкалакский, Борча-
линский и другие уезды, но и часть Северо-Западного Азербайджана – Заката-
льский округ. Газета «Грузия» беззастенчиво писала: «Всякие ссылки на Азербай-
джан не уместны и не основательны. Собственной воли он, разумеется, никакой не 
имеет, да и московская власть сама распорядилась этой территорией» (26). 

Но больше всего азербайджанцы Борчалинского уезда страдали от армянских 
разбойничьих банд, орудовавших в мирных азербайджанских селениях. Еще 
грузинские власти установили личность армянского главаря Васо Маркарянца, 
числившегося на государственной службе Армянской республики в должности 
начальника добровольческого отряда (27). 

Осенью 1920 года турецкие войска заняли Гюмрю и Гаракилсе и придвин-
улись к Лорийскому участку Борчалинского уезда. Армения обратилась за 
помощью к Грузии. 13 ноября 1920 года Армения и Грузия заключили соглашение 
о передаче нейтральной зоны Лорийского участка Борчалинского уезда под 
контроль Грузии. Вторжение большевиков и вмешательство во внутренние дела 
государств Южного Кавказа препятствовало развитию событий. Армяне заранее 
просчитали ситуацию, пойдя на соглашение с Москвой. 

С оккупацией советских войск Азербайджана, армянская сторона вновь стала 
требовать Лорийский участок. Как известно, армяне способствовали организании 
11–12 февраля 1921 года Лорийского мятежа, благодаря которому уже 23 февраля 
советский оккупационный режим установился и в Грузии. 6 ноября 1921 года 
решением Кавказского Бюро РКП (б) Лорийский участок был передан Армении, 
взамен предоставленных ими «услуг». 22 декабря 1922 года к Лори-Памбакскому 
уезду Армении был присоединен также Воронцовский район Борчалинского уезда. 
В 1929 году Борчалинский уезд упразднили. На территории бывшего Борчалин-
ского уезда советские власти образовали три административных района – 
Борчалинский (Марнеульский), Люксембургский (Болнисский) и Башкечидский 
(Дманис). В 1949 году Борчалинский район переименовали в Марнеульский, 
попытавшись таким образом лишить азербайджанцев исторической памяти  
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В 1914-1920-е годы азербайджанцы Тифлисской губернии оказались 
задействованы практически во всех исторических событиях, которыми насыщен 
этот период. Они неизменно изъявляли желание соединиться с Азербайджанской 
Республикой. Однако этим планам не суждено было сбыться.  
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İ.X.Əliyeva 

BORÇALI AZƏRBAYCANLILARI 1917-1920-CI ILLƏRIN TARIXI PROSESLƏRINDƏ 

XÜLASƏ 

Borçalı azərbaycanlıları, demək olar ki, 1917-1920-ci illərin bütün tarixi hadisələrində iştirak 
etmişdilər: 1917-ci il rus inqilablarının çətinlikləri, ictimai-siyasi həyatının sıçrayışı (milli şüurun artması, 
partiyaların, ictimai hərəkatların meydana gəlməsi, tələb və petisiyaların irəli sürülməsi), erməni və gürcü 
milli şovinizminin qurbanı oldular, müstəqil dövlət qurumlarının meydana gəlməsi dövründə isə daim 
ADR-in tərkibinə qatılmağın lehinə çıxış edirdilər. 

İ.X.Aliyeva 

AZERBAIJANIANS BORCHALI  IN HISTORICAL PROCESSES 1917-1920th YEARS 

SUMMARY 

Azerbaijanians of Borchaly were involved practically in all historical events of 1917-1920: burdens 
of times of the Russian revolutions of 1917, splash in political life (growth of national consciousness, 
formation of parties, social movements, promotion of requirements and petitions), became a victim of the 
armenian and georgian national-chauvinism, and in the period of creation of independent state formations 
invariably supported inclusion in structure of ADR.  

Ачар сюзляр: щярякат, тарих, петисийа, шцур, дювлят 
Ключевые слова: движение, история, петиция, сознание, государство 
Key words: movement, history, petition, consciousness, state 
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1918-Cİ İLDƏ ERMƏNİSTAN - GÜRCÜSTAN MÜHARİBƏSİ VƏ  
BORÇALI ƏRAZİSİ 

Mahir Qəribov1 

1917-ci ildə Rusiyada xalq kütlələrinin genişlənən inqilabi hərəkatı Zaqafqaziya 
bölgəsində vəziyyətə ciddi təsir göstərdi. Bolşeviklərin Petroqradda hakimiyyəti ələ 
keçirməsi xəbəri alındıqdan sonra 1917-ci ilin oktyabrın 27-də Bakıda Fəhlə və Əsgər 
Deputatları Sovetinin fövqəladə yığıncağı keçirildi. İclasın gündəliyində duran əsas 
məsələ ölkədə inqilabı yaymaq və hakimiyyəti ələ keçirmək məsələsi idi.  

1918-ci ilin fevralın 22-də Cənubi Qafqazdan Ümumrusiya Müəssislər məclisinə 
seçilmiş deputatların yığıncağında Zaqafqaziya Seyminin yaradılması və yerli 
hakimiyyətin bu quruma verilməsi haqqında qərar qəbul edildi.[10;135] Fevralın 23-də 
isə üç əsas partiya fraksiyalarının nümayəndələrindən ibarət Zaqafqaziya seymi öz işinə 
başladı. Müstəqil Qafqazın mövcudluğu təkcə Qafqaz müsəlmanlarının deyil həm də 
Rusiyanın daimi təhlükəsi qarşısında qalan digər müsəlman ölkələrinin mənafeyinə 
uyğun idi.  

Zaqafqaziya seymi dağıldıqdan sonra Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan 
müstəqillik qazandılar. Bu tarixdən sonra Ermənistanla Gürcüstan arasında başlanmış 
sərhəd münaqişəsi daha da gərginləşdi. Müstəqilliyin ilk günlərində Gürcüstan 
hökumətinin Borçalı, Sığnaq və ümumilikdə Qarayazıda Gürcüstanın sərhədlərini 
müəyyən etmək adı altında mövcud vəziyyəti dəyişmək cəhdləri Azərbaycan 
hökumətinin müqaviməti ilə qarşılaşdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici işlər 
naziri M.H.Hacınski iyunun 14-də Gürcüstan hökumətinin 1918-ci il 5 iyun tarixli 
qərarına etiraz edərək Gürcüstan hökumətinin xarici işlər idarəsinin başçısına yazırdı: 
"Borçalı, Tiflis və Sığnaq qəzalarının başdan-başa müsəlmanlardan ibarət olan hissələri-
nin əhalisi öz nümayəndələri vasitəsilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərkibində olmaq 
arzularını ifadə etdiklərini nəzərə alaraq, mənim hökumətim gürcü hökumətinin yuxarıda 
qeyd olunan sərəncamına qarşı qəti etiraz edir və ölkələrimiz arasında mehriban qonşuluq 
münasibətlərinin saxlanması naminə Borçalı qəzasının hüdudlarından qoşun hissələrini 
çıxarmaq, Azərbaycan ərazisinin yuxarıda qeyd edilən hissələrinin tutulması haqqında 
sərəncamı ləğv etmək üçün təcili tədbirlər görməyi təkidlə xahiş edir."[2;4]  

Azərbaycan hökumətinin ciddi səyi ilə Qarayazıdakı status-kvo saxlanıldı, 
Azərbaycan ordu hissəsinin burada qalması şərti ilə beynəlxalq komissiya yaradılması 
barədə razılıq əldə edildi.  

Birinci Dünya müharibəsində Osmanlı dövlətinin məğlubiyyəti 1918-ilin axırlarında 
ermənilərin yenidən fəallaşmasına şərait yaratdı. Artıq dövlət siyasəti səviyyəsinə 
qaldırılan "dənizdən dənizə Böyük Ermənistan" iddiaları yerli türk əhalisinə görünməmiş 
müsibətlər gətirdi.  “Daşnaksütun” partiyasının başçısı Ovannes Kaçaznuninin rəhbərlik 
etdiyi Ararat höküməti Qarabağ, Zəngəzur, Axaltsixe, Axalkalaki və Borçalı bölgələrinə 
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qarşı ərazi iddiaları irəli sürərək həmin ərazilərin Ermənistana birləşdirilməsini tələb etdi. 
Erməni daşnak orduları Gürcüstan sərhəddini keçərək Borçalının cənub hissəsi olan Loru 
bölgəsini tutmaq məqsədilə əməliyyatlara başladılar. Erməni ordularına “Dro” ləqəbli 
Drastamat Kanayan başçılıq edirdi. Onlar ilk həmləni Şorali və Koberi istiqamətində 
həyata keçirdilər.  

Ermənilərin ilk hücumları kiçik maştablı idi və Gürcüstan silahlı qüvvələrinin 
potensialını öyrənmək məqsədini daşıyırdı. Ermənistanla sərhəd bölgələrdə yaranmış bu 
vəziyyət Gürcüstanı təxirə salınmaz tədbirlər görməyə vadar edirdi.[8;17] 

Ermənilərin hücumunun qarşısını almaq məqsədilə oktyabrın 20-də Gürcü əsgərləri 
zirehli qatarla Koberiyə göndərildi. Onlara Vladimir Qoquadze rəhbərlik edirdi. Baş 
qərərgah rəisi polkovnik Aleksandr Zakaridzenin sərəncamında olan qüvvələr də bölgəyə 
ezam olundu. Vəziyyəti öyrənib qiymətləndirdikdən sonra Zakaridze artileriya 
qüvvələrindən ibarət əlavə ordunun göndərilməsini tələb etdi.[4;23] 

1918-ci ilin oktyabrın 24-də Borçalı qəzasında fövqəladə vəziyyət elan olundu. 
Oktyabrın 25-i və 26-da isə qəzanın General qubernatoru və bölgə qarnizonunun 
komandiri General mayor Georgi Silikidzenin rəhbərliyi altında mövqe döyüşləri davam 
etdirildi. Tsakeri və Koraci kəndləri həmin müddət ərzində bir neçə dəfə əldən ələ keçdi. 
Gürcü zirehli qatarının işə salınması döyüşdə həlledici rol oynadı. Oktyabrın 27-də 
erməni orduları geri çəkildilər.  

Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən oktyabr ayında Gürcüstana qarşı həyata keçirilən 
əməliyyatlar kəşfiyyat xarakterli idi. Ancaq buna baxmayaraq könüllü özünümüdafiə 
dəstələri və yerli əhali sərt reaksiya verdi. Bu olduqca mürəkkəb bir dövr idi. [8;22] 

1918-ci ilin dekabrın 6-da səhər tezdən erməni hərbi birləşmələri Axalkalaki 
qəzasının sərhədlərini pozaraq ruslar yaşayan kəndləri Troeskoe, Ekremovka, Qorelovka 
və Boqdanovka kəndlərini zəbt etdilər. 3 gün ərzində 35 km ərazi işğal olundu. Bölgənin 
general-qubernatoru, general-mayor Abel Maxaşvili təcili olaraq 1 nömrəli piyadalar 
diviziyasının birinci və ikinci polklarını ermənilər tərəfindən işğal olunmuş ərazilərə 
göndərdi. Ermənistan hökümətinə ultimatum verildi ki, təcili olaraq işğal etdikləri 
əraziləri qeyd şərtsiz azad etsinlər. 

Gürcüstanın o zamankı Menşevik höküməti beynəlmiləlçililk xəstəliyinə tutulmuş-
du. Onlar inanırdılar ki, güya erməni daşnakları da sosializm uğrunda mübarizədə eyni 
düşüncəyə sahibdirlər. Ancaq zaman öz sözünü dedi. Onların hansı ideyaya xidmət 
göstərdiyi bəlli oldu. [9;102]. 

Dekabrın 17-də ermənilər axşamın qaranlığından və dumanlı havadan istifadə 
edərək Sanai ərazisinə hücum etdilər. Uzunlar kəndi işğal olundu. Müdafiə istehkamına 
General Sulikidze rəhbərlik edirdi.Həmin gün döyüş meydanlarında 3 zabit və 100 nəfər 
gürcü əsgəri həlak oldu. Ermənilər Voronsovka və Privolnunu ələ keçirdilər. [4;35]  

Ermənilərin əvvəlcədən hazırlanmış hərbi planları var idi. Bu plana əsasən üç 
istiqamətdə hücum strategiyası həyata keçirilirdi. Mərkəzi istiqamət, sağ və sol cinahlar. 

Gürcüstan höküməti bu problemi dinc yolla həll etməyə səy göstərirdi. Dekabrın 18-
də Gürcüstan parlamenti yaranmış vəziyyət barədə hökümətin məlumatını dinləyib 
müzakirə etdi və belə bir qətnamə qəbul olundu. 
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“Gürcüstan və Ermənistan arasında hərbi əməliyyatlara dair hökümətin məlumatını 
müzakirə edərək parlament etiraf edir ki: 
1. Gürcüstan höküməti Ermənistan hökümətinə düşmənçilik üçün heç bir səbəb 

verməmişdir, əksinə, dövlətlərimiz arasında işlərin sülh yolu ilə həll olunması üçün 
bütün tədbirlər görülmüşdür; 

2. Ermənistan qoşunları xaincəsinə Gürcüstan sərhədlərini pozmuş, çox sayda gürcü 
əsgəri öldürmüş və yaralamışdır.  

Parlament hökümətin düşməni dəf etməyə yönəldilmiş fəaliyyətini və onun tərəfindən 
hərbi tədbirlər görülməsini bəyənir. Respublikanı müdafiə etmək üçün hökümətə hər 
cür kömək göstərməyə hazırdır. Sənəd yekdilliklə qəbul edilmişdir.”[3;469] 
Ermənilərin işğal etdiyi ərazinin sənaye infrastrukturu xeyli əhəmiyyətli idi. Orda 

Gürcüstan özünümüdafiə dəstələrinə General Sulikidze rəhbərlik edirdi. Amma yaranmış 
vəziyyət elə idi ki, ordu geri çəkilməyə məcbur oldu. Bu taktiki baxımdan zəruru idi. 
Çünkü ordunu mühasirə vəziyyətindən çıxarmaq lazım idi. Belə də oldu. Gürcü birlikləri 
Sadaxlı kəndi istiqamətində geri çəkildilər. 

Dekabrın 19-da Gürcüstan höküməti Ermənistanın Tiflisdəki diplomatik 
nümayəndəsi Camalyana nota göndərdi. Həmin notada deyilirdi ; 

“Ermənistan qoşunlarının Gürcüstan üzərinə xaincəsinə hücumuna görə Gürcüstan 
Respublikası Ermənistanla olan bütün diplomatik əlaqələri kəsir.” 

Baş nazir Ramişvilli. 19 dekabr 1918-ci il. [9;114]   
Dekabrın 19-da ermənilər Şulaver şəhərinə soxuldular və orda özlərinə qərərgah 

yaratdılar. Şulaver stansiyasını ələ keçirməklə Nəftuluq-Sadaxlı dəmir yol xəttini 
kəsdilər. Dekabrın 20-də Hərbi nazir Georqadze Milli Şuranın iclasında hərbi vəziyyəti 
şərh etdi və vəziyyətin olduqca ağır olduğunu bildirdi. 

Ermənilərlə növbəti döyüş Varantsovka kəndi ətrafında baş verdi. Qızğın döyüşdə 
yerli azərbaycanlı özünümüdafiə dəstələri xüsusilə seçildilər. Onlar ağır strateji mövqedə 
durmalarına baxmayaraq düşməni məğlub edə bildilər. 60 erməni əsgəri əsir götürüldü, 6 
yüksək rütbəli zabit və 230 əsgər öldürüldü, çoxlu sayda tüfəng və silah sursat ələ 
keçirildi. [8;73]  

Azərbaycan Xarici İşlər nazirliyinin Müttəfiqlər Komandanlığının qərargahına və 
Gürcüstan, Ermənistan Xarici İşlər nazirinə 1918-ci il dekabrın 23-də göndərdiyi 851 N-
li teleqramında Borçalıdakı sərhəd mübahisələri ilə bağlı Gürcüstan və Ermənistan 
Respublikaları arasında gedən silahlı toqquşmalara təəssüflənilir və qətiyyətlə onlara 
xatırladılırdı: «Borçalı rayonu Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir».[1;12] 

23 dekabrda ermənilər Sadaxlı kəndinə silahlı batalyon göndərdilər. Yerli 
özünümüdafiə dəstələri və gürcülər geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı. Vuruşmada 
həlak olan gürcü və azərbaycanlı əsgərlər Tiflisdə qardaşlıq qəbristanlığında dəfn olun-
dular. Bu dəfn mərasiminə Gürcüstan parlamentinin bütün nümayəndələri qatılmışdılar. 

Şulaver əməliyyatından bir həftə sonra Tiflisdən bölgəyə əlavə qüvvələr göndərildi. 
Azərbaycanlılardan təşkil olunan süvari alay da  gürcülərə dəstək verdi. Qələbə sevincini 
yaşamağa macal tapmayan ermənilər özlərini bir anda mühasirədə gördülər. Şulaver 
kəndi və ətraf bölgələri mühasirəyə alınmışdı. Qızğın vuruşmada əvvəlcə Şulaver daha 
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sonra isə Sadaxlı kəndi azad olundu. Düşmən Şulaver altında 4 ədəd ikitəkərli top, 15 
pulamyot, 2 artileriya anbarı və döyüş ləvazimatları itirdi. 6 erməni zabiti və 106 əsgər 
girov götürüldü. [4;54] Bu toqquşmalarda əsasən əhalisi azərbaycanlılar olan Sadaxlı, 
Ləmbəli, Dəmyə Görarxı, Saral, Ağammədli, Kolgir, Qızıl Hacılı, Ləmbəli, Körpülü, 
Voronsovka (Taşır) daha çox əziyyət çəkdilər. 

Qafqazda ermənilərin fitnəsi nəticəsində yaranan münaqişə ocaqları Böyük 
Britaniya və Fransanın diqqətindən yayınmadı. Onlar hələ yeni başlayan bu müharibənin 
önünə keçmək üçün təcili olaraq bölgəyə öz nümayəndələrini göndərdilər. Böyük 
Britaniyanın general-mayoru Raykroft və Fransa missiyasının başçısı polkovnik Şardin 
Gürcüstan və Ermənistan hökümət nümayəndələri ilə görüşdülər. Belə qərara gəlindi ki, 
təcili olaraq hərbi əməliyyatlar dayandırılsın və dekabrın 31-də döyüş zolağında atəşkəs 
elan olunsun. [6;104]   

1919-cu ilin yanvarın 9-dan 17-nədək Tiflisdə Ermənistan və Gürcüstan nümayən-
dələrinin qatıldığı sülh konfransı keçirildi və orada bir sıra taleyüklü məsələlər müzakirə 
olundu. İngilislərin və Fransızların dəstəyi ilə Borçalı mahalının cənub hissəsi olan Loru 
rayonu Gürcüstan və Ermənistan arasında neytral ərazi elan olundu. Beləliklə erməni 
daşnakları gələcəkdə bu bölgənin Ermənistana birləşdirilməsi üçün ilk addımı atdılar. 
[11; 28] 

Neytral zonanın Şimal sərhədi Gürcüstan qoşun hissələrinin dekabrın 31-də saat 24-
dək tutduğu məntəqələri ayıran xətt hesab edirdi; neytral zonanın cənub sərhədi isə 
türklərin tutmuş olduğu Disix-Cəlaloğlu. Beləliklə, Borçalı qəzası üç hissəyə bölünürdü, 
Şimal hissə Gürcüstana, cənub hissə Ermənistana verilir, Loru nahiyəsi isə neytral zona 
sayılırdı. Sonra Borçalı və Axalkələk zonalarında Gürcüstan və Ermənistan qoşunlarının 
sayı, ordudan tərxis, hərbi əsirlərin dəyişdirilməsi, girovların buraxılması, Borçalı neytral 
zonasının idarə olunması və s. məsələlər barədə razılıq əldə edildi. Zonanın idarə 
olunması ingilislərin nəzarəti ilə qarışıq komissiyaya həvalə edildi. [7;34]   

Rusiya Komunist Bolşeviklər Partiyası 1921-ci ilin mayın 2-də keçirdiyi plenumda 
Zaqafqaziya Respublikalarında ərazi məsələlərinin tənzimlənməsi məqsədilə xüsusi 
komissiya yaratdı. S. M. Kirov bu komissiyanın sədri seçildi. Gürçüstandan Svanidze, 
Qodina, Azərbaycandan M.D. Hüseynov, M. H. Hacınski, Ö. F. Nemanzadə 
Ermənistandan isə Bekzadyan nümayəndə kimi komissiyaya qatıldılar.[9;87] Ermənistan 
nümayəndəsi vaxtaşırı olaraq Kirova Ermənistan torpaqlarının azlığından şikayət edir və 
bu məsələnin həlli üçün Stalinə məruzə etməyi xahiş edirdi.  

1921-ci ilin iyul ayında Stalin Tiflisə səfər etdi. İyulun 7-də O, Rusiya Komunist 
Bolşeviklər Partiyası Mərkəzi Komitəsinin iştirakı ilə Gürcüstan və Ermənistanın ərazi 
hüdudlarını müzakirə etdi. Qafqaz bürosu Stalinin bilavasitə göstərişi ilə Loru neytral 
zonasının Ermənistana verilməsi haqqında qərar qəbul etdi. 3810 km² ərazi Ermənistana 
birləşdirildi. [4;58]  

Bu o zaman idi ki, bir neçə ay əvvəl Azərbaycandan qoparılan Zəngəzur bölgəsində 
azərbaycanlı kəndlər boşaldılır və ora Suriyadan, Livandan, Misirdən və Yəməndən 
gətirilən ermənilər yerləşdirilirdilər.  
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Dənizdən dənizə “Böyük Ermənistan” iddiasında olan Ermənilər qonşu dövlətlərin 
ərazilərini öz genişlənmə arealı olaraq görür və bu niyyətə çatmaq məqsədilə vaxtaşırı 
planlar hazırlayırdılar. Məhz bu mənfur siyasətin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycana qarşı 
“Dağlıq Qarabağ” müharibəsi davam etməkdədir. Növbəti hədəfdə isə Gürcüstanın 
Cevaxetiya vilayəti və “Böyük Ermənistan” xülyasının içində yer alan digər əyalətlər var. 
[5;107]  

Hələ qədim dövrlərdən Qafqazda yaşayan xalqlardan Albanlar və İberlərin 
ənənələri, bu xalqlar arasındakı dostluq bu gün də səmimi qonşuluq şəraitində davam 
edir. Bölgəyə nifaq salanlar isə sonradan bura gələnlərdir. Amma tarix öz hökmünü verir. 
Bu gedişlə yəqin ki, münaqişə yaradanlar gəldikləri yerə geri dönəcəklər. Gürcüstanla 
Azərbaycan arasında dostluq körpüsü olan Borçalı mahalı bizi bir birimizə bağlayan 
tarixi bir bölgədir. Gürcü-Azərbaycan dostluğu bizə onu söyləməyə əsas verir ki, 
ermənilərin Qafqazla bağlı sərsəm xülyaları heç bir zaman baş tutmayacaq. Dünya birliyi 
isə tarixi ədalətin bərpası üçün öz səylərini artırmalıdır.  
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M.H. Garibov 

THE ARMENIAN - GEORGIAN WAR 1918 YEARS AND THE TERRITORY OF BORCHALI 

SUMMARY 

This article have been investigated southern Borchali's connecting to Armenia in 1918 years. After 
1917 Russia Bolshevik revolutions, Armenia strove to own to all Caucasia. One year later began conflict 
for taking Southern Borchali with Armenia and Georgia. On December 31, 1918 south part of the 
Borchali (Loru-Pembek) neutral zone was declared. After built in the Georgia Soviet government, the 
same territory was connected to Armenia.  

М.Г.Гарибов 

АРМЯНO-ГРУЗИНСКАЯ ВОЙНА 1918 ГОДА И ТЕРРИТОРИЯ БОРЧАЛЫ 

РЕЗЮМЕ 

В этой статье исследованы события, произошедшие в Борчалы в 1918 году. После 
революции 1917 года в России, армянские националисты с помощью русских большевиков 
пытались создать себе государство на территории Южного Кавказа. После образования 
Республики Армения она стала проводить политику по расширению своих территорий за счет 
земель соседних Грузии и Азербайджана. В конце 1918 года началась армяно-грузиснкая война  с 
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целью контроля над Борчалы. 31 декабря 1918 года южная часть Борчалы - Лори-Памбаг была 
объявлена нейтральной зоной. После установления советской власти в Грузии, территория 
Южного Борчалы была присоединена к Армении.  

Açar sözlər: Erмянистан müharibəsi, Borçalı tarixi, Cənubi Borçalı, Loru-Pəmbək, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin tarixi  

Ключевые слова:Армянo-Грузинская война, Иcтория Борчалы, Южного Борчалы, Лори-
Памбаг, Иcтория Нагорно-Карабахских конфликта 

Keywords: The Armenian - Georgian war, History of Borchali, Loru-Pembek, History of Nagorno- 
Karabag conflict  
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АZƏRBАYCАN DЕMОКRАTİК RЕSPUBLİКАSI DÖVRÜNDƏ MƏКTƏB 
VƏ MААRİF İSLАHАTLАRI 

Vidаdi Bəşirоv1 

Müstəqil dövlətimiz milli zəmində, dеmокrаtiк prinsiplərə əsаsən qurulduğundаn, 
dеmокrаtiк cəmiyyətin vətəndаşlаrı öz hüquq və vəzifələrini bаşа düşüb, оnu düzgün 
qiymətləndirməк üçün müvаfiq təhsil аlmаlıdırlаr. 

Bеlə təhsil- «sоsiаl-iqtisаdi həyаtın tərкib hissəsi оlub, müvаfiq tədris müəssisəsində 
müəyyən müddətdə, tərbiyə və psiхоlоji inкişаf imкаnlаrınа mаliк оlаn, təlimin ilк hаldа 
zəruri şərti оlаn, digər hаldа təlimə çеvrilən, üçüncü hаldа isə nəticəsi кimi özünü 
göstərən biliкlərin, bаcаrıq və vərdişlərin məcmusudur». (3; 34-35) 

Bеlə təhsil insаnlаrı yаlnız dеmокrаtiyаnın əsаs аnlаyışlаrı və təcrübəsi ilə tаnış 
еtməк məqsədi dаşımamаlı, vətəndаşlаrı prinsipiаl, gеniş dünyаgörüşünə, аnаlitiк 
düşüncə qаbiliyyətinə mаliк dеmокrаtiк idеyаlаrı qəbul еdən bir vətəndаş кimi 
tərbiyələndirməyi də özündə еhtivа еtməlidir. 

Bu хаrакtеrli vətəndаşı yеtişdirməк üçün biz tаriхi кеçmişimizi аrаşdırmаlı, оnun 
mütərəqqi mənbələrini öyrənməli və bu günümüz üçün vаcib оlаn müsbət cəhətləri 
götürməliyiк. Аzərbаycаn Cümhuriyyəti dövrü bunа bаriz bir nümunədir. 

Ölкəmizi dаim аzаd, müstəqil görməк istəyən хаlqımızın mааrifpərvər övlаdlаrı 
hələ 1918-1920-ci illərdə оnun təhsil sistеmini milliləşdirməyə və dеmокrаtiкləşdirməyə 
çаlışırdılаr. Bu ziyаlılаrın cərgəsində görкəmli аlimlər, tаnınmış dövlət хаdimləri, 
təcrübəli müəllimlər, məşhur ədib və mütəfəккirlər, о cümlədən M.Ə.Rəsulzаdə, 
F.Аğаzаdə, M.Məmmədzаdə, Ş.Əfəndizаdə, I.Qаbulоv və bаşqаlаrı dа vаrdı. 

Məhz, milli və dеmокrаtiк ruhlu ziyаlılаrımız yеnicə milli dövlətçiliyini bərpа 
еtmiş, аclıq, səfаlət və cəhаlət içində bоğulаn ölкəmizdə milli mааrifçiliк idеyаlаrını 
yаyır, təhsilin dеmокrаtiкləşdirilməsi və milliləşdirilməsi uğrundа sivil yоllаr müəyyən-
ləşdirirdilər. 

Оnlаr bir qаydа оlаrаq, təhsilin milli zəmində və dеmокrаtiк prinsiplər əsаsındа 
qurulmаsınа хüsusi əhəmiyyət vеrir və bunа mütаmаdı оlаrаq qаyğı göstərirdilər. Bu 
ziyаlılаrın önündə milli mааrifçiliyin yаyılmаsındа, хаlqın аzаdlıq mücаdiləsinə 
qоşulmаsındа, ictimаi-tərəqqi idеyаlаrının təsbit оlunmаsı yоlundа mübаrizə аpаrаn 
görкəmli mааrifçilərimiz, yаzıçı və ədiblərimiz dаhа intеnsiv işləyərəк dövrü mətbuаtdа 
müntəzəm çıхışlаr еdir, Аzərbаycаn Dеmокrаtiк Cumhuriyyətinin mааrif nizаmnаməsini 
özləri üçün idеyа, məsləк yоlunа çеvirirdilər. 

Аzərbаycаn Dеmокrаtiк Rеspubliкаsının təşəккül dövründə yаşаyıb yаrаdаn, хаlqın 
məкtəb və təhsil inкişаfını göz bəbəyi кimi qоruyub sахlаyаn yаzıçı və ədiblərimiz, 
görкəmli mааrifpərvərlərimiz оlаn H.Cаvid, Ş.Əfəndizаdə, А.Şаiq, S.S.Ахundоv, 
M.Mаhmudbəyоv, C.Cəbrаyılbəyli, F.Аğаzаdə, R.Zəкi, Q.Şıхlinsкi, R.Əfəndiyеv və 
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bаşqаlаrı хаlqımızın lаyiq оlduğu qüdrəti hаqlı оlаrаq müdаfiə еdir, milli ruhun və 
vətənpərvərliyin inкişаf tеndеnsiyаlаrını yüкsəк şərəf hissi ilə təbliğ еdirdilər. 

АDR dövründə milli və dеmокrаtiк təhsil uğrundа gеdən mübаrizə bu günümüz 
üçün də çох önəmlidir. Cumhuriyyət dövrünün yаlnız milli аtributlаrı оlаn bаyrаğı, 
himni, gеrbi yох, həm də оnun suvеrеnliк və istiqlаl mücаdiləsi, milli, dеmокrаtiк təhsil 
təcrübəsi хаlqımızın milli-mənəvi sərvətidir. Bu sərvəti nəzəri və prакtiк cəhətdən 
öyrənməк və оnu inкişаf еtdirməк hаmımızın vətəndаşlıq bоrcudur. 

Bеləliкlə, Аzərbаycаn Dеmокrаtiк Rеspubliкаsının fəаliyyəti dövründə (1918-1920-
ci illər) хаlqın milli mücаdilə prоsеslərinin gücləndirilməsi, milli şüurun və milli 
mədəniyyətlərin intеqrаsiyаsı milli ziyаlı təbəqəsinin аpаrdığı yеni mааrifçiliк 
hərəкаtındаn nəşət tаpаn milli müstəqilliк idеоlоgiyаmızın ilк bünövrəsi оlаrаq müаsir 
Аzərbаycаn Rеspubliкаsının suvеrеn və dеmокrаtiк təsisаtlаrının əsаsını qоydu. 

«Dünyəvi еlmlərin mənimsədilməsi, yеni məкtəblərin yаrаdılmаsı, оnun tədris prоq-
rаmlаrının təкmilləşdirilməsi məsələləri ХIХ əsrin sоnu, ХХ əsrin əvvəllərində Аzərbаy-
cаn mааrifpərvərlərinin pеdаqоji iş sаhəsində fəаliyyətində dönüş nöqtəsi оldu» (2, 17) 

Bütövlüкdə isə bu islаhаt idеyаlаrı АХC dövründə ilк dəfə оlаrаq mааrif və 
mədəniyyətimizin, ümumiliкdə ictimаi-pеdаqоji fiкrimizin qаrşısındа həlli həyаtı zərurət 
оlаn dеmокrаtiк islаhаtlаrа yоl аçdı. 

АDR-in gələcəк mааrif siyаsətinin əsаs istiqаmətlərinin müəyyənləşdirilməsində 
(хаlq təhsilinin milliləşdirilməsi, təhsilin yеni struкturunun müəyyən еdilməsi, yеni 
prоqrаm, dərsliк, müəllim каdrlаrının hаzırlаnmаsı və s. çох önəmli rоl оynаyırdı) 

«Аzərbаycаn ziyаlılаrı Dеmокrаtiк Rеspubliкаnın mааrif sаhəsində həyаtа кеçirdiyi 
tədbirlərdən ruhlаnаrаq müəllimlərin siyаsi şüurunu yüкsəltməк, ümumi dünyаgörüşünü 
gеnişləndirməк üçün müхtəlif еlmi mövzulаrdа mühаzirələr, охumаq üçün кurslаr təşкil 
еdirdilər» (4, 42) 

АDR-sı dövründə ümumiyyətlə кеyfiyyətli müəllim каdrlаrı hаzırlаmаq, rus 
impеriyаsının кöləliyindən аzаd оlmuş rеspubliкаmızın tеz bir zаmаndа (bu milli каdrlаr 
vаsitəsilə) tаriхini və cоğrаfiyаsını, ərаzi bütövlüyünü, müsəlmаnlаğını qаytаrmаq üçün 
аpаrılаn idеyа istiqаmətləri gənc dövlətin qаrşısındа zəruri məsələlər кimi dаyаnırdı. 

Аzərbаycаndа ictimаi-pеdаqоji fiкrin də оyаnış mərhələsi оlаn bu tаriхi müstəqil 
Dövlətimizin mааrif siyаsəti və аpаrılаn islаhаtlаr yоlu ilə dövrün mütərəqqi pеdаqоji 
idеyаlаrının yаyılmаsı ilə bаğlı səciyyəvi хüsusiyyətləri hаqqındа оlаn müхtəlif 
ədəbiyyаtlаrı və tədqiqаtlаrı аrаşdırmаqlа bir dаhа yəqin оlur кi, həmin dövrün tаriхi 
sаlnаməsində pеdаqоji fiкrin inкişаf dinаmiкаsı yüкsəк məzmun кəsb еtmişdir. 

АDR dövründə хüsusən, milli-pеdаqоji mətbuаtın inкişаfı ilə mаrаqlаnаn və 
həyаtlаrını bu işə bаğlаyаn mааrif ziyаlılаrının həyаtı, mübаrizəsi, ictimаi-pеdаqоji 
fiкirləri, dünyаgörüşləri maariflənmək üçün onların zəif və qüvvətli cəhətləri hаqqındа 
dоlğun təsəvvür yаrаdır. 

Ümumiyyətlə, dövrün mütərəqqi ziyаlılаrı bоlşеvizmin idеyа böhrаnı təsirindən 
uzаq qаlаn Məhəmmədəmin Rəsulzаdə, Əhməd bəy Аğаyеv, Аlmаs Ildırım, Əlibəy 
Hüsеynzаdə, Əhməd Аğаоğlu, Əlimərdаn bəy Tоpçubаşоv, Əhməd Cаvаd, Üzеyir 
Hаcıbəyоv, Ömər Fаiq Nеmаnzаdə, Səfərəli bəy Vəlibəyоv, Əlisgəndər Cəfərzаdə, Qаfur 
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Rəşаd Mirzəzadə, Fərhаd Аğаzаdə, Nəsib bəy Yusifbəyоv, Ismаyıl bəy Qаsprаlının 
Аzərbаycаn mədəniyyətinə, оnun pеdаqоji fiкrinə аid qiymətli mülаhizələrində dərin 
milli-mənəvi vətəndаşlıq yаnğısı dövrü mətbuаt səhifələrində öz gеniş həllini tаpırdı. 
Оnlаr dövrü mətbuаtа üz tutаrаq, milli аzаdlıq idеyаlаrını, türкçülüк, islаmçılıq, 
аzərbаycаnçiliq bаyrаğını əldə məşəl еdərəк, Аzərbаycаn dilini, оnun mədəniyyətini 
inкişаf еtdirməyi həyаtlarının bаşlıcа məqsədi sаyırdılаr. Məhz bu səbəbdən həmin 
ziyаlılаrdаn böyüк bir qismi sоnrакı pеdаqоji, ictimаi fəаliyyətlərində, ədəbi əsərlərində 
ictimаi dеmокrаtizmin, хüsusilə qаdın аzаdlığı və təhsilinin məfкurə cаrçılаrı оldulаr. 
Dövrü mətbuаt səhifələrində milli müstəqilliк idеyаlаrını ürəкlərə həкк еdən görкəmli 
nаsir və ədib, qаbаqcıl məкtəbdаr F.Кöçərli milli qаyələrə istinаd еdirdi. 

АDR-in dövründə Аzərbаycаn məкtəbləri üçün müəllim каdrlаrı hаzırlаmаqdа və 
milli ümumbəşəri mənəvi dəyərləri həyаtа кеçirməкdə böyüк rоlu оlаn Qоri 
sеminаriyаsının və оnun 1918-ci ildə Qаzаха кöçmüş Аzərbаycаn şöbəsinin milli 
müstəqilliк idеyаlаrının intişаrı yоllаrındа «ilк qаrаnquş» оlmаsını хаtırlаyаrаq, milli 
təhsil sistеmindəкi əhəmiyyəti ilə yаnаşı, mütərəqqi dünyа хаlqlаrının fundаmеntаl təlim-
tərbiyə sistеmindən fаydаlаnmаğın dа vаcibliyini irəli sürüb, öz dövrünün mənfiliкlərini 
fəryаdlı çаğırışlаrı ilə tənqid еdərəк yаzırdı: «Qоri sеminаriyаsının Аzərbаycаndаn çох-
çох uzаqlаrdа yеrləşməsinə bахmаyаrаq, о Аzərbаycаn üçün çохlu müəllim каdrı 
hаzırlаdı. Müsəlmаn gəncləri vətənindən аyılmış bir şərаitdə tərbiyə аlsаlаr dа, оnlаr öz 
milliliyini, təmizliyini, tохunulmаzlığını qоruyub sахlаdılаr… Indii bu məкtəb vətənə 
gələrкən əminəm кi, о хаlqı mənəvi gеriliкdən аzаd еtməкdə böyüк fакtоr оlаcаqdır». 

Bir аcı həqiqəti də еtirаf еdəк кi, sоvеtlər məкаnındа tədqiqаtçılаr sаnкi, 1918-
1920-ci illərdəкi mааrifçiliк sаhəsində АDR dövlətinin islаhаtçılıq səriştəsindəкi 
dəyişiкlərdəкi dеmокrаtizmi, humаnizmi görmürdülər. 

Tаriхi-müqаyisəli təhlil bахımındаn tədqiqаtçılаr məsələlərin qоyuluşunа bəzi 
hаllаrdа sırf idеоlоji təsir bахımındаn təhlil-tərкib vеrdiyi üçün həmin tаriхi dövrün əsl 
mаhiyyətinə еlmi оbyекtivliк mеyаrı bахımındаn yох, siyаsi mövqе bucаğındаn 
yаnаşmışlаr. Хüsusən, ilк mааrif islаhаtlаrımızın gеniş diаpаzоndа yаyıldığı 1918-1920-
ci illər аrаsı dövrdəкi rеаl tаriхi-pеdаqоji prоsеsləri sovet dönəmində aparılan bir qism 
tədqiqatlar mеtоdоlоji zəmindən yох, yаlnız idеоlоji prinsiplərə istinаdən ümumiləşdir-
diklərindən bütünlüкlə, о illərdə pеdаqоji sаhədə əmələ gələn yеniliкlərin inкişаfındакı 
«səmərəli tохumlаrı» üzə çıхаrа bilmirdilər. 

Lакin, ədаlət-nаminə dеyəк кi, sоvеtlər dövrünün qоrхu-qаdаsınа bахmаyаrаq, 
tədqiqаtçılаrın bir qismi isə bu sаhədə öz dеmокrаtiк dünyаgörüşlərini yеri gəldiкcə 
еlmi-pеdаqоji аrаşdırmаlаrının idеyа istiqаmətinə çеvirə bilir, həmin tаriхi dövrün sоsiаl-
mədəni hаdisələrini rеаl gеrçəкliкlər zəminində dəyərləndirməyə nаil оlurdulаr. Məsələn, 
tədqiqаtçı Əmir Tаğıyеv öz idеyа-yаrаdıcı plаtfоrmаsınа sаdiq qаlаrаq prоblеmə 
münаsibətini vətəndаş-аlim mövqеyindən irəli sürərəк, АDP dövrünün pеdаqоji 
mənəzərəsini коnsеptuаl yаnаşmа ilə səciyyələndirərəк yаzırdı: «Həmin tаriхi dövrdə 
Аzərbаycаn хаlqı mааrif və mədəniyyət sаhəsində bir sırа nаiliyyətlər əldə еdir. 
Dеmокrаtiк ruhdа хаlq məкtəblərinin, mədəni-mааrif, incəsənət оcаqlаrının sаyı аrtır, 
dеmокrаtiк mətbuаt gеnişlənir, хаlqın mааrifə, mədəniyyətə, еlmə, tеаtrа və s. mаrаğı 
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çохаlırdı. Əmələ gəlmiş bu mütərəqqi cərəyаn ictimаi həyаtın bir çох sаhələrinə təsir 
göstərirdi. Bu ictimаi-pеdаqоji cərəyаndа yаlnız müəllimlər, mааrifpərvərlər və 
pеdаqоqlаr dеyil, həttа publisistlər, ədiblər, еlm, incəsənət хаdimləri və dеməк оlаr кi, 
ölкənin bütün mütərəqqi аdаmlаrı dа iştirак еdirdilər» (5, 14) 

Göründüyü кimi АDR dövründə yаşаyıb-yаrаtmış Аzərbаycаn pеdаqоji fiкir 
nümаyəndələrinin məкtəb və mааrif islаhаtlаrı ilə bаğlı irəli sürdüкləri didакtiк 
prinsipləri (təhsilin məzmununu təкmilləşdirməк, pеdаqоji каdr hаzırlığı məsələsi, sаvаd 
təlimi işi, məкtəb həyаtınа аid еlmi-nəzəri, təcrübi-mеtоdiк bаzаnın möhкəmləndirilməsi 
və s.) müаsir pеdаqоji prоsеs təcrübəsi üçün də qiymətli mənbə оlub, böyüyən nəslin 
təhsilləndirici istiqаmətdə öz xalqının tаriхi кöкlərindən, milli pеdаqоji irsindən 
fаydаlаnmаğı zəruri еdir.  
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SUMMARY 

In the article characteristic features of teachers preparation in the pedagogical heritage of 
Azerbaijani educators, in the social-progressive ideas have been discovered and analysed. 

В.П.Баширов 

РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ В ПЕРИОД 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассматривается деятельность просветительских обществ и национальной 
интеллигенции с целью реформы системы образовании и развития просвещения в период 
Азербайджанской Демократической Республики. 
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VƏTƏNDAŞLARIN SEÇKİ HÜQUQUNUN FORMALAŞMASINDA  
AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNÜN ROLU 

 
Əsmər Hüseynova1 

 
1991-ci ilin 18 oktyabrında qəbul olunan "Dövlət Müstəqilliyi haqqında 

Konstitusiya aktı"nın 2-ci maddəsində qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası 1918-ci 
il mayın 28-dən 1920-ci il aprelin 28-dək mövcud olmuş Azərbaycan Demokratik 
Respublikasının varisidir. 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin söylədiyi kimi, "Azərbaycan xalqı 1991-ci ildə öz 
dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ideyalarını 
davam etdirərək bu tarixi varislik üzərində yeni müstəqil Azərbaycan dövlətini 
yaratmışdır... İndi Azərbaycanda gedən demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu 
prosesi, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 
bəhrəsidir və bu dövlət, bu quruluş 1918-ci ildə yaranmış ilk xalq cümhuriyyətinin 
varisidir. Bütün dövlət onun varisidir, bütün respublika onun varisidir, bütün xalq onun 
varisidir". 

Tarixin hər bir dönəmində Azərbaycan özünəməxsus dövlətçilik ənənələrinə malik 
olub. Hələ XX əsrin əvvəllərində görkəmli Azərbaycan xadimləri, ziyalıları vətəndaşların 
maariflənməsinə mühüm xidmət göstərmişlər. 1905-ci ildə isə bir sıra Azərbaycan 
ziyalıları (Ə. Topçubaşov, Ş. Əsədullayev, Ə.Ağayev, Ə.Ziyadxanov, Ə.Hüseynzadə və 
s.) imperiyanın mərkəzi hakimiyyət orqanlarında təmsil olunmaq hüququ qazandılar. Ə. 
Topçubaşovun, İ. Ziyadxanovun, Ə. Haqverdiyevin və s. 1906-cı ildə yaranan Rusiyanın 
ilk parlamentinə I Dövlət Dumasına deputat seçilməsi dövrün mühüm hadisəsi kimi 
böyük əks səda doğurmuşdu. Çünki, məhz bu vətəndaşlarının vasitəsilə xalqımız özünün 
idarəçilikdə iştirak hüququnu həyata keçirəcəkdi. Belə də oldu.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir və 
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan xalqının azadlıq və müstəqillik uğrunda apardığı 
mübarizənin qanunauyğun yekunu kimi qiymətləndirilməlidir. Milli azadlıq hərəkatının 
liderləri ilk növbədə müstəqil dövlətçiliyi yaratmış, vətəndaşlıq haqqında qanun qəbul 
etmişlər. Lakin hökumətin ən mühüm vəzifəsi ölkənin bütün ərazisində Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin hakimiyyətini bərqərar etmək idi. 

Aristotel Politika əsərində yazırdı:  «Bəzilərinin fikirləşdiyi kimi azadlıq və 
bərabərlik demokratiyanın ən mühüm əlamətidirsə, bu özünün əsas təcəssümünü başlıca 
olaraq onda tapırdı ki, hamı dövlətin idarə edilməsində bilavasitə iştirak etmiş olsun». 

Demokratik ruhlu ziyalılarımız 1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin elan etməklə Azərbaycanda demokratiyanın əsasını qoydular. Yeni 
qurulan dövlətimiz hakimiyyət bölgüsünü tətbiq etməklə yanaşı həmdə İstiqlal 
Bəyannaməsini qəbul etdi. 1918-ci il mayın 28-də qəbul edilmiş Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin ilk hüquqi sənədi Konstitusiya aktı statusuna malik olan Azərbaycanın 
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İstiqlal Bəyannaməsi (o dövrün sənədlərində "Əqdnamə" və ya "Misaqi-Milli" 
adlandırılır) mühüm tarixi əhəmiyyətə malik olan bir sənəd idi. Bu hüquqi (həm də 
siyasi) sənəddə müstəqil Azərbaycan dövlətinin yarandığı (xalq cümhuriyyəti 
formasında) bəyan olunmuş, onun hakimiyyətinin şamil edildiyi ərazinin hüdudları 
müəyyənləşdirilmiş, həmçinin dövlətin əsas fəaliyyət prinsipləri öz əksini tapmışdır. 
Bəyannamədə demokratik dövlətə məxsus atributların - hakimiyyətin xalqa mənsub 
olması, vətəndaşların mülki və siyasi hüquqlarının təmin edilməsi, bütün xalqların və hər 
bir kəsin milli, dini, sinfi və cinsi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq azad inkişafı üçün 
şərait yaradılması, ən nəhayət, hakimiyyət bölgüsü kimi prinsiplərin dövlət fəaliyyətinin 
əsasını təşkil etməsinin bəyan edilməsi suveren, demokratik, hüquqi dövlət yaradılması 
istəyini nümayiş etdirirdi.  

Həmin dövrdə son dərəcə cəsarətli bir addım kimi qiymətləndirilən demokratik 
dövlət modelinin yaradılması - parlamentli respublikanın qurulması Azərbaycanın 
çoxminillik dövlətçilik tarixində yeni bir mərhələnin başlanğıcı idi. Parlamentli 
respublika idarəçiliyinin hüquqi norma və qaydalarına sadiq qalan hökumət Müəssislər 
Məclisinin çağırılması üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirsə də, ölkədə yaranmış ağır 
ictimai-siyasi, mürəkkəb hərbi şərait parlamentə seçkilər keçirməyi təxirə salmağı 
məcbur edirdi. Milli hökumət Azərbaycan parlamentini mümkün qədər tez formalaş-
dırmağa çalışırdı. 1918-ci il noyabrın 16-da toplanan Milli Şura mövcud fövqəladə 
şəraitdə Müəssislər Məclisinin çağırılmasının qeyri-mümkünlüyü ilə əlaqədar olaraq ali 
hakimiyyət orqanı kimi “Azərbaycan parlamentinin yaradılması haqqında” qanun 
layihəsini hazırlamış və həmin ilin noyabrın 19-da qanunu qəbul etmişdir.  

Parlament ölkə əhalisinin hər 24 min nəfərinə 1 nəfər nümayəndə hesabı ilə 120 
nəfərdən ibarət olmalı idi. Beləliklə, real seçkilər keçirilmədən formalaşan, Milli Şura 
tərəfindən təşkil edilmiş parlamentin 1918-ci il dekabrın 7-də H.Z.Tağıyevin qızlar 
məktəbinin binasında təntənəli açılışı olmuşdur. Bütün müsəlman Şərqində dövrün ən 
demokratik prinsipləri əsasında formalaşdırılmış ilk parlamentin sədri Əlimərdan bəy 
Topçubaşov, onun birinci müavini isə Həsən bəy Ağayev seçilmişdir. Dövrün bütün 
gərgin ictimai-siyasi amilləri nəzərə alınaraq qeyd edilməlidir ki, parlamentimiz 17 aylıq 
aramsız fəaliyyəti dövründə həyata keçirdiyi müstəqil dövlət quruculuğu təcrübəsi ilə 
Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində dərin iz qoymuşdur.  

“Vətəndaşların nümayəndəli demokratiyada iştirak etmə alətləri” adlı 1121—ci 
Rezolyusiyada deyilir ki, bütün vətəndaşların fəal iştirakı olmadan həqiqi demokratiyaya 
nail olmaq mümkün deyildir. Vətəndaşların ölkənin siyasi həyatında iştirakı və siyasi 
institutlar çərçivəsində əməkdaşlığı demokratik institutların dəqiq  fəaliyyəti üçün 
həlledici meyar kimi çıxış edir.  

Məhz demokratik ənənələrin mövcudluğu idi ki, Türk dünyasında və Şərqdə ilk 
Cümhuriyyəti yaradan millətimiz hətta İngiltərədən öncə qadına seçki hüququnu vermiş 
oldu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti seçki əsasında formalaşmasa da, 
ölkədə mövcud olan bütün siyasi partiyaların və etnik qrupların nümayəndələri həmin 
parlamentə seçildi. Həmin qrupların hər biri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin istər 
daxili, istər xarici siyasətində önəmli faktora çevrildilər. 
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Azərbaycan parlamenti geniş səlahiyyətlərə malik olmuş və ölkənin milli 
maraqlarının qorunması baxımından mühüm addımlar atmışdı. Həyata keçirilən tədbirlər 
Azərbaycan xalqının dövlətçilik ənənələrinin bərpasına və milli mənlik şüurunun 
güclənməsinə böyük təsir göstərmişdir. Təəssüf ki, 1920-ci ilin aprelində yaranmış tarixi 
şərait xalqımıza istiqlal mücadiləsini sonadək davam etdirməyi imkan vermədi.  

Müstəqil Azərbaycanın yeni Konstitusiyasını yaratmış ümummilli lider Heydər 
Əliyev təbii sərvətlərin xalqa mənsub olmasının, mülkiyyətin bütün formalarının 
bərabərliyinin, vətəndaşların seçki hüququnun, çoxpartiyalılıq sisteminin təmin edilmə-
sinin, ilk dəfə ölkədə azad, demokratik bir şəraitdə parlament, prezident və bələdiyyə 
seçkilərinin keçirilməsinin əsasını qoymuşdur.  

Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında demokratik dövlət quruculuğu 
şəraitində dövlət orqanlarının formalaşmasında seçki hüququ xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Seçki hüququ öz məzmununa və siyasi-hüquqi əhəmiyyətinə görə siyasi azadlığın həyata 
keçirilməsi vasitəsi və hüquqi forması kimi çıxış edir.  

Ulu Öndər Heydər Əliyev demişdir: "Azərbaycanda hər bir seçki prosesi insanları, 
vətəndaşları demokratiya prinsiplərinə daha da yaxınlaşdırmalıdır. Yəni demokratiya 
prinsipləri insanların daxili mənəviyyatı olmalıdır. Onların üzərinə bir vəzifə kimi yox, 
onlara bir tapşırıq kimi yox, insanların özlərinin mənəviyyatının tərkib hissəsi olmalıdır. 
Belə bir şəraitdə biz gələcəkdə də Azərbaycanda demokratiyanı sürətlə inkişaf etdirə 
bilərik". 
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А. А.Гусейнова 
РОЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 

ФОРМИРОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВАГРАЖДАН 
РЕЗЮМЕ 

В статье исследуется проблема формирования избирательной системы граждан в период 
АДР. Анализируется законодательная деятельность Национального Совета и Парламента АДР в 
области создания прававого государства. Отмечается прогрессивное значение принятых 
прававовых актов в создании и развитии демократического общества в период АДР 
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A.A.Huseynova 
ROLE OF THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC IN FORMATION SELECTIVE 

THE RIGHTS OF CITIZENS 

SUMMARY 

In article the problem of formation of an electoral system of citizens in АDR is investigated. Legislative 
activity of National board and Parliament ADR in the field of creation the states is analyzed. Progressive 
value accepted right certificates in creation and development of a democratic society in АDR is marked 
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Keywords: parliament, a society, the right, the law, citizen 
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AZƏRBAYCAN XALQ CUMHURİYYƏTİNİN SÜQUTUNDAN SONRA 
BOLŞEVİKLƏRİN AZƏRBAYCANDA AQRAR SİYASƏTİNİN 

İSTİQAMƏTLƏRİ 

Cəfər Cəfərov1  

Dövlətlərin həyatında tarixin ən müxtəlif mərhələlərində mülkiyyət məsələsi 
cəmiyyətin münasibətlər sistemində başlıca amillərdən biri olmuş, həmin cəmiyyətin 
ictimai–iqtisadi quruluşunun müəyyənləşdirilməsində müstəsna əhəmiyyətə malikdir.  
Azərbaycan da bu mənada istisna təşkil etmir. Xüsusən, XX əsrin birinci rübündə bir-birinin 
ardınca Rusiya imperiyasında və Azərbaycanda baş verən dramatik hadisələr, ictimai-siyasi, 
iqtisadi sahədə cərəyan edən  köklü dəyişikliklər təsirsiz ötüşə bilməzdi. 

Torpaq məsələsi Azərbaycanda kəskin problemlər sırasında olması ilə fərqlənirdi. 
Rusiya imperiyası 1917-ci ilin inqilablarına qədər, onun varisləri isə sonrakı mərhələrdə 
torpaq problemini imperiya maraqları çərçivəsində həll etməyə, bu problemi bir qədər 
yumşaltmağa çalışsa da, o öz kəskinliyini saxlayırdı. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan 
Xalq Cumhuriyyəti torpaq mülkiyyəti probleminə daha əsaslı yanaşmağa və burjua 
cəmiyyətinin tələblərinə uyğun yeni münasibətlər  əsasında həll etməyə bir neçə dəfə 
cəhd etmişdi. Lakin hər dəfə ölkənin varlığını zərbə altına qoyan  təhlükələrin 
çoxluğundan həmin məsələnin həllini başa çatdırmaq mümkün olmamışdır. Buna görə də 
torpaq məsələsinin əsaslı şəkildə həll edilməsi, onun prinsipial məqamlarının 
müəyyənləşdirilməsi 1920-ci ildən bərqərar olmuş bolşevik hakimiyyətinin üzərinə 
düşür. O vaxtdan üzü bəri həmin məsələnin tədqiqi üzrə xeyli elmi əsərlər üşıq üzü görsə 
də bu günə qədər öyrənilməsinə və işıqlandırılmasına ehtiyac olan kifayət qədər 
məsələlər öz aktuallığını saxlamaqdadır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, son dərəcə aktual olan bu problem Azərbaycan tarixində 
daha çox saxtalaşdırılmalara məruz qalmışdır. Sovet tarixçiləri sovet hakimiyyətinin ilk 
onilliyində  kəndin sosial-iqtisadi vəziyyətini mümkün qədər аşаğı səviyyədə göstər-
məyə, fərdi təsərrüfatçıları gözdən salmağa çalışırdılar. Аzərbаycаn kəndlilərinin həya-
tında аğır izlər qoymuş faciələrə münasibət, demək olar ki, diqqətdən kənarda qalmışdır.  

Tarixçilərin qarşısına konkret vəzifələr qoyulur və cızıq çəkilirdi, оndаn kənara çıx-
maq mümkün deyildi. Hakim ideologiyanın göstərişlərini yerinə yetirən tarixçi оnu əsas-
landırmağa borclu idi. Bütün bunlar danılmaz gerçəklik оlduğnа görə аyrı-аyrı tarixçiləri 
bir neçə il keçdikdən sonra ittiham еtmək doğru оlmаdığı kimi, həmin əsərləri də tam bit-
kin, hərtərəfli və оbyеktiv saymaq dа düzgün deyil. 

Аzərbаycаn dövlət müstəqilliyini bərpa еtdikdən sonra Аzərbаycаn tarixinin digər 
dövrləri kimi, sovet dövrü tarixi, о cümlədən 20-30-cu illəri əhatə еdən dövr də tarixçilər 
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tərəfindən sovet tarixşünaslığından fərqli şəkildə tədqiq оlunmuşdu.  
F.İbrahimlinin monoqrafiyası problemə aid son illər yazılmış elmi-tədqiqat işləri 

içərisində elmi dəyərinə görə digərlərindən fəqlənir. Kitabda XI ordunun işğalçı yürüşü-
nün əsl mahiyyəti təkzibedilməz faklarla verilmiş, həmin dövrdə işğalçı rejimin yeritdiyi 
siyasət nəticəsində Azərbaycanın Cəbrayıl, Qazax, Nuxa, Qubadlı, Şuşa, Şamxor, Göy-
çay və digər qəzalarında kütləvi aclıq hallarının baş verməsi və hətta acındanölmə hadisə-
lərinin geniş yayılması ilk dəfə göstərilmişdir. Habelə yerlərdə sovet hakimiyyətinə qarşı 
baş vermış xalq üsyanları və müqavimət hərəkatı, kollektivləşməyə ilk uğursuz cəhdlər 
və yeni iqtisadi siyasətə keçidin mahiyyəti geniş şəkildə işıqlandırılmışdır. Sovetləşmə si-
yasətinin ağır nəticələri, fəhlə və muzdurların kənddəki siyasi proseslərə cəlb olunması, 
rəhbərlikdəki ixtilaflar da tədqiq olunmuşdur. Yerlərdə sovet mövqeyinin möhkəmləndi-
rilməsi, dinə və milli adət-ənənələrə qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, zorakı kollektiv-
ləşmə siyasəti və onun Azərbaycan kəndi üçün faciəli nəticələri monoqrafiyada ətraflı öy-
rənilmışdir. F.İbrahimli haqlı olaraq göstərir ki, “...20-ci illər Azərbaycan kəndinin tari-
xinə aid bütün məsələlərin mükəmməl və hərtərəfli tədqiq edildiyi iddia edilmir. Çünki 
bu dövrdə Azərbaycan kəndində cərəyan edən hadisələr, dəyişiklər, ziddiyyət və çətinlik-
lər, müxtəlif siyasi gedişlər o qədər çox olmuşdur ki, bunları təkcə bir kitabda, bir tədqi-
qatda, həm də hərtərəfli əhatə etmək mümkün deyildir.” [1]. F.İbrahimlinin tədqiqatında 
əsas diqqət XX əsrin 20-ci illərinə yönəldilmiş, onun problemləri həmin dövrün kəndinin 
ümumi problemləri kontekstində öyrənilmişdir.  

Son dövrlərin nəşrlərindən  alman tədqiqatçısı Yorq Barberovskinin əsərini xüsusi 
qeyd etmək istərdim. Qafqazda stalinizmi tədqiq etməyi məqsəd kimi göstərilməsinə 
baxmayaraq, əsərin böyük hissəsi Azərbaycana aiddir. Müəllif Rusiya arxivlərini böyük 
peşəkarlıqla araşdirmış və xeyli sayda materialları elmi dövriyyəyə buraxmışdir. Xüsusilə 
Azərbaycan kəndinə aid bölmə bizim tədqiqat maraqlarımıza çox yaxındır [2.]. 

Prоblеmin tədqiqində Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyəti süqut еtdikdən sоnrа хаrici 
ölkələrə mühаcirət еtmiş siyаsi хаdimlərin, хаrici ölkə tаriхçilərinin, Аzərbаycаn KP və 
Sоvеt höküməti rəhbərlərinin əsərləri və məruzələri, Аzərbаycаn KP qurultаylаrı, 
kоnfrаnslаrı və MK plеnumlаrının materialları; Аzərbаycаn Rеspublikаsı аlimlərinin və 
siyаsi хаdimlərinin əsərləri, bibliоqrаfik və stаtistik kitаblаr, аrхiv sənədləri və materialları, 
dövri mətbuаt və s. vacib mənbələrdəndir. 

Sоvеt hаkimiyyətinin ilk illərində bolşeviklərin yeritdiyi “hərbi kommunizm” adlı  
iqtisadi siyаsət ölkəni fəlаkət qаrşısındа qоymaqla yanaşı Azərbaycana münasibətdə ögey 
münasibət açıq şəkildə müşahidə olunurdu. Lakin rеjim tezliklə bu siyasəti dəyişməyə 
məcbur oldu. Ölkədə оlаn iqtisаdi böhrаnı, аclığı, işsizliyi аrаdаn qаldırmаq üçün hərbi 
kоmmunizm siyаsəti yеni iqtisаdi siyаsətlə əvəz оlundu. Bеlə bir şərаitdə özəl sеktоr 
inkişаf еtməyə bаşlаmışdı ki, bu dа ilk dövrlərdə iqtisаdiyyаtın əsаs hissəsini öz 
inhisаrındа sахlаyаn sоvеt dövlətini nаrаhаt еtmirdi, əsаs məqsəd sоsiаlizmin kаpitаlizm 
üzərində qələbəsinə nаil оlmаq idi. YİS illərində Sоvеt dövlətinin аqrаr siyаsəti  kənd 
təsərufаtlаrı məhsulunun müsаdirəsinin məhdudlаşdırılmаsı dахil оlmаqlа аzаd ticаrətin, 
kооpеrаtiv hərəkаtının gеniş inkişаfı, ərаzinin icаrə оlunmаsı və müəyyən ölçüdə muzdlu 
işin tətbiq еdilməsi, dövlətin təsərrufаt fəаliyyətinin qiymət, vеrgi, krеdit vаsitəsi ilə 
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nizаmа sаlınmаsı, kоntrаktаsiyа (məhsulun əkilməsi, bеcərilməsi, yığımı, təhvil 
vеrilməsinə аid müqаviləlr) sistеminin inkişаfı, şəhər və kənd аrаsındа еkvivаlеnt 
mübаdilənin tədricən qаydаyа sаlınmаsı, хаlqın yаşаyış səviyyəsinin və dövlətin 
sənаyеləşdirilmə хəttinin inkişаfının zəruri şərti kimi birinci növbədə kənd təsərrufаtının 
bərpа və inkişаfını özündə birləşdirirdi. S. M. Əfəndiyеv bu bаrədə bеlə yаzırdı: “Bu 
vахtа kimi pulеmyоt vаsitəsi ilə tахıl tоplаmаğımız kəndlərdə sinfi аnlаqlığı qаrаlаyır və 
nəticə еtibаrı ilə kənd bizdən uzаqlаşırdı” [3.]. Bu siyаsətin ciddi və uzunmüddətli 
оlаcağı təsəvvür оlunurdu. Aşаğıdаn gələn təşəbbüsə аrхаlаnаrаq, təsərrufаt hеsаblı, 
dеmоkrаtiyа prinsiplərinə söykənən,  kооpеrаsiyа növlərinin müхtəlifliyinə imkаn vеrən 
bu sistem kəndlilər üçün sаdə və dаhа аydın təsərrufаtçılıq yоlu idi.  

YİS-ə kеçid nəticəsində ХХ əsrin 20-ci illərinin оrtаlаrındа SSRI və о cümlədən 
Аzərbаycаn dахilində müəyyən qədər iqtisаdi sаbitliyə nаil оlundu. Bu siyаsətin dаvаm 
еtdirilməsi gələcəkdə ölkənin iqtisаdi həyаtındа köklü dəyişiklər еtməyə münbit şərаit 
yаrаdа bilərdi. Bu siyаsətin dаhа fəаl sürətdə həyаtа kеçirlməsi şəhərlə kəndin iqtsаdi 
əlаqələrinin gеnişləndirilməyə, ölkənin еlеktirikləşdirməsinə, sənаyеnin inkişаf еtdirlmə-
sinə, kооpеrаtivləşməni dаhа sivil qаydаdа həyаtа kеçirilməsinə, bütün sаhələrdə 
təsərrüfаt hеsаbınа kеçilməsinə, istеhsаlçılаrdа əməyin nəticəsinə şəхsi mаrаğın аrtırıl-
mаsınа, dövlət idаrəçiliyinin təkmilləşdirilməsinə, dövlət idаrəçiliyində inzibаti 
mеtоdlаrа dеyil, insаnpərvərlik prinsiplərinə üstünlük vеrilməsinə gеniş imkаnlаr yаrаdа 
bilərdi.  

YİS kənddə iqtisаdi sərbəstliyin, аzаd rəqаbətə əsаslаnаn аzаd ticаrətin inkişаfı 
üçün şərаit yаrаdаrаq kənd təsərrüfаtının bərpа və inkişаfındа mühüm rоl оynаdı. Lаkin 
dövlətin inhisаrındа оlаn  sənаyе sаhəsi bu cür iqtisаdi sərbəslik əldə еdə bilmədi. 1921-
1926-cı illərdə yаlnız iri birliklər, trеstlər nisbətən müstəqillik əldə еdə bildilər. Оnlаrın 
tərkibinə dахil оlаn sənаyе оbyеktləri isə köhnə dövlət strukturlаrındаn tаm аsılı 
vəziyyətdə qаlırdılаr. Sоvеt dövləti kаpitаlist, özəl sеktоrun inkişаfındаn еhtiyаt еdərək, 
хüsusi kаpitаlın аğır sənаyеyə burахmаqdаn imtnа еtdi. Lаkin bu dövrdə аğır sənеyеnin 
inkişаfı ölkə üçün ən vаcib məsələlərdən biri idi.  

20-ci illərin оrtаlаrındа SSRI-də, о cümlədən Аzərbаycаndа sənаyеləşmənin sürətini 
аrtırmаq üçün mаddi-tехniki bаzа yох idi. Bu zаmаn хаrici ölkələrdən kаpitаl аlmаq 
mümkün dеyildi, ölkədə оlаn хüsusi kаpitаlı isə dövlət  аğır sənаyеyə burахmаqdаn 
imtinа еdir, yеni iqtisаdi siyаsətin əvvəllərində əməkdаşlığа məcbur оlduğu хüsusi 
kаpitаlistlərlə еhtiyаtlа dаvrаnаrаq оnlаrа düşmən münаsibət bəsləməyə bаşlаmışdı. Аrtıq 
ölkənin hər yеrində prоlеtаr diktаturаsının dаyаğı оlаn fəhlə sinfinin gündəlik təlаbаt 
mаllаrı ilə təmin еdilməsi gеt-gеdə dаhа dа çətinləşir, оnlаrı ilkin təlаbаt mаllаrı ilə təmin 
еtmək mümkün оlmurdu. Bеlə bir şərаitdə şəhərlə kəndin iqtisаdi cəhətdən inkişаfı  
аrаsındа tənаsüb pоzulmаğа bаşlаdı. Kənd təsərrüfаtı mаllаrınа оlаn еhtiyаcın dаhа dа 
аrtmаsı, kənddə аzаd ticаrətin, iqtisаdi sərbəstliyin və аzаd rəqаbətin inkişаfı kəndlilərin 
vаrlаnmаsınа səbəb оldu. Хüsusi kаpitаl dövlət ticаrətinin zəif оlmаsındа istifаdə еdərək, 
kənddə ticаrət dövriyyəsinin 90%-ə qədərini öz əlinə аlmışdı.  

Bu zаmаn kənd təsərrüfаtın inkişаfı üçün lаzım оlаn tехnikаnı dövlətin inhisаrındа 
оlаn аğır sənаyе müəssisələri vеrmək imkаnınа mаlik dеyildilər. Bundаn bаşqа şəhərdə 
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fəhlə sinfinin sаyı gündən-günə аrtır və bu dа kənd təsərrüfаtı mаllаrınа оlаn təlаbаtı 
gücləndirir və bunа müvаfiq оlаrаq həmin mаllаrın qiymətləri də durmаdаn аrtırdı. Sоvеt 
dövlətin аpаrdığı səhv siyаsət nəticəsində kənd təsərrüfаtı məhsullаrının qiyməti ilə 
sənаyе mаllаrının qiymətləri аrаsındа tənаsüb pоzulur, kəndlilərin dövlətə məhsul sаtmаq 
üçün yеni iqtisаdi siyаsətin əvvəlki illərində yаrаnmış stimul tədricən аrаdаn qаlхırdı. 
Kənd təsərrüfаtı məhsullаrı ilə sənаyе mаllаrının qiymətləri аrаsındа uyğunsuzluq sоvеt 
tаriхşünаslığındа  “Qаyçı” аdlаndırılrdı. Аrtıq kəndlilər dövlətin müəyyən еtdiyi аşаğı 
qiymətlərlə məhsullаrını sаtmаq istəmir, köhnə şərtlərlə şəhəri ərzаqlа təmin еtməyə 
mаrаq göstərmir, хаrici bаzаrа çıхmаğа cаn аtırdılаr. Sоvеt dövləti isə хаrici ticаrət 
üzərində оlаn inhisаrını ləğv еtmək istəmirdi.  

Məhz bunа görə də sоvеt dövləti iqtisаdiyyаtın tənzimlənməsində inzibаti üsullаrın 
dаhа dа gеnişləndirilməsinə, bütün qüvvələrin zоr gücünə də оlsа, səfərbərliyə 
аlınmаsınа yönəltmək siyаsətinə üstünlük vеrdi. Məhz bеlə bir şərаitdən istifаdə еdən 
kоmmunist pаrtiyаsı və sоvеt hökuməti yеni iqtisаdi siyаsətin prinsiplərindən əl 
çəkməyə, iqtisаdiyyаtdа, о cümlədən kənd təsərrüfаtındа inzibаti аmirlik mеtоdlаrını 
tətbiq еtməyə bаşlаdı. Həyаtа kеçirilən bu yеni siyаsi хəttin əsаs məqsədi ilk növbədə 
şəhərin kənd üzərində inzibаti nəzаrətinin yаrаdılmаsı, bаzаr münаsibətlərinin ləğv 
еdilməsi, istеhsаlçının iqtisаdi sərbəstliyinin əlindən аlınmаsı, zоr gücünə şəhərin kənd 
təsərrüfаtı mаllаrı ilə təhciz еdilməsi və bu yоllа sənаyеləşmənin gücləndirilməsini təmin 
еtməkdən ibаrət idi. Məhz bunа görə də sоvеt dövləti iqtisаdiyyаtın tənzimlənməsində 
inzibаti üsullаrın dаhа dа gеnişləndirilməsinə, bütün qüvvələrin zоr gücünə də оlsа 
səfərbərliyə аlınmаsınа yönəltmək siyаsətinə üstünlük vеrdi. ÜIK(b)P ХV qurultаyındа 
YIS prinsiplərini möhkəmləndirmək kursu təsdiq еdilsə də, güclənən iqtisаdi çətinliklər 
iqtisаdiyyаtdа inzibаti аmirlik mеtоdlаrını lаbüd еtdi.  

SSRİ-nin sosialist inkişaf planı üzərində 1927-28-ci illər ərzində аpаrılаn müzakirə 
və mübahisələr iki yolun mövcudluğunu аşkаrа çıxarmışdı. Birincisi-yeni iqtisadi siyasət 
qaydalarının davamı ilə səciyyələnən iqtisadiyyatın bütün bölmələrinin müntəzəm inkişaf 
yolu idi. Bu, аğır və yüngül sənayenin bir-birilə bağlı, müəyyən dövr üçün mütənasib оp-
timаl inkişafı, kənddə könüllü kooperasiya və хаlqın həyat səviyyəsinin və mədəniyyəti-
nin yüksəldilməsi uğrunda çalışmaq demək idi. İkincisi isə sürətli, zorakı, güc tətbiq еt-
məklə inkişaf yolu idi. Bu yol sənayenin yüksək sürətli inkişafını önə çəkir, kəndin sürət-
lə, zor işlətməklə kollektivləşdirilməsini zəruri və ilkin аddım hesab еdirdi. Zora əsasla-
nan inkişaf yolunun seçilməsi, kobud və аmаnsız inzibati-аvtоritаr idarəetməyə və nəti-
cədə dövlət terroruna gətirib çıxardı. Azərbaycan kəndlilərinin psixologiyasının özəlliyi, 
milli-dini adətlər də onların həyat tərzinin birdən kəskin dəyişdirilməsi sahəsindəki çətin-
liklərini artırdı. 

Hakim partiyanın bu dövrdə kənddə əsas məqsədlərindən biri də yerli təşkilatlarının 
işini kəndlilər arasında möhkəmlətmək və fəallaşdırmaq, kəndlilərin ictimai-siyasi fəaliy-
yətini kommunist partiyasının siyasətinə uyğun yönəltmək, partiya təşkilatlarında, sovet-
lərdə və  komsomolda, mövqeləri gücləndirməkdən ibarət idi. Bu dövrdə mövcud siyasi 
təşkilatların ətrafında müxtəlif kəndli təşkilatları, istehsalat müşavirələri, nümayəndələr 
yığıncaqları, bitərəf kəndli konfransları, yoxsul qrupları, kənd təsərrufatı fəhlələrinin 
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həmkarlar ittifaqı, kəndlilərin qarşılıqlı yardım komitələri və s. yaradılırdı. Kənddə hərbi 
komunizmin qalıqlarının tamamilə aradan qaldırılması, mal dövriyyəsinin yenidən 
qurulması, sovetlərin canlanması və kəndlilərin kooperativləşməsi ilə bərabər, tədricən 
kəndlilərin əsas hissəsinin sosializm quruculuğuna cəlb olunacağını xüsusi vurğulanırdı 
[4.]. 1927-ci ilin əvvəllərinə qəzalarda hakim partiyanın 8 min üzvü, 449 partiya özəyi, 
40 minə yaxın komsomolçu var idi. 1928-ci ilin axırına respublikanın qəza partiya 
təşkilatlarında muzdurlar kommunistlərin 6,6% təşkil edirdi, ümumilikdə isə Azərbaycan 
Komunist Partiyasında  onlar 2,4% təşkil edirdilər. Respublikanın qəzalarında muzdurlar 
arasında hakim partiya təbəqəsi bir faizdən bir az artıq, Bakı və Nuxa qəzalarında isə 
daha çox idi – 6-8%. 1925-ci ilin əvvəllərində Azərbaycanda  135  inzibati dairə  və 1428  
kənd Soveti var idi. Kənd Soveti deputatlarının böyük qismini yoxsul kəndlilər təşkil 
edirdilər. Sovetlərin dirçəlməsi üçün 1926 və 1927-ci illərdə hakimiyyyət yeni seçkilər 
keçirdi. Sovetlərin nüfuzunun artması üçün onların hüquq və vəzifələri  genişləndirildi.  

Azərbaycan K(b)P  MK və MNK-nin 1927-ci ilin  mayında keçirilən  birləşmiş 
plenumu  təkrar seçkilərin yekunu ilə bağlı bildirdi ki, kənd soveti üzvlərinin  ümumi 
sayının 41,3%-ni yoxsul kəndlilər təşkil edirdi, halbuki 1926-cı ildə onlar 28,5% idilər. 
Bu dövrdə ortabablar kəndlilərin 60%-ni təşkil etdikləri halda, kənd sovetlərində onlar 
cəmi 28%-lə təmsil olunmuşdular. Kənddə hakim partiyanın  təsirinin  möhkəmləndiril-
məsi istiqamətində də iş aparılırdı. 1926-1927-ci illər ərzində kənd sovetlərinin tərkibində 
komunistlərin faizi 8,4-dən 10%-ə, komsomolçuların sayı isə 6,5 %-dən 9,3%-ə 
çatdırılmışdıdı. Seçkilər nəticəsində dairə icraiyyə komitələri sədrlərinin  95%-dən çoxu 
hakim partiyanın nümayəndələri oldular [5.]. Muzdurların sayi kənd sovetlərində artırıldı, 
onların sayı 1926-cı ildə 1862-dən artaraq 1927-ci ildə 4577 nəfər oldu. Hakimiyyətin 
dayaqlarından olan  muzdurların hakim partiyaya cəlb edilməsi də davam edirdi. 
Məsələn, əgər 1926-cı ildə onlar bütövlükdə partiyaya daxil olanların 8%-ni təşkil 
edirdilərsə, 1928-ci ildə bu rəqəm artıq 18,6 % idi. Kommunist Partiyası birinci növədə 
partiya özəklərinin gücləndirmək yolu ilə kənddə öz məqsədlərinə çatmağa çalışırdı. 
Sovet dövləti  özünün maliyyə, vergi, icarə, kredit, ticarət, koperativ siyasəti ilə 
hakimiyyətin dayağı sayılan yoxsul kəndlilərə kömək edirdi. 1927-ci ildə yoxsul kəndli 
təsərrufatının 40%-i kənd təsərrufatı vergisi ödənməsindən azad edilmişdi.Yoxsullara 
kredit verilməsi üçün 350 min manat pul ayrılmışdı [6.]. 

Bu dövrdə xüsusi yoxsul kəndli fondları var idi. Bundan başqa ortabab kəndlilərə də 
güzəştlər edilirdi. Vergilərin əsas ağırlığı qolçomaqların üzərinə qoyulmuşdu. 1927-ci 
ildə onlar kənd təsərrufatı vergisinin 32,7%-ni verirdilər. Аzərbаycаn SSR-də dövlət 
аpаrаtındа yеrli kаdrlаrın yеrləşdirilməsi sаhəsində çохlu nöqsаnlаr vаr idi. Ümumittifаq 
Həmkərlаr Ittifаqlаrı Mərkəzi Şurаsının Аzərbаycаnın 8 kооpеrаtiv müəssisəsi və 
sоvхоzundа аpаrdığı аrаşdırmаdаn аydın оlmuşdu  ki, bu müəssisələrin işçilərinin tərki-
bində 1928-ci idə türklər 37,5 % təşkil еtdiyi hаldа, 1931-ci ildə 34% təşkil еtmişlər. О 
dövrdə Аzərbаycаndа  Tоrpаq Kоmissаrlığının 42 işçisindən 17-si, Kоlхоz Mərkəzinin 
49 işçisindən 13-ü, pаmbıq kооpеrаsiyаsının 64 işçisindən 12-si, Təhcizаt Kоmis-
sаrlığının 35 işçisindən cəmi 5-i türk idi. Аrаyışdа qеyd оlunur ki, Zаqаfqаziyа pаrtiyа 
təşkilаtlаrı mili kаdrlаrın dövlət аpаrаtındа sеçilib, yеrləşdirməsi üçün hеç bir əməli 
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tədbirlər görmür.  
YİS-in sonlarında Azərbaycan kəndində kооpеrаsiyаnın müхtəlif fоrmаlаrının tətbiq 

edilir. ÜİK(b)P XV qurultayı (2-19 dekabr 1927-ci il) ən yaxın dövrdə bütün yoxsulların 
və ortababların əksəriyyətini kooperasiyaya cəlb etməyi lazım bildi. Habelə istehlak koo-
perasiyası və kustar-sənət kooperasiyası şəbəkəsinin genişləndirilməsi və möhkəmləndi-
rilməsi nəzərdə tutulurdu. Lakin bu qurultayın qərarlarının “kollektivləşmə kursu” kimi 
şərh olunması onun əsl mahiyətindən daha çox sonrakı təcrübəyə uyğundur. Qurultayda 
kooperasiyanın bütün formalarının inkişafından söhbət getmişdi. Qeyd edilmişdi ki, pers-
pektiv vəzifə olan torpağın tədricən kollektivləşdirilməsi “torpağın yeni texnika ilə təhciz 
olunması (elektrikləşdirmə)” əsasında aparılcaq. Lakin sonradan qurultayın bu müddəa-
ları dəyişdirilərək kollektivləşmənin əsasında maşınlaşdırmanın yaradılması siyasətinə 
üstünlük verildi. Qurultay kənd təsərrufatının kooperativləşməsinə nə vaxt, nə də yeganə 
forma və üsul tərzi təyin etməmişdi, qolçomaq təsərrüfatlarının istismar imkanlarını və 
cəhdlərini iflasa uğratmaq, yaxud məcburi ləğv etməklə yox, onların tədrici məhdudlaş-
ması xətti ilə, iqtisadi üsullarla sıxışdırmağı qərara almışdı. Kənddə və şəhərdə kapitalist 
ünsürlərini sıxışdırmaq  məqsədləri böyük ehtiyatla irəli sürülürdü: “mütləq “ehtimal” 
olunan artımın” mümkün ola biləcəyi şəraitdə, onların nisbi azalmasını təmın etmək. Qu-
rultayda qəti şəkildə qeyd olunurdu ki, kəndlilərin kənd təssərrufatının kollektiv şəkildə 
aparılması ancaq onların bu işə könüllü razılığı ilə baş verməlidir. 1927-ci ildə SSRİ-də 
25 milyondan çox kəndli təssərrufatı var idi. Bu təsərrufatların 66,4% ortabab, 30,3% 
yoxsul, 3,3% qolçomaq təsərrüfatı idi. Bu ildə SSRİ-də 15 min kolxoz var idi ki, bu da 
195 min kəndli təsərrüfatını, başqa sözlə kəndli təsərrüfatlarının 1%-ni əhatə edirdi. Bu 
dövrdə kənddə ortababların xüsusi çəkisi 60 %, yoxsulların 35%, qolçomaqların isə 4-5% 
təşkil edirdi [7.].   

Kənd təssərrufatının inkişafı iqtisadiyyatın inkişafından bütövlüklə geridə qalırdı və 
kənd təssərrufatının əmtəəliyi aşağı idi. 1927-ci ildə satlıq taxılın 1/5 hissəsini qolçomaq-
lar, cəmi 6%-ni isə kolxoz və sovxozlar verirdilər. Azərbaycanda da vəziyyət təxminən 
belə idi. Azərbaycanda taxıl məhsulunun ümumi həcminin 1913-cü ilin səviyyəsinə ya-
xınlaşmasına baxmayaraq, onun şəhər əhalisini təmin edəcək satış hissəsi müharibədən 
əvvəlki səviyyənin yarısını təşkil etmirdi. Əgər respublika sənayesinin (neftdən başqa) 
1926-1928 illərdə məhsul artımı 70% təşkil edirdisə, kənd təssərufatında bu, 6% artmışdı. 
Kənd təssərufatında bölünmə və parçalanma prosesi davam edirdi. 1928-ci ildə Azərbay-
canda 354 min kəndli təsərrufatı var idi, halbuki 1921-ci ildə onlar 300 min idi. 1928-ci 
ilin axırına respublikanın kəndli təssərufatının 80% xırda təsərrüfat idi. 1927-ci ildə yox-
sul kəndli təssərufatları 41,8 %, ortabab kəndli təssərufatları 51,4 %, qolçomaq təsərrüfat-
ları 6,8% təşkil edirdi. Kəndlilərin 15% əkinsiz idi, 37% kəndlinin mal qarası yox idi. 

Dövlətin kənddə işinin əsas həlqəsi kooperativləşmə yolunun təmin edilməsi idi. 
Strateji xətt olaraq, kooperasiya növlərinin inkişafına köməklik göstərmək, şəhər və kənd 
arasında əmtəə əlaqələrinin inkişafı və qüvvətləndirilməsi yolu ilə yeni iqtisadi siyasət 
nəticəsində formalaşmış bazar münasibətlərinin dövlət planlaşdırılması ilə əvəz edilmə-
sini və nizamalanmasını nəzərdə tuturdu. XV qurultaydan 1929-cu ilə kimi ölkədə koope-
rasiyaların sayı ikiqat artmışdı. 1929-cu ildə o, daha çox kütləvi xarakter aldı. Yüksək sü-



 266 

rətlə kredit kooperasiyası inkişaf etdirilirdi. Azərbaycanın kənd yerlərində əmtəə dövriy-
yəsinin ümumi həcmində istehlak kooperasiyasının-Azərittifaqın həcmi 45% təşkil edirdi, 
halbu ki, şəxsi ticarət 27% idi [8.].  

İstehlak cəmiyyətləri üzvlərinin sayı da artaraq, 1927-ci ildə 129 minə çatdı.  Şəxsi 
sektorun dövriyyədən və istehsal sferasından tədricən sıxışdırılması həyata keçirilirdi. 
1929-cu ilin yanvar ayına respublikanın 224 kənd istehlak kollektivlərində 164 minə qə-
dər adam birləşmişdi.  Kənd təsərrufatı kooperasiyası da möhkəmlənirdi. AK(b)P-nin 
1928-ci il 2-6 oktyabr tarixində keçirilmiş altıncı plenumun materiallarına əsasən, əgər 
1924-cü ildə 13,2 min kəndli təsərrufatı birləşmişdisə, 1925-ci ilin oktyabr ayı üçün res-
publikanın kənd təsərrufatı kooperasiya ittifaqı -“Keybirliyi”- 38,5 min təsərrufatı olan 
184 kənd təsərrufatı kooperativini birləşdirmişdi. Lakin bu illər ərzində kənd təsərrufatı 
kooperasiyası həm təsərrufat işlərinə görə, həm də kütlələri cəlb etmə baxımından, öz və-
zifəsini icra etməkdən hələ çox uzaqda idi ki, bunu hakim partiya da etiraf edirdi.Sonra-
dan Azərbaycan kəndində kənd təsərrufatı kooperasiyasının sayı çoxaldı: 1927-ci ilin 
oktyabr ayında 317 kooperativ var idi ki, burada da 100 minə yaxın üzv-Azərbaycan 
kəndli təsərrüfatlarının 29,6%-i cəmləşmişdi. 1928-ci ildə-113 min üzv (32,3%) var idi, 
bu təsərrrüfatlardan 26,6%-i yoxsul, 68%-i ortabab təsərrüfat idi [9.].  

Respublikada kolxozların sayı artırdı: əgər 1927-ci ildə onlarin sayı 3000 təsərrufatı 
birləşdirən 150 ədəd idisə, 1928-ci il üçün onların sayı 4,5 min təsərrufatı birləşdirən 287 
ədəd oldu. Bu, respublikanın bütün kəndli təsərrufatlarının 1,3% və respublikanın ümümi 
əkin sahəsinin 1%-nə yaxın idi.  Bu kolxozlar həddindən artıq xırda (orta hesabla 17 hə-
yət), zəif və əsasən rentabelsiz təsərrufatlar idilər. Onları o qədər gücləndirmək nəzərdə 
tutulurdu ki, hər kolxozda 30-50 nəfər çalışa bilən kolxozçu olsun. 1929-cu ilin mayında 
respublikada 419, həmin ilin iyulunda isə 448 kollektiv təsərrufat var idi (kəndli təsərru-
fatlarının 2,2%-i), onlardan 227-si toz, 220-sı kənd təsərrufatı arteli və biri kommuna idi 
[10.]. 

Bununla bağlı, Azərbaycan K(b)P MK-nın 1929 il iyun plenumu keçən ilin kolxoz 
quruculuğunun xarakterik xüsusiyyəti kimi kolxozların kəndli kütləsinin özfəaliyyəti əsa-
sında inkişaf etdiyini, böyük kollektiv əkinçiliyə keçidin zərurəti ideyasının getdikcə 
daha çox əsas kəndli kütləsinin arasına girdiyini, kolxoza nəinki kasıblar, hətta ortabab 
kütlə tərəfindən də meylin artdığını məmnuniyyətlə qeyd edirdi. 

Bu dövrdə kənddə gedən əsas proseslədən biri kəndli təsərrüfatlaının daha dа хırdа-
lаnmаsı, оnlаrın kəmiyyətcə аrtmаsı idi. İri əmtəə istehsalçılarının хırdа təsərrüfatlara 
parçalanması Аzərbаycаndа dа getmişdi. Аzərbаycаndа kəndli təsərrüfatlarının ümumi 
sayı 1921-ci ildə 300 min, 1926-cı ildə 333 min idisə, аrtıq 1927- ci ildə оnlаrın sayı 394 
minə çatmışdı. 

1927-ci ildə SSRİ-nin beynəlxalq vəziyyətinin pisləşməsi, real müharibə təhlü-
kəsinin yaranması, Kommunist partiyasının və dövlət rəhbərlərinin müharibə təhlükəsi 
haqqında geniş təbliğatı əhalini ölkənin hər yerində ərzaq еhtiyаtı toplaması və ölkədə 
kəskin mal qıtlığı yaranması ilə nəticələndi Taxıl tədarükündəki çətinliklər vəziyyəti daha 
dа аğırlаşdırdı. Stalin ölkədə baş verən böhranın səbəblərini qolçomaqların təxribatı kimi 
qiymətləndirərək, fövqəladə tədbirlərlə bunun qarşısını аlmаğа çalışırdı.  

Elmi Əsərlər 38-ci cild 



Elmi Əsərlər 38-ci cild 

 267

1928-ci ildən еtibаrən Аzərbаycаndа dа torpaqdan istifadənin qaydaya salınması və 
qolçomaqdan аrtıq torpaqların аlınmаsı genişləndi. Qolçomaqlardan аlınmış torpaq yox-
sul təsərrüfatları аrаsındа bölüşdürüldü. Məsələn, 1928-ci ildə Quba qəzasında varlı tə-
sərrüfatların 8459 desyatin, Göyçay qəzasında 1900 desyatin, Gəncə qəzasında 2 min 
desyatinə qədər torpaq qolçomaqlardan аlınıb kəndlilərə paylanmışdı [11]. 1928-1929-cu 
illərdə təşkil edilmiş yoxsul qrupları muzdur-yoxsul qruplarına çevrildi. 1929-cu ilin 
sonu-1930-cu ilin əvvələrində Azərbaycan partiya təşkilatları bu sahədəki vəziyyəti yox-
lamaq və qruplar yaratmaq üçün “ikihəftəlik” keçirdilər. “İkihəftəliyin” gedişində muz-
dur-yoxsul qruplarının sayı artırılırdı. Məsələn, əgər Quba okruqunda 1928-ci ilin avqus-
tunda 48 muzdlu-yoxsul qrupu var idisə, 1930-cu ilin mayında onların sayı 193-ə çatdı. 
1930-cu ilin yazında və qışında Azərbaycanda qolçomaqlara qarşı mübarizə xeyli güclən-
di [12].  Sosialist inkişaf planı üzərində 1927-28-ci illər ərzində аpаrılаn müzakirə və mü-
bahisələr iki yolun mövcudluğunu аşkаrа çıxarmışdı. Birincisi-yeni iqtisadi siyasət qay-
dalarının davamı ilə səciyyələnən iqtisadiyyatın bütün bölmələrinin müntəzəm inkişaf 
yolu idi. Bu, аğır və yüngül sənayenin bir-birilə bağlı, müəyyən dövr üçün mütənasib оp-
timаl inkişafı, kənddə könüllü kooperasiya və хаlqın həyat səviyyəsinin və mədəniyyəti-
nin yüksəldilməsi uğrunda çalışmaq demək idi. İkincisi isə sürətli, zorakı, güc tətbiq еt-
məklə inkişaf yolu idi. Bu yol sənayenin yüksək sürətli inkişafını önə çəkir, kəndin sürət-
lə, zor işlətməklə kollektivləşdirilməsini zəruri və ilkin аddım hesab еdirdi. 

 Zora əsaslanan inkişaf yolunun seçilməsi, kobud və аmаnsız inzibati-аvtоritаr 
idarəetməyə və nəticədə dövlət terroruna gətirib çıxardı. Azərbaycan kəndlilərinin psixo-
logiyasının özəlliyi, milli-dini adətlər də onların həyat tərzinin birdən kəskin dəyişdiril-
məsi sahəsindəki çətinliklərini artırdı. 
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Дж.М.Джафаров 

НАПРАВЛЕНИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ БОЛЬШЕВИКОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассматривается аграрная политика большевиков в Азербайджане в 1920-1930-х гг. 
При этом выделяется три основных этапа в проведении данной политики: 1.Период Военного 
коммунизма и продовольственной разверстки; 2. Новой экономической политики; 3. Коллек-
тивизации. При этом анализируется работа отечественных авторов по данной проблеме 
написанные в годы независимости. 

J.M.Джафаров 

AGRARIAN POLICY OF BOLSHEVIKS IN AZERBAIJAN AFTER FALLING OF THE 
AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC 

SUMMARY 

In article the agrarian policy of Bolsheviks in Azerbaijan in 1920-1930th. Thus is considered 
allocated three basic stages in carrying out of the given policy: 1. The period of Military communism and 
food; 2. New economic policy; 3. Collectivisations. It is thus analyzed domestic authors on the given 
problem the independence written to years. 

Ачар сюзляр: сийасят, коллективляшмя, коммунизм, верэи, кяндли 
Keywords: a policy, collectivisation, communism, the tax, peasants 
Ключевые слова: политика, коллективизация, коммунизм, налог, крестьяне 
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN H.CAVİD YARADICILĞINDA 
İNİKASI 

Məlahət Babayeva1 

Xalqın hansı ictimai-siyasi sistemdə və quruluşda yaşamasından asılı olmayaraq 
onun mənəvi aləmini, fikir və hisslərini, milli xarakterini əks etdirmək, bununla da həmin 
xalqın inkişafına təsir göstərmək bədii ədəbiyyatın ən mühüm vəzifələrindən biridir. Bu 
mənada bədii ədəbiyyat da xalqın bir növ tarixidir. Bədii ədəbiyyat bu tarixi şanlı və 
əyani şəkildə bədii obrazlarla, estetik vasitələrlə əks etdirir. 

1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması milli ədəbiyyatımıza da 
təsir etmiş Əhməd Cavad, Cəfər Cabbarlı, Y.V.Çəmənzəminli, A.Yıldırım və başqaları 
öz əsərlərində milli şüurun oyanmasına, özünüdərkə xidmət edən ideyalara yer 
vermişdilər.  

Bu dövrdə həm çar müstəmləkə siyasətinə, həm də sonralar Sovet totalitar rejiminə 
qarşı qələmi ilə mübarizə aparan, milli düşüncəni, inqilabi-demokratik ideyaları 
ədəbiyyatımızda müxtəlif janr formalarında təsvir edən şairlərimizdən biri də Hüseyn 
Caviddir. Hüseyn Cavid hələ 1915-ci ildə öz uzaqgörənliyi ilə mövcud siyasi psrosesləri 
dəqiq təhlil etmiş və gəldiyi qənaətlərə “Müharibə və ədəbiyyat” məqaləsində belə təsvir 
etmişdi: “...Əvət bu güngü müharibənin hazırlamaqda olduğu zərbə pək qorxunc, pək 
təhlükəlidir. Şu müdhiş inqilabdan heç bir qüvvət qurtulmayacaq. Bütün elmlər, fənnlər, 
umulmaz dərəcədə sarsılacaq, dəyişəcək. Şübhəsiz ki, ədəbiyyat da bu axıntıya 
qapılmaqdan özünü alamayacaq. Bəlkə daha kəskin, daha sağlam addımlarla yüyürəcək. 
Daha doğru, daha mətin bir yol izləyəcək ... və şimdiyə qədər qaraladığımız saçmalar, bu 
günkü (para-tikə, alabəzək) ədəbiyyatımız da büsbütün alt-üst olacaq. Həm də insafsız, 
mərhəmətsiz, etinasız bir surətdə yırtılıb, atılacaq, heyhat!..Son nədamət fayda 
verməyəcək!..” (4:238) 

H.Cavid əsərlərində yaşadığı dövrün ictimai-siyasi və milli-mənəvi problemlərini 
əks etdirmişdi. Şair Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum faciə olan "Şeyx Sənan" 
(1914) əsərində xalqları bir-birinə yaxınlaşdırmaq üçün  ümumbəşəri din məsələsini 
gündəmə gətirmişdir. 

Dramaturq sənət həyatında əhəmiyyətli yeri olan "İblis" (1918) mənzum faciəsində 
"XX əsrin mədəni vəhşiləri"ni İblis xarakterində göstərmiş, insanların həyatını 
zəhərləyən müharibələri lənətləmişdi. 

H.Cavidin əsərləri İslam aləmində və Türk dünyasıında özünün dərin fəlsəfi 
məzmununa, ümumbəşəri ideyalarına, milli xüsusiyyətlərinə görə mühüm əhəmiyyətə 
malik olan ölməz sənət nümunələridir. H.Cavid Şərq xalqları tarixinin müəyyən 
dövrlərini və mühüm mərhələlərini, ayrı-ayrı görkəmli dövlət xadimlərinin, ədəbi 
şəxsiyyətlərin həyatını tədqiq edib işıqlandıran tarixi dramların da müəllifidir. İranda-
Təbrizin “Talibiyyə” mədrəsəsində orta təhsilini, Türkiyənin İstanbul Universitetində isə 
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ali təhsilini alan dramaturq “Səyavuş”, “Xəyyam” kimi tarixi pyeslərini İrandan gələn 
mövzulara, “Topal Teymur”, “Atilla”, “Çingiz”, “Uçurum”, “Afət” pyeslərini isə Turan-
dan gələn mövzulara əsasən yazmışdır. Lakin dilinə və təlqin etdiyi ümumbəşəri 
ideyalarına görə Cavidi ümümtürk şairi adlandırmaq lazımdır. Çünki Səyavuşa qucaq 
açan da ana eli Turandır, Xəyyamı himayə edən də Türk hökmdarları-Alp Arslan, 
Məlikşahdır.  

H. Cavidin Anadolu hərbzədələrinə yardım münasibətilə yazdığı “Hərb və fəlakət”, 
“Dəniz tamaşası”, Kars və Otlu ətrafında səbəbsiz olaraq qətl və yəğma edilənlərə ithafən 
yazdığı “Məzlumlar için”, “Sən nəsin? Kimsin?” deyən ariflərə cavab olaraq yazdığı“ 
İştə bir divanədən bir xatirə”, “Qoca bir türkün vəsiyyəti”, “İsmayıl bəy”, “Türk əsirləri” 
və s. şeirləri ilə də türklərin şanlı tarixinə, milli mənsubiyyətinə aid olub onlara firqələrə, 
təriqətlərə, milli azlıqlara ayrılmayıb ümumislam, ümumtürk bayrağı altında birləşməyi 
təbliğ edirdi. 

H.Cavidə görə qardaşlıq məfhumu hər şeydən əvvəl dildən başlayır. Çünki böyük 
şair elə bir dili istifadə edir ki, onu ortaq türkcənin banisi hesab etmək olar. O, bütün türk 
dünyasının bir-biriylə rahat ünsiyyət qura bilməsi üçün eyni kökə sahib olan türk 
dillərinin ortaq bir dilini yaratmışdı.  

Mustafa Haqqı Türkequl Cavidin istifadə etdiyi dil haqqında belə söyləmişdir: 
"Yaradıcılığının ilk dövrlərində, bilxassə şeirlərində İstanbul şivəsini məharətlə işlədən 
şair, sonralar yaratdığı əsərlərində bu şivəni Azərbaycan ədəbi türkcəsinə 
yaxınlaşdırmağa çalışmış və demək olar ki, bu işdə müvəffəq olmuşdur. Bunun üçün də 
Cavidin türkcəsinə nə tamamilə İstanbul türkcəsi,  nə də tamamilə Azərbaycan ədəbi 
türkcesi demək qabildir. Cəsarətlə deyə bilərik ki, Cavid bu iki türkcə şivə arasında bir 
körpü yaratmış, və bu iki şivə arasındakı məsafəni qısaltmışdır..." (10;53) 

Cavid eşq və gözəllik şairi olaraq XX əsrdə dünyanı bürüyən müharibələrə, 
qırğınlara, insan faciələrinə səssiz qala bilmirdi. Belə bir dövrdə dili, dini, mədəniyyəti və 
tarixi bir olan millətlərin birlik sərgiləməsini, fitnə-fəsadlara uymamasını istəyirdi. 

H. Cavid 1916-cı ildə Anadolu hərbzədələrinə kömək  məqsədi ilə "Hərb və fəlakət" 
şeirini yazmışdı. Böyük fəlsəfi məna daşıyan bu şeirdə Cavid Turanın böyüklüyündən, 
türkün şanlı tarixindən, dünyanı titrədən əcdadların qəhrəmanlığından bəhs edirdi:  

Həp krallar, prenslər, xanlar, 
Ulu şahlar, kibirli xaqanlar, 
Papalar, həp xəlifələr hər gün 
Diz çökərlərdi türkə qarşı bütün. 
Çünki parlardı ərlərin qılıcı, 
Həpsi qartal kibiydi saldırıcı. 
Həpsi bir zevq alırdı qüvvətdən, 
Ululuqdan, müzəffəriyyətdən. 
Bunu gördükdə qomşu devletlər, 
Məmləkətlər, zavallı millətlər 
Həp boyun bükdü, türkə yalvardı. 
Mərhəmət gördü... canı qyrtardı...(2:52-53) 
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Şair bir zamanlar Alp Aslanların Bağdadda xəlifələri, Malazgirttə Diogenleri, bütün 
Avropanı qorxudan Yıdırım Bəyazidlərin şanlı zəfərlərinə şahidlik etmiş türklərin, indi 
fəlakət pəncəsindəki çarəsizliyinə, "bir pənahgah" axtarışına kədərlənirdi. Məzlumların 
fəryadı Cavidi o qədər təsirləndirir ki, bu qırğınları təsvir edərkən şair: 

 " Ah, ölüm ən böyük səadət imiş..." 
-deyərək fəlakətə uğrayan insanların halının nə qədər qorxunc olduğunu izah etmək 

istəyirdi. Cavid köməyə möhtac qardaşlarının vəziyyətini təsvir edərkən insanlarda yalnız 
mərhəmət hisslərini oyatmaq istəmirdi, o, şeirin sonunda yoldaşlarına, “arkadaşlarına” 
kim olduqlarını xatırlamalarını məsləhət görərək: "Yatma artıq, yetər!"-deyirdi.  

 Cavid qardaşlarını sabaha sürətli addımlarla getməyə, mədəniyyət, iqbal 
qazanmağa səsləyirdi. Bu hadisələrə tamaşaçı qalanların "Ayaqlar altında məhv olub 
gedəcək"insanlar olduğunu göstərirdi. Cavidə görə insanlığın, türklüyün qurtuluşu yalnız 
birlikdədir: 

Səni qurtarsa, qurtarır birlik, 
Çünki birlikdədir lakin dirlik!..(2:54) 

1912-ci ildə qələmə alınan "Dəniz tamaşası" şeirində Cavid fırtınalı dənizin 
timsalinda dünyada cərəyan edən fırtınalı hadisələrin mənzərəsini canlı lövhələrlə təsvir 
etməyə çalışırdı. Bu tufanda isə Türk xalqının müdrik oğlu namazında vətəninə xeyr-
dualar verərək heç nədən qorxmur: 

Onca təsiri yoq şu tufanın, 
Parlıyor qəhrəmanca nasiyəsi; 
Oqunur çöhrəsində Turanın 
Şanlı tarixi, keçmiş ənənəsi…(2:57) 

Türkiyə Cümhuriyyətinin Baş Nazirlik Dövlət Arxivləri tərəfindən ortaya çıxarılan 
sənədlərə görə 1910-1922 illəri arasında Erməni şəbəkələrinin etdiyi qırğınlar nəticəsində 
Anadoluda 523 min 955 Türk qətl edilmişdir.  

 Qars, Sarıkamış və Karakurt ətrafında ermənilərin müsəlman əhalisinə etdikləri 
soyqırım sənədində yazılanlar insanı dəhşətə gətirir. Sənədlərdən birinin xülasəsinə 
diqqət yetirək:"Qars Hökumətinin süqutundan sonra Qars, Sarıkamış və Karakurt 
bölgəsində Ermənilərin müsəlman əhaliyə faciəvi zülmlər etdikləri, General Osebyanın 
əmrindəki qüvvətərin bütün bu hadisələrdən məsuliyyət daşıdığı, Qarsda qalan əsgərlərin 
işgəncə ilə öldürüldükləri, Şura qurucularının şəhərdən qovulduqları, ev əşyalarının 
yağmalandığı, zorla pul və mallarının ermənilərə təhvil verdirildiyi; bir çox qariyənin 
basılaraq topa tutulduğu, bəzi kəndlərdə əhalinin ağla-xəyala gəlməyəcək zülmlərlə qətl 
edildiyi; damlara doldurularaq yandırıldığı, süngülərlə qətl edilərək Araz çayına 
töküldükləri, minlərlə heyvan, qiymətli əşyalarının gəsb edildiği, 1918-ci ildən bəri Qars 
böıgəsində qətl edilən müsəlmanların sayının iyirmi beş minə çatdığını bildirən zülmə 
uğrayan bəzi kəndlərin nümayəndələrinin təqdim etdiyi qeyd." (16Ş.1338 (5.V.1920) HR. 
SYS. 2878/30)- (11) 
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Ermənilərin müsəlmanlara etdikləri zülmü və qırğını izah edən digər sənədlərə nəzər 
saldıqda Cavidin və digər Türk qardaşlarımızın nə qədər qanlı hadisələrə şahid olduğunu 
və yaşadığını anlaya bilərik. 

Cavidin Qars və Oltu ətrafında səbəbsiz olaraq alçaqcasına qətl edilənlərə ithafən 
yazdığı "Məzlumlar üçün" şeiri, şairin humanizm fəlsəfəsini və tarixin faciəli səhnələrini 
özündə ehtiva edirdi. "Məzlumlar üçün" şeirində şair bu qədər vəhşiliyi edənlərin heç bir 
dinə etiqad etmədiklərini, hüququ, haqqı müdafiə etmək adıyla insan hüquqlarını ayaqlar 
altına atdıqlarını ürək ağrısıyla ifadə edirdi.  

Cavid bütün dünyanı qanlı kitaba bənzədərək Qarsda, Oltuda edilənlərin onun tək 
bir səhifəsi olduğunu söyləyirdi. Ədalətsizliyin, zülmün hökm etdiyi bir cəmiyyətdə 
Cavid gerçəkləri "əzməyən əzilər" dəyərək ifşa edirdi. 

H.Cavidin bədii-fəlsəfi, ictimai-siyasi fikirlərini əks etdirən möhtəşəm əsərlərindən 
biri də " Qoca bir türkün vəsiyyəti " şeiridir. 

Bu şeir müdrik bir qocanın, fədakar bir müəllimin xalqına, övladlarına xitab olaraq 
söylədiyi bir öyüdü, "bir qayesiz uçurum var, ayrılmır önümdən", "artıq mənə dar gəlir, 
bu əngin üfüqlər" deyən nakam şairin bütün türk xalqına xitab etdiyi düşüncələrinin 
estetik təzahürü idi. 

H. Cavid insanları bir-birlərinə sevgi və hörmət göstərməyi tövsiyə edirdi: "Yer 
üzünü qardaş bilin, insan qanı tökməyin"-deyirdi . 

Cavid Türk millətini hər zaman mərd, vicdanlı, ədalətli olmasını arzulayaraq, 
riyadan, kindən, acizlikdən, qorxaqlıq və bu kimi pis xasiyyətlərdən uzaq olmasını 
istəyirdi:  

Zalımları, cəlladları çeynəyin, hiç qorqmayın, 
Türk milləti, görülməmiş, boyun büksün, yalvarsın. (2:128) 

O, bu şeirində yenə Türklərin şanlı tarixindən, geniş torpaqlara sahib olmasından 
bəhs edir və bunları izah edərkən Türk xalqlarının milli şəxsiyyətini, tarixini bilməsini və 
öyrənməsinin lazım olduğunu dilə gətirirdi: 

Bir millətin tarixidir kökü, yurdu, yuvası, 
Tarixiniz baş ucundan hərgiz əskik olmasın. 
"Altay" dağı, "Makan" çölü, həm də "Yasın " ovası, 
Birər aydın səhifədir, hər türk gərək anlasın.(2:128) 

Şair öz tarixini, keçmişini unudan xalqların ölümə məhkum olduqlarını söyləyərək 
bizim tarixi köklərimizə və milli dəyərlərimizə sahib çıxmamızı lazım olduğunu nəsihət 
edirdi. Cavid Türk xalqlarının yalnız döyüşlərdə deyil, darülfününların, rəsədxanaların 
"günəş kimi" doğulmasında da, elm, təhsil və mədəniyyət sahəsində də həmişə ön 
sıralarda olduğunu izah edir və gənclərimizi Türk xalqının yeni şanlı tarixini yazmağa 
səsləyirdi: 

Əvət, arslan yavrularım! Türk eli həp şanlıdır, 
Elmas kibi ləkəsizdir, saqın, qafil olmayın. 
Əsr, iyirminci əsrdir! Vəzifəsi pək ağır... 

Arş iləri! 
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Qomşular yol aldı, geri qalmayın! (2:129)  
1906-cı ildə "İrşad" qəzetində Salik təxəllüsü ilə yazdığı "Növhə" şeirində də 

Cavidin uzağgörənliyi insanı riqqətə gətirir. "Şımdi maarif əsri, səadət zamanıdır" deyən 
şair insanları milli-mənəvi dəyərlərə sahib çıxmağa və dünyada meydana gələn qlobal 
dəyişmələrdə özünü idrak etməyə, milli mənsubiyyətini unutmamağa çağırırdı. 

Cavid Türk millətinə xidmət göstərən böyük şəxsiyyət İsmayıl bəy Qaspiralıya da 
şeir ithaf etmiş və türklərin adını ucaldan bir türk oğulunu nümunə olaraq göstərmişdir:  

İsmayıl bəy türk yurduna şan verdi, 
Öksüz, ölgün millətinə can verdi. (2:134) 

Onu da qeyd etməliyik ki, Cavidin dünyagörüşündə, əsasən də dil və birlik 
ideyalarının formalaşmasında İ.Qaspıralının çox böyük rolu olmuşdur. Söylədiklərimizi 
görkəmli cavidşünas Azər Turanın qeydləri ilə də əsaslandıra bilərik: “Ümumtürk ədəbi 
dili naminə mücadilənin əsasını Qaspıralı qoymuşdusa, onu yekunlaşdıran, sona çatdırıb 
mükəmməl bir türk ədəbi dilinin bünövrəsini hazırlayan da Hüseyn Cavid olmuşdur.” 
(1:264)   

Görünür məhz belə məziyyətlərinə görə də şair, İ. Qaspiralının getdiyi şərəfli yolu 
nümunə göstərərək, türk millətinə birliyi tövsiyə edirdi: 

Onun məsləki bu idi daima: 
“İşdə birlik; dildə, fikirdə birlik...” 
İş, fikir, dil birliyi, olmayınca, 
Əvət, pək çətindir cihanda dirlik. (2:134) 

Bakıda Nargin adasında "qartalın vəhşi dırnağı" altında əzilən "qəmli könüllər"in 
sahiblərinə-türk əsirlərinə ithafən yazdığı “Türk əsirləri” şeirində şair insanları qardaşlığa 
dəvət edirdi. Boş danışanları, "həmişə qardaşlıq, birlik, birlik" deyənləri indi ər 
meydanına dəvət edirdi: 

Ey türk eli! Ey milyonlar ölkəsi! 
Saqın, duyma nədir bu hal, bu dəhşət; 
Titrətməsin səni şu qardaş səsi, 
Korluq, sağırlıq o da bir səadet!...(2:137) 

Gördüyünüz kimi Cavid burda acı istehzayla, ürək ağrısıyla türk xalqını qardaşlığa 
çağıraraq "Türk əsirləri"ni zülmdən qurtarmağa çalışırdı. 

Ümumiyyətlə Azərbaycan və Türkiyənin-bu iki qardaş xalqın bir-birinə yardım 
etməsi hər zaman gündəmdə olmuş və dövrü mətbuatda da öz əksini tapmışdır. Fikrimizi 
əsaslandırmaq üçün 1915-ci illərdə çıxan qəzetlərimizin fəaliyyətinə nəzər salaq: "Qardaş 
köməyi" qəzeti 10 qəpik qiymətlə təqdim edilmiş (5) (7) və qəzetin satışından 1300 
manat gəlir əldə edilərək, bu pulun hamısı Qars, Ardahan vs. yerlərdə fəlakətə uğramış 
harbzədə müsəlmanlar üçün istifadə edilmişdir. (9) (8) "Qardaş köməyi" qəzetinin 
çıxarılmasından bir müddət sonra, bunu nümunə götürən Bakıdakı Azərbaycan türk 
şairləri də bir araya gələrək, müsəlman hərbzədələr üçün "Qardaş köməyi" adıyla bir 
jurnal çıxarmağı qərara almışdılar. Bu məqsədlə Azərbaycandakı bütün Türk şairləri 
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çağırılmış, bu jurnalda nəşr olunması üçün şeirlərini "Dirilik" və ya "Babayi Əmr" 
jurnallarının idarələrinə göndərmələri istənilmişdir. 

H.Cavid 1922-ci ildə-Sovetlər Birliyinin İslam dini əleyhinə apardığı kəskin işlərinə 
cavab olaraq "Peyğambər" əsərini yazmışdı. Cavid bu əsərində uşaqların dili ilə o dövrü 
belə izah etmişdir: 

Dün bir quş gördüm yaralı, 
Düşmüş yurdundan aralı. 
Dişlərdi köksünü çalı, 
Söylərdi sanki hər halı; 
Vəhşi qartal qıydı bana, 
Vətən! Ah, sevgili ana! (2:195) 

H. Cavid bu əsərində İslam tarixində Cahiliyyə dövrü kimi tanınan həqiqətləri XX 
əsrdə Sovetler Birliyində yaşayan müsəlman xalqlarının halına bənzədərək, tarixi-ədəbi 
körpü qurmağa çalışmışdır. Belə ki, Cahiliyyə dövrünün vəhşiliklərindən bəhs edən 
Peyğəmbər sanki müasir bir insan kimi ictimai-siyasi hadisələri izah edir, əhəmiyyətli 
tövsiyələr verirdi.  

"Peyğəmbər" əsərində şair qardaşlarını öz dinlərinə, milli-mənəvi dəyərlərinə sahib 
çıxmağa səsləyirdi. Çünki irəli getmək üçün çox insan iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş 
digər dövlətlərin mədəniyyətini yüksəktə tutur, ona uyğunlaşmağa çalışır və nəticədə öz 
soykökündən, tarixindən, mədəniyyətindən uzaqlaşaraq başqa xalqa mənsub bir insana 
dönür. Xalqın irəli gedənləri  bu yolu tutduqda isə öz dövlətinin tarixini, mədəni 
dəyərlərini, həm öz xalqına, həm də digər xalqlara təqdim etməyə kimsə qalmır. Nəticədə 
tarix, mədəniyyət, bir sözlə bir xalqı xalq edən prinsiplərin hamısı ortadan qalxır, bu 
zaman həmin millət inkişaf etmiş digər bir dövlətdə sığıntı bir xalq olaraq yaşamağa 
məcbur olur. 

H. Cavid öz ideyalarına sadiq qalaraq 1925-ci ildə iki türk cahangirinin döyüşünü 
izah edən "Topal Teymur" tarixi əsərini yazmışdı. Şair əsərində Teymurun və Yıldırım 
Bəyazidin yalnız gerçək tarixi şəxsiyyətini izah etməmiş, düşmən kəsilmiş iki Türk 
qardaşının bir-birinə qarşı dayanması nəticəsində böyük Turanın uğradığı zərərləri 
məharətlə göstərmişdir. Bu cahangirlər qardaşcasına birlik olub "ucu-bucağı yoq 
məmləkətlər"i idarə etmək yerinə kimin daha güclü və qüvvətli olduğunu dünyaya isbat 
etmək səyindədirlər. Əlbətdə ki, bu din və dil qardaşlarının münaqişəsinə səbəb olan bir 
çox amil də var idi.  Bunlardan ən başlıcası Osmanlı İmperiyasının Avropadakı 
zəfərlərindən narahat olan bir çox Qərb dövlətləri və Əmir Teymurun Şərqi ələ 
keçərdikdən sonra onlara da sıra gəlməsindən qorxan Avropa dövlətlərin cəsusları idi. Bu 
dövlətlər hər iki türk dövlətindən onu digərindən qorumaq üçün kömək istəyirdi və ya 
onun dövlətinin qüvvətli olduğunu söyləyərək ona sığındığını dilə gətirir, hər iki cəbhəyə 
tələ qururdular. Buna İspaniya kralının Teymurun dövlətinə göndərdiyi, "Səmərqənddə 
Teymurun sarayına səyahətin gündəliyi" əsərinin müəllifi olan Rui Qonsales de Klavixo 
və onun kimi öz dövlətlərinə xidmət edən elçilərin səbəb olduqları açıq-aşkar ortadadır.  
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Belə ki, türk imperiyalarından qorxan Avropa dövlətləri nəhayət Teymuru Bəyazidə 
qarşı qoya bilmiş və bu da hər iki imperiyanın böyük zərərlərinə, İstanbul fəthini 
gecikməsinə, Teymur imperiyasının isə parçalanmasına səbəb olmuşdu.  

Cavid Yıldırım Bəyazid və Teymurun sahib olduqları xüsusiyyətləri, özlərinə xas 
idarəçilik prinsiplərini, hətta saray mühitlərini canlı lövhələrlə təsvir etməyə müvəffəq 
olmuşdur. Şair Yıldırım Bəyazidin və Teymurun bir-birilə düşmən olmağa aparan yolun, 
onlarda olan təkəbbür və qürurdan qaynaqlandığını göstərirdi. Əsərin sonunda Cavid 
Yıldırım Bəyazidin dili ilə qardaş qanını tökən döyüşlərin tam mahiyyətini izah edir və 
əsərin bu qisimi ilə bütün Turana öz mesajını verirdi: 

Yıldırım. Düşünəcək bir şey yoq. Əvət, sən qalibsən. Lakin bu qələbə türk əqvamını 
deyil, yalnız fürsət bəkləyən qomşu hökümətləri məmnun etdi. (Acı bir köküs keçirdikdən 
sonra, çoq mütəəssir və şiddətli). Ah, daha doğrusu, İslam aləmini başsız qoydu. (3:302)  

Sənətkar şahid olduğu, eşitdiyi qanlı hadisələrdən təsirlənərək insanları döyüşlərə 
sürüyən İblislərə uymamağı, mərhəmətlə, sülh içində yaşamağı, bir-birinə qarşı 
xoşgörüşlü, anlayışlı olmağı tövsiyə edirdi. Cavidin döyüşdən barışa, parçalanmalardan 
birliyə, qardaşlığa səsləyən əsərləri bəzən hər hansı bir siyasətçinin dövlətinə etdiyi 
xidmətdən daha əhəmiyyətlidir: 

Teymur. Avropalıların dilləri başqa, yürəkləri daha başqadır. Hər halda 
məmləkətimiz asrlanlar yurdu, qartallar yuvası olaraq qalmamalı. Bəlkə dünyada ən 
parlaq maarif və mədəniyyət ocağı, ən zəngin sənaye və ticarət  mərkəzi olmalıdır. Əvət, 
qoy düşmanlarımıiz görsünlər ki, türk evladı yalnız basıb-kəsməkdən deyil, yaşamaq və 
yaşatmaqdan da zevq alır. Yalnız yaqıb-yıqmaq deyil, yapmaq və yaratmaq da bilir. 
Bununla bərabər yapdıqlarımız heç bir şey deyil. Bu, yalnız mədəniyyətə doğru bir adım, 
gələcək için bir başlanğıctır. Bizim başladıqlarımızı gələcək nəsil ikmal etməli. Yalnız 
beş-on şəhər deyil, bütün məmləkət tərəqqi və gözəlliklər için birər nümunə olmalı. Əvət, 
biz təməl daşı atıyoruz. İştə bu təməl üzərində möhtəşəm binalar qurmaq və bu şüarı 
çiçəkləndirmək... ancaq yeni nəslə, ancaq sarsılmaz gəncliyə aiddir. (3:265) 

Şairin Topal Teymurun dili ilə dediyi bu sözlər türkçülüyü təbliğ edən türk 
ədiblərimizdən  Ziya Gökalpın “Türkləri silinməktən qurtaracaq olan “millət” fikridir. 
Türk türkləşdikcə qüvvətlənir” sözlərinin bədii əksidir. (12) 

Təsadüfi deyil ki, ümummilli liderimiz H.Əliyev H. Cavidin məqbərəsinin 
tənətənəli açılışını da məhz oktyabrın 29-u-Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranmasının 73-cü 
ildönümü günü etmişdir. 

Bütün bu deyilənlər H.Cavidin ümümtürk dilinin banisi və ilk təmsilçisi olduğunu 
bir daha sübut edir. Məhz öz ideyalarının-Turanın sarsılmaz təbliğatçısı olan Hüseyn 
Cavid mətin bir şəxsiyyət olaraq Sovetler Birliyinin totalirizmi dövründə sosializmin 
"nailiyyətlər"indən yazmamış, hakim çevrələrdəki ağaları, Stalini tərifləməyi qətiyyətlə 
rədd etmişdi. O, Sovet ideologiyasına xidmət edən əsərlər yazmadığı üçün 1937-ci ildə 
Sibirə sürgün edilmiş, sürgündəykən (1941də) ağır xəstəlikdən vəfat etmişdi. 

Hüseyn Cavid həm çar üsul idarəsinin Azərbaycanda hökm sürdüyü müstəmləkə 
rejimində, həm 1918-ci illər Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə, həm də 
Sovet ideologiyasının hökm sürdüyü və milli qırğınların, dünya müharibələrinin vüsət 
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tapdığı ağır illərdə yaşayıb yaratmışdır. Lakin H.Cavid elə sənətkarlardandır ki, o heç bir 
rejimə kor-koranə boyun əyməmiş, təlqin olunan ədəbi stereotiplərə, çərçivə və qəliblərə 
sığmamış, əksinə sözün, sənətin bütün imkanlarından bəhrələnərək həqiqəti söyləməyə, 
yaşadığı mühitin eybəcərliklərini açıb göstərməyə çalışmışdır və bununla da əbədiyyət 
mənasını verən “Cavid” təxəllüsünün qanuni sahibi olduğunu sübuta yetirmişdir. 

Sevindirici haldır ki, ümummi liderimiz Heydər Əliyevin işıqlı yolunun davamçısı 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev də Cavid irsinin təbliği və 
nümayişinə xüsusi diqqət göstərərək H.Cavid sənətinə ehtiramını daim nümayiş 
etdirməkdədir. İ. Əliyevin 17 aprel 2007-ci ildə H.Cavidin 125 illik yubileyi ilə əlaqədar 
dediyi sözləri şairin ictimai-fəlsəfi görüşlərinə, ədəbi irsinə verilən böyük qiymətin 
göstəricisidir: 

“Hüseyn Cavid XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında misilsiz rol oynamış 
qüdrətli sənətkarlardandır. Öz qaynağını milli mədəniyyətin ən dərin qatından alan 
H.Cavid yaradıcılığı Şərqin estetik fikir tarixi və dünya romantizm ənənləri ilə sıx bağlı 
olmuşdur. 

Azərbaycan poeziyasında fəlsəfi lirikanın təkrarsız nümunələrini yaradan Cavid 
ümumbəşəri problemləri humanizm mövqeyindən işıqlandıran mənzum faciələri və tarixi 
dramları ilə Azərbaycan dramaturgiyasında yeni bir mərhələ açmışdır. Milli bədii 
düşüncə tarixini mövzu baxımından və bir-birindən parlaq xarakterlərlə zənginləşdirən 
Hüseyn Cavid sənətkar şəxsiyyətinin bütövlüyünü nümayiş etdirən ibrətamiz həyat yolu 
keçmişdir. Şairin cənazəsinin uzaq Sibirdən vətəninə gətirilməsi, məzarı üzərində 
məqbərənin ucaldılması adı totarializmin günahsız qurbanlarının rəmzinə çevrilmiş 
Cavidə və  1930-cu illərin represiyalarına məruz qalmış minlərlə Azərbaycan ziyalısının 
xatirəsinə xalq ehtiramlarının təcəssümüdür.” (6:1) 

Fövqəladə təsir qüdrəti ilə fərqlənən böyük Azərbaycan mütəfəkkiri və filosofu 
Hüseyn Cavidin pyesləri bəşəriyyəti fəlsəfi özünüdərkə və idealist dünyagörüşə, əxlaqi 
və mənəvi təkamülə yönləndirməsilə xarakterizə olunur. Ədəbiyyatımızın ən böyük 
filosof-şairlərindən biri kimi şöhrətlənmiş Hüseyn Cavid qələmə aldığı faciələrdə Şərq 
taleyinin müxtəlif ciddi problemlərini qaldırmış, türkçülük ideyalarını təbliğ etmiş, 
ümumbəşəri məsələləri yüksək humanizm mövqeyindən işıqlandırmışdır. 
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M.R.Babayeva 

REFLECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL REPUBLIC ON H.JAVID`S CREATION 

SUMMARY 

İn the thesis its deals with the reflection of national independence ideas on H.Javid`s work at the 
period of when Azerbaijan National Republic was founding. 

М.Р.Бабаева 
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА В ТВОРЧЕСТВЕ 

Г.ДЖАВИДА 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Тезис рассматривает отражение идей национальной независимости в произведениях 
Г.Джавида в период становления Азербайджанской  Демократической Республики. 

Açar sözlər: milli, müstəqillik, Respublika, йазычы, humanizm 
Ключевые слова: национальный, независимость, Республика, писатель, гуманизм 
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Elmi Əsərlər 38-ci cild 

 278 

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN MİLLİ SİYASƏTİ 
(ALMAN ƏHALİSİNİN TARİXİ NÜMUNƏSİNDƏ) 

İkram Ağasiyev1 

Bu il Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyi geniş şəkildə 
qeyd olunur. 20 il öncə – 1991-ci ilin 18 oktyabr tarixində Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyinin bərpası haqqında Konstitusiya Aktı qəbul edildi. Möhtərəm Prezidentimiz 
İlham Əliyev bu tarixi hadisəyə qiymət verərək demişdir: ”İyirmi il ərzində Azərbaycan 
müstəqil ölkə kimi yaşayır. Təbii ki, müstəqilliyimizin bərpası Sovet İttifaqının dağılması 
nəticəsində baş vermişdir. Azərbaycan və bütün başqa müttəfiq respublikalar müstəqil 
olmuşdur. Azərbaycan isə müstəqilliyini bərpa etmişdir, çünki bizim müstəqilliyimizin 
tarixi 1991-ci ildən deyil, 1918-ci ildən başlayır”(1).   

Məlumdur ki, 1918 – ci ilin baharında Сənubi Qafqaz Seymində fraksiyalararası 
ziddiyyətlər daha da kəskinləşdi və bu Cənubi Qafqaz Federativ Respublikasının 
parçalanmasına gətirdi. 28 may 1918-ci il tarixdə Tiflis şəhərində Azərbaycan Milli 
Şurası Azərbaycanın istiqlaliyyəti haqqında Akt qəbul etdi və Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti yarandı. 

Respublikanın mürəkkəb beynəlxalq vəziyyəti, o cümlədən Cənubi Qafqaz 
regionunda baş verən siyasi hadisələr AXC hökumətindən təxirəsalınmadan daxili və 
xarici siyasət konsepsiyasının formalaşdırılmasını diktə edirdi. Əhalinin böyük bir 
hissəsinin azəri türklərindən ibarət olmasına baxmayaraq, statistik nöqteyi-nəzərdən 
Azərbaycan regionun ən polietnik dövləti idi və buna görə dövlət müstəqilliyinin 
möhkəmlənməsində düzgün milli siyasətin aparılması çox böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. 
Milli siyasət sahəsində Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların hüquq və azadliqlarının 
qorunmasına xüsusi diqqət yetirilirdi.Milli azlıqların dini etiqad azadlığının, onların öz 
mədəni və milli xüsusiyyətlərinin inkişaf etdirilməsinin təmin edilməsi gənc 
Respublikanın siyasi kursunun prioritet istiqamətlərindən biri idi. Hələ 1918-ci il 28 may 
tarixdə qəbul edilmiş, 6 maddədən ibarət Azərbaycanın istiqlаliyyəti haqqında Aktın 4-cü 
maddəsində deyilirdi: ”Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti millət, məzhəb, sinif, silk və cins 
fərqi gözləmədən qələmrəvində yaşayan bütün vətəndaşlarına hüquqi-siyasiyyə və 
vətəniyyə təmin eylər”(2,s.10) Həmin sənədin 5-ci maddəsində “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti ərazisi daxilində yaşayan bilcümlə millətlərə sərbəstanə inkişafları üçün 
geniş meydan” verildiyi vurğulanırdı (2, s.10).Azərbaycanda yaşamış alman əhalisinin  
tarixinin araşdırılması göstərir ki, AXC hökuməti öz milli siyasətini İstiqlal  Aktında 
bəyan etdiyi demokratik prinsiplər əsasında  qurmuşdur. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan edilən ərəfələrdə Azərbaycanda ümumilikdə 
15 minə yaxın alman əhalisi yaşayırdı və onların 6 mini 8 koloniyada cəmləşmişdilər. 
Alman koloniyalarının sosial-iqtisadi həyatı ağır durumda idi ki, bu da çar hökumətinin 
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apardığı antialman kampaniyasının və I Dünya müharibəsinin nəticəsi idi. 1918-ci ilin 
baharından alman koloniyalarına qarşı erməni quldur dəstələrinin intensivləşən basqınları 
mayın sonu- iyunun əvvəllərində almanların fiziki cəhətdən məhv olması təhlükəsini 
yaratmışdı (3,v.43).  

1918-ci ilin iyunun əvvəllərində alman əhalisinin AXC-yə münasibətində müəyyən 
inamsızlıq hiss olunurdu. Bu da həm Almaniyanın Gürcüstanda fəallaşması, həm alman 
zabitləri qismində əcnəbi emissarların  koloniyalara gəlişinin artması, eyni zamanda, 
Tiflis dövründə AXC hökumətinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərə bilməməyi ilə izah 
olunurdu. 1918-ci ilin 16 iyun tarixində Gəncəyə köçən AXC hökuməti tezliklə alman 
kolonist nümayəndə heyətini qəbul etdi, onlara kənarda himayəçi axtarmamaq tövsiyə 
olundu və almanların bütün problemlərinin Azərbaycan hökuməti tərəfindən həll 
ediləcəyi kolonistlərin nəzərinə çatdırıldı (3,v.83). 

Tədricən alman əhalisində AXC-yə inam artmağa başladı ki, bu da hökumətin atdığı 
ilk addımlarla və Qafqaz İslam Ordusunun stabilləşdirici fəaliyyəti ilə bağlı idi. Milli 
zəmində baş verə biləcək hər hansı bir toqquşmaya yol verməmək, ölkədə əmin-amanlığı 
qorumaq məqsədi ilə AXC hökumətinin qəbul etdiyi qərarda “milli düşmənçilik və yaxud 
bir sinfi başqasına qarşı qoyan yalançı məlumatların yayılmasını” qəti qadağan edilir, “bu 
qaydanı pozanları ciddi cəza tədbirləri gözlədiyi” vurğulanırdı (3,v.73). Qafqaz İslam 
Ordusu ölkədə əminamanlığın, qayda-qanunun qarantı kimi çıxış edirdi ki, bu da alman 
əhalisinin ürəyincə idi. Arxiv sənədlərindən görünür ki, Qafqaz İslam Ordusu yerli 
Azərbaycan əhalisi ilə yanaşı, alman kolonistlərindən də həm maddi, həm mənəvi dəstək 
almışdır (3,v.25; 4,v.20, 30, 60). 

1918-ci ilin yayında Gürcüstanda hegemonluğa nail olan Almaniya, “alman 
kolonistləri” amilindən istifadə edərək AXC-yə siyasi təzyiqlər etməyə çalışsa da, 
Türkiyənin və Qafqaz İslam Ordusunun sərt mövqeyi nəticəsində geri çəkilməyə məcbur 
oldu. Almaniyanın AXC-yə qarşı imperialist mövqeyinə baxmayaraq, hökumət alman 
əhalisinə qarsı ayrı-seçkilik siyasəti yeritmədi. Çar Rusiyası dövründə bağlanan alman-
milli məktəbləri fəaliyyətə başladı, koloniyalarda kargüzarlığın alman dilində 
aparılmasına icazə verildi. Almanlar Azərbaycan vətəndaşları kimi ölkənin ictimai-siyasi 
həyatında gedən proseslərə cəlb edildilər. Azərbaycan almanlarının Respublikanın siyasi 
həyatında təmsil olunması 20 noyabr 1918-ci il tarixdə qəbul olunmuş “Azərbaycan 
parlamentinin yaranması haqqında” qanunda öz əksini tapdı. Qanuna əsasən, alman 
əhalisi parlamentdə 1 deputatla təmsil olunmalı idi (2, s.13,15). 7 dekabr 1918-ci il 
tarixdə fəaliyyətə başlayan Azərbaycan parlamentində alman kolonistlərini Yelenendorf 
cəmiyyətində yüksək vəzifələrdə çalışmış, kolonistlərin arasında nüfuza malik L.Y.Kun 
təmsil edirdi (5, s.43-52). Demək olmaz ki, Azərbaycanda yaşayan alman kolonistləri 
AXC dövründə heç bir problemlə üzləşmirdilər. Ancaq mövcud olan problemlər siyasi 
motivlərlə bağlı deyildi. Almanların  şikayətlərinin əksəriyyəti qonşu Topal-Həsənli və 
Molla - Hacılı kəndləri ilə mövcud torpaq mübahisələrindən, bəzən isə yerli məmurların 
özbaşınalığından doğurdu (6,v.12). 

Azərbaycan hökumətinin alman əhalisinə diqqəti 9 iyun 1919-cu il tarixdə 
Yelenendorf koloniyasının yaranmasının 100 illik yubileyinin keçirilməsi zamanı bir 
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daha nümayiş olundu Yüksək səviyyədə təşkil olunan yubiley tədbirlərində yerli koloni-
stlərlə yanaşı qonşu kəndlərin və koloniyaların nümayəndələri də fəal iştirak etdilər. 
Yelenendorf rəhbərliyinin adına Bakıdan, Gəncədən çoxsaylı teleqramlar daxil olmuşdu. 
Almanlar üçün ən şərəflisi 9 iyun 1919-cu il tarixdə Azərbaycan Parlamentinin sədri 
Həsən bəy Ağayevdən aldıqları təbrik teleqramı idi. Azərbaycan Parlamentinin Rəyasət 
Heyəti adından yelenendorfluları təbrik edən dövlət rəsmisi “bu balaca mədəniyyət 
ocağına”daha da çiçəklənmə, inkişaf, rifah arzulayırdı (7,v.41). 

Azərbaycan parlamentinin deputatı, Yelenendorf kənd cəmiyyətinin şultsu l.Y.Kun 
100-illik yubileydə etdiyi məruzədə almanların AXC dövrü həyatını xarakterizə edərək 
demişdir: “İkinci ildir ki, Yelenendorf Azərbaycan Hökumətinin hakimiyyəti altında 
yaşayır. Gənc Respublika var gücü ilə çalışır ki, öz vətəndaşlarının rifah halını yüksəltsin 
və onları daha yüksək inkişaf dərəcəsinə qaldırsın. Yelenendorf koloniyası bu vaxtacan 
bu hökumətin himayədarlığını və xeyirxah münasibətini hiss etmişdir. Buna görə 
kolonistlər öz səmimi təşəkkürlərini bildirir və xahiş edirlər ki, gələcəkdə də 
Yelenendorfa və Respublikanın başqa alman koloniyalarına da belə himayədarlıq və 
xeyirxah münasibətin göstərilməsi davam etsin”(7,v.13). 

Beləliklə, nəticəyə gələ bilərik ki, 100 illik tarixi boyu Azərbaycanda mövcud olan 
alman koloniyaları çar Rusiyası dövrü müəyyən güzəştlər və imtiyazlar, yerli əhalinin 
hüquqlarının pozulması hesabına iqtisadi cəhətdən müəyyən nailiyyət əldə etsələr də, I 
Dünya müharibəsi illərində çar hökumətinin başladığı “alman təzyiqinə qarşı kampaniya” 
nəticəsində onların əmlakı talan edildi, təsərrüfat həyatı pozuldu, alman əhalisinin 
mənəvi həyatına “ruslaşdırma” siyasəti ilə ağır zərbələr endirildi. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaranması ilə Azərbaycanda yaşayan bütün azsaylı xalqların, o 
cümlədən almanların da tarixində yeni səhifə açdı. AXC-nin qəbul etdiyi demokratik 
ruhlu qanunlar alman əhalisinə əsl bərabərlik, azadlıq gətirdi, onun milli –mədəni 
dəyərlərinin qorunması, inkişaf etdirilməsinə yeni qüvvə verdi. 1918 -1920-ci illərdə 
Azərbaycanda gedən mürəkkəb, çox ziddiyyətli prosesləri almanlar da azərbaycanlılarla 
bərabər yaşadılar. 23 ay fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq Azərbaycan Cümhuriyyəti 
Azərbaycan almanlarının da yaddaşına əbədi həkk olundu. AXC-nin süqutundan sonra 
alman əhalisi böyük məhrumiyyətlərə məruz qaldı, 1930-cu illərdə bir çox alman 
ziyalıları repressiyaya uğradılar, 1941- ci ildən isə bütün Azərbaycan almanları məcburi  
şəkildə  Sibirə və Orta Asiyaya deportasiya olundular. 

1991-ci ildə Azərbaycan xalqı yenidən dirçələrək öz müstəqilliyini bərpa etdi. Bu 
gün polietnik tərkibə malik Azərbaycan Respublikası AXC-nin demokratik prinsiplərinə 
sadiq qalaraq Azərbaycan türkləri ilə çiyin-çiyinə addımlayaraq eyni məqsədə qulluq 
edən hər bir milli azlığın azad inkişafına zəmanət verir. 
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I. K.Aghasiyev  

THE NATIONAL POLICY OF THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC  
(ON THE EXAMPLE OF HISTORY OF THE GERMAN POPULATION) 

SUMMARY 

The article is about German colonists. German colonists were living in West regions of Azerbaijan. 
Author writes that in 1918-1920 was created Azerbaijan Democratic Republic.  

German colonists had good relations with young state German colonists they were helping 
Azerbaijani and Caucasian Islam Army. Azerbaijan Democratic Republic created good perspectives for 
development of the Germans. In April 1920 Russian Army occupied Azerbaijan and Azerbaijan lost his 
independence. 

И.К.Агасиев 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ (на примере истории немецкого населения ). 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются вопросы образования и укрепления Азербайджанской 
государственности в 1918-1920 гг. и в хронологическом порядке дается анализ основных событий, 
которые произошли в жизни немецких колонистов Азербайджана. Сравнивая жизнь немецкого 
населения в период царской России, автор показывает, что в годы существования АДР немцы, в 
действительности получили широкий простор для экономического, политического и культурного 
развития. В сложной международной ситуации АДР существовала недолго и была уничтожена 
большевистской Россией. За этот короткий, но в то же время славный период истории немецкие 
колонисты были рядом с Азербайджанским народом. 

Açar sözlər: müstəqillik, kolonistlər,Yelenendorf,Qafqaz, İslam Ordusu. 
Ключевые слова: независимость, колонисты, Еленендорф, Кавказ, Исламская Армия. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ТРАНСПОРТА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Телман Айдамиров1 

ХХ век был ознаменован превращением территории АДР в один из важней-
ших геостратегических факторов существенно повлиявший на транспортные 
средства, которые имели значение в ходе военно-политических событий на 
Среднем Востоке. 

28 мая исторический день 1918 года в 19 часов 10 мин в Тифлисе была 
провозглашена независимость Азербайджанской Республики. С первых дней 
задачей государства во главе правительства Ф.Хойского направлялись к 
суверенитету страны и прежде всего Баку. С первых дней стало налаживать 
отношения с Турцией, нашедшее своё доказательство в договоре от 4 июня 1918 г. 
подписанном в Батуми. По договору Турция связывалось оказывать в случае 
возникновения угрозы всяческую помощь, в том числе и военную в соответствии с 
IV пунктом договора. Участвовавшие в переговорах М.Э.Расулзаде и М.Г.Гаджи-
нский, запросили помощи у Турецкого правительства [1.]. 

Формирование нового государства 28 мая 1918 г. Национальным Советом 
Азербайджана было поручено Фатали Хану Хойскому. Обращая внимание на 
развитие всех отраслей народного хозяйства, Правительство Демократической 
Республики в своей внутренней и внешней политики особо уделяло внимание 
транспорту и дорожной отрасли. Подтверждение тому было образование 17 июня 
1918 г. и Министерства дорог, почты и телеграфа – в составе Национального 
Совета, первым министром дорог был назначен Худат Мелик-Асланов.  

С весны 1918 г. началось соревнование в области войны и политики, конечной 
целью которого был Баку, – англичан, турок и немцев [2.]. Высшее командование 
английских войск особо подчёркивало ценность Баку, рассматривая его, как ворота 
в Центральную Азию и Ближний Восток, стремясь не допустить германские и 
турецкие к Баку. 

В Азербайджане с начала 1918 г. все транспортные коммуникации, в 
основном железнодорожные магистрали, были зависимы не только от внешнеполи-
тического, но и внутреннего напряжённого политического противостояния. 

Силы турецких войск освободителей были сосредоточены в районе станции 
Мюсюсли, откуда они повели наступление вдоль железной дороги на Баку. Другие 
части армии из района Геокчая должны были нанести удар в направлении Аксу-
Шемаха и далее на Баку. Южнее Кюрдамира была расположена третья группировка 
турецких войск. До конца войны турки требовали передачи всех железных дорог 
Кавказа в их руки [3.]. Это давало возможность перебрасывать свои войска на Баку, 
в Южный Азербайджан в Иран и на подступы к Средней Азии и Индии. 

                                                 
Telman Sabir oğlu Aydəmirov – t.ü.f.d. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi 
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Действия освободительной Миссии турок встревожили союзников в первой 
мировой войне, немцев, которые принимали меры к тому, чтобы остановить своего 
союзника. В стратегические планы военного командования Германии входил и 
Баку. Летом 1918 г. приступила, по свидетельству Э.Людендорфа, «к подготовке 
атаки на Баку и с этой целью! Отправила кавалерийскую бригаду и несколько 
батальонов» [4.].Истощение горючего вынуждало немцев скорее «организовать 
эксплуатацию железной дороги Баку-Тифлис-Баку, на которой имелся большой 
парк вагонов цистерн. Но основным вопросом во всём этом, конечно было, как  нам 
попасть в Баку» [5.]. 

Не обошлось без столкновений между немецкими и турецкими частями. Один 
из английских авторов писал: «Турецкие и немецкие войска сталкивались во мно-
гих боях, после которых немцы были отогнаны, потеряв много солдат пленными. 
Эти инциденты, имеющие место в июне 1918 г. является одной из самых странных 
интермедий войны, и хорошо освещают значение союза с Германией» [6.]. 

В связи с конфликтом Люндендорф в июне 1918 г. писал Канцлеру Гертнингу 
«Мы не можем отказаться от эксплуатации железной дороги Тифлис-Баку. Здесь 
турки должны нам уступить первое место» [7.]. 

Западная часть железной дороги Южного Кавказа оказалась у германских 
войск. На Тифлисском и других вокзалах были вывешены Германские флаги. 
Железнодорожные станции были заняты немецкими отрядами. 

Двоякая игра Германии не была случайной в Бакинском вопросе. 1918 году на 
российско-германских переговорах в Берлине по Бакинскому вопросу пришли к 
согласию, чтобы на Кавказе третья сторона, т.е. Турция не занимала территорию 
Бакинского уезда, чтобы эта территория оставалась в составе России. В свою 
очередь Россия будет передавать четвёртую часть, нефтедобычи Баку, Германии 
[8.].В июне 1918 г. были развернуты военные действия в Азербайджане в трёх 
направлениях – на Северном Южном, Центральном. 

На Северном фронте бои велись на Губинском направлении, цель была 
удержать в военно-стратегическом отношении Губинский район, и обезопасить 
железнодорожную линию Баку-Петровск. 

На южном фронте бои шли, в Сальянском, Лянкяранском и Астаринском 
районах. Фронт доходил до железнодорожной линии Баку-Джульфа. 

Центральный фронт борьбы, был расположен вдоль линии Южного 
Кавказской железной дороги, Кюрдамир, Аджикабул и др. на Баку прихода 
Турецких войск для защиты коренного населения. Основное внимание большевики 
уделяли центральному фронту. 

Чтобы полностью обладать железнодорожным транспортом Бакинский 
Совнарком 11 июня 1918 г. организовал единое правление Закавказской и 
Владикавказской железных дорог, Южно-Кавказская железная дорога Бакинским 
совнаркомом была объявлена на военное положение [9]. 

Под Карамарьямом, Кюрдамиром, Мюсюсли и Геокчаем в июне-июле 1918 г. 
были развернуты бои между Кавказской Исламской армией и Кавказской Красной 
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армией, состоящая на 70% из армянских национальных частей. В результате 
успехов Кавказской Исламской армии, части ККА были отброшены [10]. После 
войны за Баку 17 сентября 1918 г. правительство с премьер министром Фатали 
ханом Хойским переехало в столицу этим закончилось 4-х месячное двоевластье. 

По особому договору Азербайджан должен был на сумму 1 млн. лир пред-
ставлять Турции нефть, хлопок, шерсть и др. С нефтяными цистернами для Турции 
и Германии, из Баку в Батуми пошли поезда не менее 23 цистерн в день [11.]. 

О беспеременном владении железной дорогой Азербайджана турками Хан 
Хойский писал: «… замечается систематическое вмешательство турецких воинских  
чинов и станционных комендантов в технические и хозяйственные дела и 
распоряжений управления железнодорог, так, например, относительно подачи 
поездов  назначения и отправления поездов, набора воды, мазута и прочего. Кроме 
того станционные коменданты часто обязывают агентов железной дороги, 
совершенно не производительно, но несколько дней держат без движения пустые 
товарные вагоны, под тем предлогом, что воины эти могут понадобиться для 
перевозки войск, подобные действия причиняют огромный материальный ущерб 
доходу железных дорог, т.к приостанавливается товарное движение» [12.]. 

Факт вмешательства в дела правительства германо-турок Хан Хойскому 
пришлось признать публично. Выступая в парламенте, он говорил: «… германцы 
предъявили нам ряд требований: они хотели вмешаться в торговые и 
железнодорожные дела страны» [13.]. 

По условиям Мудросского договора Турция обязывалась вывести свои войска 
из Южного Кавказа, военные силы Албанцы занимали Баку и Батуми, а также 
брали под контроль над всей железнодорожной сетью края. 

У.Черчилль писал: «Программа эта была весьма обширна, она охватывала не 
только уже существовавшие обстоятельства, но прибавляла к ним новые, ещё 
больше, заставляла Англию предпринимать новые шаги интервенции на Кавказе и 
на юге России» [14.]. 

Далее У.Чертилль вспоминает «Британские войска высадились в Батуми и 
быстро занятии Кавказскую железную дорогу от Чёрного моря до Каспийского, 
другими словами, до Баку … Они заняли полосу в 40 миль по линии железной 
дороги … к концу января 1919 г. оказались обладателями одной из самых больших 
стратегических линий в мире, причём оба фронта были защищены морским 
могуществом и Англии на двух внутренних морях» [15.]. 

3 апреля 1919 г. В.Ленин говорил: «Вы знаете, что в Баку нефть у нас отбили 
англичане. Они захватили часть судов на Каспийском море и завладели Грозным, 
мешают нам воспользоваться нефтью. Без топлива же ни промышленность, ни 
железные дороги не могут работать» [16.]. Эти слова насторожила страны Антанты, 
и вынудило их предпринять шаги по предотвращению этой угрозы. 

В августе 1919 г. из Баку были вынуждены эвакуироваться английские войска. 
Желая ещё раз подтвердить правительственный курс, главнокомандующий 

союзными войсками на Южном Кавказе генерал Милье Г.Ф. издал приказ, в 

Elmi Əsərlər 38-ci cild 



Elmi Əsərlər 38-ci cild 

 285

котором говорилось: «… повреждение железных дорог, путей сообщения  мостов, 
военных складов и т.д. будет предано военному суду и наказаны смертной казнью» 
[17]. 

В связи с состоянием железнодорожного транспорта в Азербайджане в тот 
сложный период, политически нестабильны для независимой республики. 
Выводились из строя пути и мосты, отдельные узлы, транспортные единицы. 
Восстановительные работы не приводились ввиду отсутствия ремонтной базы на 
железной дороге Азербайджана, были направлены 21 пассажирских и 39 товарных 
паровозов. В капитальном ремонте нуждались 23 паровоза, в среднем ремонте 39. 
Это была вся тягловая сила на Азербайджанской железной  дороге, железно-
дорожные мастерские Баку выполняли лишь 20% производственной программы 
[18.]. Железнодорожный транспорт был разорен, не хватало топлива, рельс, шпал и 
скреплений. Это был весь технический уровень для того времени. Паровозы были 
маломощными – серии «СД», «Б» и «В». в тот же период паровозные депо Баку, 
Гянджи, Аджикабула и Акстафы свои не исправные паровозы отправляли  в 
Баладжарское депо, которые железнодорожники называли «кладбищем паровозов». 
При таких условиях к 1920 г. на Азербайджанской железной дороге перевозилось 
всего лишь 1,2 млн. т. Грузов [19.].  

Наличных транспортных средств в Азербайджане к 1920 г. не хватало для 
удовлетворения нужд народного хозяйства. К концу года 54% имеющихся в 
республике паровозов были неисправными и требовали ремонта.  Не лучше 
обстояли дела и с вагонным хозяйством. 

Части XI Красной Армии атаковали границу Азербайджана и приступили к 
Бакинской оккупации в ночь с 27 на 28 апреля 1920 г. Под командованием М.Ефре-
мова армия двигалась в составе из четырёх бронепоездов. Оккупационная армия 
высадилась с бронепоезда «Третий Интернационал», заняла станцию Ялама части 
XI Армии заняли станцию Худат, в полночь подошёл к станции Баладжары [20.]. 

28 апреля 1920 г. – бронепоезд «Тимофей Ульянцев» достиг станции 
Кюрдамир и е вечеру занял Евлах – важный узел дорог, связывающий центральные 
районы Азербайджана с Карабахом и Нуха-Закатальской зоной. Недалеко от 
Гянджи был завязан не равный бой. 

1 мая бронепоезд прибыли в Гянджу. Части XI Красной Армии помогали 
вооруженные отряды местных коммунистов и дашнаков в районах Кедабека, 
Далляра и Тауза. 

5 мая бронепоезд «Тимофей Ульянцев» занял станцию Акстафа Пойлу и 
вышел к границе с Грузией. В начале части XI Красной Армии двигавшийся из 
района Аксу-Геокчай, заняли Нуху, а 11 мая достигли Закаталы [21.].  

Правительство независимого, молодого Азербайджанского государства 1918-
1920 гг. из-за промахов во внешней и внутренней политики, не дав должной оценки 
транспорту, осталась между двумя противоборствующими строями: Большевизмом 
и Капитализмом, которые своё главное внимание уделяли нефтяным районам 
города Баку, и в связи с этим придавали огромное стратегическое значение 
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железнодорожному транспорту, не только Азербайджана, но и всего Южного 
Кавказа. 
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ QURUCULUĞUNDA SİYASİ ƏXLAQ 

Ruşan Ruşanzadə 1 

İnsanlara hürriyyət,  
Millətlər istiql!  

M.Ə.Rəsulzadə. 
İNSAN anlayışı bütün maddi-mənəvi inkişafların əsasında dayanmaqla 

ümumbəşəri səadətin ana xəttidir. Tarixən formalaşan imperializm anlayışı isə insani 
nə varsa məhv etməklə insanlığın xarabalığı üstündə nəyin bahasına olursa olsun 
hökmranlığa cəhd göstərməkdir. IX əsrdən başlamaqla XX əsrdə bu mənfur anlayış 
Rusiya imperializmində daha qabarıq müşahidə edilmişdir. Azərbaycan da məhz 
müsəlman milləti olması səbəbindən bu imperializm buxovunda hər növ azadlığını 
itirməyə, xüsusi amansız qəddarlıqlara məruz qalmışdır. Lakin, qədim bəşəri əxlaqa, 
çox minillikli ənənəyə, sivil mədəniyyətə və ilahi mənəviyyata malik olan Azəritürkü-
nün bir millət böyüklüyü özünü göstərdi və Şərqdə ilk demokratik Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti quruculuğu ilə nəticələnən milli azadlıq hərəkatı başladı. Bu hərakat və 
siyasi əxlaq Məhhəmməd Əmin Rəsulzadənin simasında Azərbaycan, Turan, 
bütövlükdə Şərq tarixinə milli dövlətin  şanlı nümunəsi olaraq nəqş olundu.  

Olduqca qürurlu və şərəfli hadisədir ki, müasir Azərbaycan Respublikası, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir və dövlət atributlarımız Cümhuriyyət 
qurucularının yadigarıdır. Hələ 1501-ci ildə Şah İsmayıl Xətainin simasında reallaşan 
Türk-Azərbaycan Səfəvi dövləti Azərbaycan xalqının milli təfəkkürünün, siyasi 
şüurunun, milli-siyasi əxlaqının təzahürü olmaqla şanlı tariximizin zənginliyinin bariz 
nümunəsdir. XX əsrin II onilində Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyəti də xalqımızın  həmin  
milli təfəkkürünün nəticəsi olaraq meydana gəlmişdir. Lakin, I Pyotrun cızdığı planlar 
tədricən ardıcıl olaraq həyata keçirilmiş, 1804-cü ildə Gəncə, 1806-cı ildə Bakı Ruslar 
tərəfindən işğal olunmuş, 1809-cu ildə yaradılan xəritədə Arazın şimalından Azərbaycan 
adı silinmiş, Qafqaziya adı ilə əvəz edilmiş və nəhayət, 1813-cü ildə “Gülüstan”, 1828-ci 
ildə isə Azərbaycan “Türkmənçay” müqaviləsi ilə Fars və Rus şovunistləri arasında 
parçalanmışdır. Bununla belə bu istilaçılıq öz milli təfəkkürünə, milli- mədəniyyətinə 
sadiq bir millətin iradəsini, milli şüurunu sındıra bilməmişdir. 1890-cı ilin Yanvarında 
“Tərcüman”da həmin il Noyabrın 16-da isə “Kəşkül ” dərgisində “Azərbaycanlı” imzası 
ilə məqalələr çap olunurdu. 1891–ci il Mayın 1-də “Kaspi” qəzetində Məhəmmədağa 
Şahtaxtlının “Zaqafqaziya müsəlmanlarını necə adlandırmalı” məqaləsində “bu xalqı 
Azərbaycanlı adlandırmaq” tələbi irəli sürülürdü (1,64). Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin meydana gəlməsində ideya rüşeymləri etibarilə böyük xidmətləri olan iki böyük 
türkçü Mirzə Fətəli Axundzadə və İsmayıl bəy Qaspirallı öz “Tərcüman” məcmuəsində 
“Türkçülüyü” təbliğ edirdilər. XX-əsrin başlanğıcında imperiya əsarətində əzilən Azəri-
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türkünün hüquqlarını müdafiə etmək üçün Əlimərdan bəy Topçubaşov, İsmayıl bəy 
Qaspirallı, Yusif Akçoran, Sədri Məqsudi və Fateh Kərim birgə “Rusya Müsəlmanları 
İttifaqı” adlı partiya yaratmışlar. Məqsəd də əsarət altında inləyən türkləri bir amal 
uğrunda birləşdirib irticaya qarşı mübarizə aparmaq, İmperiya zülmündə əzilməkdən 
xilas etmək idi. XX əsrin əvvəllərində “Türk qanlı, İslam imanlı, firəng qiyafəli” (2,42-
43) ideyası ilə Əlibəy Hüseynzadə  İstanbuldan, Əhmədbəy Ağaoğlu Parisdən Bakıya 
gəlmiş, az müddət öncə Rusiyadan qayıtmış Əlimərdanbəy Topçubaşov da onlarla 
birləşmiş və Bakıda fikir-ideya savaşı üçün əl-ələ vermişlər. “Bu üç görkəmli şəxsiyyət o 
zamana qədər Azərbaycanda hakim olan şiəlik və sünnülük anlaşılmazlıqlarını aradan 
qaldıraraq bütün Azərbaycanlıları “Türkçülük və İslamçılıq” ideyası ətrafında toplamağa 
çalışmışdır” (3.29). Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin quruculuğunda ilkin müşahidə 
edilən siyasi əxlaq məhz bütövlüyə doğru irəliləmə prinsipidir. Cümhuriyyətinin 
meydana gəlməsi zərurətdən doğan bir həqiqət idi. Öncə ona görə ki, mayasında azadlıq, 
istiqlal olan bir xalqın ruhunda daima milli dövlət israrı vardır. Digər bir tərəfdən də 
imperialist çarlığın forma müxtəlifliyi dəyişkən olsa da mahiyyəti dəyişməz olaraq 
istilaçılıqdan, işğalçılıqdan ibarət idi. Türklüyə, müsəlmanlığa tapınan, dünyanın 
qovşağında yerləşən Azərbaycan Rus-xristian imperialistliyi tərəfindən mütəmadi 
təcavüzə məruz qalırdı. Azərbaycan xalqının çəkdiyi müsibətlər, acılar nə qədər 
artırdısa azadlığa, istiqlala qovuşmaq intizarı da bir o qədər şiddətlənirdi. Azadlıq 
ideyasının ümumkütləvi sosial mühitin şüuruna hopması üçün yuxarıda adları qeyd 
edilən fədakar ziyalıların, dövrün elitar təbəqəsinin hərakatı Cümhuriyyət ideyasının 
mövcudluğunu labüdləşdirirdi. Bu öncə əsası Həsənbəy Zərdabi tərəfindən qoyulmuş, 
mətbuat vasitəsi ilə həyata keçirilirdi. “Belə bir vaxtda iki böyük şəxsiyyət Cəlil 
Məhəmmədquluzadə və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Türkçülük və İslamçılıqla müvazi 
(yanaşı R.R) olaraq “Azərbaycançılıq” ideyasını da irəli sürürdülər” (1,63). Səttarxanın 
“Mən və arkadaşlarım özümüzü başqasının bayrağı altında deyil, öz bayrağımızın altında 
görmək istəyirik” ideyaları M.Ə.Rəsulzadnin siyasi görüşlərinə təsir etmişdi və o yaxşı 
bilirdi ki, Çar İmperiyası ilə Şah İstibdad Üsul İdarəsi arasında heç bir fərq yoxdur. Hər 
ikisi də zülümkardır və Azərbaycanı əsarətdə saxlamağa çalışırlar. Onlar bir-birinə 
düşmən olsalar da Azərbaycanın azadlıq hərəkatı, birləşmək imkanı, güclənəndə 
ümumi dil tapıb ikitərəfli işğalçılıq maraqları üçün yaxınlaşa bilərlər. M.Ə.Rəsul-
zadənin İdeoloji qaynaqlarından biri də İslam Şərqində milliyyət şüurunun yaranmasında 
böyük rolu olan, məhşur İslam mütəfəkkiri Şeyx Cəmaləddin Əfqaninin “Milliyyət 
xaricində səadət yoxdur” şüarı və milli birlik fəlsəfəsi olmuşdur. Əsası Əlibəy Hüseyn-
zadə tərəfindən qoyulan, sonralar Ziya Göyalpın davam etdirdiyi “Türkləşmək, İslamlaş-
maq, Müasirləşmək” ideyası da Rəsulzadənin siyasi sistemində əsaslı və həlledici yer 
almışdır. Rəsulzadə yazır: “Mərhum Ziya Göyalpın “TÜRK YURDU”nda dərc olunan 
“Türkləşmək, İslamlaşmaq, Müasirləşmək” məqalələri məni vəcdə gətirirdi... Azərbaycan 
türklüyünün bu istiqlalını tər-təmiz edəcək bayrağı da yaşıl, al və mavi qumaşlardan 
düzəldildi” (2,45).  

M.Ə.Rəsulzadə mühacirətdən doğma Vətənə qayıdır, 1911-ci ilin oktyabrında 
Bakıda Tağı Nağı oğlu, Məhəmməd Əli Rəsulzadə və Abbas Kazımzadə tərəfindən 
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yaradılan “Müsavat” partiyasına üzv olur və onun liderlərindən birinə çevrilir. Qeyd edim 
ki, 1906-cı ildə Gəncədə “Dram cəmiyyəti” adı ilə gizli bir təşkilat yaradılmışdı. 1917-ci 
ilə kimi fəaliyyət göstərən bu təşkilat çarlığın devrilməsindən sonra “Türk Ədəmi 
Mərkəziyyət” adı ilə açıq fəaliyyətə başlamışdır. Nəsib bəy Yusifbəylinin başçılıq etdiyi 
bu partiyanın əsas məqsədi rus məhkumu olan türk ellərinin ərazi muxtariyyatına nail 
olmaq olmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq partiya Gəncədə çox mühüm işlər görürdü. 
1917-ci ilin aprelində Bakıda Qafqaz  müsəlmanlarının qurultayı keçirilirdi. Qurultayda 
“Müsavat”və “Türk Ədəbi Mərkəziyyət”partiyasının birləşdirilməsinin razılığı əldə 
edilmişdir. M.Ə.Rəsulzadə “insanlara hüriyyət, millətlərə istiqlal” ideyası ilə əslində milli 
Azərbaycan məfkurəsinin insani, mədəni və ümumbəşəri mənasını izah edir, onun 
reallığını yalnız və yalnız kamillikdə, elm və maarifdə bilirdi. “Bu vaxtda bizə lazım və 
vacibdir ki, hümmət edib elm öyrənməyə, öyrətməyə və öyrətdirməyə səyi-kuşi qılaq. 
Elmsiz heç bir nöqsanımız götürülməyəcəkdir”(4,15) -deyirdi Rəsulzadə! Məhz, buradan 
bünövrə xarakterli olan başlanğıc elmə, təfəkkürə əsaslanmaq, ümumxalq maarifi 
hərəkatı siyasi əxlaqın ən bariz nümunəsidir. O, Bakıya döndükdən sonra “Osmanlı 
dili” ilə Azəri türkcəsi arasında  baş verən aramsız  münaqişələrə Osmanlı dilində nəşr 
olunan “Şəlalə” dərgisinə yazadığı “Dil ictimai bir amil”, “Yeni dilçilər” və “Türkçülər” 
başlıqlı silsilə məqalələri ilə ictimai mühitə müdaxilə edərək yeni bir “Azəri-türkcəsi”nin 
də meydana gəldiyini bu dilin ümumxalq bir dil olduğunu bəyan etdi və 1915-ci ildə təsis 
etdiyi “Açıq Söz” qəzetini Azərbaycan dilində nəşr edirdi. Rəsulzadə qurulacaq Cümhu-
riyyətin əsasını xalqın öz təbii-milli-mənəvi varlığına əsasən təsəvvür edirdi. 
“Azərbaycanlılar milliyət etibarı ilə Türk, din etibarı ilə İslam, mədəniyyət əsasi ilə 
Şərqlidirlər” deyirdi. Elə bu məfkurə üzrə də Cümhuriyyətin idioloji əsası müəyyənləşdi. 
O, ictimai mühiti özünə cəlb etmişdi və “Müsavat” partiyası “Açıq Söz” qəzeti də onun 
idarəçiliyi altında fəaliyyət göstərirdi. Bu ərəfədə Azərbaycana muxtariyyət yerinə 
məzarıstan verəcəklərini elanedən, cibində V.İ.Leninin imzası ilə təsdiq edilmiş sənədlə 
Türkiyə və Azərbaycan ərazilərində “Ermənistan” yaratmaq xülyasında bulunan 
Şamuyanın başçılıq etdiyi quldurlar “Daşnaq Sütun”la “Bakı Soveti”nin əlbirliyini 
yaratmaqla Bakıda on mindən artıq müsəlman türkünü, Rəsulzadənin dili ilə desək 
“füqəra sinifindən olmaq üzərə minlərcə qadın, çocuq və silah daşımalarına imkan 
bulmayan ixtiyarlar qətl edildi”. 1918-ci ilin Martında Azərbaycanda qətliam törədən rus 
inqilabçılarıbolşeviklər və onların müti kölələri olan erməni qudlurları Rəsulzadənin 
rəhbəri olduğu “Musavat” partiyası binasını və baş redaktoru olduğu “Açıq söz” qəzeti 
redaksiyasının mətbəəsinə od vurub yandırdılar. Ona görə ki, hələ bir il öncə 1917-ci ilin 
Aprel ayında Bakıda toplanan “Qafqaz İslam Qurultayı”nda, həmin ilin Mayında 
Moskvada toplanan “Rusiya Türkləri Böyük Konqresi”ndə Rəsulzadə MİLLİ DÖVLƏT 
tezisini israrla və müvəffəqqiyyətlə müdafiə etmişdi. Bu hadisə türklər arasında onun 
şöhrətini ucaltmış, onu bütün məhkum türklərin rəmzi liderinə çevirmişdir. 1918-ci ilin 
fevralında açılan “Zaqafqaziya Seymi”ndə Qafqazın Rusiyadan ayrılmasını, müstəqil və 
konfederativ bir dövlət olaraq elan edilməsini, müstəqil “Qafqaz dövlətinin Türkiyə ilə 
əlaqələr quraraq Rusiyadan ayrı barış aktını imzalamasını müdafiə edirdi. Bu müdafiə 
mart ayı ərəfəsində öz parlaq nəticələrini verməyə başlamışdı. Azərbaycan xalqının 



 290 

müsəlmanlığı Çar despotizminin və bir qədər sonralar onun başqa bir forması olan 
bolşevizm-in işğalçılıq qərəzini birə-beş artırırdı. İşğalçılıqda məqsəd təkcə Bakı nefti, 
geosiyasi strateji maraqları və bu kimi onlarla amillər deyil, həm də, xüsusilə xristianlıqla 
ziddiyət təşkil edən İslam sivilizasiyası idi. “Əcaba müsəlmanlığın, türk məhəlləsinin 
qəbahəti nədir?! Bu qəbahət rəsmən “Müsavat” firqəsi ilə “Milli Komitə”yə ətf 
olunmuşdu... Fəqət nəticə? On minlərlə müsəlman əmələ (işçi) və fədaisi  məqtul... 
“Təzəpir Məscidi” camiənin minarələri mərmi ilə dəlinmiş, milli təşkilata məxsus 
“İslamiyyə”, xəlq yurdu ilə ilk türk əfkari-ümumiyyəsinin mürəvvəci əfkarı bulunan 
(təfəkkürünə rəvac verən R.R) “Açıq Söz” idarəsini yaxmışdır”(5,33). “Bu vəziyyətdən 
milləti qurtaracaq yeganə bir çarə vardı -TÜRKİYƏ! Ümidlər həp oraya mədfun idi. O, 
qardaş  millət gələcək, bizi düşmən əlindən qurtaracaq. Xəlqin bundan başqa bir ümidi 
qalmamışdır” (5,37-38). Azərbaycanın xilasını təsvir edən Rəsulzadə yazır ki, “Gəncə 
Nuru Paşanı xilaskar bir mələk kimi tələqqi etmişdi. Xalqın kəndisinə yapdığı istiqbal 
Gəncə tarixində görülməmişdi... Nuru Paşa məiyyətindəki ordunun müavinəti ilə bir az 
zaman içərisində Bakı vilayətindən maəda, bilcümlə Azərbaycanda tamam təmin edildi... 
Altı ay xuni-cigər yeyən əhvali-islamiyyəsinin üzü gülüyor. Qurban bayramı kimi məsud 
bir gündə Bakı təkrar kəndi sahiblərinin əlinə keçiyor”. Həmin vaxt İstanbulda Avropa 
dövlətlərinin iştirakıyla keçirilən konfransda Azərbaycandan olan nümayəndə heyətinə 
başçılıq edən Rəsulzadə xatırlayır: “Ənvər Paşa Həzrətləri telefon edyorlardı -ƏMİN 
BƏY BAKI ALINDI! Bu qısa xəbərin məndə tövlid etdiyi (yaratdığı R.R.) təsiri təsvir 
edəməm, o təsiri hələ unudamıyorum” (5,42).  

Nəhayət, 1918-ci il 28 may İstiqlal Bəyannaməsi ilə Şərqdə ilk demokratik dövlət 
olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün dünyaya elan olundu və 1918-ci ilin Dekabrın 
7-də Azərbaycan Parlamentinin açılışında söylədiyi nitqində Rəsulzadə demişdir: “Sağ-
dan bizə deyirlər ki, Azərbaycançılıq şüarı ilə siz müsəlmanları parçalayırsınız, 
Türkçülük bayrağı qaldırmaqla siz İslamın əsasını sarsıdırsınız. Soldan isə bizi 
məzəmmət edirlər ki, Azərbaycan muxtariyyatını tələb edərək biz vahid demokratik 
cəbhəni  yaradırıq... Müsəlman partiyaları arasında Azərbaycan ideyasında fikir ayrılığı 
yoxdur. Xalqın şüurunda Azərbaycan ideyası artıq möhkəmlənmişdir...”(6). Cümhuriyyət 
quruculuğundakı hadisələr zaman etibarilə qısa olsa da məna etibarilə böyük və 
qanyaddaşına çevrilən dəyərlər kimi tariximizdə şanlı səhifələr yaratdı. Bu Cümhuriyyət 
qısamüddətli fəaliyyətində bütün TURAN və ŞƏRQ aləminə nümunə olacaq bir irs 
qoymuşdur. Rəsulzadənin fikrilə desək Azərbaycan Avropada tanınan, yeganə bir İslam 
mövcudiyyəti idi. Bu yeni türk hökuməti, eyni zamanda bütün  aləmi-İslamda ilk dəfə 
təşəkkül etmiş bir cümhuriyyət idi” (5,57). Hətta həqiqət  naminə qeyd etmək lazımdır ki, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Türkiyə dövlətçilik tarixində  də yeni bir siyasi şüurun 
formalaşmasına nümunə olmuşdur. Rəsulzadə “Əsrimizin Siyavuşu” əsərində qeyd etdiyi 
kimi Turançıliq, Türkçülük ədəbi məsləki Türkiyə ilə Azərbaycanı bir-birinə bağlayan ən 
davamlı bir bağ, mətanətli bir ip idi. Turançılıq, “Türkləşmək, İslamlaşmaq və 
Müasirləşmək” şüarını yaratmışdır. İstanbul vətəndaşları bu şüarı nəzəri bir surətdə 
yaymaqda ikən Azərbaycan turançıları bunu siyasi bir fəlsəfə qəbul edərək qurduqları 
siyasi bir partiyanın prinsipi qəbul edir. Başqa tərəfdən Rəsulzadə rus despotizminin iç 
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üzünü açıqlayaraq bolşevik inqilabının mahiyyətini və nəticəsini bəyan edərək yazırdı: 
“İnqilab dünyanın altıda birini tutan Rusiya yaratmaqlamı müvəzzəf idi? Qətiyən deyildi. 
İfrata varan sinif hürriyyətləri əlbəttə ki, təqyid olunacaq və mötədil bir şəklə 
gətiriləcəkdir. Çünki, hürriyyətin bu şəkli hüriyyət deyil bir afətdir” (5,41). Rəsulzadənin 
inqilabı bu cür qiymətləndirməsinin özü də ifrat və təfriti tənzimləyən siyasi əxlaq 
nümunəsidir. Yeri gəlmişkən bu inqilabın hansı əsaslar üzərində baş verməsini, xüsusən 
inqilab lideri olan Leninin siyasi əxlaqsızlığı və bolşevik hökümranlığı ilə bütövlükdə 
müsəlman şərqinin siyasi əxlaqsızlıqla üzləşdiyini siyasi məntiqlə göstərən Rəsulzadə 
yazır: “Petroqratda hökuməti əldə edər etməz Lenin bütün cahan müsəlmanlarına xitabən 
bir bəyannamə nəşr eyləmişdi. Bu bəyannaməsində o, əsarət altında bulunan Şərqə 
“peyğəmbər”anə bir əda ilə hürriyyət və istiqlal vəd ediyordu. Bu bolşeviklərin daha 
mövqelərini təmin etmədikləri ilk günlərdə idi. Fəqət bolşevik hakimiyyəti təqviyyə (güc) 
bulduqca sözlə işin nə dərəcədə təvafüq etmədiyini (uyğun olmadığını R.R.) bir dəfə 
daha təhqüq etdi. Təyini müqəddarat haqqı hər kəsin deyil ərbabı-səyindir deyə ortaya 
yeni təfsirlər çıxdı. Azərbaycan muxyariyyəti demokratiyasinin deyil, “xanların”, “bəylə-
rin”, “ağalarındır” deyə iddia dəyişdi. Lenin mərkəzdə mövqeyi möhkəmlndirdikcə 
vilayətlərdəki həvarisi (köməkçiləri) həman mərkəziyyətçi və “böyük rusiyaçı” şəkil və 
simasını almaya başladı” (5,31-32). Rusyanın yaratdığı belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda 
durum olduqca ağır və ziddiyyətli olduğundan hadisələri idarə etmək çox çətin idi. Lakin 
hər bir məqamda müdrik və mətanətli olan  Rəsulzadə baş verən hər şeydən məlumatlı 
idi, olayları nəzarətdə saxlayırdı.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti quruculuğundakı siyasi əxlaq əsas etibarilə  dörd 
sütundan ibartədir. 1.İdeoloji. 2.Milli. 3.Elmi-ədəbi. 4.Siyasi. İdeoloji istiqamətdə əsasən 
dil və din problemləri qoyulmuşdur. Rəsulzadə gözəl bilirdi ki, dil siyasəti Rəsulzadə 
ideologiyasının ən ciddi bir qayəsidir. Fizulinin təsirilə əbədi abidələr yaradan Şah 
İsmayıl Xətainin Azərbaycan dilini “Türk-Səfəvi-Dövləti”nin rəsmi dili elan etməsinə 
işarə edən Rəsulzadə ana dilin müqəddəsliyini uca tutmaqla Şah İsmayıl Xətai irsinin 
daşıyıcısı, onun layiqli ardıcılı olaraq bu dili Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi 
dili elan etmişdir. Bu əsala demək olar ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyət quruculuğundakı 
siyasi əxlaq nümunələrindən biri də “Azərbaycan Klassik Ədəbiyyatı”nı milli ideolo-
giyanın özülü kimi qəbul edilməsi prinsipidir. Elə bu zəminlə də millətin bir daha mədəni 
özünəqayıdışı, mənəvi özünüdərki və milli özünütəsdiqi üçün “Türkü kəndi “Sədi” 
sindən, kəndi “Tolstoy”undan məhrum etmək olmaz. Türk kəndi Nizamilərini, 
Nəsimilərini, Fizulilərini, Nəbatilərini, Seyyidlərini, Sabirlərini, Cavidlərini, Cavadlarını 
öyrənməlidir” (5,17) -deyirdi Rəsulzadə. 

Rəsulzadənin siyasi sistemi İNSAN və insan azadlığı üzərində qərarlaşır. Bu azadlıq  
əsasən beş xüsusda müəyyənləşir. 1.Fikir və söz azadlığı. 2.İdeya və mətbuat azadlığı. 
3.Cəmiyyət və ictimi birliklər, təşkilatlar azadlığı. 4.Vicdan azadlığı. 5.Şərəf, can, 
mülkiyyət müdafiə və mühafizə azadlığı. Azadlıq uğrunda hərakata qalxan Rəsulzadə 
Şərqin taleyində mühüm rol oynayan bir lider haqqına malikdir. O, azadlığı və istiqlal 
uğrunda təkcə sadə bir imperiya ilə ideya mübarizəsi etmir, həm də elə bir imperiya ilə 
mübarizə edirdi ki, son dərəcə amansız, əxlaqsız, şüarı ilə ziddiyət təşkil edən canilər, 
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terroristlər imperiyası. Necəki, Rəsulzadə qeyd edirdi. “Bolşeviklər qorxunc ideya ilə 
silahlanmışdılar. Proletar və fəhlə-kəndli hakimiyyəti adı altında gizlənib özlərininin 
hegomonluqlarını yaradırdılar. Belə mənfur sifətlərə malik Bolşevik despotizminin 
müqabilində müdafiə və mübarizə metodları arasında ən zəruri amil kimi maariflənmə 
pirinsipi irəli sürən Rəsulzadə deyirdi: “Camaatı ayıltmaq, onu dərrakəli etmək üçün nə 
lazımdır? MAARİF, MAARİF, MAARİF!” (4,151). Məhz bu ideya zaman-zaman bəşər 
mədəniyyətini yüksəldən dahi şəxsiyyətlərə xas olan siyasi əxlaq və əxlaqi ardıcıllıq idi. 
Rəsulzadə Maarif prinsipini irəli sürməkdə əslində ən böyük mübarizə metodu seçmişdi. 
Belə ki, işğalçılığın ən dəhşətli forması şüurun işğal olunmasıdır. Ona görə də Rəsulzadə 
maarif prinsipilə xalqın şüurunu işğaldan qorumağa nail oldu. Əslində məntiqi güc 
tükənəndə zor mövcud olur. Buna görə də Azərbaycandakı ideya mübarizəsində məğlub 
olan imperializm, son tədbiri kimi zorakılığa əl qoydu və bunu müxtəlif formalı 
istilaçılıq, qətliam, represiya və terrorlar şəklində davam etdirdi. Belə qənaət hasil olur ki, 
Rəsulzadə irsi olduqca çoxşaxəli, naməhdud və əbədiyaşardır. Onun təsir sferası təkcə 
TURANı deyil bütün ŞƏRQ-i əhatə edir. Azərbaycan istiqlalı, Azərbaycan milli 
suverenliyi onun düşüncə mərkəzidir. Rəsulzadəyə görə milliyyət müəyyən şərtlər və 
hadisələr nəticəsində vücuda gəlmiş statik bir varlıqdırsa, millət bu statik varlığın 
şüurlaşan fəal bir şəklidir. Elə buna görə də onun fəlsəfəsi Vətən-Millət fəlsəfəsidir. 
Rəsulzadəyə görə Vətən, yəni Azərbaycan və “Azərbaycançılıq” istiqlal idyologiyasıdır. 
O, “Milli Əxlaq” (1952) məqaləsində milli birliyin qorunmasını milli əxlaqın başlıca şərti 
hesab edərək yazır: “Azərbaycan dövrü-istiqlalına bolşeviklər “Musavat” dövrü deyirlər. 
Fəqət xalq buna AZƏRBAYCAN dövrü deyir... Xalqın düşüncəsində AZƏRBAYCAN 
məfhumu coğrafi bir mənadan ziyadə fikir və əməl şəklində təcəssüm ediyor. İstiqlal 
xaricində onun üçün bir AZƏRBAYCAN yoxdur” (5,95). Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin qurulmasındakı siyasi əxlaq xalqın və dövrü elitanın milli 
mənəviyyatından, milli təfəkküründən və milli özünüdərkindən doğulan siyasi əxlaqdır. 

Sonda qeyd etmək istərəm ki, Rəsulzadənin öz əlləri ilə düzəltdiyi üç rəngli 
bayrağımız bu gün Avropa Şurasının, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, İslam Konfransı 
Təşkilatının binası üstündə ucalırsa, bu, Xalq Cümhuriyyət qurucularının Xalqımıza, 
Vətənimizə bəxş etdiyi ən böyük şərəf və milli–şəxsiyyətdir. Eyni zamanda misilsiz bir 
siyasi əxlaq nümunəsidir. 
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Р.А.Рушанзаде 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ В ПЕРИОД АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕЗЮМЕ 

Современная Азербайджанская Республика, руководствуясь идеями гуманизма Азербайд-
жанской Демократической Республики, является наследницей всех государственных атрибутов 
АДР. Политическая этика и нравственность, которая прослеживалась в период АДР, являются 
основными принципами современного Азербайджана. Политическая система АДР, созданная 
М.Э.Расулзаде, основана на свободе личности, и эту свободу можно определить пятью 
особенностями: 1. Идея и самовыражение свободы; 2. Свобода совести; 3. Свобода слова и печати; 
4. Свобода обществ и организаций; 5. Свобода защиты чести, собственности и физической 
неприкосновенности. 

R.A.Rushanzade 

POLITICAL MORALS IN THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC 

SUMMARY 

The modern Azerbaijan Republic, being guided by ideas of humanism of the Azerbaijan 
Democratic Republic, is the successor of all state attributes АDR. Political ethics and morals which was 
traced in АDR, are main principles of modern Azerbaijan. The political system ADR created by 
M.E.Rasulzade, is based on a personal freedom, and this freedom can be defined five features: 1. Idea and 
freedom self-expression; 2. The Freedom of worship; 3. The Freedom of speech and the press; 4. 
Freedom of societies and the organisations; 5. Freedom of protection of honour, the property and physical 
inviolability. 

Ачар сюзляр: азадлыг, мцлкиййят, етика, яхлаг, идейа 
Key words: Freedom, the property, ethics, morals, idea 
Ключевые слова: свобода, собственность, этика, нравственность,идея 
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ZAQAFQAZİYA SEYMİNDƏ AZƏRBAYCAN FRAKSİYASININ FƏALİYYƏTİ 

Rəşad Rüstəmov1 

1917-ci il oktyabrın 31-də bolşeviklərin rəhbərlik etdikləri Bakı fəhlə və əsgər 
deputatları Soveti özünü Bakı quberniyası və Dağıstan ərazisində qanunverici və inqilabi 
hakimiyyət elan etdi [4]. 

Lakin bu hakimiyyət real deyildi. Digər hakimiyyət təsisatları (İctimai təşkilatların 
icraiyyə komitəsi, Şəhər duması) hələ də mövcud idi.  

Azərbaycanın milli siyasi liderləri getdikcə daha aydın dərk edirdilər ki, 
hakimiyyəti ələ keçirən bolşeviklər və onların yaxın müttəfiqləri Azərbaycana muxtariy-
yat verilməsi üçün islahatlar aparmaq fikrində deyillər.  

Müəssislər Məclisinin çağırılması ideyası ilə öz hakimiyyətinə qanuni xarakter 
vermək istəyən Xalq Komissarları Soveti 1918-ci ilin noyabrında Ümümrusiya Müəs-
sislər Məclisinə seçkilərin keçirilməsi haqqında qərar qəbul etdi. 

1918-ci il yanvarın 3-də Ümümrusiya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qəbul etdiyi 
“Zəhmətkeş və istismar olunan xalqın hüquq bəyannaməsi”nə görə Müəssislər Məclisi 
Xalq Komissarları Şurasının dekretlərini təsdiq etməli və bununla öz vəzifəsini bitmiş 
hesab etməli idi. 
Bütövlüklə Azərbaycannın milli partiyaları Cənubi Qafqaz üzrə səslərin 37,7%-ni 
qazanmış, bunun isə 67%-i Müsavatın payına düşürdü. (Sonrakı yerləri tutan Müsəlman 
sosialist bloku - 17,2%, menşevik-hümmətçilər 9% və İttihad - 7,2% səs qazanmışdılar). 
Bu göstərici Müsavatın milli partiyalar arasında siyasi liderliyin bariz nümunəsi idi. 
Maraqlıdır ki, digər partiyalar əsasən Azərbaycanın müəyyən bölgələrində üstünlük 
qazanmışdılarsa da (məsələn, sosialistlər əsasən Azərbaycanın qərb bölgələrində. İttiha-
dçılar isə Bakı quberniyasında), Müsavat partiyası demək olar ki, əksər bölgələrdə eyni 
nəticələr göstərmiş yeganə siyasi partiya olmuşdu. Məlum olduğu kimi, Müəssislər Məc-
lisi seçkilərin keçirilməsi qaydasına görə Cənubi Qafqaz bir seçki dairəsi təşkil etmiş və 
bir deputatın seçilməsi üçün  62044 seçici səsi zəruri idi. Bu sistemə əsasən gürcü menşe-
vikləri 11, Müsavat partiyası 10, daşnaklar 9, Müsəlman sosialist bloku 2, menşevik-
hümmətçilər, bolşeviklər, eserlər və İttihad 1 yer qazanmışdı (1917, 24 dekabr) [9].  

1918-ci ilin yanvarın 12-də Zaqafqaziya Komissarlığının Müəssislər Məclisinin 
dağılmasından sonra diyarda yaranmış yeni siyasi şəraiti qiymətləndirən qanunvericilik 
səlahiyyətlərinə malik olan yerli idarəetmə orqanının-Parlamentin çağırılması haqda 
qərar qəbul etdi. 23 yanvar 1918-ci idə Cənubi Qafqazdan Müəssislər Məclisinə seçilmiş 
deputatların müşavirəsində bu məsələ müzakirə edildi və Seymin formalaşması haqqında 
vahid mövqeyə gəlindi. N.Çxeidzenin rəhbərliyi altında Seymin çağırılması üzrə 
Müvəqqəti büro yaradıldı. 
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Lakin Cənubi Qafqazdan və Qafqaz Ordusundan seçilən deputatların sayı qanun-
vericilik orqanın yaradılması üçün kifayət olmadığından seçilən deputatlar öz iclaslarında 
seçki limitinin 63 mindən 20 minə qədər azaldılması haqqında qərar qəbul etdilər. Bu 
Seym üzvlərinin sayını üç dəfə artırmağa imkan verdi. Yeni yaradılmış qanunvericilik 
orqanına Müəssislər Məclisinə seçkilərdə məblubiyyətə uğrayan partiyaların nümayən-
dələri də daxil edildi. Yeni yaradılan qanunvericilik orqan Zaqafqaziya Seymi adlandı-
rıldı. Seçki qaydalarında edilən dəyişikliklər Zaqafqaziya Seyminin deputatlarının sayının 
120 nəfərə çatdırdı (1918,8 fevral) [5]. 

Cənubi Qafqazda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalardan yalnız bolşeviklər Seymin 
çağırılmasını diyarın Rusiyadan ayrılması cəhdi kimi qiymətləndirdirərək onun işində 
iştirak etməkdən imtina etdilər.  

Seymə qarşı siyasi ideologiya vasitələri ilə mübarizə aparmaqla kifayətlənməyən 
bolşeviklər papalel dövlət orqanlarının yaradılmasını sürətləndirdilər. Seymə qarşı zorakı 
üsullara əl atan S.Şaumyanın başçılıq etdiyi bolşeviklərin qanunverici orqanının 
fəaliyyətə başladığı gün Tiflisin Aleksandropol bağında qanunsuz mitinq təşkil etməsi 
polislə əhali arasında qanlı toqquşmaya səbəb oldu. Buna görə Cənubi Qafqazın 
hakimiyyət orqanları Şaumyandan 24 saat ərzində diyarı tərk etməyi tələb etmiş, lakin o 
bundan imtina edərək öz qanunsuz fəaliyyətini davam etdirmişdi. 

1918-ci il fevralın 23-də açılan Zaqafqaziya Seymi faktik olaraq 4 milli fraksiyadan 
ibarət idi. Gürcüstandan Rusiya sosial-demokrat partiyasının yerli təşkilatı, milli 
demokrat və sosial-federalist partiyaları 32 deputatla, Azərbaycandan 30 deputatla təmsil 
edilmiş Müsavat partiyası və onunla birgə çıxış edən bitərəflər qrupu, 7 deputatla təmsil 
edilmiş müsəlman sosialist bloku, 4 deputatla təmsil edilmiş menşevik-hümmətçilər 
partiyası, 3 deputatla təmsil edilmiş Rusiyada müsəlmanlıq İttihad partiyası, ermənilərdən 
27 depütatla təmsil edilmiş erməni sosial-inqilabçılar Daşnaksütün partiyası, erməni xalq 
azadlıq partiyası təmsil edilmişdilər.  
Beləliklə Azərbaycanın nümayəndələri Seymdə 44 yerə malik idilər [1].  

Zaqafqaziya Seyminin deputatları milli mənsubiyyətlərinə görə Azərbaycan, rus, 
erməni və gürcü fraksiyalarına bölünürdülər. Azərbaycan fraksiyasına Müsavat partiyası, 
gürcü fraksiyasına gürcü menşevikləri, erməni fraksiyasına Daşnaksütün partiyası, rus 
fraksiyasına isə sosialist-inqilabçılar partiyasınvn Qafqaz vilayət komitəsinin nümayən-
dələri başçılıq edirdilər. 

Zaqafqaziya Seyminə daxil olan azərbaycanlı deputatlar milli - ərazi muxtariyyəti 
əsaslarında Cənubi Qafqazın dövlət quruluşunun müəyyən edilməsini, təzminatsız sülh 
müqaviləsinin bağlanmasını seymin əsas vəzifəsi hesab edirdilər. 

Seym özünün ilk iclasında Cənubi Qafqazın ümumi seçki qanunu əsasında seçilmiş 
nümayəndələrinin bütün Rusiyanın Milli Məclisinə səsvermə yolu ilə seçilmək hüququna 
malik olması haqqında qərar qəbul etdi. Bununla Cənubi Qafqazın milli təşkilatları 
Oktyabr çevrilişinə müvəqqəti hadisə kimi münasibət bəslədiklərini bildirdilər.  

Seymin Azərbaycan, erməni və gürcü millətlərini təmsil edən üç nəfərdən ibarət 
rəhbərliyi seçildi. Həsənbəy Ağayev Azərbaycan fraksiyası adından bu rəhbərliyə daxil 
edildi. 
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Zaqafqaziya Seymi tərkibində mətbuat, sülh, şəhərlərarası, təsərrüfat üzrə 
sərəncamlar, aqrar, müdafiə, fövqaladə tədqiqat, milli işlər üzrə, ərzaq, fəhlə, maliyyə 
komissiyaları, ərazi təyinatı üzrə və sülh bağlanması üzrə xüsusi komissiyalar təşkil 
edildi.  

Lakin reallıqda aparıcı siyasi partiyalar arasında məhsuldar əməkdaşlıq alınmadı. 
Ən kiçik məsələlrin müzakirələri vaxtı iftilaxlar yaranırdı ki, bu da Seymin fəaliyyətinə 
öz mənfi təsirini göstəriridi. Hətta Seymin qarşısında duran əsas məsələlrin-aqrar və milli 
məsələlərin müzakirəsi vaxtı belə birgə məhsuldar fəaliyyət göstərmək mümkün olmadı.  

Zaqafqaziya Seyminin milli fraksiyalarına rəhbərlik edən siyasi partiyaların aqrar 
problemin həllinə münasibəti vacib məsələ idi 

Aqrar problemlərin həllini sosialist-inqilabçılar torpağın torpaq komitələrinin 
mülkiyyətinə verilməsində - sosiallaşmasında görürdülər. 

Menşeviklər də həmçinin mülkədarlardan torpağın müsadirə edilməsinə tərəfdar 
çıxsalar da, aqrar məsələnin torpaq üzərində mülkiyyət hüququnun bələdiyyə orqanlarına 
verilməsi yolu ilə həllinə tərəfdar çıxırdılar.  

Sosial-inqilabçılar Daşnaksütün partiyasının 1907-ci ildəki qurultayında qəbul 
edilmiş proqramında torpağın milliləşdirilməsi tələbi irəli sürülürdü. 

Torpaq məsələsində Müsavat partiyasının proqramı Daşnaksütün, sosialist-
inqilabçılar, və gürcü menşeviklərindən fərqli olaraq torpaq üzərində xüsusi mülkiyyətin 
saxlanmasını nəzərdə tuturdu. Bütün dövlət, xanədan, zadəgan torpaqları və xüsusi 
mülkiyyətdə olan torpaqların əvəzi ödənilmədən kəndlilərə verilməli idi.  

Keçmiş torpaq sahiblərinə itirilmiş torpaq əvəzinə varlı təbəqə üzərinə qoyulan 
vergi hesabına yaradılan xüsusi fonddan müavinət ödənilməli idi [8]. 

Zaqafqaziya Seymində əksəriyyət təşkil edən erməni, gürcü və rus fraksiyalarının 
nümayəndələri aqrar problemin həllinə baxışlarında müxtəlifliyə baxmayaraq 
Ümumrusiya Müəssislər Məclisi tərəfindən qəbul edilmiş torpağın torpaq komitələrinin 
mülkiyyətinə verilməsi haqqında qanunun Cənubi Qafqaz üçün məcburi olduğunu qəbul 
edirdilər.  

Zaqafqaziya Seymi tərəfindən aqrar islahat haqqında qanunun hazırlanması məqsədi 
ilə milli fraksiyaların nümayəndələrindən ibarət komissiya təşkil edildi [7]. 

Aqrar komissiyanın hazırladığı torpaq haqqında qanun layihəsi torpaq üzərində 
mülkiyyətin əvəzi ödənilmədən torpaq komitələrinə verilməsini nəzərdə tuturdu. 

Torpağın keçmiş mülkiyyətçilərinə sahəsi təsərrüfatın xarakteri ilə müəyyən edilən 
torpaq payı saxlanılırdı. Aqrar islahat haqqında qanun layihəsində xizanlığın ləğvi bir 
daha təsdiqlənirdi. 

Komissiya tərəfindən təqdim edilmiş aqrar islahat haqqında qanun layihəsi bütün 
sosialist partiyaları tərəfindən dəstəkləndi. 

Hümmət partiyasının, sosialist blokunun və həmçinin İttihad partiyasının nümayən-
dələri aqrar islahat məsələsində sosialist partiyaları ilə bir blokda çıxış edirdilər. Sosialist 
əksəriyyətin təzyiqi altında Türk-Ədəmi-Mərkəziyyət - Müsavat və bitərəflər fraksiyası 
həmin layihənin qəbul edilməsinə tərəfdar çıxdılar. Həmin fraksiyanın nümayəndəsi 
Zaqafqaziya Seyminin üzvü öz çıxışında qeyd etdi ki, onun fraksiyası bu qanunun qəbul 
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edilməsinə səs verəcək. Bu layihəyə qarşı yalnız xalq-azadlıq partiyası və millətçi-
demokratlar çıxış etdilər. 

Zaqafqaziya Seyminin 1918-ci il martın 7-də keçirilən iclasında “Sahibkarlara 
saxlanılan torpaq payının normasının müəyyən edilməsi və aqrar islahatın həyata 
keçirilməsi tədbirləri haqqında” qanun qəbul edildi. Zaqafqaziya Komissarlığının 16 
dekabr 1917-ci il dekretini davam etdirərək qanun qərar verirdi:1.Bütün xüsusi 
mülkiyyətdə olan torpaqlar əvəzi ödənmilmədən müsadirə edilsin. 2. Müsadirə edilmiş 
malikanənin mülkiyyətçisinə saxlanılan sahə ölçüsü əgər müsadirə edilmiş malikanə 
mədəni bitkilər əkilən təsərrüfatın aparıldığı rayonda yerləşirsə, 7 desyatin, taxılçılıq 
rayonünda yerləşirsə 15 desyatin, maldarlıq təsərrüfatında yerləşirsə 40 desyatin 
həcmində müəyyən edilsin [1]. 

Torpağın sosiallaşması-torpaq komitələrinin mülkiyyətinə verilməsi ideyası 
azərbaycanlı kəndlilərinin geniş təbəqələri tərəfindən dəstəklənmədi Azərbaycan 
ərazisində fəaliyyət göstərən torpaq komitələri bütünlüklə mülkədarların nəzarəti altında 
olduğuna görə torpaq üzərində mülkiyyət hüququnun torpaq komitələrinə verilməsi 
mülkiyyətin məzmununu deyil, yalnız formasının dəyişməsinə səbəb ola bilərdi. 
Azərbaycan kəndlilərinin əksəriyyəti aqrar problemin həllini Müsavat partiyasının irəli 
sürdüyü torpaq üzərində mülkiyyət hüququnun kəndlilərə verilməsini tələb edən 
proqramında görürdülər. 

Qafqaz ordusu üzərində nəzarətin bolşeviklərin əlinə keçdiyi şəraitdə Zaqafqaziya 
Komissarlığı yeganə çıxış yolunu Müvəqqəti Hökumətin ordunun milliləşdirilməsi 
siyasətinin davam etdirilməsində görürdü. Müvəqqəti Hökümət tərəfindən üç milli 
korpusdan - erməni, rus və gürcü milli korpuslarından ibarət Qafqaz ordusunun yaradı-
lması nəzərdə tutulurdu. Bu korpusların tərkibində müsəlman (azərbaycanlı) alaylarına 
yer ayrılırdı [1]. 

Azərbaycanlıların siyasi xadimlərinin tələblərinə baxmayaraq Cənubi Qafqaz 
hökumətinin başçıları erməni, gürcü və rus milli qoşunların yaradılmasına əsas diqqət 
yönəldərək, onları bolşevikləşmiş Qafqaz Ordusuna və Türkiyənin iddialarına qarşı 
yeganə maneə hesab edirdi. 

Müsəlman korpusunun yaradılması haqqında dekret 1917-ci il dekabr ayının 21-də 
qəbul edilmişdi. Lakin buna baxmayaraq azərbaycanlıların milli korpusunun yaradılma-
sına yalnız 1918-ci ilin fevral ayında başlanıldı. 1917-ci ilin sonlarında Cənubi Qafqaza 
gətirilmiş Tatar alayı onun tərkibinə daxil edildi. Korpusun komandiri general 
Ə.Şıxlinski, qərargah rəisi polkovnik Y.Melqunov təyin edildi. Müsəlman milli korpusu 
2 diviziyadan ibarət olmalı idi . 

Bakıda 1918-ci ilin mart ayında Bakı Soveti Bakı Müsəlman İctimai və Siyası 
Təşkilatları Milli Şurası arasında baş verən toqquşmalar Bakı Sovetinin qələbəsi və 
Bakıda hakimiyyətin Bakı Sovetinə keçməsi ilə nəticələndi. Bu azərbaycanlı siyasi 
qüvvələrin mərkəzi rolunu oynayan Bakı Musəlman Milli Şurasının ləğv edilməsinə 
səbəb oldu. Azərbaycanlı siyasi xadimlərin əksəriyyəti Seym üzvü olduğuna görə, 
millətlərarası münasibətlərin kəskinləşdiyi bir dövrdə Seymin Azərbaycan fraksiyası 
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milli qüvvələrin mərkəzinə çevrildi. Azərbaycan fraksiyası özünü Zaqafqaziya Müsəlman 
Şurası elan etdi. Zaqafqaziya Müsəlman Şurasının sədri M.Ə.Rəsulzadə seçildi [6]. 

Azərbaycan milli fraksiyasının üzvlərinin fikrincə Bakı və Yelizavetpol 
quberniyaları, Zaqatala dairəsi və Cənubi Qafqazda azərbaycanlıların yaşadıqları bütün 
ərazilər Azərbaycan muxtariyyətinə daxil edilməli idi. 

Daşnaksütün partiyasının VI qurultayında qəbul edilmiş proqramda gələcək erməni 
muxtariyyətinin tərkibinə aşağıdakı əraziləri daxil etmək nəzərdə tutulurdu: a) İrəvan 
quberniyası. b) Yelizavetpol quberniyasının ermənilər yaşayan dağlıq hissəsi v)Tiflis 
quberniyasının ermənilər yaşayan cənub hissəsi q) Qars vilayətinin Qars və Kağızman 
dairələri. Gürcü Milli Şurasının rəhbərliyi isə Gürcüstan muxtariyyətinin tərkibinə Tiflis 
və Kutaisi quberniyalarını Batum vilayətini, Zaqatala dairəsini və Qars vilayətinin 
Ərdahan dairəsini daxil etməyi nəzərdə tuturdu. 

Beləliklə, Zaqafqaziya Seymi tərəfindən Azərbaycanın gələcək müstəqilliyi üçün 
zəmin yaradıldı. Lakin eyni zamanda Zaqafqaziya Federasiyasının tərkibində Ermənistan 
Muxtariyyətinin təşəkkülü gürcü və azərbaycanlı fraksiyaları tərəfindən Cənubi Qafqazda 
ermənilərin dövlətçilik hüquqlarının tanınması demək idi. Muxtar Respublikaların 
sərhədlərinin dəqiq göstərilməsi milli münaqişəni daha da gücləndirdi. Bununla Cənubi 
Qafqazın Rusiyadan ayrılması prosesi başa çatdı 
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Р.Г.Рустамов  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ФРАКЦИИ В ЗАКАВКАЗСКОМ СЕЙМЕ 

РЕЗЮМЕ 

В статье автор описывает деятельность азербайджанской фракции Закавказского Сейма в 
период февраля-мая 1918 года. Основными направлениями деятельности фракции были решение 
аграрного вопроса, взаимоотношения с Османской империей, освобождение Баку от власти 
Бакинского совнаркома, ликвидация тяжелых последствий геноцида азербайджанцев на террито-
рии Бакинской губернии. 
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R.G.Rustamov 

ACTIVITY OF THE AZERBAIJAN FRACTION IN THE TRANSCAUCASIAN DIET 

SUMMARY 

In article the author describes activity of the Azerbaijan fraction of the Transcaucasian Diet in 
February, 1918. The decision of an agrarian question, mutual relation with Ottoman empire, clearing of 
Baku of the power Baku, liquidation of heavy consequences of a genocide of Azerbaijanians in territory -
of the Baku province were the basic directions of activity of fraction. 

Ачар сюзляр: Сейм, фраксийа, аграр мясяля, фяалиййят 
Ключевые слова: Сейм, фракция, аграрный вопрос, деятельность 
Key words: Diet, fraction, agrarian question activity 
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN YARANMASI 
ƏRƏFƏSİNDƏ QUBA QƏZASINDA SİYASİ VƏZİYYƏT 

Rəxşəndə Bayramova1 

XX əsrin əvvəllərində imperiyada başlanan iqtisadi sarsıntılar, siyasi fırtınalar 
nəticəsində 1917-ci ilin fevral burjua-demokratik inqilabı qələbə çaldı və 300 ildən artıq 
Rusiyada hökmranlıq etmiş Romanovlar sülaləsinin sonuncu nümayəndəsi II Nikolayın 
hakimiyyəti devrildi. Rusiya imperiyasını xalqlar həbsxanasına çevirən çar rejiminin 
devrilməsi, bütün ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da çox böyük ruh yüksəkliyi ilə 
qarşılandı. Mart ayının 3-də Cənubi Qafqazda mülki hakimiyyət yeni yaradılmış 
Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsinə-OZAKOM-a verilir. Adı çəkilən komitəyə, müharibə 
qaydalarına uyğun olaraq, Zaqafqaziya ölkəsində möhkəm qayda-qanun yaratmaq üçün 
müvəqqəti hökumətin adından fəaliyyət göstərməyə icazə verilmişdi. Mart ayının 5-
də Bakı ictimai təşkilatlar şurası təşkil olundu.  

1917-ci il mart ayının 27-də Bakı Müsəlman Milli Şurasının Müvəqqəti İcraiyyə 
Komitəsi yaradılmış, “Müsavat” partiyasının üzvü, hüquqşünas Məmməd Həsən 
Hacınski onun sədri, müavini isə Müsavat partiyasının lideri Rəsulzadə seçilmişdi. 
Yerlərdə idarəçilik sistemi barədə Azərbaycanda zemstvo idarəçiliyi tətbiq 
edilmədiyindən qəzaların idarə edilməsi vəzifəsi şəhər başçısı üzərinə düşürdü. Quba 
1843-cü ildən etibarən qəza şəhərinə çevrilmişdir.İnzibati cəhətdən Quba qəzası Quba 
şəhərinə və 5 polis nahiyyəsinə - Dəvəçi, Qusar, Müşkür, Rustov və 5-ci Fəthibəy 
nahiyələrinə bölünürdü. Hər bir nahiyə bir neçə icmadan ibarət idi. Qəzada 540 kənd var 
idi. Qışlaqlarla birlikdə 55 icmada birləşmişdi. Qafqaz təqviminin 1917-ci il üçün olan 
məlumatına görə Quba qəzasının sahəsi 6308,61 kv.verst, əhalisi isə 171248 nəfər 
idi. Onlardan 170148 nəfəri yerli sakinlər, 1100 nəfəri isə müvəqqəti burada 
məskunlaşanlar idi. Qəzada yaşayan əhalinin 91.871 nəfəri kişi(53,65%), 79377 nəfəri 
(46,35%) isə qadın idi. Ümumi sakinlərdən 164,8 min nəfəri müsəlman,  5206 nəfəri isə 
ruslar idi. (kalendar tbilisi)Müvəqqəti hökumət tərəfindən yerlərdə hakimiyyət 
məsələsində aydınlıq yaratmaq məqsədilə 1917-ci il martın 4-də ilk qərar qəbul 
edilmiş və təcili olaraq quberniya mərkəzlərinə göndərilmişdi. Zemstvo idarəçiliyi 
tətbiq edilməyən quberniyalarda isə inzibatı hakimiyyətin təşkili məsələsi yerli ictimai 
təşkilatlarla birgə bu məsələ aydınlaşdırılana qədər açıq saxlanırdı. Yerli ictimai 
təşkilatların icraiyyə komitəsinin təşkil edilməsi və mövcud idarəetmənin ləğv edilməsi 
məqsədilə icraiyyə komitəsinin üzvü İbrahim Heydərov təcili Qubaya göndərilir. 6 
martda Qəza rəisi Leontiyev Konstantin Stepanoviç yerli qarnizonun əsgərləri tərəfindən 
yüngülcə döyülərək həbs edilmiş və Bakıya göndərilmişdi. Əsgərlərin bu nifrətinin əsas 
səbəbi həmin qarnizonun 2-ci bölməsinin 2 əsgərinin Leontiyev üçün şəxsi meyvə bağı 
salınması məqsədilə şəhərin aşağı hissəsində meşəni təmizləyərkən öldürülməsi 
olmuşdur. Fond 268, siyahı 23,sax.vah 299,14 vərəq Pristav Kərimbəy isə vəzifədən 
qovulmuşdu. kaspi 11 mart 1917-ci il Podpolkovnik Leontiyev 6 martda vəzifəsindən 
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çıxarılaraq həbs edilsə də rəsmi qaydada onun vəzifədən çıxarılması icraiyyə komitəsi 
tərəfindən verilmiş 20 mart, 9 saylı əmr də göstərilmişdir. Həmin gün vergi inspektoru 
Aleksandr Çanturaşvilinin iştirakı ilə Qubada ictimai təşkilatların icraiyyə komitəsi 
təşkil olunur. kaspi 11 mart 1917-ci Komitənin tərkibinə yerli bəylər, məmurlar və 
ruhanilər daxil edilmiş, Çantunaşvili komitənin sədri, Əlibəy Zizikski isə qəza komis-
sarı seçilmişdi. Nahiyələrdə yaranmış komitələr zemstvo özünüidarəçiliyi haqqında 
qanun çıxanadək qəza komissarının nəzarəti altında nahiyəni idarə edir, onlar öz 
fəaliyyətlərində qəza komitələri vasitəsilə istiqamətləndirilir. O qəzada müvəqqəti höku-
mətin müvəkkili olub, bilavasitə quberniya komissarı ilə əlaqədə işləyirdi. Qəza 
komissarlarının azad edilməsi quberniya komissarının təqdimatı əsasında hökumət 
tərəfindən həyata keçirilirdi. Qeyd edək ki, Quberniya komissarına keçmiş qubernatorun 
bütün hüquq və səlahiyyətləri verilməklə o quberniyada müvəqqəti hökumətin 
hakimiyyətinin təmsilçisi hesab edilirdi.  

Komissar bütün idarələrin və şəxslərin fəaliyyəti üzərində nəzarət etmək hüququna 
malik idi.  

Zizikski vəzifəsinə təyin edildikdən sonra onun təşəbbüsü ilə qəzada yeni dəstə 
təşkil edilir. Dəstənin qurucusu Qubalı Yusif Məmmədyarov idi. Mənbələrdə qeyd 
olunanlara görə dəstə yaradıldıqdan bir neçə gün sonra Bakıdan Qubaya məşhur sahibkar 
Ağabala Quliyev həmçinin bir neçə Bakı sakini gəlir və Quliyev tərəfindən Zizikskiyə  
pul yardımı göstərilir. 1917-ci ilin mayında  Zizikski camaat arasında böyük hörməti 
olan, rus dilini və yerli azsaylı xalqların dillərini yaxşı bilən, gözəl təşkilatçılıq 
qabiliyyətinə malik M.C.Bağırovu öz köməkçisi  təyin edir.  

Qubada yaşayan varlı ermənilərin (sənədlərdə həmin dövrdə Qubada 500 nəfər 
erməni yaşadığı göstərilir) yaratdıqları “Həmrəylik” qrupuna sənayeçi Qriqori 
Poqosyan, tacir Karapet Vartanyan, balıq sənayeçisi Avakov, dəyirman sahibi Harutyun 
və başqaları daxil idi. Onlarca ermənini silahlandırmış Vartan Avakov milli təxribatlar 
törədir, gah ermənilərin, gah da müsəlmanların evlərinə basqınlar təşkil edirdi. Bütün 
cəhdlərə baxmayaraq, həmin qırğınlar kütləvi hal şəklini almır və milli münaqişəyə 
çevrilmirdi. Müvəqqəti hökumət tərəfindən qəzalara göndərilən nümayəndə heyətinin 
fəaliyyəti nəticəsində Qubada aprelin axırlarında Əliabbas Əlibəyovun sədrliyi ilə 
Müsəlman Milli Şura yarandı. əsl mənbə kaspi N89. 23 aprel 1917 yazılıb Yalnız 
ictimai təşkilat kimi yaradılan Müsəlman Milli Şurası daha sonra siyasi funksiyaları 
həyata keçirməyə və qəzanın siyasi həyatında getdikcə daha böyük rol oynamağa başladı.  

Ümumiyyətlə isə ziyalı kadrların çatışmazlığı üzündən Azərbaycanın bütün 
qəzalarında o cümlədən Qubada- təşkilatların yaranması prosesi ləng gedirdi. Qubada 
fəaliyyət göstərən İcraiyyə komitəsi qəza komissarlığının da fəaliyyətini tənzimləyirdi. 
Sovetlər isə öz nümayəndələrini bu komitələrə üzv göndərməklə, onları rəsmi 
hakimiyyət orqanı kimi tanıyırdılar. 1917-ci il aprel ayının 27-də XZK-nin 
“Zaqafqaziya ərazisində yerli hakimiyyətin təşkili haqqında qərarı” meydana çıxdı. 
25 bənddən ibarət bu sənəddə yerli hakimiyyət orqanları olan icraiyyə komitələrinin 
təşkili və komissarları seçməsi qaydası, onlar arasında tabe əlaqə münasibətləri səlahiyyət 
və fəaliyyət dairələri müəyyən edilirdi. 
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Əsasnamədə göstərilirdi ki, bu komitələr ancaq müvəqqəti Zaqafqaziyada yeni 
inzibatı qayda yaradılanadək və ümumi, bərabər, birbaşa, gizli səsvermə əsasında 
zemstvo və şəhər özünüidarəsi təşkil edilənədək hakimiyyət orqanları idi. Mövcud şəhər 
ictimai özünüidarə orqanları demokratik qaydada yenidən seçilənədək əvvəl ki, əsasda 
fəaliyyətlərini davam etdirməli idilər və onların fəaliyyətləri təsərrüfat-maliyyə işləri ilə 
məhdudlaşırdı. Quberniya və qəza icraiyyə komitələri komissar başda olmaqla 3 nəfərdən 
ibarət komissarlıq seçirdilər. Xüsusi Zaqafqaziya komitəsi quberniya, qəza və kənd 
icraiyyə komitələrinə seçkilərə nəzarət etmək üçün yerlərə öz müvəkkillərini göndərirdi. 
Bu məqsədlə Quba qəzasına Şirinbəy Səfərəlibəyov təyin edilmişdi.  

Mayın 10-da Bakı Mərkəzi Müsəlman Komitəsi tərəfindən Qubaya təbliğat və 
təşviqat işi aparmaq üçün göndərilən nümayəndələr 10 maddədən ibarət təlimat 
hazırladılar ki, mərkəzdən təlimat göndərilənə qədər komitə məhz həmin təlimata 
əsaslanmış olsun. kaspiN139, 24 iyun1917s6 kaspiN109,19 may 1917-ci il səh4 Mayın 
11-də həmin nümayəndələr Cümə məscidində əhali qarşısında çıxış edərək onları hazırki 
vəziyyət, eləcədə Rusiyadakı müsəlmanların inqilabdan əvvəlki vəziyyəti ilə tanış etdilər 
və onları birliyə səslədilər. Komitədə mühazirə, məktəb, fond, barışdırıcı komissiyalar 
yaradıldı. Yerli bəylər islam firqəsi adı altında ayda bir dəfə yığıncaq keçirir pul toplayır 
və həmin pulun hesabına qəzada müdafiə dəstələri təşkil etmək məqsədilə silah-sursat 
alırdılar. Komitə əhalini narahat edən bir çox məsələlərlə məşğul olmuş- ticarət, kənd 
təsərrüfatı, təhsil və kadr çatışmazlığının həllinə müdaxilə etmişdi. Müvəqqəti hökumət 
tərəfindən verilmiş qaydaya yerlərdə icraiyyə komitələrinə orada olan ictimai təşkilatların 
və şəhər özünüidarəetməsinin üzvləri daxil olmalı idilər. Lakin azərbaycanlılar iştirak 
etdiyi ictimai təşkilat həmin dövrdə yalnız müsəlman milli təşkilatları şurası idi. 

Bildirmək lazımdır ki, artıq bu dönəm də qəzanın müsəlman sakinləri arasında 
müəyyən qədər aktivlik hiss olunurdu. Milli Şuranın əsas məqsədi bolşeviklərin 
möhkəmlənməsinə yol verməmək idi. Şura Xaçmazdan Bakıya hücum etməyə hazırlaşır 
və əsas şüarı bolşeviklərə qarşı “Cihad” idi. Keçmiş bolşeviklər xatirələrində bildirirdilər 
ki, yerli müsəlman şurası sakinləri bolşeviklərə qarşı qaldırır və kim nə ilə bacarırsa 
baltası və ya beli ilə mübarizəyə qoşulmağa dəvət edirdi. Qusarda aprelin 10-da təşkil 
edilən Müsəlman Milli Komitəsi ictimai təhlükəsizliyi qorumaq və onu pozanlara qarşı 
qətiyyətlə mübarizə aparmağı qərara almışdı. Onun tərkibinə M.Əfəndiyev, B. Qayibov, 
X.Səfərov, Q.C.Vəlibəyov və iki molla- M.Əlibəy oğlu, M.Məmməd Əli oğlu 
seçilmişdi. 

Xaçmazda İcraiyyə komitəsi ali hakimiyyətdən sərəncam gələnədək təşkil olunmuş 
və fəaliyyətə başlamışdı. İyunun 13-də Xudat stansiyasında Dairə Müsəlman 
Komitəsinə keçirilən seçkilər nəticəsində Mərdan Qırxlarov sədr, Mirzə Əhməd 
Baxşıyev müavin, Əbdül Məcid İlyasov katib seçilir.  

Bu dövrdə Quba şəhərində Qudyalçayın sol sahilində yerləşən Yəhudi qəsəbəsində 
2 qrup- bir tərəfdə İnqilab komitəsi, digər tərəfdə isə Rabi İsak Rabi Axkunun sədrlik 
etdiyi yəhudi milli şurası üzbəüz durmuşdu. Əslində yəhudi milli şurası ikili siyasət 
yeridirdi. Türk milli şurası qarşısında qəsəbədə formalaşan və silahlanan bolşeviklərlə 
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düşmən olduqları görüntüsü yaradır, gerçəklikdə isə  bolşeviklərə qarşı heç bir real addım 
atmırdılar.  Yəhudi Milli şurasına 30 üzv daxil idi. Fond 276, siy 2, iş 22, v-48) 

1917-ci ilin yazında bir çox qəza mərkəzlərində, o cümlədən Quba qəzasında 
hümmətçilərin fəaliyyətləri dirçəldi. Yerlərdə “Hümmət”in qrupları təşkil olundu. Eyni 
zamanda martın əvvəli Qubada yerləşən hərbi hissələrdə əsgər sovetləri təşkil 
olunmağa başlanır. Bağırovun iştirakı ilə yəhudi qəsəbəsində 500 nəfərin iştirakı ilə gizli 
əsgər deputatları soveti təşkil olundu. Əsgər sovetinin üzvləri arasında eser, menşevik və 
milli burjuaziya üstünlük təşkil edirdi. Həmin dövrdə Bağırovun sağ əli Əbdürrəhman 
Nəcəfov idi. Heybət Qulu Cəfərovun, İbrahim Xəlil Ramazanovun həmçinin 
başqalarının evlərində Bağırovun və yerli bolşeviklərin iştirakı ilə iclaslar 
keçirilirdi. 1917-ci ilin aprelin əvvəlində 17 yerli bolşevik nümayəndənin iştirakı ilə 
RSDFP-nın Quba qəza komitəsinin yaradılması üçün təsis iclası keçirilir. Yuxarıda 
qeyd etdiyimiz kimi yerli bolşeviklər ilk növbədə təbliğat işini Quba və Qusarda 
yerləşən yerli qarnizon əsgərləri və eyni zamanda fəhlə kollektivlərinin olduğu 
nahiyələrdə təşkil edirdilər. Bolşeviklər partiya ocaqları yaradaraq Xaçmaz eləcədə 
Dəvəçi dəmiryolçuları, Qızılburun balıq müəssisəsində və Bakı şollar su kəməri işçiləri 
arasında tətil təşkil edilməsində təşkilatçılıq etmişdirlər. Ümumiyyətlə bütün hakimiyyət 
strukturlarında bir boşluq hiss olunurdu. Vəziyyətə tam sahib olan və bütün səviyyələrdə 
sərəncamlarına sözsüz əməl edilən bir hakimiyyət orqanı yox idi. Əgər iyul ayına qədər 
hələ bir qədər sakitlik və qayda-qanun hökm sürürdüsə  avqust ayından etibarən 
ictimai asayiş tamamilə  pozulmağa doğru gedir. Quldurluq, qarət, qətl, silahlı 
basqınlar geniş miqyas alır. Yerli hakimiyyət orqanları-qəza və kənd icraiyyə 
komitələri, komissarlar əhalinin ciddi narazılığına gətirib çıxaran bu cür özbaşına 
hərəkətlərin, cinayət hadisələrinin qarşısını almaq iqtidarında deyildi. Çünki bu orqanlar 
özləri hələ tam formalaşmamışdılar. Aciz qalan yerli hakimiyyət qüvvələri kömək üçün 
Zaqafqaziya komissarına müraciət edirdilər. Lakin XZK özü də bu təhlükəli axının 
qarşısını almaqda zəif idi. Yerlərə tələb olunan hərbi qüvvələri göndərə bilmirdi. 

Digər tərəfdən Quba qəzasının erməni əhalisi arasında daşnak təbliğatı genişlənirdi. 
Hadisələrin iştirakçılarının verdikləri məlumatlara görə daşnaklar qəzadakı bütün erməni 
ailələrinə silah paylamışdılar. Başqa bölgələrə Bakı, Şamaxı və Qarabağa nisbətən Quba 
da ermənilərin sayı az idi. Onların sayı 500 nəfərdən çox deyildi. 1917-ci il Qafqaz 
kalendarında göstərilən cədvəldən də görünür. Ermənilər bölgədə kompakt halda bir az 
Quba şəhərində və 2-3 kənddə yaşayırdılar. Ermənilərin öz kilsələri və dini məktəbləri 
var idi. Onlardan şəhər idarəetməsində və ya qəza fəaliyyət göstərən strukturlarda məmur 
kimi fəaliyyətləri gözə çarpmırdı.   

Bakıda bolşeviklərin fəallaşması və sonralar hakimiyyəti ələ alması Qubaya təsir 
göstərməyə bilməzdi. Bolşeviklərlə birbaşa mübarizəyə girişmək istəməyən Əlibəy 
Zizikski 1917-ci ilin noyabrın axırlarında komissarlığın fəaliyyətini dayandırdı. 
Lakin məlum hadisələrin gedişatın da Qafqazda olan rus əsgərləri Rusiyada torpaq ələ 
keçirmək üçün geri qayıtmağa başlayırlar. İlk növbədə əsgərlərin Qafqazdan getmələri 
siyasi vəziyyəti dəyişdirdi. Bir çox qəzalarda o cümlədən Quba qəzasında əsgərlərin 
getməsi yerlərdə hakimiyyətin Zaqafqaziya komissarlığını dəstəkləyən müsəlman 
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şuralarının əlinə keçməsi ilə nəticələnir və bu səbəbə əsgərləri dağıdılmış Quba əsgər 
soveti ləğv edilmiş olur. Beləliklə sülh yolu ilə hakimiyyət Müsəlman milli şurasının 
əlinə keçir.  

Quba bəyləri, mülkədarları, məmurlar və yerli ziyalılar OZAKOM-a və daha sonra  
əvəz olunmuş Zaqafqaziya komissarlığına tabe olan yerli hakimiyyət orqanlarında 
yetərincə təmsil olunurdular. Onlar bütövlükdə qəzadakı vəziyyətə nəzarət edir, lazım 
olduqda hərbi qüvvələrdən istifadə etməklə kəndli çıxışlarını yatırır və qanunazidd silahlı 
qrupların fəaliyyətinin qarşısını alırdılar. Belə bir silahlı əməliyyat Əlibəy Zizikskinin 
hərbi dəstəsi  tərəfindən 1918-ci ilin yanvarında Xaçmazda keçirilmişdi. 

Eyni zamanda Ə.Zizikskinin dəstələri əyalətdə yaşayan müsəlman əhalisinin 
təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi çıxış edirdi. Beləki bu dövrdə 1917-ci ilin payızından-
1918-ci ilin yanvarınadak əllərində silahla qayıdan erməni, rus və yəhudi əsgərləri qəzada 
silahlı quldur dəstələr təşkil edir, mülkədarların mülk və təsərrüfatlarında qarətçiliklə 
məşğul olurdular. Yerli hakimiyyətin onları ləğv etməsi adətən silahlı toqquşma ilə 
müşahidə olunurdu.  

Ölkənin ən papulyar siyasi təşkilatı olan Müsavatın ideologiyasında islamçılıq öz 
yerini milliyyətçiliyə tərk etməli olmuşdur. Belə bir şəraitdə islami ənənələri daha məsud 
tutan ziyalılar tərəfindən yaranmış boşluğu dolduracaq, iri bir cərəyanın siyasi təşkilatına 
çevriləcək ittihad partiyası yaradılır. İttihad cəmiyyətin ən müxtəlif islamçı siyasi 
qüvvələrini öz ətrafında birləşdirməyə müvəffəq olmuş, beləliklə, bu qüvvələrin 
mövhumat və xurafat qurbanı olaraq qatı fanatizmə yuvarlanmasının qarşısını alaraq, 
onları müvəqqəti ittihadi-islam ideyasının bayrağı altında toplaya bilmişdi. Qeyd edək ki, 
qısa müddətdə İttihad partiyası qəzada geniş kütlənin rəğbətini qazana bilmiş, Quba 
elitasının üzvü Ə.Zizikski və H.Əfəndinin yaxından iştirakları ilə burada “İttihad” 
partiyasının bölməsi təşkil olunmuşdu.  

1918-ci ilin əvvəllərində Zaqafqaziyada vəziyyət son dərəcə mürəkkəb olaraq 
qalırdı. 1918-ci il fevralın 22-də Cənubi Qafqazdan ümumrusiya Müəssislər Məclisinə 
seçilmiş deputatların yığıncağında Zaqafqaziya seyminin yaradılması və yerli 
hakimiyyətin bu orqana verilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdi. Digər tərəfdən 
hakimiyyətin bir qolu bolşeviklərin əlində olsa da onlar yetərincə bundan istifadə edə 
bilmirdilər. Bolşeviklərin nə qəzada, nə Qubada nə də ayrı-ayrı ərazilərdə az da olsa 
nüfuzları yox idi. 1918-ci ilin əvvəlində yəhudi qəsəbəsindəki yerli bolşeviklərin 
fəaliyyətində də bir canlanma baş verir. Təbliğat yolu ilə milli şuraya qarşı ilk olaraq 25 
nəfərdən ibarət kiçik silahlı dəstə təşkil olunur. Bu qüvvəni isə mübarizə üçün azlıq təşkil 
edirdi. Nisimov Raxaşim Asafoviç xatirələrində qeyd edir: “ Mən cəbhədən qayıtdım və 
özümlə 2 silah, 2 bomba, 150 güllə gətirdim və İfraimovun başçılığı ilə Qırmızı 
Qvardiyaya qoşuldum.” Fond 456,op-18,Siy-36, v -110) 

Yəhudi Qəsəbəsində Qırmızı qvardiya hissəsinin yaradılması barədə şübhələnən 
Müsəlman Milli Şurası tərəfindən Yəhudi Milli Şurasına həmin dəstənin dağıdılması və  
silahları təhvil verilməsi barədə xəbərdarlıq edilir. Lakin  silahlı dəstə nə dağılmaq,  nə də 
silahları təhvil vermək barədə düşünmürdü. Yəhudi Milli Şurasının üzvləri Türk Milli 
Şurasının divan tuta biləcəyindən çəkinir, lakin heç bir real addım atmırdılar. Dəstə 
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üzvləri Bakıdan qayıtdıqdan sonra Yəhudi Milli Şurasında hakimiyyəti ələ almağa 
hazırlaşırlar. Həmin günlərdə yəni 1918-ci ilin mart ayının ikinci yarısında Bakı Soveti 
Məşədi Əzizbəyovu xüsusi tapşırıqla Xaçmaza göndərir. Onun rəhbərliyi ilə Quba qəzası 
bolşeviklərinin iclası keçirilir. Həmin iclasda hakimiyyəti ələ keçirilməsi üçün qərar 
qəbul edilir. Bakının müdafiəsində Quba qəzasının strateji əhəmiyyəti barədə məlumat 
verilir və bolşevik rəhbəri Bakıdan qəzaya hərbi hissələrin göndəriləcəyini də bildirir. Bu 
hadisə artıq fevral ayında yaradılmış olan yəhudi dəstəsinin təşkilatlanmasına həmçinin 
say etibarı ilə üzvlərinin artmasına təkan vermiş olur və qısa çəkən mübarizədən sonra 20 
mart 1918-ci ildə Yəhudi Milli Şurası ələ keçirilir. Fond 276, siy 2, iş 22, v-6)  

Tarix boyu Cənubi Qafqaz dünya dövlətləri üçün strateji əhəmiyyət kəsb etdiyinə 
görə, həmişə bu ərazidə dramatik hadisələr baş vermişdi. Çox vaxt hadisələrin daha da 
dramatikləşdirilməsində ermənilər xüsusi rol oynamışlar. Bu olaylar zamanı isə ən çox 
ziyan çəkən və məhrumiyyətlərə məruz qalan Azərbaycan xalqı olmuşdur.  

Müsəlman milli şurasını ələ keçirməyi planlaşdıran müsəlman və yəhudi 
bolşevik dəstələrinin niyyətləri  erməni türk məsələsinin başlanması ilə yarımçıq 
qalır. Müsəlman milli şurası Yəhudi qəsəbəsində silahlı dəstənin formalaşdığı 
haqqında məlumatlara malik idi, bu məsələni sakitliklə həll edilməsi istiqamətində 
işlər görülür və danışıqlar yolu ilə silahların təhvil verilməsinə nail olunmağa 
çalışılırdı.  

Bildiyimiz kimi 1918-ci ilin aprelinin ortalarında artıq Bakı şəhəri və Bakı 
quberniyasında hakimiyyət bütünlüklə bolşeviklərin əlinə keçmişdir. Bolşeviklər sovet 
hakimiyyətini Azərbaycanın qəzalarında da qurmaq fikrində idilər. Ona görə də 
Şaumyanın tapşırığı ilə bolşevik D.Gelovanı Qubaya gəlir. 

Arxiv materialları ilə tanışlıq və köhnə bolşeviklərin xatirələrinin araşdırılması 
zamanı bir daha məlum olur ki, Gelovani Bakıdan bəzi mənbələrdə deyildiyi kimi Şollar 
Su kəmərini qorumaq, həmin kəmərdən suyu Bakıya buraxmaq və ya dəmir yolunun 
təhlükəsizliyini təmin etmək üçün deyil məhz Quba bölgəsini işğal etmək məqsədilə 
göndərilmişdi. Qubaya gəlişi ilə əlaqədar ümumiyyətlə Qubanın tutulması ilə bağlı 
Gelovani Şaumyana yolladığı teleqramda bildirir: “İndicə mən sizin komissar 
Ə.Zizikskiyə ünvanladığınız teleqramı aldım. Xoşbəxtəm sizə bildirim ki,  Quba şəhəri 
XKS-nin hakimiyyətini tanıdı və bu barədə təmtəraqlı akt tərtib edilib. 22 apreldə mən 
komissardan Quba şəhərinə getmək və Qəzada komissar  vəzifəsini tutmaq barədə 
təlimat aldım. 23 apreldə Qubaya gəldim və meydanda yoldaş Bağırovun köməkliyi ilə 
XKS-ni tanımağı tələb etdim. Xalq öz nümayəndələrini seçdi və uzun danışıqlardan sonra 
onlar XKS-ni tanıdıqlarını bildirdilər. Təmtəraqlı tanınma aktı tərtib olundu”. Bakınskiy 
raboçi  N-75,səh 2, aprel 26, 1918-ci il.)  

Bir sıra çağdaş ədəbiyyatlarda Qubada sovet hakimiyyətinin qurulmasının tarixi  
aprel ayının 8 və ya 9-u olaraq qeyd olunur. Yuxarıda göstərilənlərə və digər arxiv 
sənədlərinə əsaslanaraq deyə bilərik ki, mənbələrdə qeyd olunmuş 8-9 aprel tarixi yuri 
təqvimi ilə göstərilmiş tarixlərdir. Gelovaninin təhdidləri qarşısında çarəsiz qalan sakinlər 
Qubada sovet hakimiyyətini qriqoryan təqvimi ilə 23 apreldə qəbul etmişdilər.  
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Gelovaninin sovet hakimiyyətinin tanınması tələbi qarşısında Quba şəhəri və ətraf 
kənd sakinləri yeni hakimiyyəti tanısalar da uzaq kəndlərin sakinləri bolşeviklərə tabe 
olmaqdan imtina etmişdilər.  

Beləliklə Gelovani özünü Quba qəzasının komissarı elan edir. Bir neçə gün sonra 16 
aprel gecə yarısı Yəhudi qərargahı Şıxlar bəylərinin sabahısı günü Qubaya hücum 
edəcəkləri barədə dəqiq məlumat alır. Həmin gün Qəsəbənin sonunda-Mirzəm-
mədkənddən Quba şəhərinin qurtaracağınadək olan ərazidə səngərlər qurularaq  mövqelər 
möhkəmləndirilir. Fond276,o2,siy22, v-8 ; Fond 268, siyahı 23,sax.vah 299,Vərəq 21 

Əlibəy Zizikski, İbrahim bəy Şıxlarski, Bəkər Mehrəliyev, Yusuf bəy Abusa-
lambəyov, İsgəndər Abdullayev və digər nüfuzlu bəylərdən ibarət olan yerli qüvvələr 
Yusif Paşabəy oğlu Tahirov, Bakıdan gəlmiş həkim Qarabəy Qarabəyov, Əhməd 
əfəndi Triniç, bir neçə türkəsgəri və Dağıstanın Kürin Dairəsinin Axtıağacından olan 
bəylərin köməkliyi ilə Quba şəhərinə daxil olurlar. Qeyd etmək lazımdır ki, yerli 
qüvvələr arasında möhkəm birlik mövcud idi.  

Beləliklə 16 ( 29) apreldə Quba əhalisi arasında həyəcanlar başlanır və həmin gecə 
atəş səsləri eşidilir. Fond 268, siyahı 23,sax.vah 299,Vərəq 21 

Bir faktda danılmazdır ki, qəza sakinlərinin bolşeviklərə nəinki rəğbəti yox idi, 
ümumiyyətlə bolşeviklər və onların ideyaları sadə xalq üçün yad qəbuledilməz idi. 
Sakinlər bəyləri müdafiə edir, evlərinin pəncərələrindən, damlarından atəş açır, çox 
hallarda isə silahsız kortəbii şəkildə çox hallarda silahsız mübarizə aparır və küçələrə 
çıxırdılar. Sakinlərin bolşevikləri olan mənfi münasibətini sonradan bolşeviklərin özləri 
də qeyd edirdilər.  

Bir məsələni də bildirməliyik ki, şəhərdə atışma getdiyi vaxt Bağırov tərəfindən  
yerli əhalidən təşkil edilmiş qvardiya üzvlərinin bir hissəsi bəylər  tərəfə keçmişdi. Qeyd 
edək ki, yalnız yerli qvardiyaçılar deyil Gelovani ilə Xaçmazdan gələn dəstə üzvlərindən 
də Zizikski tərəfə keçənlər var idi. Beləki dəstənin komandirlərindən biri 5 at və 1 
pulemyotla Zizikski tərəfə qaçmışdı. F456,siy-18,iş-36, v–53   

Ümumilikdə isə deyə bilərik ki, rəsmi sənədlərə əsasən Gelovani Qubada olduğu 
dövrdə onun tabeçiliyində 1500-dən yuxarı silahlı döyüşçü və 6 pulemyot olmuşdur. 
Bunlar Gelovani ilə birlikdə gələn 200-250 nəfərlik dəstə, Musa Abdullayev ilə birlikdə 
Bakıdan gələn 400 silahlı, Struanın Dərbənddən göndərdiyi Anençenkonun rəhbərlik 
etdiyi 200 nəfərlik dəstə və həmin dövrdə onlara kömək etmiş 500-dən çox döyüşçüsü 
olan yerli yəhudi qvardiyaçılar idilər. Qeyd edək ki, yəhudi qvardiyaçıların 500 nəfərə 
yaxın olması barədə müəyyən məlumatlar olsa da Bağırovun rəhbərlik etdiyi türk 
bolşevik dəstəsinin üzvlərinin sayı barədə dəqiq məlumat əldə etmək mümkün 
olmamışdır. Həmin döyüşçülərə Bağırovun silahlı bolşevik dəstəsinin üzvlərini və yerli 
ermənilərin silahlı dəstəsini də əlavə edərsək 3 günlük döyüşlər zamanı təxminən 2000-
2500 silahlı döyüşçünün yerli bəylərlə vuruşmuşdur.   

Bildirmək lazımdır ki, həmin hadisələr bolşeviklər tərəfindən sonralar ümumi 
şəkildə 17, 18, 19 aprel Quba hadisələri kimi qeyd olunmuşdur. (Fond 276, siy 2, iş 22, 
v-30; (Fond 276, siy 2, iş 22, v-41 
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Gelovaninin eləcədə Hamazasp dəstələrinin Qubaya gəlməsi və məlum hadisələrin 
dəqiq baş vermə günləri mənbələrdə müxtəlif tarixlərdə göstərilir. Fikrimizcə bu həmin 
dövrdə paralel şəkildə iki təqvimdən istifadə ilə bağlı olmuşdur. Sənədlərdə Bakıdan 
gələn qaniçən Hamazasp dəstənin 1 may tarixində ( 13 may) Qubaya daxil olduğu 
bildirilir.  

Qəzadakı vəziyyətə gəldikdə isə bildirmək lazımdır ki, Gelovani Qubadan 
çıxarıldıqdan, sabitlik yarandıqdan və təhlükənin olmadığına əmin olduqdan sonra  ətraf 
ərazilərdən həmçinin Dağıstandan gəlmiş döyüşçülər öz yurdlarına geri çəkilirlər. 
Əlibəyovun və digər şahidlərin dediyi kimi təxminən iki həftə sonra may ayının 1-də (13 
may) Quba şəhərinə Hamazaspın gəlməsi və özü ilə böyük qüvvə gətirməsi hər kəs, o 
cümlədən bəylər tərəfindən təşkil edilmiş  və məlum hadisələrdən sonra gündəlik 
həyatlarına qayıtmış yerli dəstə üzvləri üçün gözlənilməz oldu. Çaşqınlıq içində bəylər 
təşkilatlanmaq, möhkəmlənmək  və yardım almaq məqsədilə Qusar nahiyəsinin Xuluq, 
Hil, Yasab və Beduli-kölə kəndlərinə çəkilir, bu kəndlərdə dəstələr yaradılır və əlavə 
kömək almaq məqsədilə bəylərin bir qismi Dağıstana –Axtıya gedir.   

Ümumiyyətlə isə kiçik qüvvəsi olan yerli bəylər Xaçmazda Hamazasp dəstəsinə sərt 
müqavimət göstərmiş və iki günlük döyüşlər olmuş lakin bütün cəhdlərə baxmayaraq 
onlar böyük silahlı qaniçən dəstə tərəfindən məğlub edilmişdilər.  

Dəstə üzvləri şəhəri əhatəyə alaraq toplar, pulemyotlar və tüfənglərdən gülləbərana 
başlayırlar. Bakinski raboçi qəzetində məlum hadisələrdən bir neçə gün sonra  dəstə 
üzvünün verdiyi məlumat nəşr olunmuşdu. Orada deyilirdi: “Gecə qərargaha gəldik və 
döyüşün planı quruldu. Bütün istiqamətlərə kəşfiyyatçılar göndərildi. Kəşfiyyatçılar  
Qusar və Digah istiqamətində düşmənin böyük qüvvə cəmləşdirdiyi barədə xəbər 
gətirirlər. Atlı və piyada dəstənin yarısı  düşmən cəbhəsini qırıb Qusara hərəkət edilməsi 
üçün oraya göndərildi. “Nikolayevka kəndi yaxınlığında düşmənin böyük qüvvəsi 
göründü və əsgərlər ruh yüksəkliyi ilə döyüşə başladılar. Döyüş nəticəsində düşməndən 
1 top və 2 pulemyot aldıq. Düşmən tərəfdən ölənlər arasında 3 rus və 1 türk zabiti 
var idi. Düşmənin itkisi böyük idi, 100-dək ölən və yaralanan, bizim tərəfdən isə 3 ölü və 
12 yaralı var idi. Bu düşmənin cəbhəsinin dağıdılması üçün  sonuncu zərbə oldu. Onlar 
arasında çaxnaşma düşmüşdü və pərakəndə halda dağlara qaçırdılar. Səhərisi gün 
tərkibində 2 rota olan piyada qoşunumuz şəhəri tərk etmək istəyən dinc sakinləri  
köçürmək üçün getdilər. Bununla da dəstənin hərbi fəaliyyəti qurtardı və onlardan sonra 
heç bir döyüş baş vermədi. Bakınskiy raboçi  N-97,səh 4 

Göründüyü kimi  Hamazasp dəstəsi gələn günün səhərisi Nikolayevka kəndi 
yaxınlığında bəylərlə döyüş baş vermiş erməni dəstəsinin sayının çox olması bəylərin 
məğlub olmasına və geri çəkilməsinə səbəb olmuşdur. Dövrü sənəd və mətbuatla tanışlıq 
zamanı və aparılmış bir çox təhlillər nəticəsində həmçinin yerli cografi mövqelərə və 
hadisələrin gedişatına əsaslanaraq deyə bilərik ki, mənbələrdə qeyd olunan Qusar 
istiqamətində yerləşən Nikolayevka kəndi yaxınlığında baş vermiş döyüş xalq arasında 
Qanlı dərə döyüşü adlandırılmış həmin dəhşətli döyüşdür. Həqiqətəndə Qırmızı qəsəbə 
ilə Digah arasında “Dərin dərə” deyilən yerdə qanlı döyüşlər olmuşdu. Bolşeviklər 
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meşədə gizlənərək, toplardan qəfil atəş açmış, pulemyotları işə salmış, nəticədə yüzdən 
çox yerli sakin öldürülmüşdür. 

Bu döyüşün bolşevik daşnaklar tərəfindən Nikolayevka kəndi yaxınlığındakı döyüş 
adlandırılması məsələsinə gəldikdə isə bildirməliyik ki, həqiqətən də həmin dövrdə 
mənbələrdə adı çəkilən Nikolayevka kəndi Quba şəhərinin Mirzəmmədkənd, Digah 
eləcədə Xucbala kəndlərinə, o cümlədən sakinlərin qanlı dərə adlandırdıqları əraziyə 
yaxın məsafədə yerləşmişdir. *QEYD AXC xəritəsində kəndin dəqiq yeri göstərilmişdir 
ki, həmin qanlı dərə döyüşünün baş verdiyi dərə yaxınlığında göstərilir. Bolşeviklər 
tərəfindən sənədlərdə həmin dərəyə Nikolayevkadan daha yaxın məsafədə yerləşən Digah 
kəndinin deyil rus kəndi olan Nikolayevkanın adının qeyd olunmasına gəldikdə isə ola 
bilsin bu məsələdə daşnaklar tərəfindən siyasi məqsəd güdülmüş və gələcəkdə törədilmiş 
vəhşiliklərə don geyindirmək eləcədə müsəlmanların rus kəndlərinə hücum etdikləri 
barədə əllərində əsas saxlamaq istəmişlər. Bu əlbətdəki Hamazasp və onun silahdaşları 
tərəfindən düşünülmüş planın bir hissəsi olmuşdur və ilk bolşevik mənbələrində 
Nikolayevka döyüşü kimi qeyd olunmuş, sonrakı sovet ədəbiyyatlarında da eyni adla 
göstərilmişdir.   

Bu məsələ ilə bağlı Tokarjevski yazır: “Qubada gərgin döyüşlər gedirdi. Mayın 
əvvəlləri Musavat dəstələri Qubanı ələ keçirdilər. Sonra isə Sovet qoşunları onları 
çıxartdı. Yerli əksinqilabçılar tərki-silah edilmişdi. Mayın ortalarında bu istiqamətdə 
hərəkət edən sovet qoşunu müsavatçılara Nikolayevka döyüşündə ciddi zərbə vurdu. 1 
top və 2 pulemyot aldılar. Bu zaman düşmən tərəfdə 100 insan öldü. Ölənlərin 
arasında 3 ağqvardiyaçı və 1 türk zabiti var idi. Cəbhənin bu yerində Bakı bolşevik 
komitəsinin döyüşçü drujinasının bir hissəsi döyüşürdü. Xaçmazda müsavatçılar 
tərəfindən 18 kommunist öldürülmüşdü”. (Токаржевски Е.А. Из истории иностранной 
иностранной интервенции и гражданской войны в Азербайджане, səh 107)  

Bu döyüşlə bağlı bolşevik mənbələrində olan məlumatda bəylərin məğlub olduğu 
qeyd olunsa da xalq arasında daşnakların böyük itki verdikləri və məğlub edildikləri 
bildirilir. Bu barədə dəqiq fikir söyləmək çətindir. Hər halda dərin dərə adlı yerdə böyük 
bir döyüş baş vermiş və bu döyüş tarixə qanlı dərə döyüşü kimi düşmüşdür.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bolşevik mətbuatı olan Bakınski raboçidə də göstəri-
lmişdir ki, dəstə gəldiyi gün həmçinin səhərisi gün baş vermiş döyüşlərdən sonra qəza ələ 
keçirilmiş, bir daha atışma və ya döyüş olmamışdır. Sual ortaya çıxır bəs niyə görə çox 
saylı erməni döyüşçüsünün cəmləşdiyi cəza dəstəsi 9 gün Qubada qalmışdır?  Bu sualın 
yalnız bir cavabı var qətl, qarət törətmək və əsl soyqırım həyata keçirmək, qəzanın 
müsəlman əhalisini qırmaq bu dəstənin qarşısına qoyulmuş “müqəddəs” məqsəd idi. 

Dəstə üzvlərinin sayına gəldikdə isə bu barədə dəqiq məlumat vermək çətindir.  
Gelovani izahatında bildirmişdir ki, dəstə Qubaya Şaumyanın istəyi ilə göndərilmiş, 
qoşunun seçilməsi isə hərbi nazir Korqanov tərəfindən həyata keçirilmiş və Hamazaspın 
komandanlığı altında 2000 nəfərdən ibarət cəza dəstəsi göndərilmişdir. Cəza 
dəstəsinin üzvləri tamamilə ermənilərdən ibarət idi. Şahidlər dəstə üzvləri arasında 
bir nəfərdə olsun rus əsgərinin olmadığını bildirmişlər. Bəzi zərərçəkmişlərin 
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verdikləri məlumatlarda isə dəstədə olan ermənilər arasında İrandan gəlmə ermənilərin də 
olduğu qeyd olunmuşdur. 

Arxiv sənədləri araşdırılarkən məlum olmuşdur ki,  Hamazasp gəldiyi vaxt Qubaya 
Petrovskidən də əlavə qüvvə göndərilmişdir. Deməli Hamazasp gələrkən 2000 daşnakın 
Qubada qarətlərlə məşğul olduğu fikri yanlışdır və dəstə üzvlərinin sayı bu göstərilən 
rəqəmdən bir neçə dəfə çox olmuşdur.* QEYD  Bəzi müəlliflər əsgərlərin 4 min 
olduğunu göstərmişlər. Fikrimizcə həqiqətdə daşnakların sayı daha çox olmuşdur. Bir 
mənbədə bildirilir: “Dərbəndə gəldikdən sonra Anançenko Qubada baş verən hadisələr 
barədə İnqilabi Komitəyə məlumat verir. Bu vaxt Nanaşvili Qubaya Petrovskdə olan bir 
neçə erməni dəstəsi göndərir. Onlar yol boyu əhalinin hamısını atəşə tuturlar. Onların 
arasında drujinniklər yox idi. (Fond 276, siy 2, iş 22, v-89  

Gəldikləri gündən etibarən yerli sakinləri kütləvi halda öldürməkdən doymayan 
qaniçən dəstə üzvləri gəlişlərinin dördüncü günü dinc sakinlərə hiylə işlədərək şəhərdə 
növbəti kütləvi qırğını törətmişlər. Bildiyimiz kimi öldürülən sakinlərin meyitləri  bir 
neçə gün şəhərin küçələrində, evlərin önündə və arxlarda qalmışdı. Onların üzərində 
təcrübə keçirən cəlladlar həmin meyitlərin dəfn edilməsinə icazə vermirdilər. Dəstənin 
şəhərə gəldiyindən dörd gün sonra erməni carçıları  şəhərdə qışqıraraq müsəlman kişiləri 
ağ bayraqlarla öldürülən meyitləri basdırmaq üçün evlərindən və gizləndikləri yerlərdən 
çıxmaqlarına icazə verildiyini bildirirlər. Çoxları evlərindən çıxsalar da lakin evə 
dönməmişdilər. ( ARDA, fond. 1061, siyahı1, iş.96, v47-49; Рустамова.С.Т. Куба. 
Апрель-май 1918г.Мусульманские погромы в документах/ Баку,Зардаби LTD. 
MMC.c 552. səh 187-189) Sonradan məlum olmuşdur ki, onlar ermənilər tərəfindən 
güllələnmişlər. Sakinlər bu hadisədən sonra yenidən gizlənmişlər.  

Arxiv materiallarının araşdırılması zamanı məlum olub ki, Hamazaspın Qubadan 
çıxarılması Bağırovun adı ilə bağlıdır. Beləki hadisələrin dəhşətli senari üzrə davam 
etdiyini görən Bağırov Bakıya nümayəndələr göndərərək yardım göstərilməsini xahiş 
edir. Bu barədə keçmiş bolşevik Suxman yazır: “Biz Bakıya yardım üçün nümayəndələr 
göndərdik. Bizə köməyə ikinci qırmızı qvardıyaçılar gəldilər. 11-ci Qaraşəhər partizan 
batalyonunun döyüşçülərinin yarısı Xaçmazda qalmışdı”. Keçmiş bolşevik Musa 
Abdullayevdə onların Bakıya kömək istəmək üçün getdiklərini təsdiqləyir o deyir: 
“Yaxşı yadımda deyil amma mən Bağırovun tapşırığı ilə Gelovani  və Muxtadırla 
birlikdə Bakıya getdim. Həmin vaxt Qubada komissar Gelovani, poriçiki Kantaradze 
idi”. Digər mənbədə göstərilir: “ 2-3 gün sonra Caparidze Qubaya göndərildi. 
Gelovanidə işləri Çurayevə təhvil vermək üçün qayıdır. Fövqəladə nümayəndə 
Qoqoboridze təyin edilmişdi”. Fond 456, siy-18, iş-36,v-63;  Çurayevlə birlikdə 
Qubaya təxminən 110 nəfər döyüşçünün olduğu dəstə gəlir. (Fond 276, siy 2, iş 22, v-53)   

1918-ci ilin mart ayının sonlarından başlayaraq fasilələrlə Bakı Xalq Komissarları 
Sovetinin süqutuna qədər davam etmiş, Bakıda və bir çox qəzalarda o cümlədənQubada 
on minlərlə dinc müsəlman türk əhalisinin qətlinə səbəb olmuş bu qanlı soyqırım olayı 
nəticəsiz qalmamışdı. M.Rəsulzadənin başçılıq etdiyi müsavat partiyası və onun on 
minlərlə üzvi,  seymdəki Azərbaycan fraksiyası anladı ki, Azərbaycanın nicatı onun 
müstəqil dövlətə çevrilməsindən asılıdır. Bu qanlı olaydan az sonra Azərbaycan milli 
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hərəkatı özünün ən yüksək nöqtəsinə çatdı və bir qədər sonra xalqın qəhrəman oğulları 
qəzəblənmiş xalqı milli istiqlal, siyasi müstəqillik uğrunda bir yumruq kimi birləşdirərək 
dönməz mübarizə yoluna çıxardı. 
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R.Q.Bayramova 

POLITICAL CONDITIONS IN GUBINSKY DISTRICT OF THE NORTHERN  
AZERBAIJAN ON THE EVE OF FORMATION ADR 

SUMMARY 

In the article it was shown the political stuation in Guba provence after the Febuary revolution. 
There it was shown the formation of local anthorities and the activity of national concil. It was also 

informed about the plans of Baku Soviet on Guba after the events of march 1918, The arrival of Gelovani 
then the arrival of furious Amarasp to Guba and the genocide, slaughter of the Turkish Muslim. 
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Р.Г.Байрамова 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ГУБИНСКОМ УЕЗДЕ СЕВЕРНОГО  
АЗЕРБАЙДЖАНА НАКАНУНЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДР 

РЕЗЮМЕ 

В статье исследуется политическая обстановка в Губинском уезде после Февральской 
революции 1917 г., освещается формирование местных органов власти и деятельность 
национального совета. Даются подробные сведения о планах Бакинского Совета относительно 
Губинского уезда после мартовских событий 1918-го года, о трагических событиях в уезде в 
результате походов большевистского отряда Геловани и армянских бандформирований Амазаспа. 

Ачар сюзляр: гяза, сойгырым, дястя, болшевик, дашнак  
Ключевые слова: уезд, геноцид, отряд, большевик, дашнак 
Keywords: district, genocide, group, Bolshevik, Dаshnak 
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ЗАКАТАЛЬСКИЙ ОКРУГ В 1917-1918 ГГ. 

Шамиль Рахманзаде1 

Закатальский округ являлся одной из административных единиц на территории 
Южного Кавказа, учрежденной российскими властями после завоевания края. В 
1830 г. земли Джаро-Белоканских джамаатов (вольных общин) – военно-
политического образования на северо-западе Северного Азербайджана – были 
окончательно аннексированы Россией; из них была образована Джаро-Белоканская 
область, впоследствии — Джаро-Белоканский военный округ, к которому в 1844 г. 
было присоединено Елисуйское султанство. В апреле 1860 года Джаро-
Белоканский округ переименован в Закатальский. Этнический состав населения 
отличался пестротой. Однако в конфессиональном плане округ, бесспорно, являлся 
однородным – 92% населения исповедовали ислам [1, 44; 2, 178-221]. 

После февральской революции 1917 г., в округе, как и во всей империи, 
происходили кардинальные преобразования властных структур. Был организован 
окружной исполнительный комитет, Закатальский Совет солдатских депутатов, 
введены должности окружного комиссара и уполномоченного, отражающие реалии 
новой, революционной яви. 

К концу 1917 г. архитектонический кризис, охвативший всю страну, вступил в 
стадию системного коллапса. Сие явление, естественно, не миновало и 
Закатальский округ; в регионе участились случаи грабежа, разбоя, нападения на 
немусульманское население. Признанные краевыми государственными уч-
реждениями – Закавказским правительством и сеймом официальные окружные 
органы власти стремительно теряли свой авторитет; при этом общественно-
политический вес неформальных, традиционных структур влияния, в первую 
очередь религиозных, постепенно приобретал доминирующее значение. 
Параллельно происходило фактическое обособление округа, которое выражалось в 
расстройстве субординационных связей с высшими краевыми органами власти, 
обосновавшимися в Тифлисе. Вот что отмечал в своем докладе в Министерство 
Внутренних Дел Закавказского правительства командированный в Закатальский 
округ чиновник особых поручений М.Д.Чавчавадзе от 19 марта 1918 г.: «В округе 
существуют номинальные исполнительные комитеты... Должностные лица 
большею частью попали на места без применения изданного Закавказским 
Комиссариатом положения об организации местной власти. Наряду с упомянутыми 
органами власти в районах функционируют шариатские комитеты, состоящие  из 
духовных лиц… Население весьма сочувственно относится к учреждениям 
шариата» [3, 7]. 

В условиях разрастающегося кризиса в округе наблюдался разброд в по-
литических симпатиях и ориентациях. Дебаты здесь разворачивались вокруг двух 
вопросов: 1) Политическая форма конституируемой новой власти; 2) 
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Предполагаемый и желаемый вектор институциональной интеграции округа. 
Следует учесть, что указанные вопросы тесно переплетаясь между собой, 
продуцировали конкуренцию разных социально-политических и этнополитических 
проектов. Еще в декабре председатель Закатальского Совета (которому вскоре 
пришлось прекратить свое существование вследствие ухода русских войск) 
И.А.Иванов в своей докладной записке на имя комиссара внутренних дел Чхенкели 
указывал на наличие трех группировок среди мусульманских деятелей [4, 1-1 (об)]. 
Одни, например, требовали установления шариатского правления и передачи 
власти муллам. Другая группировка шла дальше и помимо установления 
шариатского правления ратовала за присоединение округа к Юго-Восточному 
Союзу, учрежденному в октябре-ноябре в качестве широкой коалиции 
антибольшевистских сил Северного Кавказа. Третья группировка, составляющая 
большинство в Национальном комитете, соглашалась признать власть Закавказ-
ского комиссариата. В дальнейшем происходила кристаллизация политических сил 
округа вокруг двух полюсов оппозиции секулярного и клерикального характера. 
Политический проект клерикальных сил (в их число входили такие влиятельные 
религиозные деятели, как Молла Мугума Дибиров, Молла Муслим Раджабов, 
Хафиз Эфенди) предполагал такую форму правления, в котором причудливым 
образом переплетались традиции раздолья старых джамаатов с суровым 
религиозным рвением имаматства Шамиля, благо под боком, в Дагестане имам 
Гоцинский стремился реанимировать идею теократической государственности 
горцев. Во внешнеполитической сфере означенный лагерь весной 1918 г. ратовал 
за присоединение к Османской империи, султан которой являлся также и духов-
ным предводителем – халифом всех мусульман-суннитов [3, 34]. 

Клерикалам противостояли светски настроенные деятели – интеллигенты 
(А.Гардашов, И.Габулов, М.Шабанбеков, Б.Кичикханов), которые координировали 
свои действия с Азербайджанским национальным движением. Взращенной на 
почве идеалов Просвещения, данной прослойке была чужда мысль об 
установлении теократического правления, что, например, ясно просматривается в 
докладе А.Гардашова от 18 мая 1918 г. иногородней комиссии [3, 60-61]. Отметим 
и то, что Первая Азербайджанская Республика в принципе являлась проектом 
политической интеллигенции; тут, конечно, мы следуем знаменитому теоретику 
национализма Б.Андерсону, который полагал, что в какой-то момент какая-то 
группа людей или несколько групп людей воображают себе проект нации. Дальше 
составляется видение того, кто входит или не входит в нацию, по каким признакам 
люди входят туда, какая территория является национальной территорией, какое 
политическое устройство должно быть у этой нации [5]. 

В конце мая 1918 г., как известно, Закавказская федерация из-за внешних и 
внутренних причин распалась на три республики. Становление «наций-го-
сударств», однако, сопровождалось появлением многочисленных этнополитиче-
ских и территориальных конфликтов, поскольку новообразованные республики 
часто претендовали на одни и те же территории. Одной из конфликтогенных 
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проблем оказался вопрос о принадлежности Закатальского округа. Грузия 
претендовала на округ, исходя из так называемого «исторического принципа»: 
данная территория с XI по XVII век временами входила в состав Грузии, хотя и 
являлась исторической областью Кавказской Албании – Азербайджана. Азербай-
джан же, как и Горская республика, апеллировал этноконфессиональному фактору. 
Кстати, следует особо отметить, что Азербайджанский Национальный Совет – на 
тот момент высший государственный орган республики, на своем заседании от 1 
июня 1918 г. предоставил населению Закатальского округа право самому решить 
вопрос о вхождении в состав того или иного государственного образования [6, 
132]. В такой ситуации решение Закатальского мусульманского национального 
совета (председателем которого являлся имам города Закаталы Нурулла Казиев, но 
при этом тон задавали секулярно настроенные деятели) от 26 июня 1918 года о 
присоединении к Азербайджану являлось воистину судьбоносным [7, 28-29]. 
Разбор этого решения позволяет, во первых, выявить мотивы, подвигнувшие 
общественно-политических активистов округа сделать выбор в пользу 
Азербайджана, а во вторых, изучить локальное проявление такого сложного 
феномена, как процесс становления национальной (политической) идентичности 
Первой Азербайджанской республики.  

До нас дошел краткий по объему, но семантически насыщенный протокол 
заседания от 26 июня. В нем артикулированы мотивы, породившие политический 
выбор участников заседания. Положения, в которых имплицитно выражены эти 
побуждения, нами расположены в следующем порядке: 

1. «Закатальский округ, ни по признаку реального расселения, ни по исто-
рическим данным последнего столетия, не входивши ни в одну из вышеупом-
янутых группировок (речь идет о Грузинской, Азербайджанской и Горской 
республик – Ш.Р.), ходом событий поставлен в настоящее время перед необ-
ходимостью примкнуть к одной из перечисленных выше республик». 

2. «Каждая из этих республик ... приводят различные основания: Грузия 
ссылается на то, что в глубокой древности Закатальский округ входил в Грузинское 
царство, а Дагестан и Азербайджан на национальные и религиозные признаки. В 
состав Грузии Закатальский округ в течение последних двух столетий не входил. 
До покорения и присоединения к России Закатальский округ являлся 
самоуправляющейся единицей, не входившей ни в одно из окружавших его 
государств». 

3. «Население округа, состоящее в громадном большинстве из мусульман, с 
присущими ему религиозными и бытовыми особенностями, не только не имеет 
никакого тяготения к Грузии, но и газетные сведения и слухи о попытке Грузии 
присоединить к себе Закатальский округ вызывают тревогу и взрыв негодования». 

4. «От Дагестана мы отрезаны цепью непроходимых гор и отсутствием другого 
непосредственного пути сообщения». 
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5. «По условиям культурно-экономическим, бытовым и религиозным, по роду 
занятий, промышленности и языку Закатальский округ и Азербайджан являются 
однородными элементами».  

6. «Присоединение к Азербайджану является наиболее отвечающим целям и 
интересам Закатальского округа». 

Цитируемые положения содержат не только открытые (выраженные) по-
будительные причины, легшие в основу решения членов Закатальского совета, но и 
неявные мотивы. Методологическим подспорьем в данном случае может служить 
разграничение между открыто выраженным (который извлекался осознанно, оче-
видно субъекту) и скрытым (который извлечен и зафиксирован непроизвольно и 
поэтому неочевиден) планами информации, предложенным видным историком 
И.Д. Ковальченко [8, 110]. 

В свете данной теоретико-методологической установки можно придти к 
определенным выводам. В первую очередь отметим, что решение от 26 июня 
может быть расценено как своеобразный акт фиксации результатов этнополи-
тических поисков, происходивших в среде общественно-интеллектуальных сил 
округа в 1917-1918 годов. При этом следует учесть, что любая территориальная 
самоидентификация носит иерархический характер; наряду с национальной 
(политической, государственной) идентичностью существует и локальная 
(местная) идентичность, которая в историческом плане предшествует первой [9, 
63]. Весь язык текста в форме «скрытой информации» подчеркивает значимость 
локального уровня в иерархии территориально-политических идентичностей. Это 
проявляется, во-первых, в том, что, обозначая новоявленные Кавказские 
республики «политическими группировками», словно выказывается определенная 
неуверенность в их перспективе как жизнеустойчивых политических образований. 
Во-вторых, представляя отмеченную область «самоуправляющейся единицей, не 
входившей ни в одно из окружавших его государств» до Российского завоевания, 
как бы выражается притязания на ее историко-политическую обособленность. 

Но параллельно текст возвещает о процессе формирования идентичности более 
высокого ранга – национальной (государственной). Прежде всего отметим, что 
решение о присоединении к Азербайджанской ССР может быть объяснено в 
рамках инструменталистской и конструктивистской парадигм, которыми 
пользуются в этнополитологии для истолкования природы этничности и на-
циональной идентичности [Об этом см.: 10, 63-71; 11, 316-318]. Согласно 
инструменталистам, опирающимся на идеи М.Вебера, физические и культурные 
характеристики этнической группы (как всякой другой более или менее крупной 
общности людей) образуют ресурс (инструмент), посредством которого данная 
общность в состоянии выдвинуть и реализовать свои интересы. Они 
интерпретируют этничность не как естественную данность, а как политический 
артефакт, орудие и вопрос рационального выбора. При этом проводится различие 
между понятиями «этнос» и «нация». Определение, данное социологом В.М. 
Межуевым к этим понятиям, весьма характерно: «Нация, в отличие от этноса, - это 
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то, что существует не во мне, а вне меня, что дано мне не фактом моего рождения, 
а моими собственными усилиями и личным выбором... Если ... этнос я не выбираю, 
то нацию – выбираю, могу выбрать... Нация... - это государственная, социальная, 
культурная принадлежность индивида, а не его антропологическая и этническая 
определенность» [12, 16]. 

Подобный подход позволяет частично разъяснить выбор закатальцев: 
действительно, региональные активисты, подойдя к вопросу по инструмента-
листски, предполагали, что именно присоединение к Азербайджанской ССР 
наиболее адекватно отвечает целям и интересам округа (смотри п.6). 

Однако слабым местом в теории инструменталистов, характеризирующих 
данный феномен в категориях «политического артефакта» и рационального 
выбора, является недостаточное внимание к социокультурным аспектам. Этот 
теоретический изъян в известном смысле устраняет конструктивистская парадигма. 
Конструктивистский подход к трактовке этноса и этничности строится на 
определении этноса как общности людей, формирующейся на основе культурной 
самоидентификации (самоопределения) по отношению к другим общностям, с 
которыми она находится в тесных связях. В свете настоящей парадигмы находит 
свое объяснение мотив, содержащийся в 5-м пункте; в выборе закатальцев наряду с 
политическими мотивами значимую роль сыграл и социокультурный ресурс. 

Нахождение края в течение длительного времени в орбите азербайджанской 
культурной среды и политического поля не могло не оказать аккультурационного 
воздействия на его нетюркские народности. Аккультурация означает процесс 
восприятия и заимствования тех или иных элементов культуры одной этнической 
группой у другой в ходе длительного контакта и общения. В результате влияния 
азербайджанской культурной среды, в среде аварского, цахурского и ингилойского 
населения края сформировалась бикультуральная компетентность и, в 
определенном смысле биэтническая идентичность [13, 267-268, 327], что нашло 
свое выражение в широком распространении языка, обычаев, традиций, элементов 
духовной и материальной культуры азербайджанских тюрков. 

В исторической и этнографической литературе уже давно получило свое 
подтверждение факт широкого распространения азербайджанского языка на 
Южном и Центральном Кавказе, равно как и выполнения им функции межэт-
нического общения. Подобное положение наблюдалось и в Закатальском округе. 
Так, например, полковник русской армии М.А. Коцебу писал в 1826 г., что две 
трети коренного населения Джарских владений по сути «лезгины» (горцы) и 
говорят на «татарском», т.е. на азербайджанском языке [14, 257]. Совершивший 
поход в феврале-марте 1830 г. против Джаро-Белоканских джамаатов главнокоман-
дующий войсками на Кавказе фельдмаршал И.Ф.Паскевич в своем рапорте отмечал 
факт составления на азербайджанском языке прокламаций, адресованных главам 
сельских общин [15, 962]. Русские автор А.Посербский в 1865 г. отмечал популяр-
ность азербайджанского языка среди нетюркских народностей округа [16, 57]. 
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Весьма ценное свидетельство о распространенности азербайджанского языка в 
округе предъявляет грузинский историк XIX века Д.Бакрадзе: «Что же касается 
языка мугал (так называлось тюркско-азербайджанское население округа – Ш.Р.) в 
округе, то он общеупотребителен во всем восточном Закавказье и в северной части 
Персии. Здесь нельзя заметить, что язык этот служит языком сношений между 
всеми народностями округа, ибо его знают все, и лезгины, и ингилойцы» [17, 252]. 

Другое важное свидетельство содержится в статье, опубликованной в гру-
зинской газете «Сахалхо пурцели» в одном из февральских номеров 1916 г. и 
перепечатанной азербайджанской газетой «Ачыг сёз». В ней с прискорбием 
описывается неудачная деятельность грузинских православных миссионеров среди 
ингилойского населения округа и отмечается, что «к сожалению, в настоящем 
среди ингилойцев мусульман и христиан... отсутствует братство и единение... 
Братья (имеется в виду мусульмане и христиане ингилойцы) настолько удалились 
друг от друга, что спросишь у кузена-мусульманина: «гамарджоба» (здравствуй – 
по-грузински – Ш.Р.), получишь ответ: «саг ол» (будь здоров – по азербайджански 
– Ш.Р.)... Многие мусульмане-ингилойцы забыли свой родной язык; не пройдет и 
10 лет, как не останется среди мусульман-ингилойцев ни одного, помнящего 
грузинского языка» [18]. 

Таким образом, совокупность политических и культурных факторов обус-
ловили выбор закатальцев в пользу азербайджанской государственности. При этом 
следует учесть, что идентификация невозможна вне сравнения, вне коммуникации 
[19, 49]. То есть, идентичность предстает как символическое средство объединения 
с одними, и дистанцирования от других. В нашем случае в первой роли выступает 
конституируемое Азербайджанское политическое сообщество, а во второй - 
соответственно грузинское.  

Решение Закатальского окружного совета явилось итогом определенного 
консенсуса в среде общественно-политических сил края. И клерикалы, и светские 
деятели, не открывая дискуссий, проголосовали за данное решение. Не исключено, 
что консервативный сегмент политического спектра округа воспринимал склады-
вающуюся азербайджанскую государственность как своего рода репрезентант 
Османской империи на Кавказе. В таком случае новообразованная республика 
получала легитимную основу для инкорпорирования округа в свой состав. При 
этом перспектива этнополитического выбора в пользу грузинской государствен-
ности отвергалась почти всеми политико-общественными силами округа. 
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Ş.F.Rəhmanzadə 

ZAQATALA DAİRƏSİ 1917-1918-CI İLLƏRDƏ 

XÜLASƏ 

Məqalədə 1917-1918-ci illərin siyasi və sosial böhranı şəraitində Zaqatala dairəsində vəziyyət təhlil 
edilmişdir. 1917-ci ilin fevral inqilabından sonra dairədə hakimiyyət münasibətlərinin transformasiyası, 
bölgənin müxtəlif ictimai-siyasi qüvvələrinin və xadimlərinin siyasi oriuentasiyası nəzərdən keçirilmişdir. 
Biz belə bir nəticəyə gəldik ki, intellektual xadimlər öz fəaliyyətlərini Azərbaycan milli hərəkatı ilə 
uzlaşdırırdılar. Onların rəqibi olan klerikallar Osmanlı imperiyasına, yaxud da Qotsinski imamətinə 
meyllənirdilər. Lakin siyasi proseslərin spesifikası mühafizəkar kəsimini də yekunda Azərbaycan 
dövlətçiliyi ideyasının qəbuluna sövq etdi. Bu zaman gürcü dövlətçiliyi lehinə seçim perspektivi dairənin 
demək olar ki, bütün siyasi qüvvələri tərəfindən rədd edilirdi. 

Sh.F.Rahmanzade 

THE DECREE BY ZAQATALA DISTRICT COUNCIL DATED 26 JUNE 1918 ON UNIFICA-
TION WITH AZERBAIJAN IN THE CONTEXT OF ETHNO-POLITICAL IDENTITY QUEST 

SUMMARY 

The article is dedicated to analysis of the situation in the Zaqatala district at the time of social and 
political crisis 1917-1918. In the given article there are examined activities of different political parties 
and leaders at that time. In our opinion, ethno-confessional factor played a main role in political 
consolidation of Zakatala’s society that found the logic expression in a choice for the benefit of the 
Azerbaijan statehood. This choice was recorded in the well-known decision of Muslim National Council 
of district dated June, 26, 1918. In article the given decree has been analyzed, revealing the motives and 
circumstances, which caused the choice. With this purpose the report of session from June, 26 has been 
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subjected to analysis. We came to a conclusion, that the district politicians’ choice became an act of 
ethno-political identification, and was predetermined by political and socio-cultural factors. 

Açar sözlər: Zaqatala dairəsi, etnosiyasi proseslər, sosial böhran, siyasi transformasiya, milli 
identikliyin təşəkkülü. 

Ключевые слова: Закатальский округ, этнополитические процессы, социальный кризис, 
политическая трансформация, становление национальной идентич-
ности. 

Key words: Zaqatala district, ethnopolitical processes, social crisis, political transformation, 
formation of national identity. 
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ QADININ SOSİAL 
HÜQUQLARI PROBLEMİ (1918-1920) 

Gülzar İbrahimova1  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dövlət sosial məsələlərin həllini digər 
məsələlər kimi qanunvericilikə təsbit edirdi. Dövlət-sahibkar-fəhlə münasibətlərinin 
mahiyyəti, sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi, əmək qanunve-
riciliyində sahibkarların fəhlələrin həyat fəaliyyətinə məsuliyyət faktoru, kollektiv 
müqavilədə sahibkarkıq hüququnın qanunvericiliklə araşdırılması və sahibkarın 
poternalist hökmranlığının–fəhlənin öz həyat strategiyasını təyini və realizə etmək 
məsuliyyətini sahibkara verməsinin qanunla tədricən aradan qaldırılması və qadının 
sosial hüquqlarının ilkin mənbələr əsasında təhlili, dövlətin həyata keçirtdiyi sosial 
siyasətə aydınlıq gətirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

Bu dövr qüvvədə olan fabrik inspeksiyası əsasnaməsinə bir sıra dəyişikliklərin 
edilməsi haqqında qanun layihəsi sahibkarlarla fəhlələr arasında dövlət sahibkar-fəhlə 
əlaqələrini dövlətin qanuni nəzarətində möhkəmləndirdi. Qəbul edilən Dekretdə işdən 
artıq işləmənin ödənilmə haqqı, fasilələr qaydası ilə yanaşı qadın və uşaqların iş hüququ 
da əks edilirdi. 14 yaşına çatmayanlara işləməyə icazə verilmir, qadınlar və uşaqlar (14-
17 yaş) gecə işlərinə eləcə də, yeraltı işlərə  buraxılmırdı. 14-17 yaşlı qızlara və bütün 
qadınlara işdən artıq işləməyə icazə verilmir, by yaşda olan yeniyetmələrin 6 saatdan 
artıq işləməsi qadağan edilirdi. Yeniyetmələrin mütəmadi olaraq həkim yoxlamasından 
keçməklə, sənədləri Əmək Nazirliyinə təqdim edilməli idi. Dekreti pozanları 6 ay həbs 
cəzası gözləyir.  

1917-ci ilin fevralından 1918-ci ilin mayına qədər olan dövr  olduqca ziddiyyətli ictimai-
siyasi hadisələrlə zəngin idi. Müsəlmanların Moskvada, Orta Asiyada, Kazanda, Bakıda 
keçirilən qurultaylarında siyasi yönümlü problemlərlə yanaşı sosial yönümlü məsələlər- müsəl-
man qadınların azadlığı problemi də işıqlandırılmışdır. 1917-ci il aprelin 15-20-də Bakıda 
keçirilmiş Qafqaz müsəlmanlarının I qurultayında qadınların vəziyyətinə dair xüsusi məsələ 
müzakirə edilmişdir [11, 187-188]. Siyasi komissiyanın qətnaməsində isə müsəlman qadının 
siyasi və vətəndaşlıq hüquqlarının kişilərə bərabərləşdirilməsinin zəruriliyi bəyan edilmişdi [1, 
114;12,342].  

1918- ci il dekabrın 10-da AXC parlamentinin II iclasında «Müsavat» fraksiyasının 
bəyannaməsində hamiləlik, analıq, sağlamlıq və qadınların iş yerində təhlükəsizliyinin 
qorunması və s.bu kimi sosial təminat məsələləri «işçi məsələləri» bölməsində müvafiq 
maddələrdə nəzərdə tutulurdu: 

«Maddə 43 Qadınların səhhət və vücuduna zərərli olan işlərdə çalışmaq məmnundur. 
Hamilə olan qadın, xidmətkarlar doğulduqlarından 4 həftə əvvəl, 6 həftə sonra xidmətdən azad 
edilib və bu azadlıqları müddətində dəxi muzd və məvacibini alacaqlar. Maddə 44. Qadın 
əmələ və fəhləsi olan hər bir fabrik, zavod və sair karxanalar yanında südəmər uşaqlara məxsus 
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tərbiyəxanalar yapılacaq. Uşaq əmizdirən ana qulluqçuları hər üç saat arasında yarım saatdan 
az olmamaq şərtilə xidmətdən azad ediləcəklər… 

Maddə 47. Qadınların çalışdığı yerdə qadın müfəttişi olmalıdır» [2, 55-56].  
Göründüyü kimi, bu maddələrdə hamiləlik məzuniyyətinə, südəmər uşağın 

yedizdirilməsi üçün əlavə fasilənin verilməsinə görə əmək haqqının azaldılması nəzərdə 
tutulmurdu. Təəssüf ki, AXC hökumətləri mövcud olduqları qısa müddətdə bu maddələri 
reallaşdıra bilmədi. 

AXC dövründə qadınların sosial-təminat hüququ BDU-nun nizamnaməsinin V 
bölməsində də öz əksini tapmışdır. Belə ki, qanuna əsasən qadınlara verilən pensiya  
hüququ onlar ərə getdiyi zaman da saxlanır, bu zaman ərlərinin qulluqda olarkən aldıqları 
pensiya öz qüvvəsini itirmirdi. Qanunvericilikdə hər iki valideyn pensiya  almaq 
hüququna malik olduğu nəzərdə tutulurdu. Ailə başçısını itirmiş qadına saxladığı yetim 
uşağa görə mərhum atanın pensiyasının müəyyən hissəsi verilirdi. Qüvvədə olan qanuna 
əsasən qadınlara pensiya büdcədən ayrılan vəsait hesabına ödənilməli idi [13, 55-56] . 

 6 noyabr 1918-ci ildə Dumada hüquqşünasların birgə iştirakı ilə keçirilən 
yığıncaqda qanuni hesab edilmiş hüquqi sənəd olan kollektiv müqavilənin  hər bir 
maddəsi uzun müddət Kollektiv müqavilə üzrə Razılaşdırıcı Komissiyanın 1919-1920-ci 
il iclaslarında tərəflərin iştirakı ilə geniş müzakirə edilir. Bu sənəd hüquqi əhəmiyyət 
daşımaqla sosial məsələləri özündə mükəmməl əks etdirirdi. Təəssüf ki, 2 hissədən, 141 
maddədən və təlimatdan ibarət olan bu sənədn yekun müzakirə protokolunu əldə edə 
bilmədiyimiz üçün, kollektiv müqavilənin son redaktəsini müəyyənləşdirə bilmədik. 
Müqavilənin “Qadın əməyinin mühafizəsi” başlığı altında qeyd olunau doqquzuncu 
bölməsində göstərilirdi ki: 

§81. Qadınlar kişilərlə bərabər eyni işi  yerinə yetirdikdə  eyni maaş alırlar.  
§82. Qadın orqanizminə zəhərli olan sahələrdə qadın əməyinin tətbiqi  

yolverilməzdir. 
§83. Hamiləlik müddətində təminat tam ödənməklə qadınlar doğuşdan əvvəl 4 həftə, 

doğuşdan sonra 6 həftə işdən azad olunurlar.  
§84.Uşaq əmizdirən qadınlar uşağın yedizdirilməsi üçün hər 3 saatdan bir yarım saat 

müddətinə işdən azad edilir.  
§ 85.Doğuş və doğuş müddəti xəstəlik hesab edilir, ona görə də zəruri dərmanlar və 
lazimi materiallar müəssisə tərəfindən ödənilir [4, 6 

Azərbaycan Milli Şurasında (29 noyabr 1918) və hökumət kabinəsində «Müsavat», 
«Hümmət», və «Sosialistlər ittifaqı» fraksiyalarının parlamentdəki bəyannamələrində qadın 
problemi ilə bağlı bəzi boşluqlar olmasına baxmayaraq bir sıra məsələlər ciddi işıqlan-
dırılmışdı. «İttihad» [2, 68- 73], «Əhrar» [2, 168-172], «Bitərəflər» [2, 168-172] 
fraksiyalarının bəyannamələrində isə qadın məsələsi ilə bağlı heç bir müddəa irəli sürülmürdü.  

30 aprel 1919-cu ildə H.Z.Tağıyevin lifli maddələrin emalı fabrikinin fəhlə və 
qulluqçuların Hesablayıcı Komitə ilə razılaşması əsasında bağlanan 28 maddədən ibarət 
kollektiv müqavilədə bir sıra məsələlərlə yanaşı 19-cu bənddə qadınların doğuşdan əvvəl 
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2 həftə, sonra 4 həftə işdən azad olması, bu müddətdə 50% əsas maaş və 50 % 
mükafatlandırma verilməsi bildirilirdi [5, 25]. 

Hökumətin iqtisadi siyasətində sosial məsələlər xüsusi yer tutduğundan Əmək 
Nazirliyinin 26 iyun 1919-cu il tarixi üçün fəhlə məsələsinə aid məcburi qərarı və 
izahatında işə qəbuletmə və çıxarılma müəssisə sahibinin müstəsna hüququ olduğu 
göstərilirdi. Müəssisə sahibinin bu hüququnu hakimiyyət müəyyən əsaslarla məh-
dudlaşdırmağı lazım bilir, müəssisə sahiblərinin dövlət-sahibkar-fəhlə tənzimlənməsi 
həddində sahibkarlıq hüquqları daha əsaslı dərin hüququ müstəviyə gətirilirdi və bu heç 
də sahibkarların hamısını qane etmirdi. 31 mart 1920-ci ildə Dövlət Müdafiə Komitəsinin 
Qərarında özəl sənayeçilərin hamısına bütün Bakı sənaye rayonunda ticarət və şəxsi 
müəssisələrdə çalışan fəhlə və qulluqçuların maaş dərəcələrinin 80% artırılması və bu 
artımın əsas maaşa daxil edilməsi göstərilirdi [6, 20]. Aprel ayında isə artıq bu qərarın 
yerinə yetirilməsi ilə bağlı məsələlər Əmək Mühafizə Şöbəsinin Xüsusi Komissiyasının 
iclas protokolunda öz əksini tapır. AXC dövründə qanunvericilikdə sosial hüquqların 
araşdırılması zamanı belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, AXC dövründə dövlət fəhlənin 
sahibkardan poternalist asılılığını bütün vasitələrlə aradan qaldırmağa çalışmışdır. 

AXC parlamenti qadının sosial vəziyyətini yaxşıldaşdırmaq və ailənin sosial 
təminatına dövlət qayğısı göstərmək məqsədilə 1919-cu il fevralın 12-də kasıb ailələrə 
Xalq Maarifi Nazirliyi tərəfindən təqaüd verilməsi barədə qərar qəbul etmişdi[13, 
275].Yoxsulluğun aradan qaldırılması prosesində AXC hökuməti təhsilin, səhiyyənin 
inkişafı ilə yanaşı iqtisadi inkişafa da diqqət yetirirdi. AXC dövründə mülkiyyətə və 
şəxsiyyətə qiymət qanuniləşdi[1, 190]. Dövlət sahibkarlıq fəaliyyətinin nizamlanmasını 
müxtəlif qanunverici aktlarda möhkəmləndirir və bu dövlət orqanlarının nəzarəti altında 
həyata keçirilirdi. Keçid dövrü üçün aparılan sosial, siyasi, iqtisadi və s. islahatlar 
qadınların qarşısında da yeni imkanların açılmasına səbəb olurdu. Qadın sahibkarlığının 
inkişaf etdirilməsi cəmiyyətdə mövcud olan gender bərabərsizliyinin aradan 
qaldırılmasına şərait yaradır, yeni iş yerlərinin açılması isə az da olsa qadınların iqtisadi 
durumunun yüksəlməsinə kömək edir, sosial vəziyyətini yaxşılaşdırırdı. 1919-cu il 
noyabrın 13-də Azərbaycan parlamentinin növbəti iclasında «Azərbaycanın bəzi 
nöqtələrində şal, xalı və başqa əşyaları toxumaqdan ötəri iş evlərinin güşadı üçün 
3694000 rubl buraxılması haqqında» qanun layihəsi qəbul olunmuşdur [3, 476].. Məş-
ğulluq imkanlarının artırılması, sosial vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 
qadınların biznesə qoşulması və bu işin inkişafı üçün parlament 1920-ci il fevralın 19-da 
«Şuşa xalça-palaz emalatxanasının ziraət nəzarətinin təhti idarəsinə keçirilməsi 
haqqında» qanun qəbul etdi[9, 13- 14, 16]. 

Evdə kustar istehsal kənd əhalisinin iqtisadi həyatında mühüm yer tutduğundan və 
qadınların daha çox məşğul olduğu sahələrdən olduğundan AXC dövləti belə qəbildən olan 
çoxsaylı təlimatları ilə bu sahəni inkişaf etdirmək və genişləndirmək məqsədilə yerli kustar 
sahələrə kömək göstərən kustar sənaye kursları təşkil edir və vəsait ayırırdı. Bakı, Gəncə, 
Nuxa, Ağdam, Bərdə, Cəbrayıl, Zəngilan, Candarlı, Koryagin, Kəhrizli və Şuşada da toxu-
culuq və tikiş emalatxanası açılması barədə müxtəlif layihələr müzakirəyə çıxarıldı[10, 181]. 
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AXC hökümətinin keçid dövründə yoxsulluğun azaldılması istiqamətində həyata 
keçirdiyi tədbirlərdən biri də səhiyyə sahəsində xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi oldu [3, 
910; 7, 28]. Qadınların sağlamlığının qorunması və onlara tibbi qulluğun səviyyəsinin 
yüksəldilməsi məqsədi ilə feldşerlərin və mamaların maaşları artırıldı [2, 717]. 1919-cu il de-
kabrın 11-də parlamentdə Bakı sərbəst feldşer məktəbinin Xalq Səhiyyə Nazirliyinin 
sərəncamına keçməsi haqqında qanun layihəsi qəbul edildi. Məktəbin əsasnaməsinə əsasən 
məktəbdə tədris edilən fənlərin sırasına «qadın və mamalıq» da aid edilmişdir. Müdavimlər 3-
cü kursda xəstəxananın digər şöbələri ilə yanaşı qadın və doğum evlərində gün ərzində növ-
bədə olur və xəstəxananın şöbə müdirlərinin iştirakı ilə pedaqoji məsləhətlər alır, təcrübi 
biliklərə yiyələnirdilər[13, 17]. 

Apardığımız araşdırmalar isə bir daha sübut edir ki, bütövlükdə tariximizdə ilk dəfə 
olaraq məhz AXC dövründə dövlət qadın siyasətinin(sosial-siyasi-iqtisadi) ilk real konturları 
cızılmış, müsəlman-türk dünyası ilə yanaşı bütün dünya hüquqi məkanında demokratik qadın 
siyasətinin ilk təməl daşları rəsmi şəkildə qoyulmuşdu. 
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G.I.Ibrahimova  

WOMEN'S SOCIAL RIGHTS OF THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC  

SUMMARY 

In the article has been elucidated the social policy of the state related to the social issues in the 
legislation of ADR period. For this purpose, grounding on the documents was researched and a brief 
comment was given on the essence of state-owner-worker relations, regulation of business activities by 
the state, the factor of responsibility of the owner for the life activities of workers, that is, giving by 
workers the determination of their life strategy and the responsibility for realization of it to their owner 
and finally women's social rights. 

Such a conclusion was reached that for the first time in our history just under the ADR the real 
contours of state social policy were drawn; along with the Muslim-Turkic world it was made effort 
officially to improve the legislative basis of democratic social policy in the world law. 
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Г.И.Ибрагимова  

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (1918-1920 ГГ.) 

РЕЗЮМЕ 

В статье разъясняется социальная сущность законодательной политики государства в период  
АДР. С этой целью автором кратко толкуются на основании документов того времени сущность 
взаимоотношений государство-хозяин-рабочий; регулирование государством деятельности хозя-
ина и социальные права женщин. Автор приходит к такому выводу, что в целом в нашей истории 
впервые в период АДР государством были очерчены социальные права женщин, была пред-
принята попытка создания законодательной базы для  демократической социальной политики. 

Ачар сюзляр: гадын, ганун, дювлят, сащибкар, фящля 
Ключевые слова: женщина, закон, государство, хозяин, рабочий 
Keywords: the woman, the law, the state, the owner, working 
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APREL (1920-Cİ İL) ÇEVRİLİŞİNDƏN SONRA AZƏRBAYCANDA 
MÜQAVİMƏT HƏRƏKATI 

Fəzail İbrahimli1 

Aprel (1920-ci il) çevrilişindən sonra Azərbaycanda xalqın tarixinə, mədəniyyətinə, 
mənəviyyatına və dininə yad olan yeni bir siyasət həyata keçirilməyə başlandı. Çevriliş 
elə bir sürətlə həyata keçirildi ki, ilk vaxtlar hadisələrin nə ilə nəticələnəcəyi və bu 
prosesin mahiyyəti xalq tərəfindən tam dərk edilməsə də, lakin çevrilişdən az sonra 
bolşeviklərin siyasətinin mahiyyəti tam aydın oldu. XI Ordunun özbaşınalığı, qarətçilik, 
müsadirəçilik və günahsız adamlara divan tutulması təbii ki, xalqın qəzəbinə səbəb oldu. 
Gəncədə, Qarabağda, Zəngəzurda, Qubada, Lənkəranda, ümumiyyətlə respublikanın 
müxtəlif bölgələrində M.D.Hüseynovun dediyi kimi təkcə qolçomaqlar deyil, kəndlilər 
də üsyana qalxdılar (1).  

Əksinqilabi qiyam kimi qiymətləndirilən bu üsyanlar yatırılsa da xalqın 
müqavimətini qırmaq mümkün olmadı. Yerli əhali bolşevik hakimiyyətini yaxşı tanıdı və 
yeridilən siyasətin mahiyyətini tam dərk etdilər. Bu isə müqavimət hərəkatının yeni-yeni 
fermalarını yaratdı. 

Çevrilişdən sonrakı ilk illərdə Azərbaycanın elə bir qəzası yox idi ki, orada bolşevik 
hakimiyyətinə qarşı müqavimət olmasın. 

Müqavimət hərəkatının artmasının əsas səbəbi bolşevik hakimiyyətinin antiazər-
baycan siyasəti və XI Ordunun özbaşınalığı idisə, digər tərəfdən erməni amili ciddi rol 
oynayırdı. Belə ki, Azərbaycanda mart (1918-ci il) soyqırımını törədən daşnaklar, aprel 
çevrilişindən sonra libasını dəyişib bolşevik libası geyindilər və siyasi hakimiyyətdə 
kifayət qədər gücə malik oldular. Eyni zamanda XI Ordu sıralarında fəaliyyət göstərən 
erməni əsgər və zabitləri Sovet hakimiyyətinin müdafiəçisi kimi deyil, milli qisasçı kimi 
fəaliyyət göstərdilər. Məhz Gəncə üsyanı zamanı 12 min insanın qətlə yetirilməsi burada 
yaşayan və ordu hissələrində olan ermənilərin qisasçılığının nəticəsi idi.  

Respublikanın Cavad qəzasında xalqın müqavimətini gücləndirən əsas səbəblərdən 
biri də məhz erməni amili oldu. Qəzanın əhalisi onsuz da bolşeviklərdən çox narazı idilər. 
Ordu hissələrində ermənilərin olması və onların özbaşınalığı xalqı ayağa qaldırdı. Belə 
ki, Azərbaycan dəmir yollarının Hacıqabul stansiyasını mühafizə edən hissə tamamilə 
ermənilərdən ibarət idi (2). Burada Sarıxan Şirvanlının rəhbərlik etdiyi dəstədə artıq 
demək olar ki, bir neçə kəndin əhalisi birləşmişdi. Bu dəstə ilə ordu qüvvələri arasında 
Qaradonlu məntəqəsinin Qalaqayın kəndində baş vermiş döyüşdə (İyunun 2-3-də) 200-
dən artıq insan öldürülmüşdü. Kənd dəfələrlə əldən-ələ keçmiş, S.Şirvanlının dəstəsi 
kənddən sıxışdırılıb çıxarılmışdı. Diqqəti çəkən cəhət ondan ibarətdir ki, kənd əhalisi 
bütövlükdə üsyançılarla birgə kəndi tərk etməli olmuşdular. Bu isə müqavimət 
hərəkatında bolşeviklərin dediyi kimi «banditlər» deyil, xalqın iştirakının təsdiqidir. 
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Arxivdə Xalq Daxili İşlər Komissarlığının 27-ci qanunda verilən məlumatda 
bildirilir ki, artıq 1920-ci ilin sentyabrında Sarıxan Şirvanlının ətrafında Qaradonlu 
məntəqəsindəki 7 kəndin əhalisinin birləşməsi nəticəsində üsyançıların sayı 4 minə 
çatmışdır (3). 1921-ci ilin əvvəllərinə qədər davam edən müqavimət hərəkatı qüvvələr 
nisbətinin qeyri-bərabər olması nəticəsində zəiflədi və ayrı-ayrı narazılıqlar formasında 
davam etdi. 

Azərbaycanın cənub bölgəsində baş verən müqavimət hərəkatının digər bölgələrə 
nisbətən özünəməxsusluğu var idi. Belə ki, bu bölgə İranla sərhəddə yerləşdiyi üçün 
istənilən çətin məqamda üsyançılar İran tərəfinə çəkilə bilir, bu isə XI Ordu əsgərlərinin 
sərhədin o tayına keçməsi imkanlarını məhdudlaşdırırdı. Bu isə cənub bölgəsində 
müqavimət hərəkatının daha geniş miqyas almasına imkan yaradırdı. Lənkəran qəzasında 
Hüseyn Ramazan, Qulam Tağıyev və Türk polkovniki Camal bəyin rəhbərliyi ilə baş 
verən müqavimət hərəkatı Bakını bərk narahat etmişdi. Lənkəran Qəza fövqəladə 
komissarının mərkəzə göndərdiyi teleqramda «axşama qədər əlavə hərbi qüvvə 
göndərməsəniz, burada (Lənkəranda – F.İ.) Sovet hakimiyyəti devrilə bilər» ifadəsi 
qəzadakı ictimai-siyasi durumu tam əks etdirirdi. İlk anlar ayrı-ayrı, dağınıq formada 
fəaliyyət göstərən qüvvələr sonradan birləşərək planlı əməliyyata başladılar və bir neçə 
uğurlu əməliyyatlar keçirə bildilər. 1920-ci il iyunun 4-də 200 nəfərlik hərbi hissə Qulam 
Tağıyevin dəstəsi tərəfindən mühasirəyə alınaraq darmadağın edildi (4). Hərbi hissələrin 
Züvand məntəqəsinə hücumu zamanı 400 nəfərlik hərbiçidən 100-ü öldürüldü (5).  

Nəcəfqulu xan, Hüseynəli xan və Əsəd xan Talışinskinin birləşməsi qüvvələri 
Lənkəran qəzasına Sovet hakimiyyəti üçün tam təhlükə yaratmışdı.  

Hakimiyyət orqanları vəziyyəti nizama salmaq üçün bütün hərbi imkanlarını 
səfərbər etməklə yanaşı üsyançılarla danışıq taktikasından da istifadə etsələr də bu heç bir 
nəticə vermədi. 

Bolşeviklər başqa bir siyasi addımla uğur qazanmağa nail oldular. Azərbaycan İnqi-
lab Komitəsinin könüllü təslim olanların əfv ediləcəyi barədə verdiyi qərar müqavimət 
hərəkatına böyük zərbə oldu. Üsyan rəhbərlərindən Qulam Tağıyev və Hüseyn Ramazan 
rəhbərlikdən imtina edib dinc həyata başladılar, İrana keçən üsyan başçısı Şahverən isə 
orada öldürüldü. Bu isə Cənub bölgəsində müqavimət hərəkatının get-gedə zəifləməsinə 
səbəb oldu. 

Sonuna qədər davam edən müqavimət hərəkatını yatırmaq üçün hakimiyyət daha 
qəddar formalarından istifadə etdi. 1928-ci il iyunun 23-də Azərbaycan MİK və XKS 
«Sərhəd yerlərində olan yerli icraiyyə komitələrinə qaçaq mal aparanlara inzibati sürgün 
hüququ verilməsi haqqında qərar qəbul etdi (6). Bu qərarla qaçaq mal alverçiləri ilə 
mübarizə aparmaq nəzərdə tutulsa da, əslində qərar başqa bir mahiyyət daşıyırdı. Sərhəd 
rayonlarında Sovet hakimiyyətini möhkəmləndirmək yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi çox 
çətin idi. Bu qərarla insanları qorxutmaq, vahiməyə salmaq və tabe etmək niyyəti güdü-
lürdü. Çünki, hər bir insanın adı qaçaq mal alverçisi kimi siyahıya salınıb cəzalandırıla 
bilərdi. Bir çox sərhəd rayonlarında müqavimət hərəkatının qarşısını almaq üçün tarixdə 
analoqu olmayan metodlardan da istifadə edildi. Belə metodlardan biri bu günə qədər 
tədqiqatlarda öz əksini tapmamış «yandırmaq yolu ilə tabe etmək» metodu işə salındı. 
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Söhbət bütöv kəndlərin yandırılmasından gedir. Faktlara diqqət yetirək: Azərbaycan SSR 
Xalq Komissarları sovetinin Vərgəduz (indiki Yardımlı) rayonunda həqiqi vəziyyəti öy-
rənən texniki komissiyasının 18 oktyabr 1929-cu il hesabatında bildirilir ki, 14.793 nəfər 
əhalisi olan rayonda 105 yaşayış məntəqəsindən 8-i yandırılmışdır (7). Rayon üzrə 147 ev 
yandırılmışdır ki, bunlardan 31-i Honuba kəndində, 42 ev Gügavarda, 12 ev Şıxlarda, 8 
ev Astanlıda, 4 ev Çanaxbulaqda, 10 ev Zeymaləzirdə, 14 ev Musakənddə, 2 ev 
Peşkənddə yandırılmışdır (8). Yuxarıda adı çəkilən hesabatda kəndlərin yandırılması 
qaydası belə göstərilir. Əvvəlcə ev sahibinə təklif edilirdi ki, əşyalarını götürüb evi tərk 
etsinlər; evləri yandırılanlar qonşu kəndlərə, yaxud rayonlara məcburən köçürülürdü (9). 
Bu amansız addımlar haradan qaynaqlanırdı? Hələ Azərbaycan Kommunist bolşeviklər 
partiyasının ikinci qurultayında (1920-ci il oktyabr) Lominadze belə bir ideya ilə çıxış 
etmişdi: «…biz öz siyasətimizdə həddindən artıq qeyri-ciddi mövqe nümayiş etdiririk. 
Biz bəy və varlı mülklərini yandırmalıyıq. Biz bunu etsək onda kəndlilər o alovun 
işıqlarında əsl azadlığı görmüş olarlar. Biz 1918-ci ildə bu addımı atdıq. (Mart hadisələri 
nəzərdə tutulur – F.İ.) İndi bunu niyə etmirik, qoy MK-dan olan yoldaşlar buna cavab 
versinlər (10). 20-ci illərin əvvəllərində bəy, xan mülklərini yandırmaq haqqında irəli 
sürülmüş bu ideya 20-ci illərin sonunda nəinki bəy, xan, ümumiyyətlə bütövlükdə 
kəndlərin yandırılması ilə nəticələndi. 

Arxivlərdə saxlanılmış bu xarakterli materiallarla yanaşı, ümumiyyətlə qeydə 
alınması mümkün olmayan hadisələr də törədilmişdi. Bir hadisəyə diqqəti yönəltmək 
istərdim: 1928-ci ildə Vərgəduz (indiki Yardımlı) rayonunun Təzəkənd kəndində 40 
nəfərdən artıq kişi iclasa dəvət olunmuş, sonra isə bunların yığışdığı binanın qapısı 
arxadan mismarlanmış və binaya od vurularaq insanlar yandırılmışdır. Belə xarakterli 
hadisələri bolşeviklər təbii ki, hesabata daxil edə bilməzdi. Lakin bu hadisənin şahidləri o 
illəri dəhşətlə xatırlayır. Belə addımların arxasında bir tərəfdən müqavimət hərəkatının 
qarşısını almaq məqsədi güdülürdüsə, digər tərəfdən qisasçılıq düşüncəsi dayanırdı. 
Çünki, bu bölgədə kifayət qədər əsgər itirən hakimiyyət belə qəddar addımlardan 
çəkinmirdilər. Təbii ki, bütün bu addımlarla öz mövqeyini möhkəmləndirməyə çalışan 
hakimiyyət xalqın içərisində özünə çox dərin nifrət qazanırdı.  

Müqavimət hərəkatının ən çox yayılmış formalarından biri də qaçaqçılıq hərəkatı 
idi. Haqsızlıqdan, qəddarlıq və soyğunluqdan cana gəlmiş adamlar ayrı-ayrı dəstələr 
formasında dağlara və meşələrə çəkilir və hakimiyyətə daima ciddi təhlükə yaradırdılar 
ki, bunlara qaçaqlar deyilirdi. Belə dəstələr respublikanın bir çox bölgələrində uzun 
müddət sovet hakimiyyətinə qarşı mübarizə aparmışlar. Bunların ən güclülərindən biri 
Nuxa qəzasında fəaliyyət göstərən Hüseyn əfəndinin dəstəsi idi. Onun Göyçayda, 
Ağdamda və başqa qəzalarda da tərəfdarları var idi (11). Şuşa qəzasında Əsədulla bəyin 
100 nəfərlik dəstəsi (12), Qubadlıda Adil bəyin 2 min nəfərlik dəstəsi uzun müddət 
müqavimət hərəkatının iştirakçıları olmuşlar. 

Respublikanın Şamxor qəzasında müqavimət hərəkatı o qədər güclü olmuşdu ki, 
hətta Azərbaycan İnqilab Komitəsi «Şamxor qəzasında banditizmlə mübarizə ilə əlaqədar 
müvəqqəti fövqəladə üçlüyün yaradılması haqqında» dekret qəbul etdi (13). 
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Ümumiyyətlə, aprel çevrilişindən başlayaraq respublikanın müxtəlif yerlərində 
davam edən müqavimət hərəkatı 20-ci illərin sonuna qədər davam etdi. Bu hərəkat 
özünün ən yüksək zirvəsinə 1930-cu il Nuxa-Zaqatala üsyanlarında çatdı. 

1930-cu ilin aprelində başlanmış Nuxa – Zaqatala bölgəsində baş vermiş üsyan 
hakimiyyətdə elə narahatçılıq yaratmışdı ki, bu hadisə ilə bağlı Azərbaycan K/b/P 
Mərkəzi Komitəsi aprelin 12-də özünün təcili iclasını çağırmalı olmuşdu. İclasda təcili 
olaraq Ağdamdan bir hərbi bölük, Bakıdan siyasi idarə əməkdaşlarından təşkil edilmiş bir 
bölük, Tiflisdən iki zirehli avtomobil, bir süvari eskadronu və bir batalyonun Zaqatalaya 
göndərilməsi barədə Rusiya Kommunist bolşeviklər partiyası Zaqafqaziya Vilayət 
Komitəsi qarşısında məsələ qaldırılması qərara alınır. İclasda həmçinin üsyanın ətraf 
bölgələrə yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə sərhədləri bağlamaq qərara alınır (14). 

Bölgədə üsyançılar başlanğıcda böyük uğurlara nail oldular. Belə ki, Qaxda 
üsyançılar hakimiyyəti öz əllərinə almış, Qabaqçöldə üsyançılar Sovet hakimiyyətini 
devirmişdilər. Aprelin 15-də Tala kəndində, 16-da Katexdə üsyan başlanmışdı.  

Artıq üsyan qəzanın demək olar ki, bütün iri kəndlərini bürümüşdü. Lakin 
üsyançılar arasında ciddi əlaqələrin olmaması və qüvvələr nisbətinin qeyri-bərabərliyi baş 
verən üsyanların məğlubiyyətinə səbəb oldu. Zaqatala-Balakən bölgəsinin 54 kəndini 
əhatə etmiş müqavimət hərəkatı 64 Qafqaz alayı, 24-cü alay, sərhəd qoşun hissələri və 
Dövlət siyasi idarəsinin qüvvələri ilə yatırıldı. 

Nuxa-Zaqatala qəzasında baş verən üsyanlar siyasi hakimiyyəti o dərəcədə narahat 
etmişdi ki, bu məsələ Ümumdünya Kommunist bolşeviklər Partiyasının Cənubi Qafqaz 
Diyar Komitəsinin 12 aprel iclasında xüsusi müzakirə edilmişdi və 10 maddədən ibarət 
qərar qəbul edilmişdi (15). Aprelin 22-dən başlayaraq üsyanda iştirak etmiş kəndlərin 
əhalisinin cəzalandırılmasına başlamışdı. Lakin heç bir cəza tədbiri insanları hakimiyyətə 
yaxınlaşdıra bilmədi, əksinə bu tədbirlər xalqın nifrətinə səbəb oldu və bolşevik 
hakimiyyətinin əsl mahiyyətini üzə çıxartdı. Lakin hələ qarşıda xalqımızın taleyinə qara 
hərflərlə yazılmış 30-cu illərin repressiyaları dururdu.  
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F.F.İbragimli 

RESISTANCE MOVEMENT IN AZERBAIJAN AFTER APRIL REVOLUTION (1920 year) 

SUMMARY 

From the first days of the power of Bolsheviks the dictatorial mode has affirmed as Azerbaijan. For 
strengthening of the mode Bolsheviks meaningly spread fear, as means with which help wanted to shake 
the people. Terror application at the state level by means of the Extreme commission, special departments 
of XX Army in districts became the cores means of fastening of fear in mass consciousness. Mass scales 
were accepted by a robbery and population arrest, mass searches in houses of the men of means, 
accompanied by humiliation of human advantage. All these steps of new owners of Azerbaijan became 
the reason mass discontent in various social classes. Anger increase has prepared a resistance movement. 
In article the largest Antibolshevist performances which took place in southern regions of the Azerbaijan 
Soviet Socialist Republic, in Shaki-Zakatalah in the XX-beginning of 30th years of the XX-th century are 
considered. The author results a number of unknown persons before the facts from archives which throw 
light on many parties of tragical events of those years. 

Ф.Ф.Ибрагимли  

ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ПОСЛЕ АПРЕЛЬСКОГО 
ПЕРЕВОРОТА (1920 Г.) 

РЕЗЮМЕ  

С первых дней власти большевиков в Азербайджане утвердился диктаторский режим. Для 
укрепления своего режима большевики сознательно насаждали страх, как средство, с помощью 
которого хотели поколебать народ. Применение террора на государственном уровне с помощью 
Чрезвычайной комиссии, особых отделов 11-ой армии в уездах стали основным средствами 
закрепления страха в массовом сознании. Массовые масштабы принял грабеж и арест населения, 
массовые реквизиции и обыски в домах состоятельных людей, сопровождавшиеся унижением 
человеческого достоинства. Все эти шаги новых хозяев Азербайджана стали причиной назревания 
массового недовольства в различных слоях общества. Нарастание гнева подготовило движение 
сопротивления. В статье рассматриваются наиболее крупные антибольшевистские выступления, 
которые имели место в южных регионах Азербайджанской ССР, в Шеки-Закаталах в 20-х–начале 
30-х годов ХХ века. Автор приводит ряд неизвестных ранее фактов из архивов, которые 
проливают свет на многие стороны трагических событий тех лет. 

Ачар сюзляр: Халг, щакимиййят, орду, цсйан, мцгавимят 
Ключевые слова: народ, власть, армия, восстание, сопротивление 
Ключевые слова: people, the power, army, revolt, resistance 
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN SÜQUTUNDAN SONRA 
AZƏRBAYCAN SSR-DƏ YENİ AQRAR MÜNASİBƏTLƏR (1920-1921-Cİ İLLƏR) 

Tofiq Həsənov1 
1913-1921-ci illər Azərbaycan kəndinin ən çətin və məşəqqətli bir dövrü olmuşdur. 

Bu illərdə kənlilərin külli miqdarda müsadirə edilmiş iş heyvandarlarının çatışmaması, 
ara vermədən ərzaq məhsullarının toplanması, su arxlarının və kəhrizlərinin bərpa 
olunmaması nəticəsində əkinə verilən suyun azalması, əkin sahələrinin kiçilməsinə səbəb 
oldu. Kənd təsərrüfatında tələb olunan əmək alətlərinə ehtiyac özünü açıq şəkildə 
göstərməkdə idi. 300 min desyatinə yaxın suvarılan torpaq sahəsinin sıradan çıxması 
nəticəsində əkin sahələri müharibədən qabaqkı dövrlə müqayisədə 42 faiz azalmışdır. 
Erməni daşnaklarının Azərbaycan xalqına qarşı apardığı müharibədə türk-müsəlman 
əhalisi yaşayan 636 kənd dağıdılmış, 30 mindən çox kənd evləri yandırılmışdır (4, 151). 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ölkə əhalisinin əsas hissəsini kəndlilər 
təşkil etdiyi üçün torpaq məsələsi ən kəskin iqtisadi, sosial məsələlər sırasına aid 
olmuşdur. Kənd təsərrüfatı neft sənayesindən sonra iqtisadiyyatın əsas özəyini təşkil 
edirdi. Torpaq məsələsinin həll edilməsi həm bütün sosial-iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşdır-
mağa, həm də böyük kəndli kütləsinin yeni hökumətə etimad göstərməsinə imkan 
yaradırdı. 

1919-cu il iyunun 6-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Əkinçilik Nazirliyinin 
nəzdində aqrar islahatlar şöbəsi yaradıldı (12, 138). Ona bir ay müddətində aqrar islahat-
lar layihəsinin bəynilməsi üçün Nazirlər Şurasına təqdim etməsi həvalə olundu (26). 
1919-cu ilin avqust ayında Əkinçilik Nazirinin müavini Xosrov bəy Sultanovun rəhbər-
liyi altında «Azərbaycan Cümhuriyyəti əhalisinin torpaq təminatı haqqında» və «Xüsusi 
sahibkar meşələrinin dövlətin mülkiyyəitinə çevrilməsi haqqında (12, 138) qanun layihə-
lərinin hazırlanması ilə başa çatdırıldı. Həmin layihənin müzakirəsi 1919-cu il oktyabrın 
2-də parlamentin 81-ci iclasının gündəliyinə daxil edildi, lakin Əkinçilik Nazirliyinin 
müavini Xosrov bəy Sultanovun təklifi ilə ona baxılması dayandırıldı (2, 452). 

1920-ci il martın əvvəllərində «Xüsusi sahibkar torpaqlarının dövlət torpaq fonduna 
keçirilməsi və Azərbaycan Cümhuriyyəti əhalisinin torpaqla təmin olunması haqqında 
qanun»un yeni layihəsi (10, v.26) üzərində işi başa çatdıran nazirlik onu baxılmaq üçün 
Nazirlər Şurasına təqdim etdi. Bu layihədə əsasən kənd yerlərində olan xüsusi sakibkar 
hüquqi şəxslərin bütün torpaqları, o cümlədən rəqf, məscid, monastr, kilsə torpaqları, 
habelə şəhər yerləri hüdudunda olan və şəhər mülkiyyətinə daxil olmayan torpaqlar 
sahiblərindən alınır və əvəzsiz olaraq dövlət torpaq fonduna verilirdi (16, 37). 

AXC-nin aqrar siyasətində torpaqların alınması, özəlləşdirilməsi məsələsinə ehti-
yatlı münasibəti tamamilə düzgün idi. Unutmaq olmaz ki, «Xüsusi torpaq sahibləri» 
məfhumunun arxasında konkret fiziki şəxslər dururdu və onların talehi hökuməti 
maraqlandırmaya bilməzdi. AXC hökumətinin proqramı o dərəcədə çevik qurulmalı idi 
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ki, cəmiyyətin aqrar bölmədə bütün təbəqələrinin marağını maksimum ifadə edə bilsin 
(22, 23).  

1920-ci il aprel ayının 26-da 72 mindən çox olan XI Ordu Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin sərhədlərini keçərək Bakıya doğru irəliləməy başladı (23, 70). 1920-ci 
il aprel ayının 27-də AXC hökuməti XI Ordunun süngülərinə arxalanan bolşeviklər 
tərəfindən devrildi. Aprel ayının 28-də Azərbaycan K(b)P MK yeni yaradılmış Azərbay-
can Müvəqqəti İnqilab Komitəsini respublikanın yeni orqanı elan etdi. Azərbaycan 
İnqilab Komitəsinin xalqa olan müraciətində elan etmişdir ki, orduya qarşı silahlı 
müqavimət göstərəcəyi təqdirdə terrora əl atılacaqdır (27, 11-13). Aprel ayının 30-na 
kimi XI Ordu Nuxa, Ağdaş, Şamxor və Kürdəmirdə də hakimiyyti ələ keçirdi. Eyni 
zamanda XI Ordunun süvari və piyada bölmələri Şamaxı, Salyan, Göyçay, Şuşa, Zaqatala 
və Balakəni ələ keçirdilər. Mayın 1-də Gəngəni, 3-də Lənkəranı, 4-də Astaranı tutdular 
(17, 24-25). 

Şura hökumətinin ilk günlərindən başlayaraq bütün sahələrdə olduğu kimi 
Azərbaycan kəndində də əvvəlki qayda-qanunların ləğv olunmasına başlandı. Bu sahədə 
Azərbaycan İnqilab Komitəsi tərəfindən görülən tədbirlərdən biri torpaq haqqında 
verilmiş 5 may 1920-ci il tarixli dekreti olmuşdur (1, 249). Bu dekretə əsasən bəy, xan, 
mülkədar, vəqf, məscid, monastır, kilsə torpaqları bütün öz iş heyvanları və avadanlığı ilə 
birlikdə müsadirə olunurdu, heç bir ödənc olunmadan kəndlilərin istifadəsinə verilirdi. 
Torpaq haqqında dekretin həyata keçirilməsi Azərbaycan kəndində mülkədar torpaq  
sahibliyini yox etməli idi. Azərbaycan kəndliləri pay torpağından istifadə etmək 
müqavilində xəzinəyə hər il altı milyon manat qızıl pul verməkdən və mülkədar 
torpağından istifadə etmək müqabilində hər il təqribən bir milyon pud taxıl verməkdən 
azad edilirdi. 

1920-ci il mayın 15-də respublika ərazisində meşələrin, suların və yeraltı sərvətlərin 
milliləşdirilməsi elan edildi (1, 250). Bu dekretlərin həyata keçirilmək və torpağı, habelə 
avadanlığı müntəzəm bölmək üçün müvəqqəti qəza və kənd torpaq komitələri haqqında 
əsasnamə hazırlandı. Onların vəzifəsi bütün mülkədar, rəqf, məscid, monastır və kilsə 
torpaqlarının (kəndlilərin istifadəsində olan pay torpaqlarından başqa) dərhal xüsusi 
şəxslərin əlindən alınmaqdan ibarət idi. Torpaq haqqında dekretlərin həyata keçirilməsi 
Azərbaycan kəndində mülkədar torpaq sahibliyini və feodalizm münasibətlərinin 
qalıqlarını yox etməli idi. 

XI Ordunun işğalı nəticəsində yeni yaranmış Şura hökumətinin möhkəmləndiril-
məsinin zəruri şərtlərindən biri, fəhlə sinfi ilə kəndlilərin ittifaqının möhkəmləndirilməsi 
oldu. 

1920-ci il aprel çevrilişindən sonra hakimiyyəti ələ keçirən  Azərbaycan SSR Xalq 
Komissarları Soveti dövlətin aqrar siyasəti sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər nəinki öz 
nəticəsini vermədi, əksinə yerli əhalinin xüsusilə  kəndli sinfinin getdikcə narazılığına 
səbəb oldu. Belə ki,  Bakı Kommunası və Məpkəzi Kaspi Diktaturasının hakimiyyəti 
illərində Azərbaycan əhalisinin keçirdiyi çətin və acı bir dövrdən, xüsusilə kənd 
əhalisinin xeyli sayda itki verdiyi və var-yoxdan çıxdığı illərdən də o qədər də böyük 
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müddət keçmədiyi bir zamanda yenidən XI Ordu tərəfindən işğal olunması və yerli türk-
müsəlman əhalisinin getdikcə hiddətlənməsinə səbəb oldu. 

Respublikanın kənd təsərrüfatında həyata keçirilən hərbi kommunizm siyasəti 
nəticəsində kəndlilərin son ərzaq ehtiyatlarının, qoşqu heyvanları və arabalarının XI Ordu 
əskərləri tərəfindən qarət olunması Azərbaycan kəndlilərinin etiraza qalxması getdikcə 
güclənirdi. XI Ordunun gəlişini sükutla qarşılayan Azərbaycan xalqının Milli Dövlət 
Quruculuğuna son qoymuş və bununla da onun sakitliyini pozmuş, rus hərbi əskəri 
qüvvələrinin özbaşınalığı, qarətçiliyi, xüsusilə yerli əhalinin milli mənafeyi ilə 
hesablaşmaması və günahsız on minlərlə bu işğala etiraz edən insanların güllələnməsi 
yerli türk-müsəlman əhalisini daha da qəzəbləndirmişdir. Azərbaycan Milli Ordusunun 
əksəriyyəti kəndli sinfinə məxsus olmaları kəndlilərin düşdüyü vəziyyətini anlayaraq 
onlara köməklik göstərmək istəyirdilər. Nəticədə Azərbaycanda XI Ordunun hərbi 
hissəsinə qarşı ilk üsyan 1920-ci il may ayının 21-də Qarabağın Tərtər bölgəsində 
başladı. Üsyana səbəb olan başlıca amil Qarabağın müxtəlif bölgələrində yerləşən 
Azərbaycan Milli Ordusunun Cavanşir, Ağdam, Tərtər, Şəki süvari, Bakı piyada və iki 
topçu diviziyasının XI Ordunun hərbi bölmələri tərəfindən tərkisilah etmələri olmuşdur.  

Üsyan sürətlə Qarabağ-Gəncə bölgələrini əhatə etdi. Gəncədə may ayının 25-dən 
26-na keçən gecə saat 3-də bir top atəşinin açılması ilə üsyan başladı. Azərbaycan Milli 
Ordusunun Gəncədəki bölmələrin sayı 1800 nəfər (18, 111) olduğu halda Gəncə şəhəri və 
ətraf kəndlərin əhalisinin üsyana qoşulması nəticəsində üsyançıların sayı on min nəfərə 
çatmışdı (17,45). Qarabağın igid türk-müsəlman əhalisi iyun ayının 5-də Ağdam, Bərdə. 
Tərtər, Şuşa bölgələrində silahlı üsyana qalxaraq XI Ordunun 28-ci atıcı diviziyası 
alayların tərkisilah etdilər (25, 134; 15, 199). 

Mayın 27-də hücuma keçən XI Ordunun hissələri böyük itkilər verərək geri 
çəkildilər (17, 46). Mayın 28-də yeni qüvvələr hesabına güclənən XI Ordunun üç 
diviziyası Gəncəni amansız top atəşinə tutdu. İkinci körpüsü yeni canlı qüvvələrlə 
gücləndirmək zirehli qatarlardan və avtomaşınlardan, ağır səhra toplarından istifadə 
edərək may ayının 31-də Gəncə üsyançıları üzərinə hücuma keçdilər. Xalq üsyanı qan 
dəryasında boğuldu. Mayın 31-də axşam Gəncəni ələ keçirən XI Ordudan 8500 nəfər, 
Azərbaycan Milli Ordusundan və mülki əhalidən 8000-13000-ə qədər insan həlak 
olmuşdur (18, 136). Erməni silahlı dəstələri XI Ordunun hərbi hissələrinə Gəncə üsyanın 
yatırılmasında iştirak edərək köməklik etmişlər. 

Qarabağdakı üsyanda iştirak edən yerli bəylərin silahlı dəstələrinə və Azərbaycan 
Milli Ordusunun hərbi hissələrinə kömək üçün Türk Ordusunun general  Nuru paşa başda 
olmaqla bir qrupp türk zabiti rəhbərlik edirdi. Nuru paşanın çağırışı ilə Dağıstanın 
könüllü dəstələri də Qarabağ üsyançılarına kömək edirdilər. XI Ordunun ikinci süvari 
körpüsü və 32-ci atıcı diviziyasının hissələri iyun ayının 10-da Qarabağ üsyançıları 
üzərinə hücuma keçdilər (3, 43). XI Ordunun güclü süvari hissələri zirehli maşınların, 
səhra toplarının və hərbi təyyarələrin köməyi ilə Qarabağdakı üsyançı dəstələrin üzərinə 
hücuma keçdilər. Bərdə və Tərtər istiqamətində hücuma keçən XI Ordunun hərbi 
hissələri Qarabağ üsyançılarınını müqavimətini ağır səhra toplarının, zirehli maşınların 
və hərbi təyyarələrin köməyi ilə çətinlikllə dağıdaraq Bərdəni və Tərtəri ələ keçirdilər. XI 
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Ordunun əskərləri Bərdənin 120 kəndini dağıtmışlar (5, 47), qaçıb canını qurtara 
bilməyən əhalisini tamamilə məhv etmişdilər. Ağdərə bölgəsindən ruslara köməyə gələn 
erməni silahlıları Tərtərin türk-müsəlman kəndlərini qarət və talan edirdilər (6, 19-20). XI 
Ordunun əsgərləri Qarabağın Bərdə bölgəsinin Köçərli, Şahvəllər, İmişli, Tərtərin 
Savcalı, Qaraqoyunlu, Ağdam bölgəsinin Sancalı-Quranlı kəndi ətrafında yerləşən 
Aslanbəyli, Hüseynbəyli, Salahbəyli Sarçalısı adlanan kəndlərinin, Ağdam yoluna yaxın 
olan Qərvənd, Nəmirli kəndlərində olan bad bəyçilərin qarət edib yandırmışlar (15, 200). 
1920-1921-ci illərdə kəndli sinfinin Şura hökumətini daxili siyasətindən narazı olması 
Gəncə-Qarabağ üsyanı ilə yanaşı Zaqatala-Şəki, Lənkəran, Quba, Cəbrayılın əhalisinin 
üsyanları (15, 191) RK(b)P MK-nı daha çox təsviri salmışdır. Ona görə Azərbaycan XI 
Ordudan əlavə olaraq yeddi diviziya göndərmək qərara alındı (1, 268-269). Şura 
hökumətinin sərt və amansız tədbirləri nəticəsində 1920-ci ilin aprrel ayının 28-dən 1921-
ci ilin avqustuna kimi Azərbaycanda 48 min adam qırmızı terrorun qurbanı olmuşdur (19, 
87). 

Şura hökuməti Rusiya Federasiyasında olduğu kimi fəhlə sinfinin kəndlilərlə 
ittifaqını möhkəmləndirmək və onlara rəhbərlik etməyə çalışırdı. Rusiyada olduğu kimi 
Azərbaycanda da Rusiya Federasiyasında olduğu kimi 1920-ci il ərzində müntəzəm 
surətdə bitərəf kəndli konfransları keçirilirdi. Onlar əsasən Şura hökumətinin vəzifəsini, 
cari məsələləri, fəhlələrlə kəndlilərin ittifaqı, qolçomaqlarla mübarizə torpaq, ərzaq və 
sair tədbirlər barəsində müzakirələr aparırdılar. Bunların nəticəsində kəndlilərin böyük 
fəallığının artırılması və siyasi şüurunun yüksəldilməsinə nail olmaq, sinfi təbəqələşməni 
dərinləşdirməkdə inqilabi dəyişikliklərə nail olmağa çalışırdılar (1, 258). 

Sovet Rusiyasında həyata keçirilən hərbi kommunizmin siyasəti nəticəsində, 
kəndlilər adambaşına olan qədərini saxlamalı, artıq qalan bütün kənd təsərrüfatı məhsul-
ları dövlətə təhvil verməli idi. Təhvil verməyənlərə qarşı Qəza İnqilab komitələri divan 
tutaraq kəndlilərin bütün ərzaq ehtiyatlarını müsadirə edir və ən çox müqavimət 
göstərənləri isə güllələyirdilər. Hərbi kommunizm zamanı xüsusi ticarəti qadağan edən 
Şura hökuməti ərzaq sapalağı qaydası ilə kəndlilərin ağır zəhməti bahasına əldə etdikləri 
məhsulları Oktyabr çevrilişinin nailiyyətlərini qorumaq və müdafiə ehtiyacları üçün 
müsadirə edərək alırdı. 

1920-ci ildə Azərbaycanda da hərbi kommunizmin sisteminə aid bir sıra tədbirlər 
həyata keçirildi. Lakin Rusiyadan fərqli olaraq onlar daha məhdud xarakter daşıyırdı və 
qısa müddət ərzində tətbiq olunurdu (1, 258). 

Şura hökumətinin ilk dövründə Azərbaycan SSR-də azad ticarət davam edirdi. 
Kəndlilər öz məhsullarını şəhərə satmaqla şəhər və kənd arasında mal dövriyyəsini 
nizamlayırdı. Lakin Azərbaycan İnqilab Komitəsi «Taxıl inhisarı haqqında» 1920-ci il 23 
avqust tarixli qərarına görə taxıl satışı qadağan olundu. Dekretə görə taxılı alıb dövlətə 
təhvil vermək istəməyn xalq düşməni elan olundu (24,18). 1920-ci il avqust ayının 26-
dan Azərbaycan İnqilab Komitəsi taxıl ticarəti inhisarı haqqında dekret qəbul etmişdi. Bu 
dekretə əsasən respublikanın bir sıra qəzalarında taxıl və başqa kənd təsərrüfatı 
məhsulları dövlət tədarükünə tətbiq olunmuşdu. Bu dekret RK (b) R MK Qafqaz 
bürosunun himayəsi ilə AK(b)R MK vasitəsilə qəbul edilmişdir (3,23). 
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Əyalət torpaq komissarları torpaq məsələlərinə qanunsuz olaraq müdaxilə edirdi. 
1920-ci il iyulun 28-də hökumət başçısı Nəriman Nərimanovun xüsusi əmri ilə 
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin torpaq haqqında dekretinin həyata keçirilən siyasəti 
pozduqlarına görə pisləmişlər (27, 179). 

Azərbaycanda taxıl məhsulları və ən mühüm xammal növlərinin tədarükü üzərində 
dövlət inhisarı elan olunmuşdur. Mal-qara tədarükü yalnız sapalaq qaydasınca aparılırdı.  
Tədarükün aparılmasına Xalq Ərzaq Komissarlığı cavabdeh idi. 1920-ci il sentyabr 
ayının 24-dən ümumi əmək mükəlləfiyyəti tətbiq edildi. İşləməyən bütün ünsürlər fiziki 
əməyə cəlb olunurdular (1, 259). 

Azərbaycan İrnqilab Komitəsinin qəbul etdiyi dekretlə Xalq Ərzaq Komissarlığında 
hərbi vəziyyət elan olundu. Azərbaycan kəndlilərinin vəziyyətinin ağırlaşmasına səbəb 
olan ən mühüm amil XI Ordunun yüz minlərlə olan hərbi qüvvələrinin qoşununun 
ərzaqla təmin edilməsi idi. Azərbaycan kəndlilərinə artıq yük olan əskərlər tərəfindən 
zəhmətkeşlərin mal-qarası, taxılı, arpası, samanı zəbt olunaraq alınması narazılığı daha da 
artırırdı. Şura hökuməti Azərbaycan kəndlisinin narazılığından çəkinərək onların 
vəziyyətini yüngülləşdirmək üçün tədbirlər görməyə məcbur oldu. RK(b)P MK Siyasi 
Bürosunun V.İ.Lenin tərəfindən hazırlanmış və 1920-ci il noyabrın 27-də  Siyasi 
büronun qəbul etdiyi qərarda: “Azərbaycanda Muğandan kənarda kəndlilərdən taxıl heç 
alınmasın. Muğanda isə son dərəcədə ehtiyatla alınsın” (20, 50). 

1920-ci ilin oktyabr ayında fövqəladə səlahiyyətlərə malik olan təsərrüfat orqanla-
rının nümayəndələrindən ibarət «Azərbaycan SSRİ-nin ərzaq müzakirəsi» bütün ərzaq 
işini mərkəzləşdirərək fəaliyyyətə başladı. Ancaq onun köməyi ilə tədarük olunan ərzaq 
Bakının və qəza şəhərlərinin ehtiyaclarını ödəmirdi. Ərzaq müqaviləsinin məlumatına 
görə, Azərbaycanda taxılın çatışmazlığı (doqquz) milyon pud miqdarında idi (9, 11). 

Azərbaycan SSR əhalisi həmin vaxt öz ərazisində yerləşən «Qızıl Ordu» hissələrinin 
və fəhlələrin ehtiyaclarını «hərbi kommunizm» siyasəti tədbirləri ilə ödəmək iqtidarında 
deyildi. Azərbaycanda yerləşən «Qızıl Ordu» hissələrinin bəzilərinin komandirləri Azər-
baycan hökumətinin yerli orqanları ilə əsla hesablaşmır, özlərini özbaşına və sərbəst, 
əslində müstəmləkəçilər kimi aparırdılar. Hərbçilərin yerli əhaliyə qarşı təhqiramiz 
hərəkətləri, şəriətin, milli - adət, ənənələrin təhqir olunması əhalini ümidsiz vəziyyətə 
salmışdı. Ordunun ərzaq, paltar və ayaqqabı ilə təhciz etmək xalqın çiynində ağır yük 
olmuşdu (3, 24). 1920-ci il oktyabr ayının 16-da çağırılmış MK(b)R II qurultayı bir çox 
qəzalarda taxıl ehtiyatlarının qurtardığını nəzərə alaraq, Quba, Lənkəran və Cavad 
qəzalarından başqa Azərbaycanın bütün qəzalarında taxıl tədarükünü dayandarmağı 
qərara aldı (1,259; 3, 25). «Qızıl Ordunun» və fəhlələrin ehtiyacları üçün yalnız başqa 
kənd təsərrüfatı məhsmullarının dövlət tədarükü davam etdirildi. 

AK(b)P MK Azərbaycana Ərzaq Yardımını qüvvətləndirmək barədə göstəriş verdi. 
Kəndlilərin olduqca ağır vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün Bakı fəhlələri də kəndə kömək 
etmək üçün 1920-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında «Kəndli həftəsi» keçirdilər. Bakıdan 
Azərbaycan qəzalarına 1500 fəhlə göndərilmişdir. Onlar kəndlərə müxtəlif kənd təsər-
rüfatı avadanlığı, ev əşyaları, manufaktura, duz, kerosin apardılar. Fəhlə briqadaları kənd 
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təsərrüfatı alətlərinin, suvarma şəbəkəsinin və körpülərin təmizlənməsinə kömək edirdilər 
(1, 260). 

Gürcüstanda Şura hakimiyyəti elan olunduqdan sonra XI Ordunun oraya köçürül-
müş hissələrini bir aydan sonra Azərbaycana qaytarılması planlaşdırıldı. N.Nərimanov, 
D.Bünyadzadə və A.Serebrovski bundan xəbər tutaraq Moskvaya həyəcanlı teleqramlar 
göndərdilər: «Azərbaycan kəndliləri və fəhlələri on ay ərzində XI Ordunun yerləşdiril-
məsinin bütün ağırlığını çəkmişdilər. Kəndlilər və fəhlələr pis qidalanır, pis geyinirlər və 
onların vəziyyətləri ümidsizdir, belə ki, kiçik Azərbaycan XI Orduya çox böyük 
miqdarda ərzaq və paltar vermişdir» (3, 25). «XI Ordunun ac və qarət edilmiş qeyri-
mümkünlüyü» barədə məlumatı ədalətli sayan V.İ.Lenin 1921-ci il martın 29-da RK(b)P 
MK siyasi bürosunun tapşırığı ilə (V.İ.Lenin, M.İ.Kalinin, M.V. Komenev, V.M.Molotov 
lehinə səs vermiş, L.D.Qratski bitərəf qalmışdı) Q.K.Orconikidzeyə göndərdiyi teleq-
ramda qeyd olunmuşdur ki, «Bu ordunu, Gürcüstanda saxlamaq və … xaricdən taxıl 
göndərilməsini necə olursa-olsun sürətləndirmək üçün ən ciddi tədbirlər görülsün» (21, 
132-133). 

Azərbaycan kəndində Şura hökumətini gücləndirmək və kəndli sinfi içərisində 
dövlətə qarşı olan narazılığı azaltmaqdan ötəri yoxsul komitələrinin təşkili məsələsi 
RK(b)P MK-nin düşünülmüş siyasi xətti idi. 1920-ci il aprel çevrilişindən sonra xanların 
və bəylərin iqtisadi və siyasi hakimiyyəti yox ediləndən sonra kənddə qolçomaqlar 
güclənməyə başladılar. Azərbaycan kəndində sinfi təbəqəsinə Rusiya Federasiyasında 
olduğu kimi dərin və kəsgin şəkildə deyildi. 

Azərbaycan İnqilab Komitəsi 1920-ci il sentyabrın 23-də kənd yoxsul komitələri 
təsis edilməsi haqqında ilk dekreti qəbul etdi. AK(b)P II qurultayı kənd və lahiyə inqilab 
komitələrinin daha vaxtı keçmiş olduğuna görə kənddə hakimiyyət orqanları olan yoxsul 
komitələrinin təşkili vasitəsilə kəndlilərin dərin təbəqələşməsinin həyata keçirilməsinin 
vacib olduğunu qeyd etdi. Yoxsul kəndlilərin fəal həyata cəlb olunması, ortababların  
Şura hökuməti tərəfinə keçməsini, fəhlə sinfi ilə, kəndlilərin ittifaqının özkəmlənməsini 
təmin etməli idi. Yoxsul komitələrinin təşkili işi əsasən AK(b)P II qurultayından sonra 
başlandı. Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 1920-ci il 29 noyabr tarixli  dekretinə əsasən 
yoxsul komitələrinin fəaliyyət dairəsi genişləndirildi (1, 261). Kənd yoxsul komitələrinə 
yalnız kənd yoxsulları və ortabablar seçib-seçilə bilər. Qolçomaqlar və başqa istismarçı 
ünsürlər seçkilərə buraxılmırdı. 

Yoxsul komitələrinə qəzalarda Sovetlər təşkil edilməsi üçün şərait hazırlamaq 
vəzifəsi tapşırıldı. Kənd Sovetlərinin mövcud olduğu Bakı qəzasından başqa, Azərbayca-
nın bütün qəzalarında iki-üç ay ərzində yoxsul komitələri yaradıldı. Kənd və nahiyə 
yoxsul komitələri yaradılmaqla öz vəzifələrini başa vurmuş olan kənd və nahiyə inqilab 
komitələri ləğv edilmiş oldu. Qəza İnqilab Komitələri saxalınılırdı, lakin onların sırala-
rına yoxsul komitələrinin nümayəndələri daxil olunurdu. 

Azərbaycanda kənd və nahiyə yoxsul komitələrinin yaradılması əsasən 1920-ci ilin 
axırlarında başa çatdı. 1920-ci ilin axırlarında- 1921-ci ilin əvvəllərində yoxsul komitə-
lərinin işini yoluna qoymaq üçün yoxsul komitələrinin nahiyyə və qəza konfransları və 
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qurultayları keçirildi. Azərbaycan kəndində yoxsul komitələrinin fəaliyyəti Sovetlərə 
keçmək üçün şərait hazırladı. 

1921-ci ilin əvvəlində Azərbaycanda həyata keçirilən ərzaq siyasətinin öz xüsusiy-
yətləri olmuşdur. XI Ordu tərəfindən qarət olunmuş Azərbaycanda Sovet Rusiyasından 
fərqli olaraq 1921-ci ilin başlanğıcında ərzaq sapalığı qismən tətbiq olunurdu. Bu zaman 
respublikanın bütün qəzalarında ət, mal-qara və yem tədarükü yalnız Lənkəran və Cavad 
qəzalarında aparılırdı. 

Yeni İqtisadi Siyasətin Azərbaycanda tətbiqi kəndlilərdə kənd təsərrüfatı məhsulları 
istehsalını və əmək fəallığını artırmaq üçün maraq oyatdı. Ərzaq siyasəti sahəsində 
dəyişikliklər baş verdi. 1921-ci ildə Azərbaycan kəndlilərinə öz məhsullarından sərbəst 
istifadə etmək imkanı yaradıldı. 1921-ci ildə Azərbaycan kəndliləri ərzaq vergisindən 
azad olsalar da onlar respublikanın şəhər əhalisini taxılla tam təmin edə bilmirdilər. 1921-
ci ilin başlanğıcında Azərbaycanda yaranmış ümumi iqtisadi böhran və kənd təsərrüfat-
ının olduqca ağır vəziyyəti ərzaq vergisinin tətbiq olunmasını ləngirdi. 1921-ci ilin may 
ayında keçirilmiş Birinci Sovetlər qurultayı Azərbaycanda ərzaq vergisi əvəzinə «çanaq» 
adlanan könüllü natural rüsum tətbiq etmək barədə qərar qəbul etdi. Bu süqut hər 
təsərrüfatdan kəndlilərin özlərinin müəyyən etdiyi 20 girvənkə taxıldan ibarət idi (24). 

1920-ci il aprel işğalından sonra XI Ordu özlərini ərzaqla təmin etmək üçün 
Azərbaycan əhalisini xüsusilə kəndliləri qarət edərək onları acınacaqlı ölümə düçar 
etmişdir. Respublika əhalisini bu ağır vəziyyətdən qurtarmaq üçün Şura hökuməti 
kəndlilərə maddi yardım etməyə məcbur oldu. Azərbaycan İnqilab Komitəsi Azərbaycan 
kəndlilərinə yardım göstərmək üçün xüsusi komissiya yaratdı. D.X.Bünyadzadənin, 
H.H.Sultanovun və başqalarının daxil olduqları komissiyasının əsas vəzifəsi qəzalara 
maddi təsərrüfat olmuşdur (8, 72). Bu məqsədlə komissiyanın sərəncamına 10 milyon 
manat ayrıldı (13, 47). N.N.Nərimanovun göstərişi ilə respublikanın kənd əhalisinə 
H.Z.Tağıyev fabrikinin buraxdığı parça ilə təchiz etmək qərara alınmış, xalq Ərzaq 
Komissarlığına isə kəndə ərzaq göndərilmək tapşırılmışdı (7, 100). 

Şura hökumətinin kəndli sinfinə qarşı həyata keçirdiyi amansız siyasət ölkənin 
əhalisini aclıq qarşısında qoydu. Xüsusilə, Azərbaycan kənd əhalisinin XI Qızıl Ordu 
tərəfindən qarət olunması nəticəsində 620 min əhalisi olan səkkiz qəzaya da toxunmuşdur 
(14, 15). Şuşa, Cavanşir, Qazax və Qubadlı qəzaları ağır vəziyyətdə idi. 

Dövlət tərəfindən 1921-ci ildə kəndlilərə borc olaraq puldan əlavə 47 min 601 pud 
payızlıq toxum buraxıldı (28, 33). 1921-ci ildə payız əkin kompaniyası zamanı nəzərdə 
tutulan 474 min desyatin əvəzinə 550 min desyatin sahədə taxıl səpini aparıldı (28, 32). 

Azərbaycanın kənd təsərrüfatının heyvandarlıq sahəsinə də güclü ziyan dəymişdir. 
Heyvandarlığa belə ağır zərbələri vuran erməni daşnaqlarının xalqımıza qarşı təcavüzü, 
XI Ordunun işğalı və qarətçi hərəkatları olmuşdur. Nəticədə 1921-ci ildə 1913-cü ilə 
nisbətən iri buynuzlu heyvanların sayı iki dəfə, xırda buynuzlu heyvanların sayı 46,4 faiz, 
donuzlar 63,2 faiz, dəvələr 45,8 faiz, atlar və qatırlar 40 faiz azalmışdır (3, 113). Yeni 
İqtisadi siyasətə keçmiş Azərbaycanda maldarlığın dirçəlməsi və inkişafı üçün əlverişli 
şərait yarandı. 
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Şura hökuməti Azərbaycan kəndlilərindən ərzaq vergisinin toplanmasına dair 
vermiş olduğu qərarlarda əyintilərə yol verən şəxslərin hərbi tribunala verilməsi xüsusilə 
göstərilmişdir. Şura hökumətinin qərarlarına əsasən Xalq Ərzaq Komissarlığı təlimata 
xas olan qərar qəbul etdi. Bu təlim ata əsasən Ərzaq Komissarlığının bütün əməkdaşları, 
qulluqçu və işçiləri hərbi qulluqçular hesab olunurdu. 

Azərbaycan İnqilab Komitəsinin əmri ilə əksinqilabçılara, təxribatçılara və 
alverçilərə qarşı Fövqəladə Komissiya (FK) yaradıldı. Fövqəladə Komissiyaya hökm 
verilməsi Ali İnqilabi Tribunala həvalə olundu. 

YJS-in başladığı dövrdə dövlət ticarəti, kooperativlər geniş ticarət əməliyyatlarına 
hazır deyildi. Dövlətin kooperativ ticarətinin zəifliyindən istifadə edən xüsusi kapital 
bazarları, xüsusəndə kənd bölgələrində ələ keçirməyə nail oldu. Beləliklə də Azərbaycan 
brujiaziyasının formalaşması prosesi başladı. İnsanlar yaradıcılıq, təşəbbüskarlıq və 
işgüzarlıq azadlığı olanlar. 

Aktuallıq: AXC-nin süqutundan sonra Azərbaycan SSR-də yeni aqrar münasibət-
lərin öyrənilməsi (1920-1921-ci illər) böyük elmi əhəmiyyətə malikdir. Zəngin arxiv 
materialları və tarixi ədəbiyyat əsasında geniş araşdırmalar aparılması, Azərbaycan 
kəndinin və kənqdlilərin elmi əsasda tətbiq olunması Azərbaycan tarixinin kölgəli 
sahələrinin aydınlaşdırılmasına kömək edəcəkdir. 

Elmi yeniliyi: Məqalədə 1920-1921-ci illərdə Şimali Azərbaycanda  həyata keçirilən 
aqrar münasibətlərə yerli türk-müsəlman əhalisinin etirazları nəticəsində baş vermiş 
silahlı çıxışları dolğun faktlarla izah olunur. Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi:  
Məqalədə olunmuş elmi nəticələrdən Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində, ali 
məktəblərdə tədris vasitələrinin hazırlanmasında istifadə oluna bilər. 
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T.A. Hasanov  

NEW AGRARIAN RELATIONS IN AZERBAIJAN SSR AFTER THE COLLAPSE OF THE 
AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC 

(1920-1921 YEARS)  

SUMMARY 

The agrarian relations implemented by Soviet government in the Azerbaijan Soviet Socialist 
Republic after the collapse of the Azerbaijan Democratic Republic has been investigated in the article on 
the basis of rich archival and government documents, historical literature and periodical materials.  

Ruthless policy pursued by the XI Army and punitive bodies against the Azerbaijani people, in 
particular, the rural population are investigated in terms of the history of the modern period. 

Т.A.Гасанов 

НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(1920-1921- е ГОДЫ) 

РЕЗЮМЕ 

В статье «Новые аграрные отношения в Азербайджанской ССР после падения 
Азербайджанской Демократической Республики (1920-1921-е годы)» на основе архивных 
документов, исторической литературы и периодической печати исследуется аграрная политика, 
проводимая в Азербайджанской ССР большевиками после падения Азербайджанской Демокра-
тической Республики. С современных позиций раскрывается политика, проводимая  XI Армией и 
карательными органами против азербайджанского народа, особенно, сельского населения. 

Açar sözlər: Respublika, İnqilab Komitəsi, aqrar münasibətlər, davamçı, üsyan, cəza tədbirləri 
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ПРОАРМЯНСКАЯ ПОЗИЦИЯ СОВЕТСКОЙ РОССИИ В 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ КОНФЛИКТЕ МЕЖДУ АРМЕНИЕЙ И 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ССР (АПРЕЛЬ-НОЯБРЬ 1920 Г.) 

Ильгар Нифталиев1 

После захвата большевиками власти в Баку в конце апреля 1920 года и начала 
процесса советизации Северного Азербайджана, Южный Кавказ вступил в новый 
период своей политической истории. Теперь «национальные интересы» местных 
элит вынуждены были встраиваться в геополитическую стратегию Советской 
России — «плацдарма мировой революции». Москва вновь становится главным 
субъектом, конструирующим политическую карту региона, а вопрос о перспе-
ктивах советизации Закавказья превращается в основной вектор её региональной 
политики. Вслед за советизацией Азербайджана армяно-азербайджанский вору-
женный конфликт возрождается в новом формате –дашнакская Армения теперь 
воевала против Советского Азербайджана. Воспользовавшись большевистским 
переворотом в Баку, начавшимся процессом советизации и ликвидации институтов 
государственной власти АДР, прежде всего национальной армии, Армения вновь 
нарушала границы Азербайджанской ССР и вторгалась в Карабах, Зангезур и 
Нахчыван. В начале мая 1920 года стороны обменялись несколькими нотами, в 
которых обвиняли друг друга в нарушении границ (5,л.7,14). В отличие от 
Армении, «угрозы» азербайджанских коммунистов не имели и не могли иметь 
серьезных последствий. Не располагая собственными вооруженными силами, 
которые полностью перешли в подчинение XI Армии, Баку вынужден был в 
решении ключевого вопроса для новой власти –восстановления целостности 
республики и урегулирования территориальных споров с Арменией –полагаться 
только на Советскую Россию, причем как военном, так и в политическом 
отношениях. Не случайно, поэтому, что одна из первых телеграмм Нариманова 
Ленину взывала к помощи со стороны России. «Центр, связав наши руки, дал 
возможность дашнакам перейти границу Азербайджана и вырезывать революции-
онно настроенное крестьянство, -отмечал Нариманов и просил «дать нам 
возможность защищаться или приказать Реввоенсовету Кавказского фронта 
положить конец этим безобразиям» (10,с.209-210). 

Однако к этому периоду у большевистского руководства не было единой 
позиции по вопросу о том, каким образом и в каком направлении решать сложный 
узел территориальных противоречий между Азербайджаном и Арменией. Военно-
политическое руководство XI Армии и члены Кавказского бюро РКП(б), 
находившиеся ближе к зоне конфликта, и прежде всего, Г.Орджоникидзе, на 
которого В.Ленин возложил руководство всей внешней и внутренней политикой 
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Азербайджана (9,с.226-227), выступали вначале в пользу восстановления контроля 
новой бакинской власти над Карабахом и Зангезуром ( правда , путем создания в 
этих районах армянской автономии-И.Н.) (8,с.33-34). В основе такой позиции было 
не столько признание исторической азербайджанской принадлежности этих 
регионов и численного перевеса азербайджанского населения над армянским, 
сколько учет политического фактора, связанного с необходимостью поддержки 
родственного большевистского режима в Баку, превращения его в удобный 
плацдарм для предстоящей советизации всего Закавказья и военно-политического 
давления на соседние Турцию и Персию. Позиция данной линии в целом совпадала 
с позицией азербайджанского руководства, которая видела решения вопроса в 
советизации Армении, рассчитывая на то, что лишь смена режима в соседней 
республике  и установление нового советского, могла гарантировать безопасность 
границ Азербайджана и  обеспечить его суверенитет над районами Карабаха, 
Зангезура и Нахчывана. Однако, ставка нового азербайджанского руководства на 
то, что большевистская Москва предпочтет созданный ею  в Азербайджане режим  
проантантовской Армении, исходя из фактора «идейно-политического родства» с 
ним, и окажет немедленное содействие  в восстановлении контроля Баку за 
азербайджанскими территориями в рамках советизации Армении, не оправдалась.  

Политическое руководство Советской России, в основном в лице  наркома 
иностранных дел Г.Чичерина считало, что на данном этапе своего международного 
(жизненно важной была задача прорвать политическую и экономическую блокаду 
России Антантой, по прежнему напряженной была ситуация на «польском 
фронте») и регионального (требовалась передышка перед большевизацией Грузии 
и Армении) положения Россия должна ограничится советизацией Азербайджана, 
добиваться установления  мирных, договорных отношений с Грузией и Арменией, 
пусть даже за счет ущемления интересов коммунистического Азербайджана. 
Чичерин, выразив свое согласие с позицией Армении, призывал азербайджанское 
руководство признать Карабах и Зангезур  спорными, и отказывался считать 
таковыми те части бывшей Эриванской губернии (Нахчыван, Джульфа, Шарур-
Даралагез и др.), которые  армянская сторона требовала немедленно присоединить 
к себе (15,л.3; 16,л.3-4). Отказ Москвы от безоговорочной поддержки Советского 
Азербайджана в его конфликте с Арменией объяснялось также тем, что до 
определенного времени последняя рассматривалась большевистским руководством   
как возможный барьер для сдерживания турецкой экспансии в регионе и  на пути 
сближения между Турцией и Азербайджаном.  

Однако в мае 1920 года сторонники обоих подходов были едины в том, что на 
первоначальном этапе для поддержания советской ориентации Баку и 
демонстрации перед Арменией миролюбивых намерений Москвы, необходимо 
введение в зону конфликта частей XI Армии. Необходимость расширения росси-
йского военного присутствия в зоне армяно-азербайджанского противостояния 
стала еще более актуальной в июне 1920 года, когда в Карабахе началось антиболь-
шевистское восстание частей бывшей национальной армии АДР. В это же время 
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при посредничестве Кавбюро РКП(б) была предпринята первая попытка диплома-
тического урегулирования армяно-азербайджанского территориального конфликта. 
12 июля 1920 года при посредничестве полномочного представителя РСФСР в 
Грузии С.Кирова было достигнуто соглашение о проведении в Газахе армяно-азер-
байджанской конференции для разрешения всех спорных вопросов между двумя 
республиками. Однако ввиду того, что переговоры России и Армении затормо-
зились, попытка мирного урегулирования конфликта была сорвана (14, л.1). 

В июне –середине июля 1920 года в ходе активной переписки между 
наркомом иностранных дел РСФСР Г.Чичериным и секретарем Кавбюро ЦК 
РКП(б) Г.Орджоникидзе стороны окончательно определяют свое видение решения 
вопроса урегулирования армяно-азербайджанского территориального конфликта. 
Перевес в данном противостоянии явно оказывается не на стороне Г.Орджо-
никидзе, который шаг за шагом отходит от своих первоначальных позиций уступая 
давлению Москвы (8,с.56-57). Не смогли переломить ситуацию также протесты 
азербайджанского руководства, которое предостерегала  Москву от совершения 
опрометчивых шагов, ослаблявших  авторитет советской власти в Азербайджане 
(12,с.309-311). НКИД Советской России в лице Г.Чичерина обвинил Баку в 
аннексионистских устремлениях и попытки реализовать под коммунистической 
оболочкой националистические устремления, а Г.Орджоникидзе в мусульманофи-
льской ориентации и «потворствовании аннексионистским устремлениям мусуль-
ман-националистов» (11,с.528). Чтобы избежать срыва компромиссов с Арменией 
Чичерин в своей телеграмме от 29 июня 1920 года в Политбюро ЦК РКП(б) 
предлагал назначение в Баку авторитетного представителя центра, который должен 
был «систематически сдерживать местных товарищей, которые своими действиями 
срывали компромиссы, отвергая требуемое ЦК заключение соглашения с Арме-
нией» (11, с.509). Однако попытка Чичерина провести представителем от Совнар-
кома в Баку Аксельрода (вместо Орджоникидзе-И.Н.)  на заседании Политбюро ЦК 
РКП(б) 7 июля 1920 г. не прошла. Было принято решение отклонить предложение 
НКИД «ввиду состоявшегося уже постановления о т. Серго» (3,с.136). 

Таким образом, накануне советизации Армении, Москва, проводя в отноше-
нии её линию компромиссов, а точнее оказывая давление на Азербайджан, 
пытается отложить решение конфликта до наступления более благоприятного 
момента. Подобная умеренная позиция в отношении Армении нашло конкретное  
отражение в последующих дипломатических шагах Советской России. Уже 20 
июля 1920 г. в телеграмме Г.Чичерина министру иностранных дел дашнакского 
правительства А.Оганджаняну был поднят вопрос о возобновлении переговоров, 
которые были прерваны в июне в Москве. Теперь их было решено проводить в 
Эривани, куда с этой целью направлялся полномочным представителем РСФСР 
Борис Легран. В телеграмме Г.Чичерина выражалась надежда на то, что прибытие 
полномочного представителя Советской России в Армению способствует выясне-
нию всех накопившихся недоразумений и удастся заключить по всем вопросам 
длительное и окончательное соглашение о мирных дружественных отношениях 
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(11,с.543). Б.Легран, фактически, должен был выступать в Армении и как 
полномочный представитель Азербайджанской ССР, ведя за её спиной  переговоры 
с правительством Армении о судьбе азербайджанских земель. Данный статус 
Леграна позже получил своё юридическое подкрепление договором о военно-
экономическом союзе между Советской Россией и Азербайджанской ССР, заклю-
ченным 30 сентября 1920 г. (6, с.223) Хотя в договоре не предусматривался особо 
пункт об объединение комиссариатов по иностранным делам, но фактически все 
переговоры с внешним миром, в т.ч. с Арменией, Советский Азербайджан отныне 
вел под непосредственным контролем Советской России. В ответной телеграмме от 
27 июля 1920 г. министр иностранных дел А.Оганджанян выразил свои сомнения 
на счет искренности намерений Москвы, указав, что «пребывание российских 
советских войск в спорных районах Армении, не только способствуют предотвра-
щению кровавых конфликтов между Арменией и Азербайджаном, а скорее 
содействуют их развитию» (11,с.554). Таким образом, Армения фактически 
отказывалась от предложенного Москвой посредничества, считая, что Россия при 
помощи своих войск силой навязывает Армении свои решения. В телеграмме от 3 
августа полпреду РСФСР в Армении Б.Леграну, А.Оганджанян, развивая тему 
разоблачения миротворческой миссии Москвы, пытался усмотреть в них попытки 
нового азербайджанского правительства  реализовать «при помощи советских 
войск старого плана мусавата через живое тело Армении соединится с 
императорской Турцией» (11,с.563). 

После установления в конце июля 1920 года турецкими войсками контроля 
над значительной частью Нахчыванского района, вопрос о российском посредни-
честве в территориальном конфликте с Азербайджаном стал для Армении вновь 
актуальной. Оказавшись перед угрозой перехода турецкой армии к наступатель-
ным действиям на территории самой Армении, последняя стала более уступчивой  
и вынуждена была пойти на тактическое сближение с Советской Россией. Это 
сближение нашло отражение в подписанном  10 августа 1920 года двухстороннем 
договоре между представителем РСФСР в Армении Б.Леграном и правительством 
Араратской Республики. Москва придавало большое значение соглашению с 
Арменией. Данный договор юридически оформил присутствие российских войск в 
спорных между Азербайджаном и Арменией территориях Карабаха, Зангезура и 
Нахчывана (ст.3), а также позволил обеспечить ей транзитную связь с Турцией по 
железнодорожной ветке Джульфа-Шахтахты (11,с.574). Не случайно, что в телег-
рамме от 22 августа 1920 года в постпредство РСФСР в Армении  Г.Чичерин 
требовал неукоснительного соблюдения условий договора (13,л.79).  

Однако большевистское руководство, хорошо информированное обо всех 
нюансах внешней политики Армении, трезво оценивала перспективы сотрудни-
чества с этой республикой. В своих телеграммах Леграну в октябре 1920 года 
Чичерин на конкретных фактах давал понять, что Антанта продолжает вооружать 
Армению, пытаясь сделать из неё цитадель. Поэтому нарком иностранных дел 
Советской России все более скептически относился к любым попыткам, включая 
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путем территориального умиротворения, добиться от Армении транзита в Турцию 
и в целом изменения её стратегических ориентиров в пользу Москвы (10, с.262-
263). Однако успешное наступление турецких войск  в ходе спровоцированного в 
конце сентября 1920 года дашнаками военного конфликта (вдохновленные 
территориальными приращениями Севрского договора -И.Н.) вызывали у россий-
ской дипломатии опасения о возможности неблагоприятных для нее политических 
последствий. Прежде всего, Москва опасалась, что поражение Армении может 
усилить турецкое влияние не только в буржуазных Армении и Грузии, но и в 
политически родственной ей Азербайджане. Это не без оснований рассматривалось 
Москвой как фактор, который мог вызвать подъем националистических настроений 
на Кавказе с вероятным вовлечением в него стран Антанты и, прежде всего 
Англии. Отсюда закономерно вытекала дипломатическая линия Москвы на 
умиротворение турецкого наступления даже под угрозой приостановки поставок ей 
вооружения. В то же время, большевистское руководство понимало, что попытки 
его остановить турецкое наступление вступали в противоречия с интересами 
стратегического антиантантовского союза его с кемалистской Турцией. Поэтому 
турецкий вектор внешней политики взял перевес и вынудил Москву существенно 
изменить акценты в вопросе транзита через Армению в Турцию, который теперь 
рассматривался им уже в «пакете» с отказом Армении от Севрского договора и не в 
обмен на азербайджанские территории. На совместном заседании Политбюро АКП 
(б) и Кавбюро ЦК РКП (б) 4 ноября 1920 г., на котором присутствовали Сталин, 
Орджоникидзе, Габриэлян, Легран и др., были обсуждены итоги проходивших в 
Эривани переговоров между представителем РСФСР в Армении Б.Леграном и 
правительством Араратской Республикой, которые завершились подписанием 28 
октября 1920 года договора, предусматривавшего передачу Армении Зангезура и 
Нахчывана в обмен на оставления Карабаха Азербайджану (6, с.728). По итогам 
обсуждения было принято следующее постановление: «Предложенный в договоре 
пункт о передаче Армении Нахчывана и Зангезура не выгодно ни в политическом, 
ни в стратегическом  отношении и может быть проведено в крайнем случае». На 
том же заседании Нариманову было поручено составить «мотивировку мнения» 
Политбюро, но окончательного решения о договоре не выносить до переговоров 
Сталина по этому вопросу с ЦК РКП(б) (2,л.17,19). В телеграмме В.Ленину от 5 
ноября 1920 года И.Сталин, излагая свою позицию по вопросу о передачи Армении 
Нахчывана и Зангезура, увязал эту проблему с политикой в отношении Турции: 
«…нельзя подписывать договор с Арменией, дающего Армении, т.е. Антанте, 
важнейший стратегический район с мусульманским населением и втягивающий 
нас в конфликт с Турцией» (17,л.1). Аргументы Сталина подействовали на 
дальнейший ход событий. Уже 7 ноября 1920 года нарком иностранных дел 
советской России Г.Чичерин, обращаясь по прямому проводу к полномочному 
представителю в Армении Б.Леграну, предложил отказаться от договора с 
Арменией: «Ваш проект договора с Арменией устарел. События опередили, 
остается только посредничество, чтобы остановить наступление турок. Когда турки 
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остановятся, остальное будем обсуждать исподволь. Вопрос о Зангезуре и 
Нахичевани должен оставаться открытым» (13,л.207). Окончательную точку в этом 
вопросе положило выступление И.Сталина на объединенном заседании ЦК АКП 
(б), БК АКП (б), Кавбюро ЦК РКП (б), Азревкома и Бакисполкома 9 ноября 1920 
года, где он сказал: «Если хотят узнать, кому принадлежат долина Зангезур и 
Нахичыван, то теперешнему  правительству Армении их передавать нельзя, будет 
советская, тогда можно будет» (1,л.19). Таким образом устами Сталина  Москва 
решило окончательно взять курс на советизацию Армении, дополнив свои 
дальнейшие дипломатические шаги военными. Советизация Армении в конце 
ноября 1920 года стала развязкой в продолжавшейся на протяжении двух лет 
кровавого территориального конфликта между Арменией и Азербайджаном. 2 
декабря 1920 года Армения заключила одновременно договора с советской Россией 
и Анкарской Турцией. Согласно 3 статье договора с советской Россией территория 
Армении включала все уезды бывшей Эриванской губернии ( в т.ч. Нахчыван, 
Шарур-Даралагез, которые фактически не контролировались Арменией ), а также 
Зангезурский и нагорную часть Газахского уездов(4,с.441). Эриванский договор 
был подписан через день после известной декларации Бакинского Совета от 1 
декабря 1920 года и в территориальном вопросе ссылался на её положения в части 
передачи Нахчывана (в составе Эриванской губернии) и Зангезура Армении. С 
другой стороны, Эриванское соглашение стало еще одним документальным 
подтверждением не включения Карабаха в состав Армении. 

Согласно 2 пункту Гюмринского (Александрополь) договора с Анкарским 
правительством Турции часть территорий Эриванской губернии, а именно 
Нахчыван, Шарур и Шахтахты, которые находились под военным контролем 
турецких войск, переходили под протекторат Турции и на этих территориях 
впоследствии посредством плебисцита должна была быть установлена особая 
администрация с условием, что Армения лишалась права вмешиваться в дела этой 
администрации, независимо от того, какую форму она примет (4,с.408-411). 
Фактически оба договора подписали члены дашнакского правительства Армении. 
Под договором с Россией стояла подпись военного министра Дро Канаяна ( став-
шего затем членом Ревкома советской Армении) и члена правительства Тертерь-
яна, а под договором с Турцией бывшего премьер-министра А.Хатисова. Договор с 
Турцией был подписан с целью остановить дальнейшее наступление турецких 
войск. Хотя позже советская Армения не признала Гюмринский договор, однако 
вынуждена была считаться со сложившимся статус-кво. Вопрос о спорных между 
Азербайджаном и Арменией территориях Эриванской губернии был окончательно 
урегулирован на основе решений Московской (марте 1921 года) и Карсской 
конференций (октябрь 1921 года), которые оформили раздел территорий бывшей 
губернии между Турцией, Азербайджаном и Арменией. 
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İ.V.Niftəliyev 

ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN ƏRAZİ MÜNAQİŞƏSİNDƏ SOVET RUSİYASININ 
ERMƏNİPƏRƏST MÖVQEYİ ( APREL-NOYABR 1920-CI İL) 

XÜLASƏ 

1920-ci ilin aprelin sonunda ölkəmizin şimalının Rusiya tərəfindən yenidən işğalı Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını daha da qüvvətləndirdi. Onun Rusiyanın hərtərəfli yardımı ilə 
Azərbaycan torpaqlarına (Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan və s. bölgələrə) yiyələnmək siyasəti xeyli 
fəallaşdı. Azərbaycan milli ordusunun buraxılması və Ermənistan ilə sərhəd bölgələrinin əhalisinin tərki-
silah edilməsi sərhədlərimizin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına əngəl törədirdi. Rusiya isə Ermənistanı 
da tutmaq və bu işi, habelə digər planlarını asanlıqla başa gətirmək məqsədilə Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından regionda möhkəmlənmək üçün həm diplomatik vasitələrdən 
istifadə edir, həm də xüsusi hərbi əməliyyatların planlarını işləyib hazırlayırdı. Sovet Rusiyasının bu 
dövrdə mübahisəli ərazilər məsələsinin «həlli yolları» planının əsas konturları 1920-ci ilin iyun-iyul 
aylarında Q.Orconikidze ilə G.Çiçerin arasında gedən intensiv yazışmalarından müəyyən olunur. Bunun 
əsasında ilk növbədə Azərbaycan SSR-in Qarabağ və Zəngəzur bölgələrini mübahisəli hesab edərək, 
oraya sovet qoşunlarının yeridilməsi, digər ərazilərindən isə (Naxçıvandan, Cülfadan,Şərur-Dərəlyəz) 
Ermənistanın xeyrinə imtina etməsi dururdu. Sovet Rusiyasının xarici işlər komissarı bu kompromis 
addımları həmin əraziləri tutmaq üçün  kifayət qədər hərbi qüvvənin olmaması və beynəlxalq vəziyyət ilə 
izah edirdi. Son nəticədə Sovet Rusiyası Ermənistan-Azərbaycan ərazi münaqişəsindən istifadə edərək 
Ermənistanın sovetləşməsinə çalışırdı. Lakin Azərbaycandan fərqli olaraq bunu çoxgedişli diplomatik 
addımlarla və ikitərəfli sazişlərin bağlanması ilə həyata keçirirdi. Rusiya-Ermənistan sazişlərinin 
bağlanmasında güdülən məqsədlər, onun əsas məqamları, nəticələri və s. məsələlərə belə bir xülasə 
verməyə mümküdür: bütün bunlar, Rusiyanın Cənub Qafqazı təkrarən işğal etməsinə və tarixi 
torpaqlarımızın tezliklə açıq (Zəngəzurun bir hissəsinin «bağışlanması», bu və sonrakı tədbirlərlə 
Naxçıvanın Azərbaycanın digər ərazilərindən ayrı salınması) və üstüörtülü (Dağlıq Qarabağda ermənilərə 
muxtariyyət verilməsi) parçalanmasına hazırlıq işləri kimi dəyərləndirilməlidir. 
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I.V. Niftaliyev 

PRO-ARMENIAN POSITION OF THE SOVIET RUSSIA IN THE ARMENIAN-AZERBAIJAN 
TERRITORIAL CONFLICT (APRIL- NOVEMBER in 1920 ) 

SUMMARY 

After capture by Bolsheviks of the power in Baku in the end of the April, 1920 which has begun 
process sovetization of Northern Azerbaijan, the new period in history of Southern caucasus when 
"national interests" local elite have been compelled to be built in geopolitical strategy of the Soviet Russia 
- "base of world revolution" begins. Moscow becomes again the main subject designing a political card of 
region, and the question on prospects  sovetization Transcaucasia turns to the basic vector of its regional 
policy. After sovetization Azerbaijan the Armenian-Azerbaijan confrontation revives in a new format-
dashnakskaja Armenia now was at war against the Soviet Azerbaijan. Not having own armed forces 
which completely have passed in submission of XI Army, Baku have been compelled in the decision of a 
key question for the new power of-restoration of integrity of republic and settlement of territorial disputes 
with Armenia-rely only on the Soviet Russia, and as the military man, and in political relations. In June to 
the-middle of July, 1920 during active correspondence between the people's commissar of foreign affairs 
of RSFSR G.Chicherin and secretary Kavburo of Central Committee RKP G.Ordzhonikidze had 
definitively been outlined the basic contours of settlement of the Armenian-Azerbaijan territorial conflict. 
At the heart of it announcement Karabakh and Zangezur disputable territories and refusal of Azerbaijan in 
favour of Armenia from Nachcivan, Sharur-Daralageza laid. The day before sovetization Armenia, 
Moscow, spending concerning its line of compromises, to be exact putting pressure upon Azerbaijan, tries 
by the conclusion with it of bilaterial contracts, to postpone the decision of the conflict before more 
opportunity.  

Ачар сюзляр: ярази, мцгавиля, телеграм, мцнасибятляр, республика 
Ключевые слова:территория, договор, телеграмма, отношения, республика 
Key words Territory, the contract, the telegramme, relations, republic 
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СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР В 20-30-Е ГОДЫ ХХ В. 

Мирзабек Мирзабеков1  

Воспроизводство населения дагестанского села в послеоктябрьский  период 
имело немало особенностей по сравнению с предшествующим периодом. Прежде 
всего, прекратилось аграрное переселение в Дагестан из центральных регионов 
страны.  

В годы Гражданской войны наблюдался определенный отток части пересе-
ленцев в край в места прежнего проживания. После восстановления советской 
власти в Дагестане наметилась обратная тенденция. Многие из выехавших 
обращались во властные структуры республики с просьбой разрешить им вернуть-
ся на прежние земли. 

Отношение к таким обращениям в руководстве республики было неодно-
значное. Так, при рассмотрении на заседании Дагестанского ревкома 28 августа 
1920 г. вопроса «О возврате русских беженцев на прежние места жительства» зав. 
отделом внутреннего управления Дагревкома Кариб, учитывая, что русские 
продолжают покидать Дагестан, предлагал не отпускать, их поскольку русские 
переселенцы играют большую роль в развитии сельского хозяйства и их опыт 
ценен для дагестанцев. Зав. отделом просвещения и труда Дагревкома П.Ковалев, 
наоборот, ссылаясь на постановление Дагревкома о запрещении заселения 
Дагестана русскими, предлагал не задерживать желающих вернуться к себе на 
родину. 

В итоге обсуждения было принято постановление, в целом положительно 
решавшее обращение беженцев. 

Несмотря на решение Дагестанского ревкома об оказании хозяйствам 
возвратившихся в Дагестан беженцев помощи со стороны местных органов власти, 
они не только не встречали с их стороны желания помочь им вернуться и 
поселиться на прежних землях, но и получали отказ на просьбы о возвращении. 

По мере роста притока беженцев и в связи с необходимостью создания 
резервного земельного фонда для переселенцев с гор отношение властей к 
беженцам ужесточается. Это объяснялось трудностями, с которыми столкнулась 
советская власть, когда она вплотную приступила к решению земельных 
требований крестьян, оказавших поддержку советам, прежде всего за их аграрную 
программу, предусматривающую радикальное реформирование земельных отноше-
ний. Крестьяне, не дожидаясь решения органов власти, самовольно занимали 
свободные земли помещиков и беженцев, которые они не собирались возвращать 
прежним хозяевам [1.]. 
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С 1917 по 1924 гг. на равнину переселилось всего лишь 1888 семей, из 
которых 1161 семья прибыла в Дагестан из других регионов и 432 семьи 
расселились внутри горных округов. Семей переселившихся на равнину с гор, 
насчитывалось не более 295 семей. 

Стихийные переселенцы осваивали в первую очередь Кюринский округ и 
Махачкалинский район, где выходцы из горных округов и ранее прибегали к 
аренде земли. Значительный поток переселенцев, особенно из Ауха и Салатавии, 
отмечался в Хасавюртовском округе. В Кизлярский и Ачикулакский округа приток 
переселенцев шел из Чечни, Ставропольского и Терского округов [2.]. 

В условиях перераспределения средств производства, прежде всего земли, 
осуществленного в первые годы советской власти в дагестанском селе, отходни-
чество стало резко сокращаться. В 1926 г. их количество в республике составило 
33,7 тыс. человек (15% всего сельского населения) [3.]. В последующем, в условиях 
перехода к осуществлению политики массовой коллективизации и созданию 
колхозов в дагестанском селе отходничество практически полностью прекра-
тилось. 

Присоединение Кизлярского уезда, Хасавюртовского округа и Ачикулакского 
района к Дагестану, осуществленное в начале 20-х годов, не оказало существен-
ного влияния на общую численность населения республики, в том числе сельского. 
Сказалась существенная убыль ее в них в годы Гражданской войны. Если сравни-
вать данные сельхозпереписи 1917 г. и материалы Всероссийской переписи 1920 г., 
то в Кизлярском округе численность населения уменьшилась на 40,1%, Ачикула-
кском -21%, Хасавюртовском округе с 1916 по 1922 г. более чем на 37% [4.]. 

В 20-е годы общая численность сельского населения республики выросла 
незначительно. С 645,0 тыс. человек в 1921 г. численность населения дагестанского 
села возросла до 720,0 тыс. человек в 1930 г. (данные на начало года) [5.]. 

Низкие темпы прироста населения в сельской местности являлись следствием 
неудовлетворительного материального положения основной массы сельских семей, 
массовым распространением оспы, малярии, венерических и других социально-
бытовых заболеваний, слабостью врачебной помощи населению в дагестанском 
селе. 

Ежегодный естественный прирост населения в дагестанском селе в 1925/26 - 
1929/30 гг. составлял 0,92 тыс. человек [6]. Механического прироста не было 
вообще. Этот показатель был минусовый - 0,03- 0,04 тыс. человек ежегодно [7.]. 

Ситуация с воспроизводством  сельского населения в республике в 30-е годы 
заметно улучшилась. Темпы его прироста существенно возросли. Ежегодный 
прирост населения в дагестанском селе за 12 лет (1927-1939 гг.) составил почти 
12% [8.]. 

Второе десятилетие советской власти характеризовалось определенным 
механическим приростом сельского населения республики. В 1933 г. он составил 
4,57 тыс. человек, а в 1936 г.- 1,71 тыс. человек [9.]. Благоприятная перемена с 
механическим приростом населения в дагестанском селе являлась следствием 
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направления туда все большего количества учителей, медработников, 
специалистов сельского хозяйства и других лиц интеллектуальных профессий, 
оттоком из города части рабочих промышленных предприятий, работающих по 
организованному набору. 

Несмотря на это, основным каналом воспроизводства сельского населения 
республики и во втором десятилетии советской власти оставался естественный 
прирост, который неуклонно возрастал. В 1930/31 г. он равнялся 0,92 тыс. человек, 
в 1933 г.- 15,77 тыс. человек, в 1936 г.- 21,37 тыс. человек [10.]. Темпы естествен-
ного прироста населения дагестанского села не снижались и в последующие годы. 
Это объяснялось высокой рождаемостью и ориентацией дагестанских народов к 
многодетной семье, успехами в развитии здравоохранения в республике в 30-е 
годы. В Дагестане именно в это десятилетие были достигнуты впечатляющие 
успехи в борьбе с тяжелыми заболеваниями, о которых говорилось выше. 

В 30-е годы в Дагестане, как и в целом по стране, массовый характер 
приобрели репрессии. Только в ходе проработки статьи «Гнилая позиция 
Дагестанского обкома» и решения Дагобкома партии по этому вопросу с 1 октября 
1937 г. по 1 января 1938 г. из партийной организации республики по неполным 
данным было исключено 329 человек [11.]. В последующем они под различными 
надуманными предлогами были репрессированы. 

Преследованию, арестам и высылке подвергались и представители 
мусульманской духовной интеллигенции. В республике по некоторым данным с 
начала 1930 г. по октябрь 1933 г. было арестовано 1212 представителей духове-
нства, из них: шейхов-14, общественных кадиев – 91, мулл- 405, мюридов-702 [12.]. 

Наиболее жестко органы ОГПУ – НКВД рассправлялись с участниками 
антисоветских выступлений. В 1930-1931 гг. в Дагестане была пресечена 
подрывная работа 178 группировок, в состав которых входило 1350 человек, 
локализовано 9 массовых вооруженных выступлений, в том числе Дидойское, 
Доргелинское, Штульское, Хновское и др. 

В 1932 г. разоблачена враждебная советской власти деятельность 7 
подпольных организаций, 35 группировок и 56 одиночек. В них участвовали 563 
человека [13.]. 

Сотни, тысячи дагестанцев, арестованные органами ОГПУ – НКВД были 
расстреляны, осуждены на длительные сроки, выселялись в Сибирь, северные 
районы страны, где погибли от непосильного изнурительного труда. 

Всего в стране в 20-30-е годы по политическим мотивам было осуждено более 
3 млн. человек, из них 13,5% (416932) в 20-х годах и 86, 5% (2663642) в 30-х годах. 
Из этого числа в места заключения, ссылку и высылку было направлено в 1921-
1940 гг. 2128298 осужденных по политическим мотивам, в том числе 16,4% 
(348843)- в 20-х годах и 83,6% (1779455) – в 30 – годах. В сущности, за этими 
данными о широкомасштабном политическом терроре в СССР теряется 
немаловажное явление демографического порядка. Учитывая специфику 
дислокации мест заключения, ссылки и высылки, можно утверждать, что это было 
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одной из насильственных форм перемещения больших масс людей в 
малоосвоенные северные и восточные регионы СССР. Причем если в 20-х годах 
это перемещение исчислялось ежегодно десятками тысяч, то в 30 годах - уже 
сотнями тысяч человек. И это только осужденных с формулировкой «за 
контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления», без 
учета осужденных за уголовные преступления. 

В 20-30 годах из общего из общего числа осужденных по политическим 
мотивам 749421 человек был приговорен к высшей мере, из них 5,9% (43952)- в 20-
х годах и 94,1% (705469) в 30-х [14.]. 

Осуществление массовой коллективизации в республике, как и в целом по 
стране, сопровождалось раскулачиванием. В течение 1930-1932 и 1935-1936 годов 
было раскулачено и выселено из Дагестана приблизительно 1600 кулацких 
семейств [15.]. Хотя архивных данных нет, можно предположить, что это 
несколько тысяч человек. Эти вынужденные переселенцы оказались в Казахской и 
Киргизской ССР. 

В конце 30-х годов республика столкнулась и с таким явлением, что из 
Тляратинского, Рутульского, Цунтинского, Лакского, Чародинского и Ахтынского 
районов отдельные группы семей стихийно переселились в Грузинской и 
Азербайджанской ССР. В 1940 г. в Кварельском районе Грузии их насчитывалось 
217, в Азербайджанской ССР - 111 хозяйств, в том числе в Закатальском районе- 
78, Варташенском районе – 30 и Кахском районе (нынешный Огузский –М.М.) – 3 
хозяйства [16.]. 

Эти факты и события накладывали негативный отпечаток на ход и итоги 
демографического развития  многонационального региона. 

Перераспределение земли и передача его в руки непосредственных 
производителей аграрной продукции, осуществленное в 20-х годах оказало 
огромное влияние на социальные процессы в дагестанском селе. Здесь темпы 
осереднячивания значительно отставали от средних показателей  страны. По 
данным весеннего опроса 1927-1928 гг., на долю середняков в Дагестане 
приходилось более 63% средств производства при его удельном весе в 43,1%, тогда 
как удельный вес середняков в общей численности крестьянских хозяйств по 
стране составлял свыше 60% [17.]. 

С конца 20-х годов в стране был взят курс на массовую коллективизацию 
сельского хозяйства и создания колхозов. По степени влияния на судьбы 
крестьянства эта радикальная реформа превзошла все другие акты коммунисти-
ческой партии и советского государства, оказало огромное влияние на экономику и 
социально-политическую обстановку на селе. 

Властные структуры республики, несмотря на неподготовленность и 
живучесть патриархально-феодальных пережитков в дагестанском селе, руковод-
ствуясь директивными установками, приступило к реализации курса на массовую 
коллективизацию крестьянских хозяйств. По данным на 1 января 1937 г. в 
Дагестане имелось 739 колхозов, в которых насчитывалось 92227 хозяйств. Про-
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цент коллективизации составил 75,7 [18.]. Иными словами, новые общественные 
отношения стали доминировать в дагестанском селе. 

Образование колхозов способствовало социальной нивелировке сельского 
населения республики. Так, на 1 января 1935 г. в Дагестане имелось 20% хозяйств 
колхозников без всякого скота. На 1 января 1937 г. таковых в республике осталось 
11,9%,в том числе по горным районам 7,1% [19.]. 

В 1940г. в Дагестанской АССР насчитывалось 1170 колхозов (без рыболове-
цких), которые объединяли 115,5 тыс. хозяйств. Они имели 361,6 тыс. гектаров 
посевных площадей, 254,0 тыс. голов крупного рогатого скота, 1699,1 тыс. овец и 
коз [20.]. 

Вопросы народонаселения послеоктябрьских двух десятилетий наиболее 
полно отражены в итогах всесоюзных переписей населения 1926 и 1939гг. 

Обширные данные по демографическим процессам после 1926 г. до предво-
енных лет содержат итоговые материалы переписи населения 1939 г. Однако их 
большая часть была засекречена и не опубликована. Были скрыты в архивах 
материалы предшествовавшей ей второй Всесоюзной переписи населения 1937 г. 
Благодаря усилиям научного совета Российской академии по исторической 
демографии и исторической географии, отделения истории РАН, Института 
российской истории РАН, Управления статистики населения Госкомстата РФ и 
научно-вспомогательной работе большого коллектива сотрудников Института  
российской истории были отобраны наиболее емкие важные с научной точки 
зрения материалы переписи, опубликованные в печати в 1992г. Такой долгий путь 
материалов к читателю объяснялся прежде всего тем, что возникли трудности с 
определением общей численности населения Советского Союза. Согласно 
предварительным прогнозам Госплана СССР, составленным на основе данных 
1926 г., население страны к 1937 г. должно было достигнуть примерно 180,7 млн. 
человек. 

Однако эти прогнозы не оправдались и не могли оправдаться в связи с 
большими потерями, которое понесло население страны в период неурожая и 
голода начала 30-х годов и репрессий, принявший особо широкий размах со второй 
половины 30-х годов. Если в 1927 г. прирост населения составил 3млн. и в 1928 г. – 
3,3 млн. человек, то с 1931 г. началось снижение темпов прироста населения. В 
1931 г. убыль населения составила 1,6 млн., а в 1934 г. прирост населения 
несколько повысился и составил всего 0,8 млн. человек. 

Итоговые данные переписи населения не могли удовлетворить правительство 
и по другим параметрам: показателям уровня грамотности и образования, 
религиозности и другим данным. Поэтому была поставлена задача добиваться 
приемлемой для правительства цифры общей численности населения. Перепись 
должна была исключить всякий недоучет людей, как можно полнее зафиксировать 
население. Впервые в переписной практике к лицам, уклонявшимся от дачи 
сведений или дававшим неверные сведения, предусматривались меры репрес-
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сивного порядка. В результате таких усилий была достигнута прежняя планка 
расчетной цифры – 170,5 млн. человек [21.]. 

Число это вызывало и продолжает вызывать недоверие исследователей. В 
печати высказывались мнения, что данные численности населения в переписи 1939 
г. были фальсифицированы. В Б. Жиромская на основе тщательного анализа итогов 
переписи, а также привлечения материалов переписей 1926 -1937 гг., считает, что 
населения СССР на 17 января 1937 г. составляло 167,6 млн. человек [22.]. 

Итоги переписей населения 1897, 1926 и 1939 гг. свидетельствуют о 
неуклонном увеличении численности населения республики. 

Таблица 1 
Динамика общей численности населения Дагестана в 1897-1939 гг. 
 В современных границах 
Все население (тыс. чел. 710,5 744,1 1023,3 
Абсолютный прирост (тыс. чел.) - 33,6 312,8 

% - 4,7 44,2 
Сельское население (тыс. чел.) 669,7 659,1 802,8 
% 92,1 88,5 78,4 
Городское население 40,9 85,0 220,5 
% 7,9 11,5 21,6 [23.] 

Население Дагестана за 1897-1939 гг. возросло на 312, 8 тыс. человек. 
Наиболее быстрыми темпами росло городское население, доля которого в 1939 г. 
достигло 21,6%, тогда как в 1897 г. оно равнялось 7,9%. Тем не менее, сельское 
население продолжало доминировать в общей численности населения 
многонационального края. 

Таким образом, в 20-30-е годы удалось восполнить потери Первой мировой и 
Гражданской войн и достигнуто увеличение общей численности сельского 
населения республики. 
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AMEA (AEA) ELMİ-TƏDQİQAT BAZALARINDA ELMİN İNKİŞ
1950-Cİ İLLƏR) 

Aypara Rüstəmova1 

Müstəqil Azərbaycan EA yaranması ilə  respublikanın ayrı-ayrı zonalarında da elmi-
tədqiqat işlərinin aparılmasına şərait yarandı. Belə ki, bu zonalarda təbii ehtiyatların üzə 
çıxarılmasında, kənd təsərrüfatı və bitkiçiliyin inkişaf etdirilməsində, maddi və mənəvi 
abidələrimizin öyrənilməsində EA-nın elmi bazalarının, təcrübə stansiyalarının rolu 
böyük olmuşdur. Bazalar EA struktur bölməsi olaraq Rəyasət heyətinə tabe edilmişdi. 
Bazalar Kirovabad (Gəncə), Naxçıvan, Xankəndi, Qubada təşkil olunmuşdu [25, 275; 23, 
171].  

Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti tərəfindən əsası qoyulan Naxçıvan 
şöbəsi müstəqil EA-nın yaranması ilə Naxçıvan Elmi-Tədqiqat Bazası (Naxçıvan 
Bazası) kimi öz fəaliyyətini davam etdirdi. Bazanın əsas vəzifəsi «Naxçıvan MSSR-nın 
təbii xammal ehtiyatlarının öyrənilməsi, ondan səmərəli şəkildə istifadə olunmasının elmi 
metodlarının işlənməsi, respublikanın iqtisadiyyatını, tarixini, arxeoloji və epikgrafik 
abidələrini, folklorunu öyrənməkdən ibarət idi» [27, 46]. Naxçıvan Bazasında tarixi və 
arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində «Naxçıvan MSSR-nin tarixi yerləri və abidələri» 
mövzusu üzrə Naxçıvanın tarixi yerləri və abidələri haqqında məlumatlar və ədəbiyyat 
nümunələri də tolplandı. İş 1946-cı ildə Azərbaycan SSR EA A.A.Bakıxanov adına Tarix 
İnstitutuna təqdim olundu. 

1947-ci ildə Azərbaycan SSR EA tərəfindən Naxçıvana kompleks ekspedisiya təşkil 
edildi. Ekspedisiyaya SSRİ EA həqiqi üzvü A.A.Qrossheym və Azərbaycan SSR EA 
həqiqi üzvü Ş.A.Əzizbəyov rəhbərlik edirdi. Ekspedisiyanın alimləri Naxçıvan bazasının 
mütəxəssisləri ilə birgə Naxçıvan MSSR-nın təbii ehtiyatlarının tədqiqi ilə məşğul 
oldular [26, 102]. Naxçıvan bazasında «Naxçıvan rayonunda Azərbaycan dili dialekti» 
mövzusu üzrə 1947-ci ildə toplanan materiallar əsasında giriş və Azərbaycan dilinin 
Naxçıvan dialektinin fonetikası yazılmışdır. 

Texnika elmləri namizədi H.M. Cəfərovun «Tikinti işlərinin bəzi məsələlərinin 
tədqiqi» adlı işinin  nəticələri Azərbaycan SSR EA «Məruzələri»nin 1949-cu il 1,2,9,10-
cu saylarında nəşr edilmişdir. «Naxçıvan MSSR-da dənli bitkilərin ziyanverici həşəratları 
və onlarla mübarizə tədbirləri» adlı dissertasiya mövzusu üzərində Hüseynov 
çalışırdı.Tədqiqat zamanı ziyanvericilərə qarşı superfosfatdan istifadə edilməsi yaxşı 
nəticələr əldə etməyə imkan verdi.  

«Naxçıvan şairi Ə.Q.Qəmküsarın həyat və fəaliyyəti» adlı dissertasiya mövzusu 
üzrə opponentlərin rəyi təqdim olundu [6, 114]. Bazanın dissertantı H.T.Salayev 
«Naxçıvan MSSR yeyinti sənayesi və gələcək inkişaf yolları» mövzusu, institutun 
direktoru Q.P Abdiyev «Naxçıvan MSSR mineral bulaqlarının hidrokimyası»  
mövzusunda dissertasiya üzərində çalışmışdır. 

                                                 
Aypara Sədi qızı Rüstəmova – t.ü.f.d.AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun elmi işçisi 
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Baza tərəfindən 1949-cu ildə Naxçıvan, Şahbuz, Culfa və Ordubad rayonlarının 
qabaqcıl kolxozlarından olan Vənənd, Nüs-nüs, Saltax, Paradaş, Kirna, Şürüt, Mahmu-
dov, Biçənək, Küpü, Kənd Şahbuz, Orax, Sovetabad kimi kolxozlarda təcrübələr, 
sınaqlar qoyulmuş, tədqiqatlar aparılmış, məsləhətlər təşkil olunmuşdur.Baza öz işini 
Azərbaycan SSR EA-nın Zoologiya, Aqrokimya və torpaqşünaslıq, Fizika-riyaziyyat və 
Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutları ilə əlaqəli şəkildə qururdu [7, 115]. 

Naxçıvan Bazasında «Naxçıvan MSSR zəhmətkeşləri Böyük Vətən Müharibəsi 
illərində» mövzusu üzrə müharibə iştirakçıları haqqında materiallar toplanmış, işlənib 
hazırlanmışdır. 

1949-cu ildə Naxçıvan Bazası tərəfindən 7 çap vərəqi həcmində 500 nüsxədə «Elmi 
Əsərlər» toplusu nəşr edildi. Müəllimlər İnstitutunun tələbələri üçün Analitik həndəsə 
üzrə dərs vəsaiti 5 çap vərəqi həcmində çap edildi. Bazanın elmi katibi A.Cəfərov 
tərəfindən dissertasiya mövzusu üzrə 3 iş yazıldı. «Naxçıvan teatrının tarixi» adlı ikinci 
əsəri isə nəşrə verildi. Ümumiyyətlə, 1949-cu il ərzində 20 iş yazılmışdı ki, bunlardan da 
12 iş nəşr edildi [ 9, 137 ].  

Naxçıvan Bazasında aparılan tədqiqatların nəticələri üzrə 1950-ci ildə 4 iş işlənib 
hazırlanaraq nəşrə verildi.  

1949-cu ilin sonu 1950-ci ilin əvvəli üçün Naxçıvan bazasının kadrlarının sayı 13 
ştat vahidi olmuşdur [8,116]. Naxçıvan Bazasının apardığı elmi-tədqiqat işləri və 
sınaqları bazının Elmi Şurasında vaxtaşırı müzakirə edilirdi [ 10, 140 ]. 

Naxçıvan Bazasında ölkəşünaslıq muzeyi, biokimya laboratoriyası və 5.000 
nüsxəlik fondu olan kitabxana da fəaliyyət göstərmişdir. Ölkəşünaslıq muzeyinin 
Əlyazmaları fondunda 150 nüsxə qiymətli tarixi əsər mühafizə edilirdi [11,142 ].  

Hələ 1924-cü ildə Azərbaycanı tədqiq və tətəbbö cəmiyyəti öz nizamnaməsinə 
uyğun olaraq Qarabaq zonasının təbii sərvətlərini, məhsuldar qüvvələrini, folklorunu 
öyrənmək məqsədilə cəmiyyətin Xankəndi bölməsini ( Dağlıq Qarabaq Elmi-Tədqiqat 
bazası) yaratmışdı. Bölmə sonralar Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunun, daha 
sonralar isə SSRİ EA Azərbaycan Filialının struktur bölməsi uimi fəaliyyət göstərmişdir. 

Dağlıq Qarabaq Elmi-Tədqiqat bazasının (bundan sonra- baza) əsas vəzifəsi Dağlıq 
Qarabağın təbii xammal ehtiyatlarının öyrənilməsi, ondan səmərəli şəkildə istifadə 
olunmasının elmi metodlarının işlənməsi, zonanın kənd təsərrüfatını- bitkiçiliyin və 
heyvandarlığın inkişafı yollarını öyrənməkdən ibarət idi. Yəni bazanın elmi-tədqiqat 
fəaliyyətinin əsas profili kənd təsərrüfatı olmuşdur. Baza 1946-1950-ci illər ərzində iki 
mühüm problem- Yem ehtiyatlarının artırılması, keyfiyyətinin yüksəldilməsi və istifadəsi 
yolları, Şərabçılıq spirti üzrə xammal bazasının öyrənilməsi problemləri üzərində iş 
aparmışdır [16, 99]. 

Qoyulan problemlər üzrə 5 il ərzində “Yaylaqların yaxşılaşdırılması” (10 ç. v.) [18, 
41], “Tut spirtinin çəkilməsindən alınan tullantılardan heyvanlar üçün yem 
hazırlanmasının metodlarının işlənməsi və onun yem keyfiyyətinin müəyyənləş-
dirilməsi”( 6 ç. v. ) [5, 99], “Dağlıq Qarabağın yerli üzüm növlərinin biokimyəvi 
xüsusiyyətləri” (4 ç. v.) “Dağlıq Qarabağda buğdanın məhsuldarlığının artırılmısı üzrə 
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kompleks tədbirlərin öyrənilməsi və işlənməsi”, Dağlıq Qarabağın meşə təsərrüfatı və 
gələcək inkişafı yolları”  kimi  mövzular işlənmişdir [17, 10]. 

1946-cı ildə 9 nəfər işçi ilə fəaliyyət göstərən bazanın ştat vahidi 1950-ci ildə 14 
nəfər olmuşdur [24, 141]. 

Bazanın elmi fəaliyyətini tənzimləyən Elmi Şurasında bazanın iş planı, tematikası, 
əldə edilən nəticələr müzakirə edilirdi. 

Bazının problem işləri ilə əlaqədar  aparılın elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri- «DQ-
da ipəkçiliyin və ipək sənayesinin yerləşdirilməsi və inkişafı» Azərbaycan EA Xəbərləri, 
1948, №4, 141-143-də,( «Kiçik Qafqaz şəraitində yaylaqların məhsuldarlığı və düzgün 
istifadəsinin bəzi məsələləri» Azərbaycan EA Xəbərləri, 1949, №11-də, «DQ-da «şah 
tut» Azərbaycan EA Xəbərləri, 1950, №5-də və s. nəşr edilmişdir [2, 397]. 

1946-1950-ci illər ərzində elmi kadrların hazırlanması üzrə 1 namizədlik ( DQ-da 
məhsuldar tut bitkisi), 1 doktorluq işi (Yaylaqların yaxşılaşdırılması üzrə) tamamlanaraq 
müdafiəyə təqdim edildi [3, 48 ]. 

Bazanın əməkdaşları başqa elmi-tədqiqat bazalarının əməkdaşlarndan fərqli olaraq 
hər il Bakı şəhəri ilə yanaşı, SSRİ-nin müxtəlif şəhərlərinə- Moskva Leninqrad, 
Krasnodar, Daşkənd və s. ezamiyyətlərə göndərilirdilər. Lakin, digər elmi-tədqiqat 
bazalarında çalışan azərbaycanlılara bu şərait yaradılmırdı. Əməkdaşları erməni 
millətindən olan bazada işçilər daha çox, Yerevana ezam edilirdilər [1, 9-10].  

1950-ci ildə Dağlıq Qarabağ Elmi-tədqiqat bazasında kiçik bir biokimyəvi 
laboratoriya fəaliyyətə başladı ki, burada da, zootexniki və biokimyəvi təhlilər aparılırdı.  

Bazanın 3.500 nüsxədən ibarət fondu olan kitabxanası  fəaliyyət göstərirdi.  
Kitabxanadan DQ ziyalıları da istifadə edirdi.   

1946-1950-ci illərdə Azərbaycan SSR EA və onun Dağlıq Qarabağ Elmi- Tədqiqat  
Bazası öz fəaliyyətini  xalq təsərrüfatının bərpası vəzifələri yönündə qurmuşdur.Qeyd 
etmək lazımdır ki, Azərbaycan  dövləti bütün sahələrdə olduğu kimi Dağlıq Qarabağın 
təbii ehtiyatlarının elmi cəhətdən öyrənilməsi işini bu illərdə də  diqqətdən kənarda 
qoymamış və Xankəndində bir elmi mərkəzin inkişafına şərait yaratmışdır. Təəssüf ki, 
Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi ilə illərin zəhməti nəticəsində 
formalaşmış bu elm ocağı da darmadağın edilmişdir. 

Azərbaycan SSR EA Kirovabad Elmi-Tədqiqat Bazası (Gəncə Bazası) zonanın 
iqtisadiyyatı, kənd təsərrüfatı, tarixi, etnoqrafiyası, energetikası və s problemləri üzrə 
elmi-tədqiqat işləri aparmışdır. Kənd təsərrüfatı üzrə kənd təsərrüfatı ziyanvericilərinin 
öyrənilməsi və onlarla mübarizə tədbirləri, Qarabağ cins atlarının yetişdirilməsi 
sahəsində tədqiqatlar öz nəticələrini vermişdir.  

1946-50-ci illər ərzində Gəncə Bazasında 7 problem üzrə- “Azərbaycan şəraitində 
çoxillik yabani çovdarın yem əhəmiyyətinin öyrənilməsi”, “Kənd təsərrüfatı  
heyvanlarının cinsinin təkmilləşdirilməsi”, “Azərbaycanda kənd təsərrüfatının 
elektrikləşdirilməsinin inkişafı”, “Azərbaycanda kənd təsərrüfatının mexanikləşdiril-
məsi”, “Azərbaycanın qış otlaqlarının su ilə təmin edilməsi”, “Enerji təsərrüfatının 
səmərələşdirilməsi”, “Qərbi Azərbaycanın etnoqrafiyası” işi aparılmışdır [4, 49]. 
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Qeyd edilən bu problemlər üzrə əsasən «Yabani çovdar bitkisinin buğdanın yerli 
«şərq» növü və çovdarla hibridləşdirilməsi», «Yabani çoxillik çovdarın faydalı təsərrüfat 
əlamətləri və introduksiyası», «Yeni ətli, südlü və yunlu qoyun cinslərinin 
yetişdirilməsi», «Yeni yaranan «zərifyunlu Samux qoyun cinsinin» ət keyfiyyətinin 
öyrənilməsi», «Azərbaycanın  «dilboz» at cinslərinin öyrəlməsi, «MİKROQES» su 
dəyirmanının borularının təsnifatı», «Elektromexanik üyütmə aqreqatının işləməsinin 
effektliliyinin öyrənilməsi»,  «Ceyran-çöl qışlaqlarında qoyunların su ilə təminatı üçün 
qrunt sularının alınması imkanlarının öyrənilməsi», «Yüksək qövsü gərginlikdən 
müdafiənin effektliliyinin öyrənilməsi»,  «Kirovabad (Gəncə) rayonunun xalq nağılları» 
mövzular işlənmişdir [12, 149-150].  

1947-ci ildə atların Qarabağ cinsinin bərpası üzrə Qarabağ atlarına məxsus 
əlamətləri olan atların təsvirindən ibarət foto-şəkillər və materiallar toplandı.  

«Kənd təsərrüfatı heyvanlarının cinsinin təkmilləşdirilməsi» problemi üzrə «prekos 
və «bazax» qoyun cinslərinin metisləşdirilməsi mövzusunun işlənməsi nəticəsində yeni 
yarımzərif yunlu məhsuldar qoyun növü- «dağ merinosu»nun yetişdirilməsi işi Dövlət 
mükafatına layiq görüldü [19, 139]. 

1949-cu il ərzində 28 iş işləndi. Bu işlərdən 6 iş isə nəşrə hazırlandı, 16 iş çapa 
təqdim olundu, 6 iş isə nəşr edildi [20, 140].  

Cəncə bazasının kadrlarının ştat vahidi 19 nəfər idi. Cəncə bazasında digər elmi- 
tədqiqat bazalarından fərqli olaraq elmi dərəcəsi yüksək olan kadrların çox olması 
bazanın elmi-tədqiqat işlərində müsbət nəticələr əldə etməyə imkan verirdi [31, 142]. 

Bazanın Elmi Şurasının il ərzində 5-10 iclası keçirilirdi. 1949-1950-ci illər ərzində 
bazada 3 laboratoriya yaradılaraq mebel və avadanlıqla təchiz olundu. 

Cəncə bazasının kitabxanası 1946- 1950-ci illərdə  bazanın kitabxanasının fondunun 
sayı 2.294 nüsxədən 10.100 nüsxəyə qədər artdı. Hər gün  kitabxanadan 70-dən çox 
oxucu istifadə edirdi [22, 143-144]. 

Azərbaycan SSR EA Quba Muzeyi Quba xanlığının, ümumiyyətlə, zonanın tarixini, 
mədəniyyətini, adət-ənənəsini, təbiətini və təsərrüfat nailiyyətlərini öyrənmək və təbliğ 
etməklə məşğul olmuşdur. Muzeyin «1905-1920-ci illərdə keçmiş Quba uezdinin inqilabi 
hərəkat tarixi», «Quba və ona yaxın rayonların maddi mədəniyyəti», «Quba xanlığının 
tarixi üzrə sərgi», «Sovet hakimiyyəti illərində Quba rayonunun nailiyyətləri», «Quba 
rayonunun təbii sərvətləri» olmaqla 5 bölmədən ibarət ekspedisiya planı var idi [13, 152]. 

1950-ci ildə muzeydə 988 ədəbi eksponat olmuşdur ki, bu eksponatların ümumi-
likdə qiyməti 87.853 rubl 50 qəpik olmuşdur [20, 140]. 

Quba Muzeyinin Elmi Şurasının 16 nəfərlik tərkibi muzeyin əməkdaşları, rayonun 
ziyalıları və rəhbər işçilərindən ibarət idi.  

Muzeyin əməkdaşlarının ştat vahidi 7 nəfər olmuşdur [21, 142]. 
Quba Muzeyinin kitabxanasının kitab fondunun tərkibi 1864 nüsxə  qiymətli 

kitabdan ibarət idi [21, 142].  
Azərbaycan SSR EA Şamaxı rayonunda EA-nın Şamaxı Muzeyini təşkil etdi. 

Muzey «Şamaxı rayonunun qədim və orta əsrlər dövründə maddi və mədəniyyət 
abidələri», «Şamaxı şəhəri orta əsrlər dövründə»,»Şamaxı Stalin beşillikləri illərində», 
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«Muzeyin ekspozisiyasının genişləndirilməsi və yaxşılaşdırılması» bölmələri üzrə 
fəaliyyət göstəirdi [13, 152]. 

Muzeydə S.Ə.Şirvaninin həyat və yaradıcılığı, Tarix və etnoqrafiya, Ədəbiyyat, 
Ölkəşünaslıq adlı eksponat otaqları var idi [14, 153]. 

Muzeyin 6 ştat vahidi vardı.Muzeyə il ərzində fərdi və kollektiv şəkildə olmaqla 
1000 nəfərə qədər ekskursiyaya gələn olurdu [15, 154]. 
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A.S.Rustamova 

SCIENCE DEVELOPMENT IN RESEARCH BASES ANAS (1946-1950th YEARS) 
SUMMARY 

In article activity in 1946-1950 of regional bases of Academy of sciences of Azerbaijan is shined: 
Khankandy, Nakhchivan, Ganja research bases, Quba and Shamakha museums, their problem themes, 
editions, are given short data on scientific cadres and libraries. 
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А.С.Рустамова 

РАЗВИТИЕ НАУКИ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ БАЗАХ НАНА (1946-
1950 ГОДЫ) 

РЕЗЮМЕ 

В статье освещена деятельность в 1946-1950 годах региональных баз Академии Наук 
Азербайджана: Ханкендинского, Нахчыванского, Гянджинского научно-исследовательских баз, 
Губинского и Шамахинского музеев, их проблемные темы, издания, даются краткие сведения о 
научных кадрах и библиотеках. 

Ачар сюзляр: Даьыг Гарабаь, Нахчыван, Эянъя, Шамахы, Губа, база 
Key Words: Nakhchivan, Upper Qarabagh, Ganja, Shamakha, base 
Ключевые слова:  Нагорный  Карабах, Нахчыван, Гянджа, Шамахи, Губа, база 
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XX ƏSRİN 80-90-Cİ İLLƏRİNDƏ CƏNUBİ QAFQAZDA MİLLİ MÜNASİBƏTLƏR 
PROBLEMİ 

İbrahim Əliyev1 
Postsovet məkanında müstəqillik əldə etmiş dövlətlərin mövcudluğunun artıq ikinci 

onilliyi başa çatır. Bütün bu dövr ərzində yeni dövlətlərin yaranması, inkişafı, müxtəlif 
mərhələlərdən keşməsi, ictimai iqtisadi inkişaf modeli və siyasi quruluş seçimi, siyasi 
orientasiyası daim diqqət mərkəzində olmuş, mütəxəssislərin tədqiqatlarında özünə yer 
tapmışdır. Lakin həmin hadisə və proseslərin özünün ziddiyyətli, çoxmənalı və hər bir 
məsələyə nüfuzedici olduğu kimi ona münasibət də bu məqamlardan kənarda qalmamış, 
müxtəlif maraqların təsiri altında rəngarəng çalarlara malik olmuşdur. Bu hadisə 
proseslərin və onların nəticələrinin qiymətləndirilməsində də, şübhəsiz, korrektələr edilir, 
zaman keçdikcə onlar reallığa daha yaxın dəyərləndirilə bilirlər. Eyni zamanda unutmaq 
olmaz ki, aparılan tədqiqatlarda konkret maraqlara xidmət etməkdən uzaqlaşaraq 
obyektiv reallığı əks etdirməyə meyl heç də başlıca məqsəd deyildir. Obyektivliyin 
xeyrinə təsir edən başlıca amil isə tarixi inkişafın özünün yaratdığı reallıqdır ki, o 
mütəmadi olaraq irəli sürülmüş ideyaları, fərziyələri, nəticələri və onlardan irəli gələn 
proqnozları həyat sınağından keçirir. 

Bütün bunlara baxmayaraq milli məsələnin dolaşıqlığı bir tərəfdən onun 
mahiyyətinin araşdırılmasında özünü göstərirsə, digər tərəfdən reallıqda həmin zəmində 
baş verən münaqişələrin hələ də davam etməsində, onların həlli yolunda hər an üzləşilən 
maneələrin mürəkkəbliyində və çoxluğunda, onun həm tədqiqatlarda, həm də dövlətlərin, 
beynəlxalq qurumların nümayiş etdirdikləri mövqedəki ikili standartlarda açıq aşkar 
görünməkdədir. Belə mürəkkəb məsələlərin həlli üçün isə məsələlərin kökünün axıra 
qədər aşkar edilməsi, maraqların və mövqelərin ortaya qoyulması, qüvvələr nisbətinin 
dəqiq müəyyənləşdirilməsi və məsələnin ədalətli həlli variantının işlənib hazırlanması 
vacibdir.  

Bu mövzuya müraciət etməyin başlıca səbəbi XX əsrin 80-ci illərində Sosialist 
imperiyalarının dağılması məqamında özünü tam gücü ilə göstərmiş ziddiyyətlərin 
kökünün araşdırılması, proseslərin əsl səbəblərinin aşkara çıxarılması ehtiyacı olmuşdur 
(1). Sovet dövrünün bütün mərhələləri kimi onun son mərhələsinin tarixi də qəsdən 
dolaşığa salınmış, saxtalaşdırılmışdır ki, bu da çox məsələlərdə real vəziyyəti düzgün 
dəyərləndirməyə əngəl törədir. XX əsrin axırında baş vermiş qlobal hadisələr və gedən 
proseslər əsası həmin əsrin əvvəllərində qoyulmuş yeni – sosializm quruluşunun ən ciddi 
sınağa çəkilməsi, dağıdıcı təsirlərə məruz qalaraq dəyişməsi ilə bağlı idi. Belə bir sınaq 
məqamında sosializm təliminin, onun sosial-iqtisadi, siyasi inkişaf praktikasının, mənəvi-
mədəni mühitinin, ideologiyasının bütün məziyyətləri daha mövcud reallıqlar fonunda 
əyani şəkildə özünü nümayiş etdirir. Lakin, təbii ki, bu reallıq təkcə sosializm dünyasına 
aid deyildi. Sosializm dünyasında baş verən proseslərin mühüm nətəcələrindən biri də, 
dünya nizamında baş verən dəyişiklik, yeni dünya nizamının formalaşması idi 
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Ötən əsrin sonuncu onilliklərində SSRİ-nin dağılma məqamında kəskinləşən milli 
münasibətlər məsələsinə bilavasitə toxunmazdan öncə həmin münaqişələrin səbəblərinə 
daxil olan, uzun illər dondurulmuş şəkildə qorunub saxlanan, onun intensivliyinə, 
xarakterinə, miqyasına, məqsədlərinə təsir edən bir sıra amillərin üzərində dayanmaq 
istərdik.  

Hər şeydən öncə qeyd etmək lazımdır ki, hər bir insanın həyatında və onun daxil 
olduğu cəmiyyətin həyatında  etnik mənsubiyyət amili tarixin bütün mərhələlərində 
həlledici əhəmiyyətə malik olan amillərdən biri olmuşdur. O, insanların və onların 
birliklərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsindən tutmuş birgə həyat və düşüncə tərzinə, 
ümumi mənəvi-mədəni dəyərlərə malik olmağa qədər hər şeydə məxsusi əhəmiyyətinə 
malikdir. Xüsusən, onların həyati məkan və resurslar uğrunda mübarizəsində birləşməyə, 
müdafiə olunmağa və birgə maraqlarını yeritməyə ehtiyac hiss etdikləri anda bu 
birləşmənin birinci amili qan qohumluğu əlaməti olmuşdur. 

Zaman keçdikcə əhalilərin sayının artması və əlaqələrin intensivləşməsi mübari-
zənin daha kəskin xarakter almasına səbəb olmuş, xüsusən bazar münasibətlərinin 
bərqərar olması ilə o daha amansız xarakter almışdır. Son bir neçə yüzillik dövründə  
dünyanın fəth edilməsi, nisbətən zəif ölkələrin tutularaq, müstəmləkələrə çevrilməsi ilə 
səciyyəvidir. Kapitalist istehsal münasibətlərinin bərqərar olması ilə xammal bazaları və 
satış bazarları uğrunda kəskinləşən amansız mübarizə şəraitində xalqların milli əlamətinə 
görə səfərbər olması, ictimai-iqtisadi sistemlərdə dini dəyərlərin öz yerini milli dəyərlərə 
verməsi milli problemi daha aktual etmiş, maraqların bu əlamət ətrafında ifadə 
olunmasına səbəb olmuşdur. Zamanından və məkanından asılı olaraq milli əlamət dövrun 
başlıca durumuna məna verən amillərdən olmuşdur.  

Kapitalizm cəmiyyətlərinin inkişafı Avropanın böyük milli dövlətlərini dünyanı 
bölüşdürmək uğrunda mübarizənin daha da kəskinləşməsi ilə yanaşı asılı ölkələrin 
xalqlarının müstəmləkə əleyhinə milli-azadlıq hərəkatı milli məsələnin dövrün ən başlıca 
problemlərindən biri kimi irəli sürülməsinə təkan verir.  

XX əsrin əvvəllərində Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində milli məsələnin 
kəskinləşməsi elə bir həddə gəlib çıxır ki, inkişaf etmiş ölkələrin az-çox nəzərə çarpan 
partiya və ictimai hərəkatların heç biri o məsələdə öz mövqeyini bildirmədən fəaliyyət 
göstərmək iqtidarında olmurlar, çünki həmin dövrdə onların qarşısında həll edilməsi 
vacib olan məsələlərdən biri də məhz milli məsələ olmuşdur.  

Həmin dövrdə proletar internasionalizmi şüarı ilə çıxış edən sosial demokratlar milli 
məsələnin həllində ən ədalətli mövqedə dayandığını iddia edirlər. Rusiya imperiyasında 
da fəaliyyət göstərən sosial-demokratlar hakimiyyətə gələnə qədər milli məsələdə ən 
humanist şüarlarla çıxış etmələrinə baxmayaraq, 1917-ci ildə hakimiyyətə gəldikdən 
sonra bəyan edilmiş platformadan xeyli geri çəkilirlər. Yeni cəmiyyət olan sosializm 
cəmiyyətinin nəzəriyəsinin əsasın qoyanlar və bu nəzəriyyəni əldə rəhbər tutaraq onu 
praktik cəhətdən həyata keçirənlər onun mütərəqqiliyinə, ədalətliliyinə, və qanunauy-
ğunluğuna hər kəsi inandırmağa çalışırdılar. Bacardıqları qədər marksizm klassiklərinin 
sosializm təliminin hərfinə və ruhuna sadiq qalmağa çalışırdılar. Bunu onlar hakimiyyətə 
gələnə qədər daha dəqiq və ardıcıl etməyə, ondan imkan qədər az yayınmağa çalışırdılar. 
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Həyat əyani olaraq dəfələrlə sübut etmişdir ki, praktika nəzəriyyədən qat-qat 
zəngindir. Bundan başqa, Hakimiyyətə gələnə qədər əsaslandıqları təlimə sadiq 
qalacaqlarına söz verən bolşeviklər hakimiyyət kürsülərində nəzəriyyədən daha yaxın və 
maraqlı olan şəxsi milli maraqlarını ön plana çəkmələri onların konkret məsələlərdə ifadə 
olunurdu. Zaman keçdikcə isə bu mövqe təkcə praktik məsələlərdə deyil, partiya və 
dovlət qərarlarında özünə yer edir.  

Bolşeviklər partiyasının və sovet dövlətinin rəsmi sənədlərində, xüsusən 
konstitusiyalarında milli problemlərə münasibətdə qoyulmuş norma və prinsiplər real 
siyasətdə və gündəlik həyatda tez-tez pozulur. Bu məsələ müttəfiq respublikaların idarə 
olunmasında, səlahiyyətlərin bölüşdürülməsində, milli kadrlara münasibətdə, iqtisadi 
inkişafın planlaşdırılmasında, elm və mədəniyyət sahəsinə ayrılan diqqətdə, milli 
ziyalılara münasibətdə özünü daha aşkar şəkildə göstərirdi. Bir sözlə, Sovet hakimiyyəti 
illərində milli məsələ kommunist partiyası və dövlətin iddia etdiyi kimi heç də həll 
edilməmişdi. Sadəcə olaraq həmin problemlər ört-basdır edilmiş, təbliğat maşınının gücü 
ilə cəmiyyətdə yalançı proletar internasionalizmi mühiti formalaşdırılmışdı. Əslində 
böyük təzyiq və qadağalar altında milli münasibətlər sahəsində olan problemlər 
dondurulmuşdu. Təsadüfi deyildir ki, XX əsrin son onilliklərində bu vəziyyət həmin 
problemlərin daha böyük güclə ortalığa çıxmasına səbəb olmuşdu. 

Sovet İttifaqında və digər sosialist dövlətlərində həyata keçirilən milli siyasəti 
əhalinin milli əlamətlərinin silinməsinə, gələcəkdə bölünməsi mümkün olmayan insan 
birliyinin formalaşmasına nail olmağa istiqamətlədmişdi. Ümumilikdə isə belə bir idea öz 
başlanğıcını permanent inqilab nəzəriyyəsindən götürürdü: bu nəzəriyyəyə görə sosialist 
inqilabları bütün dünyanı bürüyənə və bütün dünyada kommunizmin bərqərar olmasına 
qədər davam etməli, milli və sosial əlamətinə görə birtipli cəmiyyət formalaşmalı idi. 
Hazırda mövcud olan sosialist ölkələri həmin cəmiyyətlərin ilkin modeli hesab edilirdi. 
Buna görə də burada milli və sosial fərqlərin aradan qaldırılmasına cəhdlər edilir, dövrün 
ictimai elm alimləri bunu elmi cəhətdən əsaslandırmağa çalışırdılar. Lakin sosializmin 
tarixi inkişaf praktikası həmin ideyaların əsassız olduğunu artıq sübut etmişdir. XX əsrin 
70-ci illərində kommunist fantaziyası sosialist ölkələrində “yeni tarixi birlik” tiplərinin 
formalaşmasını iddia etsələr də, onun boş bir ideya olduğu təkcə mütəxəssislərə deyil, bu 
ölkələrin sıravi vətəndaşlarına, bütün dünya ictimaiyyətinə sirr deyildi. İctimai həyatın 
hər bir sahəsində günbəgün dərinləşən böhran milli məsələdə də problemləri qabarıq 
şəkildə göstərirdi. Lakin bir məsələ hər kəs üçün aydın idi – Sovet dövləti, hakim 
Kommunist partiyası bu reallığın törədə biləcəyi nəticələrlə barışmaq istəmir, onlar malik 
olduqları dövləti köhnə çərçivələrində saxlamaq üçün yollar və vasitələr axtarırdılar. 
SSRİ konstitusiyalarında ittifaqa daxil olmuş respublikaların ondan azad şəkildə çıxmaq 
hüququ formal şəkildə saxlanılsa da, bunun reallaşma mexanizmi yox idi.  

Sovet imperiyasını və digər çoxmillətli sosialist dövlətlərini keçmiş sərhədləri 
çərçivəsində saxlamağa edilən bütün cəhdlər iflasa uğradığı zaman bütün vasitə və 
fitnələrlə yanaşı dağılma məqamında təbii olaraq ortaya çıxan milli məsələ ən inanılmış 
vasitə kimi geniş şəkildə qızışdırılır, Bu anda xalqların və millətlərin başını milli 
problemlərlə qatmaq, onların gücünü milli qarşıdurmalara yönəldərək onları hər cəhətdən 
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əldən salmaq taktikası tarixdə sınanmış vasitə kimi geniş tətbiq edilir. Milli münaqişələri 
törədən səbəblər sırasında obyektiv və subyektiv amillər həmişə çulğaşmış şəkildə olur. 
Milli mənsubiyyətin mahiyyətində olan cəhətlər həddən artıq həssas olduğundan əksər 
hallarda müxtəlif maraqlı qüvvələrin əlində alətə çevrilə bilir. Cənubi Qafqazda həmin 
cəhətin təzahürü daha aşkar şəkildə müşahidə olunur.  

SSRİ-də milli məsələnin həll edilməsi barəsinə dəfələrlə bəyan edilməsinə 
baxmayaraq onun dağılması məqamında milli konfliktlərin ölkənin müxtəlif regionlarını 
bürüməsi bir tərəfdən, ümumiyyətlə, obyektiv olaraq milli problemin öz mahiyyətindən 
irəli gəlirdisə, digər tərəfdən milli konfliktlər üçün zəminin qəsdən qızışdırılmasının, bu 
amillərin uzun illər boyu qəsdən qorunub saxlanması və lazımi məqamda işə buraxılması 
ilə əlaqədar idi. Rusiya alimi Timur Muzаyevin fikri vəziyyəti dəqiqliyi ilə ifadə 
edir:”80-ci illərin ikinci yarısında yenidənqurma və ictimai həyatın  demokratikləşməsi 
milli problemləri və hərəkatları yaratmadı,  yalnız onların Sovet İttifaqında olduğunu 
aşkar etdi. Aşkarlıq və partiya senzurasının zəifləməsi SSRİ xalqlarına öz milli maraqları 
və məqsədləri barəsində açıq bəyan etməyə imkan verdi”. (9, s.25)  

Cənubi Qafqaz geosiyasi baxımda mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir region kimi 
1980-90-cı illərdə daha çıx diqqət mərkəzində olmuşdur. Təsadüfi deyildir ki dövrün 
mürəkkəb və qanlı münaqişələrindən ən böyükləri - Azərbaycan-Ermənistan, gürcü-
abxaz və gürcü-osetin münaqişələri - məhz bu regionun payına düşür.   

SSRİ dağılmış, onun tərkibindən çıxmış keçmiş sosialist respublikaları müstəqil-
liklərini bərpa edərək suveren dövlətlər kimi inkişaf edirlər. Düzdür, üç Cənubi Qafqaz 
dövlətinin hər biri seçdikləri siyasi quruluş, ictimai-iqtisadi inkişaf yolu, beynəlxalq 
orientasiya, daxili və xarici siyasət doktrinasına uyğun olaraq öz müstəqil dövlət 
quruculuğu işini həyata keçirirlər. Lakin həmin seçimdən asılı olaraq onlar fərqli 
vəziyyətdədirlər. Ən əsası isə odur ki, regionda gedən milli münaqişələr bu gün də davam 
edir. Bu münaqişələr Cənubi Qafqaz dövlətlərinin inkişafı yolunda ciddi maneədir. Hər 
kəs başa düşür ki, bu münaqişələr həll edilmədən onların normal inkişafı mümkün 
deyildir. Eyni zamanda bu münaqişələrin davam etməsi regiona olan məkrli maraqların 
qalmasından, ona qarşı olan təcavüz cəhdlərinin davam edəcəyindən xəbər verir (2, 
s.122-124).  

Həmin dövrdə gedən proseslər barədə bu vaxta qədər xeyli tədqiqatlar aparılsa da, 
bu tədqiqatlar çox zaman aparılan siyasətlə bağlı olduğundan və hər dəfə müxtəlif siyasi 
qüvvələrin maraqlarına töxunduğundan obyektiv reallıqlar barədə adekvat məlumat əldə 
etmək çətindir. Xüsusən son illərdə nəşr olunmuş bir sıra tədqiqatlarda fərqli yanaşmalar 
nümayiş etdirilir, diqqəti əsas məsələdən yayındıran məqaqmlar ön plana çəkilir 
(5;6;8;10). Buna görə də həmin məsələlərin ətraflı təhlili vacibdir. Marqlı məqamlar, bu 
vaxta qədər cavabı verilməmiş müəmmalar kifayət qədər çoxdur. Doğrudan da,  onilliklər 
boyu sovet təbliğatının  təsiri altında Sovetlər İttifaqında milli məsələnin qəti olaraq həll 
edilməsi, sovet məkanında “insanların yeni tarixi birliyinin” təcəssümü olan “Sovet 
xalqının” formalaşması barədə fikirlərin əhalinin şüuruna zorla yeridildiyi bir şəraitdə 
birdən birə son dərəcə kəskinliyi və amansızlığı ilə seçilən millətlərarası konfliktlərin 
torənməsi bu sahədə təkcə səhvlərin olmasına dəlalət eləmir. SSRİ-nin zəifləməsi və 
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iflasa döğru getməsi zəminində onun ərazisinin müxtəlif yerlərində eyni ssenari ilə 
konfliktlərin başlaması və gedişi başqa həqiqətlərdən xəbər verirdi. Qəribədir ki, 
“internasionalizmi” və “xalqlar dostluğunu” özünə şüar etmiş bir dövlətdə etnik 
konfliktlərin qısa zamanda alovlanmasına imkan verən mexanizmlərin və amillərin 
həddən artıq dəqiqliyi ilə bəslənməsi və qorunub saxlanması reallığı təsdiq olunurdu. 
İmperiyanın dağılması nəticəsində müstəqilliyə qovuşmuş milli dövlətlərdə, o cümlədən 
Cənubi Qafqazda təşəkkül tapmış dövlətlərin milli zəmində konfliktə cəlb olunması 
yalnız mövcud obyektiv səbəblərin nəticəsi deyildi. Əslində bu obyektiv səbələrin 
qabardılması və aktuallaşması da özbaşına baş vermirdi.  

SSRİ-nin iflasında milli münasibətlər sahəsində yeridilən real siyasətin təsiri 
təkzibedilməzdir. Bunu XX əsrin 80-ci illərində milli zəmində baş verən münaqişələr 
zamanı üzə çıxan obyektiv və subyektiv problemlər əyani şəkildə göstərdi. Uzun illər 
təlqin edilən kommunist ideologiyası kimi ictimai həyatın bütün sahələrində, o cümlədən 
millətlərə, onların milli maraqlarına, problem və ehtiyaclarına münasibətdə mövcud olan 
çatışmazlıqlar, problemlər, qərəzli hərəkətlər partiya və Sovet dövlətinin əsl mahiyyətini 
aşkar etdi. Onun əsl mürtəce simasını dinc əhaliyə qarşı silah tətbiq edilərək onların qətlə 
yetirilməsi bir daha nümayiş etdirdi. Vahid dövlətin mövcudluğunu təmin edən siyasi-
ideoloji amil iflasa uğrayandan sonra müstəqilliyə can atan xalqların qarşısının alınması 
üçüm ittifaq hakimiyyəti dinc əhaliyə divan tutmaqla onları müstəqilik yolundan 
çəkindirməyə uğursuz cəhd edir. Bu cinayətlərin sırasına dağılmaqda olan imperiyanın 
milli ucqarlarında xalqları qarşı-qarşıya qoymaq, milli zəmində qanlı münaqişə ocağı 
təşkil etmək və digər bu xarakterli fitnəkar hərəkətlər daxildir.  

Beləliklə, XX əsrin 80-ci illərindən başlayaraq SSRİ-nin və sosialist lagerinə daxil 
olan digər ölkələrin müxtəlif yerlərində alovlandırılan münaqişə ocaqları kimi, Cənubi 
Qafqazda cərəyan edən münaqişələrin də əsasında obyektiv və subyektiv səbəbləri bir 
birində ayırmağa, onları elmi-praktik cəhətdən qiymətlədirməyə ehtiyac varddır. Milli 
zəmində baş verən münaqişələırdə üz-üzə dayanan təkcə bilavasitə qarşı duran tərəflərin 
olmaması, burada böyük dövlətlərin və transmilli güclərin maraqlarının kəsişməsi, 
onların bu məsələlərə daha çox təsir etmək imkanının olması bu gün heç kim üçün artıq 
sirr deyildir. Həmin nöqteyi nəzərdən milli münaqişələrin həlli perspektivlərinə və 
onların davam istiqamətlərinə diqqət yetirilməsi regionda yaranmış vəziyyəti daha 
düzgüün və ətrafı təsəvvür etməyə imkan verərdi. 

Milli münaqişələri törədən səbəblər sırasında obyektiv və subyektiv amillər həmişə 
çulğaşmış şəkildə olur. Milli mənsubiyyətini mahiyyətində olan cəhətlər həddən artıq 
həssas olduğundan əksər hallarda müxtəlif maraqlı qüvvələrin əlində alətə çevrilə bilir. 
Cənubi Qafqazda həmin cəhətin təzahürü daha aşkar şəkildə müşahidə olunur. Cənui 
Qafqazın müxtəlif yerlərində alovlandırılan münaqişələrin hamısının real səbəbləri ilə əsl 
səbəbləri bir birindən fərqləndiyi kimi, ona rəvac verənlərin də məqsədləri onun faciəsini 
yaşayan xalqların istək və qayğıları ilə ziddiyyət təşkil edir. Həmin konfliktlərin həlli də 
bütün hallarda adından münaqişə aparılan millətlərin maraqlarına deyil, bu münaqişədən 
öz məqsədləri üçün istifadə edən və ona böyük təsir gücünə malik olan qüvvələrin 
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maraqlarına müvafiq cərəyan edir. Bu səbəbdən də çox zaman atılan addımlar, yeridilən 
xətt elementar məntiqin tələblərinə cavab vermir.  

Regiona olan qərəzli maraqlardan və məkrli planlardan xəbər verən amil təkcə 
konfliktlərin saxlanılması deyildir. Son illərdə nəşr olunmuş müxtəlif tədqiqat əsərlərində 
regionun tarixi təhrif edilir, Region dövlətlərinin yaranmasının və inkişafının 
qanunauyğunluqları şübhə altına alınır. Bu tədqiqatlarda Cənubi Qafqazın müsəlman-tütk 
əhalisinə münasibətdə daha qərəzli mövqe açıq aşkar şəkildə ifadə olunmuşdur. Düzdür, 
obyektivlik görüntüsü yaratmaq xatirinə həmin məqamlar Gürcüstana və Ermənistana da 
şamil edilsə də, bütövlükdə müəlliflərin Azərbaycanın əleyhinə kökləndikləri, obyektiv 
faktlardan yanlış nəticələr çıxararaq Azərbaycan əleyhinə, onun bugünkü müstəqilliyinə 
qarşı dəlil kimi istifadə etmələri göz qabağındadır. (3; 4). 
Bir sıra tədqiqatlarda  hadisə və faktların obyektiv təsviri verilsə də, onların səbəb və 
nəticələrinin analizi kifayət qədər dəqiq işıqlandırılmadığından məsələlərin çoxu qaranlıq 
qalır. Ən başlıcası isə münaqişədə başlıca amil olan xarici amil diqqətdən kənarda 
qoyulur və oxucuda elə təsəvvür yaranır ki, problemin uzanması və həll edilməməsi 
münaqişə tərəflərinin yalnız öz günahı üzündən baş verir. (7, s.336-338)  

Praktika göstərir ki, regionda müstəqilləşərək geosiyasi vəziyyəti dəyişən, hegemon 
dövlətlərin təsir dairəsindən uzaqlaşmaq təhlükəsi yaradan ərazilərdə dövlətlərə qarşı 
təzyiqlərin formaları – silahlı milli münaqişələrə rəvac verilməsi və onun həllinin 
uzadılması, silahlı müdaxilələrlə hədələmə, tarixi reallıqların saxtalaşdırılaraq mövcud 
dövlətçiliklərin qanunauyğunluğunun və uzunömürlüyünün şübhə altına alınaraq onların 
inkişaf perspektivləri haqqında pessimist təsəvvürlərin yaradılması və sairə bir mənbədən 
qaynaqlanır. 

Düzdür bu problemlərdə daxili amilləri inkar etmək olmaz. Lakin daha böyük gücə 
və təsirə malik olan xarici amilin əhəmiyyətinin aşağı salınması, düzgün dəyərləndiril-
məməsi daha böyük təhlükə yaradır. Cənubi Qafqazın üzləşdiyi problemlərin, o 
cümlədən milli münaqişələrin nizama salınması hər bir şeyin öz adı ilə adlanmasından və 
real vəziyyətin ortalığa qoyulmasından keçir.  
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I.Z.Aliyev 

PROBLEMS OF ETHNIC RELATIONS IN THE SOUTH CAUCASUS IN THE 80-90S OF XX 
CENTURY. 

SUMMARY 

In this paper the problem of ethnic relations in the South Caucasus in the last decades of the 
twentieth century is analysed. At this time there arose a bloody ethnic conflicts at the time of the collapse 
of the socio-economic and political system as a result of profound changes in the USSR and other 
socialist countries under the influence of various factors. The course of events and processes in the region 
is observed, the causes of ethnic conflict, the prospects for their development are analysed. It is known 
that the South Caucasus is one of the regions of the world where ethnic relations are the most vulnerable 
and often appear as the most serious clashes. Often, this fact becomes a tool in the hands of external 
forces to exert pressure on countries in the region in the geopolitical struggle. The ongoing conflicts in the 
region, the degree of intensity, depth and ability to influence other regions, though they are local in 
nature, they are still influenced by the geopolitical situation in the world. Therefore, the study of this 
problem is of great interest not only for the history of the South Caucasus region, but also the whole 
world.The article deals with a variety of aspects of the issue. It covers a variety of positions, was an 
attempt to reflect the real picture of the problem. 

И.З.Алиев 
 

ПРОБЛЕМА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ В 80-90 
ГОДЫ XX ВЕКА. 

РЕЗЮМЕ 

В статье исследуется проблема межнациональных отношений на Южном Кавказе в 
последние десятилетия ХХ века. Возникновение кровавых конфликтов на этнической почве 
приходится на период, когда в результате глубоких изменений в СССР и других странах 
социалистического лагеря, под воздействием различных факторов шел процесс распада 
коммунистической социально-экономической и политической системы. Прослеживается ход 
событий и процессов в этом регионе, анализируются причины этнических конфликтов, 
перспективы их развития. Как известно, Южный Кавказ является одним из тех регионов мира, где 
этнические взаимоотношения наиболее уязвимы и часто проявляются в виде самых острых 
столкновений. Нередко это обстоятельство превращается в средство в руках сторонних сил для 
оказания давления на государства региона  в условиях  обострения геополитической борьбы. 
Происходящие в этом регионе конфликты по степени интенсивности, глубине и способности 
оказывать влияние на другие регионы, хотя и носили локальный характер, но они все же повлияли 
и  на геополитическую ситуацию во всем мире. Поэтому изучение данной проблемы представляет 
большой интерес не только для истории южнокавказского региона, но и всего мира в целом. 

В статье рассматриваются самые различные аспекты данного вопроса. Освещаются 
различные позиции, была сделана попытка отражения реальной картины проблемы 

Açar sözlər: millətlərarası münasibətlər; Cənubi Qafqaz; etnik münaqişələr; ikili 
standart; həyai məkan uğrunda mübarizə 

Ключевые слова: межнациональные отношения; Южный Кавказ; этнические конфликты; 
двойные стандарты; борьба за жизненное пространство 

Keywords: international relations, Southern Caucasus, ethnic conflicts, double standards, the 
struggle for living space 
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YENİ İQTİSADİ SİYASƏTƏ KEÇİD MƏRHƏLƏSİNDƏ AZƏRBAYCAN 
KƏNDLİSİNİN SOSİAL VƏZİYYƏTİNƏ DAİR  

Gülçin Yetirmişli1 

Şimali Azərbaycanda cəmi 23 ay mövcud olmuş Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 
məlum səbəblər üzündən, eləcə də vaxt məhdudluğundan, bütün sahələrdə olduğu kimi, 
aqrar məsələlərin həlli sahəsində də nəzərdə tutulan planları həyata keçirə bilmədi. 
Ölkəni işğal etmiş Sovet Rusiyası isə yerli ənənələrə məhəl qoymadan burada russayağı 
metodlarla “təsərrüfatçılığa” başladı.  

Rus kəndlisi üçün, kazaklar nəzərə alınmazsa, torpaq üzərində icma mülkiyyəti, 
kollektiv şəkildə onu əkib-becərmək mühüm milli xüsusiyyətlərdən biri idi. Bizcə bu, 
kəndlinin torpağa təhkim olunmasının nəticələrindən biri idi. Azərbaycanda isə kəndli, 
ümumiyyətlə torpağa təhkim olunmamışdı. O, ağadan – mülkədardan, bəydən və ya 
xandan asılı olsa da, şəxsən azad idi. Rus kəndlisindən fərqli olaraq ağa onu nə sata, nə 
də hər hansı bir heyvana dəyişdirə bilməzdi.  

Rus kəndlisi 1861-ci ildə təhkimçilikdən azad olunsa da, təhkimçiliyin qalıqları 
onların beynində dərin kök salmışdı və asanlıqla unudulası deyildi. Elə bu səbəbdən də 
Şimali Azərbaycanı işğal edən bolşeviklər sovet hakimiyyəti illərində burada bu və ya 
digər səviyyədə təhkimçiliyin əlamətlərini zor gücünə tətbiq etməyə, onu qanuniləş-
dirməyə çalışırdılar. 

Hərçənd Rusiyada sovet hakimiyyəti qurulandan sonra torpağın milliləşdirilməsi 
haqqında dekret verildi, torpaq kəndlinin mülkiyyəti elan olundu. Amma torpağın 
üzərindən yığılan məhsul müxtəlif adlarla, bəhanələrlə kəndlinin əlindən alındı (hərbi 
kommunizm dövrü, ərzaq saplağı və s.). Bununla da kəndlinin şüurunda artıq məhsul 
hasilatına maraq öldürüldü. 

Eyni hal, bir qədər fərqli olsa da, Azərbaycanda da baş verdi. Bolşeviklər yerli 
ənənələri nəzərə almadan bildikləri üsulları daha kobud şəkildə burada da tətbiq etməyə 
başladılar. Kəndlinin həyatında mühüm rol oynaya biləcək tədbirlərdən biri torpağın 
milliləşdirilməsi və onun kəndliyə verilməsi ola bilərdi. Bu zaman kəndlinin həm 
ətrafdakı əhali kateqoriyalarına, həm də nəfinə işlədiyi mülkədarlara, bəylərə, 
qolçomaqlara, ağalara münasibətdə mövqeyi aydınlaşa və möhkəmlənə bilərdi. 

Bilavasitə kəndliyə aid olan və ilk verilən hökumət qərarı, onları hökumət 
ətrafında birləşdirməyi nəzərdə tutan 5 may 1920-ci ildə M.D.Hüseynov tərəfindən 
imzalanmış torpaq haqqında dekret oldu [1.].Dekretdə deyilirdi ki, “1) Mülkədarların 
torpaq mülkiyyəti, heç bir ödənc verilmədən dərhal ləğv olunur; 2) Mülkədar 
malikanələri, habelə xanədan, monastır, kilsə torpaqları, bütün iş heyvanları və alətləri 
ilə, təsərrüfat binaları və bütün ləvazimatı ilə birlikdə, Məclisi-müəssisan çağırılana 
qədər, nahiyə torpaq komitələrinin və qəza kəndli deputatları sovetlərinin ixtiyarına 
keçir” [2.]. 
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Sovet hakimiyyətinin aqrar siyasəti nəticəsində torpaq üzərində xüsusi mülkiyyət 
hüququ ləğv edildi. 

Dekretə uyğun olaraq, mülkədar torpaq mülkiyyətinin ləğv edilməsi mülkədar 
malikanələri və əmlakının geniş surətdə müsadirə edilməsi yolu ilə həyata keçirilirdi. 
Müsadirə edilən torpaqlar ilk vaxtlar primitiv şəkildə olsa da adamların sayına görə 
bölünürdü.  

Müsadirə edilmiş torpaqlar birinci növbədə muzdurlara, torpaqsız və aztorpaqlı 
kəndlilərə verilirdi. Amma bütün bunlar son dərəcə yarımçıq şəkildə həyata keçirilirdi. 
Yeni hökumətin tam təcrübəsizliyini nəzərə alsaq da, onun ikibaşlı fəaliyyətinə birmənalı 
qiymət verə bilmirik. Belə ki, hər cür varidatı az-çox təcrübəsi olan, məhsul istehsal edə 
bilən təsərrüfatçının əlindən alır, onu idarə edə bilməyən, təsərrüfatçılıqdan birdəfəlik 
xəbəri olmayan şəxslərə paylayır və onun da istehsal edə bildiyi cüzi məhsulu əlindən 
zorla alırdı. Azərbaycanda bu, özünü ərzaq saplağı, çanaq vergisi, Rusiya aclarına yardım 
və s. adı altında aparılırdı.  

Göründüyü kimi, bir tərəfdən torpaq milliləşdirilir və kəndliyə verilir, digər 
tərəfdən isə onun əldə etdiyi cüzi məhsul, öz şəxsi istehlakı nəzərə alınmazsa, Rusiyadakı 
kimi saplaq vergisi adı ilə (hərçənd burada hərbi kommunizm rejimi tam mənada tətbiq 
olunmadı) bütünlüklə onun əlindən alınırdı. Belə olduqda mülkədarla hökumət arasında 
heç bir fərq qalmırdı. Hər ikisi kəndlini istismar edir, var-dövlətini onun əlindən alırdı. 
Bir az da dəqiqləşdirsək, mülkədar kəndlinin dolanışacağı üçün onu məhsuldan tam 
məhrum etmirdi. Sovet hakimiyyəti illərində isə bütün bunlardan əlavə işğalçı ordu 
hissələrinin qeyri-qanuni rekvizisiyaları – kəndlinin olan-qalan məhsulunun zorla 
müsadirə edilməsi də həyata keçirilirdi. Təbii ki, bütün bunlar kəndlinin sosial durumunu 
son dərəcə ağır vəziyyətə gətirib çıxarırdı.  

Məhz bunun səbəbi üzündən 1917-1920-ci illər ərzində Rusiyada 20 mln nəfərə 
yaxın insan müxtəlif yollarla və bəhanələrlə məhv edildi. 

Lakin 1921-ci ilin əvvəllərində bolşeviklər partiyası V.İ.Leninin öz təşəbbüsü ilə 
sapalq vergisinin ləğv edilməsi və ərzaq vergisinə keçilməsi haqqında qərar qəbul etdi və 
bu qərar RK(b)P-nin 1921-ci ilin martında X qurultayında təsdiqləndi. Bu dəyişiklik 
tarixşünaslığa “yeni iqtisadi siyasət” adı ilə daxil oldu. Bu siyasət tam mükəmməl olmasa 
da, onun da həyata keçirilməsi yarımçıq qaldı və 1925-ci ildə ondan tam imtina edildi.  

I Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayı 1921-ci ilin mayın 17-də yeni iqtisadi 
siyasətə keçid haqqında qəbul etmişdir. Bu isə tamam yeni bir mövqe idi. Azərbaycan və 
Sovet tarixşünaslığında iddia olunur ki, guya Azərbaycan SSR imkanlarının məhdudluğu 
üzündən yeni iqtisadi siyasətə keçid illərində vergidən tamam azad edilmişdi. Əslində isə 
Azərbaycan kəndlisi Rusiyanın Volqaboyu acları, kimsəsizləri üçün ərzaq vergisindən də 
artıq olan “çanaq” vergisi alınırdı. Üstəlik ZSFSR-in yaradılmasından sonra qonşu 
respublikaların əvəzinə də vergi vermək məcburiyyətində qalmışdı. Azərbaycan 
kəndlisinin belə bir halda həm iqtisadi, həm də sosial durumu son dərəcə aşağı düşdü.   
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Г.К.Етирмишли 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО КРЕСТЬЯНИНА В ПЕРИОД 
ПЕРЕХОДА К  НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

РЕЗЮМЕ 

В статье исследуется положение азербайджанского крестьянина в период перехода в 
Азербайджанской ССР весной 1921 года к Новой экономической политике. Отмечается, что, 
несмотря на то, что декретом Азревкома от 5 мая 1920 г. земля безвозмездно передавалась 
крестьянам, однако проводившаяся в этот период большевистскими властями политика военного 
коммунизма и продовольственной разверстки поставила крестьян в тяжелое экономическое 
положение. Это было связано с постоянными реквизициями у крестьян излишков продуктов, 
поставившая их фактически на грань голода. 

G.K.Yetirmishli 

SOCIAL STATUS OF THE AZERBAIJAN PEASANT IN TRANSITION TO NEW ECONOMIC 
POLICY 

SUMMARY 

In article position of the Azerbaijan peasant in transition in the Azerbaijan Soviet Socialist Republic 
by spring of 1921 to New economic policy is investigated. It is noticed, that in spite of the fact that from 
May, 5th, 1920 the earth was gratuitously transferred by decree to the peasants, however spent to this 
period the Bolshevist authorities of the politician of military communism and food selects has put 
peasants in a heavy economic situation. It has been connected with constant requisitions at peasants of 
surpluses of the products, put them actually on a hunger side. 

Ачар сюзляр: кяндли, декрет, верэи, сийасят, аълыг 
Keywords: peasants, the decree, the tax, a policy, hunger 
Ключевые слова: крестьяне, декрет, налог, политика, голод 
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АЗЕРБАЙДЖАНО-ДАГЕСТАНСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУР-
НЫЕ СВЯЗИ В 1920-1940 ГГ. 

Юлия Лысенко1 

Народы Дагестана и Азербайджана издревле связывали и связывают узы 
дружбы, экономического сотрудничества и культурного взаимовоздействия. 

В данном сообщении делается попытка показать некоторые аспекты 
экономических и социально-культурных связей между республиками в 20-е – 30-е 
годы XX века. В восстановлении хозяйства Дагестана после гражданской войны, принимали 
участие все народы страны. Это участие было неравнозначным в силу разного 
уровня развития союзных  и автономных республик СССР.  

В самые тяжелые годы народы Азербайджана оказывали братскую помощь 
народам Дагестана, в частности, 13 мая 1920 г. Ревком Азербайджанской ССР издал 
постановление об оказании денежной и материальной помощи Ревкому Дагестана. 
В нем, в частности, говорится о выделении 5 млн. руб., 35 тыс. аршин бязи, 5 
вагонов сахара, 2 вагона чая, 6 вагонов мыла, 11 вагонов риса, 1000 пудов бумаги и 
др. Немало примеров взаимодействия и взаимопомощи двух республик можно 
выявить в начале 20-х годов ХХ века. Так, например, в ноябре 1922 г. в связи с 
крупной аварией на насосной станции Баку-Шолларского водопровода столица 
Азербайджанской ССР осталась без водоснабжения. Весь наливной флот в течении 
двух месяцев занимался доставкой воды из Махачкалы в Баку [1.] Такие крупные 
организаций Азербайджанской ССР как «Азнефть» и Азербайджанский Союз 
потребительских обществ «Азсоюз», проводили большую работу в Дагестане, так в 
1922 г. была создана представительская контора «Азнефти», которая закупала в 
Дагестане для нефтепромыслов продукты питания: мясо, сухофрукты и т.д. 

Тесные связи вначале 20-х годов устанавливались между кооперативными 
организациями двух республик. В 1921 г. у Азербайджанского Центрорабкоопа  
Дагсоюз приобрел 500 пудов сахара, 10 000 аршин мануфактуры и 40000 коробок 
спичек в обмен на дагестанские бурки. Дагестанская контора занималась 
реализацией наряда Наркомпрода РСФСР на заготовку для Азербайджанской ССР 
216 тыс. пудов зернопродуктов. В 20-е годы XX в. торговые операции на 
Бакинской ярмарке сыграли большую роль в восстановлении и развитии 
экономических связей с другими регионами страны, в частности, с соседним 
Дагестаном. Дагсоюз проводил на Бакинской ярмарке ряд операций по продаже и 
закупке промышленных и продовольственных товаров, (рис, сахар, мануфактура, 
железо, кондитерские изделия, соль, керосин и другие нефтепродукты) [2.]. В 20-
30-е годы огромное значение для нормального функционирования экономики 

                                                 
Юлия Михайловна Лысенко – к.и.н. научный сотрудник отдела новой и новейшей истории Дагестана 

Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. 



Elmi Əsərlər 38-ci cild 

 371

обеих республик имела деятельность слаженной комплексной работы железно-
дорожников, моряков и нефтяников.  

Трудно переоценить роль Бакинского морского торгового порта в восстанов-
лении деятельности Махачкалинского морского порта. За короткий период 1921-
1922 гг. со дна бухты были подняты затонувшие суда, пароходы «Красноводск», 
«Ундина», «Надежда» и др. мелкие суда. Судами-землесосами каспийского флота 
«Стенька Разин», «Каспий» и другими землечерпальными машинами был прокопан 
новый канал для проходов судов. Через Махачкалинский порт была налажена 
бесперебойная перевалка нефтепродуктов из Баку. Для того, чтобы пароходы, 
привезшие хлопок для текстильной фабрики им. «Ш интернационала», не шли 
обратно порожняком, Петровское Морагенство заключило договор с «Азнефть»ю, 
по которому грузы, предназначенные для «Азнефт»и шли от Петровска до Баку по 
воде [3.].  

Только за 1924-1925 гг. через Махачкалу на Владикавказскую железную 
дорогу из Баку было переброшено более 400 000 тыс. пудов Различного груза [4.]. 
В 1932 г. Махачкалинский морской порт ежедневно должен был завозить 6722 
тонны нефтепродуктов из Баку [5.]. Однако в работе порта были и негативные 
моменты. Так, например, приток нефтепродуктов из Баку зачастую был неудовлет-
ворительным. Ст. Махачкала -1 ежедневно должна была наливать по 510 цистерн 
нефтепродуктов, а 22 декабря 1932 года было налито 245 цистерн (48,6%). Были и 
неполадке и в работе самого порта. Управление Нефтеторга вынуждено было 
сокращать подвоз нефтепродуктов, так как из-за несвоевременной их отправки их 
порта все емкости были заполнены [6.].  

Тем не менее, в 20-30-е годы ежегодно из Дагестана по морю и железной 
дороге отправлялось в Азербайджанской ССР более 3 млн. тонн грузов. Махач-
калинский морской торговый порт, наряду с Бакинским, был отнесен к 
перворазрядным портам Советского Союза [7.]. 

При строительстве Гергебильской ГЭС Дагестан нефтяное оборудование 
доставлялось из Баку. В 1938 году махачкалинский аэропорт осуществлял полеты в 
Баку, что еще более усиливало связи между республиками. 

5 февраля 1931 года на станции Кюрдамир Азербайджанской ССР состоялся 
съезд овцеводов Ахтынского и других районов Дагестана, овцы которых 
перегонялись и содержались зимой на Муганских зимних пастбищах. Съезд 
призвал всех трудящихся крестьян объединяться в колхозы. Решения съезда 
обсуждались на сходах крестьян всех аулов южных районов, откуда овцы 
перегонялись в Азербайджан [8.]. 

Сотрудничество между республиками выражалось не только в помощи, но и в 
межреспубликанских выгодных договорах. Между Грузинской ССР и 
Азербайджанской ССР конторами «Союзмясо» и животноводсоюзом «Дагестан» в 
марте 1931 года был заключен договор [9.]. В целях избежания лишних накладных 
расходов по передержке скота животноводсоюзом, а также учитывая наличие 
возможностей и согласия Лагодехской конторы «Союзмясо» управления 
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Белоканской конторы был заключен договор о принятии всего заготовленного 
скота райживотноводсоюзом «Дагестан» [10.]. Эта плодотворное сотрудничество 
продолжилось и в последующие годы и десятилетия.   

Взаимодействие осуществлялось и в такой отрасли, как рыболовство. В 
октябре 1931 года в соответствии с решением СНК СССР о разукрупнении В\О 
«Союзрыба» и решением СТО от 27 марта 1932 года Дагрыбтрест вошел в состав 
вновь организованного объединения «Южкаспрыб», находящегося в Баку [11.].  

Важным и небезынтересным представляется нам практика организации 
социалистических соревнований, влиявших на социально-экономическое развитие 
региона, предприятий, организаций. В наиболее постоянных «соревновательных 
отношениях» Дагестан находился с Азербайджанской ССР, как в целом 
республика, так и отдельные соседние районы, в разные годы, по разным 
показателям. Пик соревнований с Азербайджанской ССР пришелся на середину 
тридцатых годов. 9 марта 1934 года Дагестан вызвал Азербайджан ССР на 
социалистическое соревнование по успешному высококачественному проведению 
весеннего сева. Основными показателями при оценке соревнования предлагалось 
считать ремонт тракторов, уход за тяглом, подготовку семян высокого качества, 
ремонт оросительной сети, хороший полив и т. д. [12.] 

Большое внимание уделялось изучению животноводами Дагестана передового  
опыта животноводческих колхозов и совхозов других республик. С этой целью в 
феврале 1935 года делегация животноводов ДАССР побывала в ряде районов 
Азербайджанской ССР. В составе делегации были: чабан из с. Батлаич Хунзахского 
района Магома Муртазали; чабан колхоза с. Верхнее Казанище Буйнакского 
района Эльдархан Будахов; доярка колхоза «8 марта» Махачкалинского района 
Прасковья Кадушкина; чабан колхоза «Чох» Гунибского района Абдул Гунохов; 
чабан Хулисминского колхоза Лакского района Микаил Султанов; пропагандист 
колхоза с. Согратль Гунибского района Магома Омаров, председатель колхоза 
ХУ11 партсъезда Кизлярского района Василий Пугачев, ветврач Махачкалинского 
района Владимир Жученко и другие [13.]. 

Делегация ознакомилась с опытом работы колхозов и совхозов Казахского, 
Наримановского районов Азербайджанской ССР, заключила договор о социалисти-
ческом соревновании с животноводческим колхозом им. Ленина Казахского 
района. Газета «Бакинский рабочий», отмечая значение обмена опытом в деле 
коллективизации сельского хозяйства, животноводства, писала в те дни: 
«Огромную роль в борьбе за разрешение этих задач, за дальнейший подъем 
животноводства в Азербайджанской ССР и Дагестане должно сыграть социалисти-
ческое соревнование братских соседних республик. Об этом свидетельствует 
поездка знатных животноводов Дагестана по колхозам и совхозам Азербайджана» 
[14.]. 

В июле 1935 года в Баку выезжала дагестанская делегация, представители 
колхозов и земельных органов Дагестанской АССР и Азербайджанской ССР [15], 
она также возобновили договор социалистического соревнования между Дагестан-
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ской и Азербайджанской республиками, заключенный в 1934 году на отличные 
показатели по выполнению государственного развития животноводства [16.].  

Были заключены договоры о социалистическом соревновании между 
отдельными районами республик, в частности, между Докузпаринским районом 
Дагестанской АССР и Штульским районом Азербайджанской АССР [17.]. 
Нажмудин Самурский, пользуясь, случаем (нахождением представителей 
Дагестана в Баку) просил их также заняться вопросом обеспечения 
Азербайджанской ССР требуемых Дагестану зимних пастбищ [18.]. 

Важной для Дагестанского руководства была проблема переселения горцев на 
равнину, и если планово руководство ДАССР переселяло горцев внутри респуб-
лики, то часть горцев внепланово переселялась в другие республики. И тогда 
властям Дагестана приходилось решать эти проблемы. Так в 30-е годы ХХ века, из 
Рутульского района 25 хозяйств переселились в Кахский район и 51 хозяйство в 
Закатальский район Азербайджанской ССР, из Тляратинского района около 400 
хозяйств построили себе дома и надворные постройки в Кварельский районе 
Грузинской ССР, куда они переселились без разрешения местных властей [19.]. В 
постановлении Совнаркома ДАССР и бюро Дагестанского обкома партии «О 
мероприятиях по организации работы по подготовке переселения на 1940 год», 
принятом 9 декабря 1939 года были намечены мероприятия, которые обеспечили 
бы проведение переселения горцев из Южного Дагестана. В Азербайджанской ССР 
и Грузинская ССР были командированы секретарь обкома партии А. Даниялов, 
курировавший сельское хозяйство и председатель Совнаркома Д. Магомедов. 

Совнарком ДАССР и бюро Дагестанского обкома партии на совместном 
заседании 5 апреля 1940 года рассмотрели и утвердили представленный 
Переселенческим отделом Совнаркома план переселения в третьей пятилетке [20.]. 
Предложения дагестанского руководства о переселении горцев Дагестана в другие 
республики были поддержаны и союзным правительством. 3 октября 1940 года, 
Совнарком  СССР принял специальное постановление «О переселении колхозных 
хозяйств Дагестанской АССР в Азербайджанскую и Грузинскую ССР», которым 
обязывал указанные республики принять переселенцев из малоземельных районов 
Дагестана. На заседании Совнаркома ДАССР от 14 октября 1940 года были 
рассмотрены планы переселения на 1941 год и переселения колхозных хозяйств 
ДАССР в Азербайджанскую и Грузинскую ССР. Согласно этим планам из 
малоземельных горных районов Дагестана: Рутульского и Ахтынского, 
Цумадинского, Цунтинского намечалось переселить в Алибайрамлинский, 
Хачмасский и Сальянский районы Азербайджанской  ССР и из Тляратинского 
района в Кварельский район Грузинской ССР. В общей сложности намечалось 
переселение, включая и ранее переселившиеся - 1500 хозяйств, из них в 
Азербайджанскую ССР-1195 хозяйств, Грузинскую ССР- 215 хозяйств. 

Таким образом, сотрудничество и взаимодействие органов власти республик в 
экономике было разноплановым, разномасштабным и разноведомственным. Это и 
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материальная помощь, и договоры о мясопоставках, поставках скота, 
предоставление земель под пастбища и т.д. 

В культурных взаимосвязях между Дагестаном и Азербайджаном в 20-е годы 
ХХ века наступает новый этап их развития, характеризующийся бескорыстной 
помощью Азербайджанской ССР в развитии науки, культуры, образования Даге-
стана, выпуске печатной продукции, в организации издательского дела. Куль-
турные связи дагестанского и азербайджанского народов значительно расшири-
лись. Азербайджанской ССР с первых дней установления советской власти начал 
готовить национальные кадры для Дагестана, оказывать большую помощь по 
созданию собственной (на языках народов Дагестана) полиграфической базы для 
выпуска национальных газет и национальной литературы на кумыкском, аварском, 
лакском азербайджанском языках. Первую советскую областную газет «Красный 
Дагестан в начале редактировал известный азербайджанский писатель и поэт М. С. 
Ордубади, а редакторе областной тюркской газеты «Дагъыстан фукъарасы» («Даге-
станская беднота») в 1928-1930 годах редактировал азербайджанец Мамед-Казым 
Алекберли, впоследствии первый секретарь Союза писателей Азербайджана [21.]. 

В довоенные годы Азербайджанская ССР обеспечивал учебниками и 
учителями на азербайджанском языке школы южного и других районов Дагестана 
[22.]. В 1925 г. на азербайджанском языке выпущено 10% всей литературы в 
Дагестанской АССР, общество «Долой неграмотность» обеспечивалось учебными 
пособиями из Азербайджана [23.].  

В апреле 1923 года правительство Азербайджанской ССР отпустило для нужд 
Дагестана безвозмездно 16 тыс. пудов керосина, в 1924г. - 20 цистерн керосина и 
дрова [25.], которые были предназначены для отопления и освещения в первую 
очередь школ и культурно-просветительных учреждений. 

В свою очередь, трудящиеся Дагестана оказывали Азербайджану помощь. Так, 
СНК ДАССР подарил сельским школам АзССР 25 ящиков оконного стекла с завода 
«Дагестанские Огни». В учебные заведения и в детские дома Азербайджана 
поступали из Дагестана фруктовые консервы, и другие продукты питания [24.].  

Интенсивно развивалась взаимопомощь народов Дагестанской АССР и 
Азербайджанской ССР в обеспечении системы народного образования, 
здравоохранения и культурно-просветительной работы квалифицированными 
специалистами: педагогами, врачами, инженерами и техниками, что позволило 
ускорить подъем культуры, образования и здравоохранения. 

В Баку было создано Дагестанское представительство, которое занималось 
проблемами студентов - дагестанцев, обучающихся в Азербайджанской ССР, а 
таковых было немало [26.]. Азербайджанское правительство, учитывая трудное 
положение с кадрами в Дагестане, из года в год представляло дагестанцам места в 
своих вузах. Так, в 1921 г. в Баку обучалось 115 дагестанцев [27.]. В ВУЗах и 
средних учебных заведениях Азербайджанской ССР в 1923 году обучалось более 
240 дагестанцев [28.]. Число рабфаковцев-дагестанцев в 1926 г. в Баку достигло 92 
чел., из них - 14 женщин [29.]. Министерство просвещения Азербайджанской ССР 
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оказывало огромную помощь в подготовке учительских кадров для 
азербайджанских школ Южного Дагестана. С помощью высококвалифици-
рованных специалистов Азербайджана осуществлялись мероприятия по повыше-
нию квалификации дагестанских железнодорожников, работников Махачкалин-
ского морского порта [30.] 

В свою очередь, из Дагестана в Азербайджанской ССР поступала значи-
тельная рабочая сила в нефтяную, рыбную промышленность. В рамках межреспуб-
ликанского сотрудничества утвердился такой метод взаимопомощи и братского 
сотрудничества, как направление опытных педагогов и врачей для организации 
краткосрочных педагогических и медицинских курсов, совместных совещаний и 
семинаров кадров народного образования для обмена опытом работы [31.]. 

Значительную роль сыграл Азербайджанской ССР по содействию Дагестан-
ской республике в деле создания профессионально-технического образования. В 
частности, была оказана помощь при открытии на фабрике «III Интернационала» 
осенью 1922 г. школы фабрично- заводского ученичества (ФЗУ). 

В рассматриваемый нами период, как и на протяжении всей истории двух 
соседних народов, межнациональные отношения продолжали укрепляться, 
происходило дальнейшее сближение друг с другом, продолжался процесс 
интернационализации в общественной жизни, базирующейся на принципах помо-
щи, дружбы и сотрудничества. Расширялись экономические и культурные связи 
между Дагестаном и Азербайджаном. 
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AZƏRBAYCAN GƏNCLƏRİNİN BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏRİ 
(1993-2003-cü illər) 

Rəhman Hacıyev1 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda uğurla həyata keçirilən dövlət 
gənclər siyasəti gənclər hərəkatının geniş vüsət almasına, ölkənin sosial-iqtisadi, mədəni-
mənəvi inkişafında gənclərin rolunun artmasına, həmçinin Azərbaycan gənclərinin 
beynəlxalq əlaqələrinin təşəkkül taparaq genişlənməsinə münbit şərait yaratmışdır. 

Gənclərin beynəlxalq əməkdaşlığı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin, beynəlxalq 
nüfuzunun və mövqeyinin möhkəmləndirilməsi məqsədilə həyata  keçirilən nəhəng 
işlərin daha uğurla davam etdirilməsinə xidmət etməklə yanaşı, ölkənin beynəlxalq 
münasibətlərinin tərkib hissəsi idi. Bu əməkdaşlıq həmçinin dünya gənclərini düşündürən 
bir sıra qlobal problemlər, o cümlədən regional münaqişələr, iqtisadi və sosial inkişaf, 
qanunvericilik, özünüidarə, elm, təhsil, mədəniyyət, gənclərin sağlamlığı, mənəvi-əxlaqi 
dəyərlər, ekologiya, idman və s. üzrə müzakirə etdikləri və həyata keçirdikləri 
proqramlarda Azərbaycan gənclərinin iştirakını təmin edirdi. 

Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə həyata keçirdiyi uğurlu xarici siyasət 
Azərbaycanın dünya miqyasında layiqli yer tutmasına, gənclərimizin beynəlxalq 
əlaqələrinin genişlənməsinə böyük zəmin yaratmışdır. 1994-cü ildə Azərbaycan 
Respublikası Gənclər, İdman Nazirliyinin yaradılması ölkə gənclərinin beynəlxalq 
əlaqələrinin inkişafı üçün mühüm amil oldu. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və 
İdman Nazirliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 iyul 1994-cü il 
tarixli fərmanında Nazirliyin başlıca fəaliyyəti istiqamətindən biri kimi gənclər 
problemləri ilə bağlı beynəlxalq tədbirlərdə onların fəal iştirakına kömək göstərilməsi 
kimi vəzifə  də müəyyənləşdirilmişdi. Prezidentin 3 sentyabr 1994-cü il tarixli fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası GİN haqqında Əsasnamənin 2.11 bəndinə əsasən 
nazirliyin əsas vəzifələri sırasında Azərbaycanın beynəlxalq gənclər və idman 
əlaqələrinin genişləndirilməsi, kütləvi hərəkatlarda iştirak etmək kimi mühüm vəzifə də 
qoyulmuşdu [3, s.40-51]. 

Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə 1994-cü ildən başlayaraq məqsədyönlü 
işlər həyata keçirilməyə başlanmışdı. Qısa müddət ərzində Avropa Gənclər Forumu, 
Avropa Gənclər Mərkəzi və beynəlxalq gənclər təşkilatları, MDB üzvü olan ölkələrin 
gənclər strukturları ilə əlaqələr yaradılmışdı. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə 
Gürcüstan, Özbəkistan, Moldova, Türkiyə hökumətləri arasında bağlanmış sazişlərdə 
gənclər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsini özündə ehtiva edən xüsusi bəndlər öz 
əksini tapmışdır. MDB ölkələrinin gənclər və idman üzrə müvafiq dövlət strukturlarının 
1998-ci il Bakı görüşü gənclərin beynəlxalq əməkdaşlığında mühüm yer tutdu. Həmin 
ilin avqustunda Portuqaliyada dünya ölkələri gənclər nazirliklərinə BMT eqidası altında 
keçirilmiş ilk görüşü zamanı forumun vitse-prezident vəzifəsi Azərbaycan nümayəndə 
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heyətinə həvalə edilmişdi. Bunu Azərbaycan gənclər hərəkatının mühüm uğuru kimi qiy-
mətləndirmək olar. 

Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət kursunun beynəlxalq arenada qeyri-hökumət 
təşkilatları tərəfindən davam etdirilməsinə və dəstəklənməsinə xüsusi əhəmiyyət verən 
Azərbaycan Respublikasının GİN ölkədə fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının 
beynəlxalq əlaqələrinin artırılması və nüfuz qazanmaları üçün ciddi addımlar atırdı. 
Azərbaycan gənclərinin beynəlxalq əlaqələrinin inkişafı əsasən aşağıdakı istiqamətlərdə 
həyata  keçirilirdi: 

1. Türk və islam dünyası 
Azərbaycan Gənclər Təşkilatları Milli Şurası 1996-cı ildən Dünya Türk Gənclər 

Birliyinin tədbirlərində iştirak edirdi. 1997-ci ilin aprelində Bakıda keçirilmiş DTGB 
Liderlər Şurasının IV toplantısında MŞ bu qurumun tamhüquqlu üzvü qəbul edilmişdir. 
1998-ci ilin sentyabrında DTGB-nin Qazaxıstanda keçirilmiş XVIII qurultayında 
azərbaycanlı Əkbər Yolçuyev (Qoşalı) Dünya Türk Gənc Yazarlar Birliyinin sədri 
seçilmişdir. 

1992-ci ildə Kazan şəhərində təsis edilmiş DTGB Şərqi Çindən tutmuş ABŞ-dakı 
Türk Gənclər təşkilatlarınadək böyük əhatə dairəsinə malikdir. Birliyin əsas məqsədi 
türksoylu xalqların gənclərinin bir-birinə yaxınlaşdırmaq, bu xalqların ortaq mədəniyyət-
lərini öyrənmək və təbliq etmək, türk dövlət və topluluqlarında baş verən ictimai-siyasi, 
elmi, mədəni, ekoloji, sosial problemlərə öz münasibətini bildirmək, azsaylı türk 
xalqlarının hüquqlarının dünya birliyi tərəfindən qorunması işinə kömək etməkdən ibarət 
idi. Yeri gəlmişkən, 90-cı illərdə fəaliyyətə başladıqlarını elan etmiş bir çox gənclər 
təşkilatları öz məramnamələrində də məhz bu amalları həyata keçirəcəklərini 
göstərmişdilər. Bunlar arasında Türk Gəncləri Ocağı İctimai Birliyi (TGOİB), Dünya 
Türk Yazarlar Birliyi (DGTYB), Türk Dünyası Mədəniyyət Birliyi (TDMB), Yaşlek- 
Azərbaycan Tatar Gənclərinin Mədəniyyət  Mərkəzi, Türkiyə Universitetləri Məzunları 
Birliyim (TUMB), Məhsəti Türklərinin «Vətən» Cəmiyyətinin Gənclər təşkilatı 
(MTVCGT), «Turan» Gənclər Təşkilatı (TGT) kimi təşkilatları göstərmək olar. TGOİB-
nin əsas məqsədi türkdilli gənclərin təşkilatlanması və onların beynəlxalq arenaya 
inteqrasiya olunması, eləcə də onlar arasında milli dəyərlərin mənimsənilməsinə yardımçı 
olmaq, DGTİB dünyanın gənc türk yazarlarını bir araya cəmləmək, onların əsərlərində 
türkçülük, turançılıq ideyalarını səsləndirməyi aşılamaq TDMB türkdilli xalqların 
«Türksoy»  çərçivəsində mədəni  birliyinə nail olmaq, TUMB isə Azərbaycan və Türkiyə 
arasında qardaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirmək, məzunlar arasında həmrəyliyi saxlamaq 
və onların ictimai işlərdə fəal iştirakına nail olmaq məqsədləri daşıyırdılar [16, 358-364]. 

1997-ci ilin sentyabrında Türkiyədəki Əskişəhərdə qaçqın və məcburi köçkün 
gənclərin problemlərinə və ətraf mühitin qorunmasına həsr edilmiş «Habbibat -2» və 
«Gündəm-21» adlı beynəlxalq konfransda dünyanın 35 ölkəsindən, o cümlədən 
Azərbaycandan gənclər təşkilatlarının nümayəndələri iştirak etmişdilər. Təmsilçilərinin 
Azərbaycanda ictimai-siyasi  vəziyyət, qaçqın və məcburi gənclərə dövlət qayğısı, müasir 
cəmiyyətə onların inteqrasiyası mövzusunda  çıxışlar etmiş, konfrans günlərində 
«Qarabağ həqiqətləri» mövzunda sərgi nümayiş etdirmişlər [15]. 
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Türkiyənin  gənclər hərəkatı ilə sıx əməkdaşlıq edən gənclər təşkilatlarından biri də 
Azərbaycan-Türkiyə Gənclərinin Dostluq Cəmiyyəti idi. Cəmiyyətin fəaliyyətində türk 
dünyasının gənclər təşkilatları əməkdaşlıq mühüm yer tuturdu. Cəmiyyət qısa müddətdə 
türk həmyaşıdları ilə sıx  əlaqələr  yaratmağa müvəffəq olmuşdu. 2000-ci ilin avqustunda 
Cəmiyyəti Türkiyə Cümhuriyyətində səfərdə olmuş, mühüm görüşlər keçirmişdi. 
«Mərmərə» Qrupu Strateji Araşdırmalar Vəqfi ilə dostluq və əməkdaşlığın 
dərinləşdirilməsi haqqında  müqavilə imzalanmış, qrup tərəfindən gənclər təşkilatına 
maliyyə və texniki yardım göstərilməsinə dəstək alınmışdı. ATGC məşhur «Arı» 
beynəlxalq hərəkatı ilə də əlaqələr yaratmış, cəmiyyətin nümayəndələri Mərmərə, 
İstanbul Universitetlərində olmuş, İstanbulun «Şekili», «Bəyoğlu» bələdiyyələrinin işi 
təcrübəsi ilə  tanış olmuşlar. Həmin səfər zamanı Türkiyənin 9-cu prezidenti Süleyman 
Dəmirəllə görüş keçirilmiş və ona cəmiyyətin xüsusi mükafatı təqdim olunmuşdu. 
Türkiyənin Sol Demokrat, Ana Vətən Partiyaları, Ankara gənclik əməkdaşları ilə 
görüşlər də olduqca faydalı olmuşdu [7]. 

Cəmiyyət dünya ictimaiyyətində Qarabağ hadisələri haqqında obyektiv məlumatın 
formalaşması üçün də ciddi iş aparırdı. Azərbaycanlılara qarşı  Ermənistanın genosidi, 
Qarabağ probleminin tarixi kökləri və s. internet saytları hazırlanaraq yayılırdı [6, 2001, 
20 may]. 

Azərbaycanın dövlət və qeyri-dövlət gənclər təşkilatları ilə islam ölkələrinin gənclər 
təşkilatları arasında da əlaqələr təşəkkül taparaq inkişaf etməkdə idi. 2000-ci ilin 
fevralında Azərbaycan GİN nümayəndə heyəti Səudiyyə Ərəbistanı Gənclərə Qayğı Baş 
Sədrliyinin prezidenti Əmir Sultan ibn Fəhd ibn Əbdül Əzizin dəvəti ilə bu ölkədə olmuş, 
səfər zamanı iki ölkənin müvafiq idarələri arasında gənclər və idman sahəsinə əməkdaşlıq 
sazişi imzalanmışdı. Həmin saziş Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin 
fərmanı ilə 2001-ci ilin sentyabrında təsdiq edilmişdi [6, 2001, 7 sentyabr]. 

2. Avropa və Amerika.  
Bu istiqamətdə əlaqələrin genişləndirilməsini bir çox dövlətlərin gənclik qurumları 

ilə  əməkdaşlıq haqqında sazişlərin imzalanması sübut edir. II Forumdan sonra gənclər 
təşkilatlarının, ayrı-ayrı yaradıcı qrupların, istedadlı və yaradıcı gənclərin müxtəlif 
sahələr üzrə beynəlxalq əlaqələri genişlənmiş, beynəlxalq qeyri-dövlət gənclər 
təşkilatlarına inteqrasiya prosesi dönməz xarakter almışdı. Müxtəlif ölkələrdə keçirilmiş 
beynəlxalq, regional tədbirlərdə Azərbaycan gənclərinin nümayəndə heyətləri müntəzəm 
iştirak etməyə başlamışdılar. BMT Gənclər Forumu Avropa Şurası Gənclərə dair 
İdarəetmə Komitəsi, Avropa Gənclər Forumu, Avropa Şurası Gənclər və İdman 
Direktorluğu, YUNESEF, BMT-nin İnkişaf Proqramı, Əhalinin İnkişaf Fondu, ECOSOC 
ilə  əlaqələr daha səmərəli olmuşdur [9, 13-14]. Həmin təşkilatların Azərbaycanda həyata 
keçirdikləri bir çox proqram  və layihələrdə Azərbaycan GİN və Gənclər təşkilatları fəal 
iştirak etmişdilər. Bu baxımdan BMT-in YUNİSEF təşkilatı ilə əlaqədar daha  məhsuldar 
olmuşdu. Azərbaycanın müxtəlif regionlarda gənclər və uşaqlar üçün sosial reabalitasiya 
mərkəzlərinin tikintisi, «Döşlə əmizdirmə və millətin sağlamlığı» Milli proqram, çadır 
şəhərciklərində «gənclərin təhsil və sağlamlıq mərkəzlərinin» yaradılması, narkomaniya, 
cinayətkarlıq, AİDS-ə qarşı mübarizə sahəsində müxtəlif tədbirlər, Baxımsız uşaqlara 
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qayğı proqramları, «Uşaqlar üçün Dünya Hərəkatı Forumu» treninq və kursları məhz 
YUNİSEF-in fəal dəstəyi və gənclər təşkilatlarının iştirakı  ilə həyata  keçirilmişdi. 

Avropa məkanında Avropa Gənclər Forumu (AGF) ən nüfuzlu beynəlxalq fondu 
təşkilatıdır. Avropa Gənclər Forumu qeyri-hökumət, qeyri-siyasi təşkilat olub, bütün 
Avropa məkanında işləyir və AŞ ideoloji məramnaməsi əsasında fəaliyyət göstərir, 1998-
ci ildən AŞ-ın strukturudur. Forum milli hökumətlər, xarici siyasət idarələri beynəlxalq 
təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edir. Qeyri-dövlət gənclər təşkilatlarının inteqrasiya formasını 
özündə əks etdirir. AGF-un məqsədi gənclərin problemlərinin həlli və istəklərinin həyata 
keçirilməsi istiqamətində müxtəlif siyasi institutlar səviyyəsində iş aparmaq, üzv 
təşkilatların fəaliyyətinə yardım göstərməklə koordinasiya etməkdir. AGF həm Avropa 
Şurası, həm də Avropa İttifaqı tərəfindən tanınmış və Ermənistan istisna olmaqla Avropa 
məkanına aid olan bütün keçmiş sovet respublikaları orada təmsil olunurlar. Foruma 
üzvlük tam namizəd və müşahidəçi olmaqla 3 mərhələdən ibarətdir. Azərbaycan GT MŞ 
sınaq müddəti və müşahidəçi statusu almadan, birbaşa Forumun üzvlüyə namizəd kimi 
qəbul edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, forumun bir neçə nüfuzlu üzvü - Fransa, 
Portuqaliya, Makedoniya, Yunanıstan, İspaniya, hətta Rusiya gənclərinin təmsilçiləri 
Azərbaycanı Avropaya aid olmayan müsəlman ölkəsi kimi qələmə verərək, AGF-na 
üzvlüyə hər vəchlə mane olmağa çalışırdılar. Lakin 1997-ci ilin noyabrında Budapeştdə 
keçirilən AGF Baş Məclisində ARGİN və GTMŞ gördüyü işlər, məsləhətləşmələr öz 
nəticəsini vermiş və MŞ 85 faiz səslə  foruma üzv qəbul olmuşdur. 34 ölkənin milli 
şuralarını və 60 beynəlxalq gənclər təşkilatını öz ətrafında birləşdirən AGF-a daxil 
olmaqla GTMŞ Forumun həyata keçirdiyi bütün proqramlarda iştirak etmək, MŞ-a daxil 
olan gənclər təşkilatlarının inkişafına və beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsinə şərait 
yaratmaq, dünya gəncləri arasında Azərbaycan həqiqətlərini yaymaq kimi üstünlüklər 
qazanmışdır. Yeri gəlmişkən, o zaman Cənubi Qafqaz respublikalarından yalnız 
Azərbaycan bu qurumun üzvü idi. Gürcüstan AGF-da  müşahidənin statusuna malik idi, 
ermənilər isə heç özlərində milli şura yarada  bilməmişdilər [4, 2000, №4, 69-70]. 

AGTMŞ BMT sistemindəki Ümumdünya Gənclər Forumu, Avropa Şurası Gənclər 
Direktorluğu ilə də geniş əlaqələr yaratmışdı. Azərbaycanın Avropa Şurasında xüsusi 
dəvət olunmuş qonaq statusu alması Gənclər Direktorluğunun müxtəlif proqramlarında 
MŞ-nin yaxından iştirak etməsinə şərait yaratmışdı. 1999-cu ilin martında Avropa 
Şurasının Gənclər Direktorluğunun rəhbəri P.Suralan Bakıya səfəri zamanı «Azərbaycan 
gəncləri beynəlxalq aləmdə» mövzusunda təşkil edilmiş dəyirmi masada iştirak etmiş, 
Azərbaycanda gənclər hərəkatının, gənclərin təşkilatlanmasının yüksək səviyyədə  
olduğunu təsdiq etmişdi. 

3. Qafqaz və Xəzər hövzəsi regionu. Azərbaycan gəncləri regional əmək-
daşlıqda da yaxından iştirak etməyə çalışırdı. Qafqaz gənclər dialoqunda təşəbbüs 
Gürcüstan gənclərinin əlində idi. Bu da Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı  
mövcud olan hərbi-siyasi vəziyyətlə əlaqədar idi. Qafqaz gənclər dialoqu əsasən 
Avropanın gənclər institutları tərəfindən maliyyələşdirilirdi. Beynəlxalq tədbirlər də 
əsasən Gürcüstan ərazisində keçirilirdi. Azərbaycan gənclər təşkilatlarının nümayəndələri 
istər Qafqaz gənclər dialoqunda, istərsə də digər sülhməramlı tədbirlərdə, müxtəlif 
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təcrübə kurslarında fəal iştirak edirdilər. 1996-cı ilin martından keçirilən «Qafqaz gənclər 
dialoqu»nun əsas məqsədi Qafqazda sülhün bərqərar olunmasında  gənclərin iştirakını 
təmin etməkdir.  

Batumda keçirilən «gənclər Qafqazda sülh uğrunda» konfransının region 
dövlətlərinin rəhbərlərinə müraciət qəbul etmiş, onları Qafqazda sülh yaradılması 
sahəsində əməli iş aparmağa çağırmışdı [10, 1999, 4 mart].  

1993-cü ildən sonra Azərbaycanla Gürcüstan arasındakı münasibətlərin hərtərəfli 
inkişafı bütün sahələrdə olduğu kimi gənclər təşkilatları arasındakı əlaqələri də əhatə 
etmişdi. Hər iki ölkənin gənclərinin tədbirlərində qonşu dövlətin gənclərinin 
nümayəndələri müntəzəm iştirak edir, fikir və təcrübə mübadiləsi aparırdılar. Məsələn, 
1997-ci ilin avqustunda Tiflis şəhərində keçirilmiş «Qızıl beşik» gənclər bayramında AR 
GİN nümayəndə heyəti iştirak etmiş və Gürcüstan, Azərbaycan, Ukrayna və Rusiya 
müvafiq dövlət qurumları ilə birgə kommunike imzalamışdı. Bayramda Azərbaycanın 
gənclərdən ibarət özfəaliyyət ustaları konsert proqram ilə çıxış etmişdilər [17, 1997, 8 
avqust]. 

1999-cu ilin mayında «Qırmızı Körpü» keçid məntəqəsində Azərbaycan və 
Gürcüstan gənclərinin «Qafqazda sülh» devizi altında birgə dostluq görüşünün 
keçirilməsi əsası hələ 1970-ci illərdə Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş ənənənin  bərpa  
edilməsi demək idi. Azərbaycanın Qərb regionları və Gürcüstanın Kartli rayonunun 
gənclərinin iştirak etdiyi görüşdə hər iki dövlət başçısına müraciət qəbul edilmiş, 
regionda sülhün və əməkdaşlığın genişləndirməsi üçün səylərin daha da artırılması üçün 
onların fəaliyyətinə dəstək ifadə olunmuşdu [5]. 

Hələ 1995-ci ildə GİN, AR GTMŞ Xəzəryanı ölkələrin gənclərinin birliyinin 
yaradılması ideyası ilə çıxış etmiş və bu məqsədlə 1996-cı ildə Bakı şəhərində Forumun 
keçirilməsini təklif etmişdi. Lakin İran və Türkmənistan nümayəndələri müxtəlif 
bəhanələrlə nəzərdə tutulan tədbirə gəlməkdən imtina etdiklərindən, hələlik həmin 
ideyanı reallaşdırmaq mümkün olmamışdı [1, 69-70]. 1998-ci ilin sentyabrında 
Azərbaycan hökumətinin təşəbbüsü ilə Bakı şəhərində qədim İpək yolunun bərpası üzrə 
TRASEKA konfransın keçirilməsi bu ölkələrin Gənclərin Forumunun yaradılması 
ideyası aktuallaşdırmış, AGTMŞ bununla  bağlı həmin ölkələrin gənclər təşkilatlarına 
xüsusi müraciət  göndərmişdi [6, 1999, 4 mart]. 

Azərbaycan Gənclərinin Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində də 
üzv ölkələrin gənclər qurumları ilə əlaqələri də təşəkkül tapmağa başlanmışdı. Bu 
məqsədlə QDİƏT PA-ın 2000-ci ildə keçirilmiş iclasında AGKTMŞ, ARGİN ilə birgə 
«Qara dəniz regionunda gənclərin əməkdaşlığına dair» təkliflər paketini hazırlayaraq 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim etmişdi [1, 71]. 

4. Müstəqil Dövlətlər Birliyi. 
MDB-yə daxil olan ölkələr arasında tarixən formalaşmış siyasi, iqtisadi, mədəni, 

humanitar ölkələr gənclər siyasəti sahəsində əməkdaşlığı zəruri edən amillərdəndir. Buna 
görə də, Azərbaycan Respublikası keçmiş SSRİ məkanına daxil olan dövlətlərlə bu 
sahədə əlaqələrin  inkişafına xüsusi diqqət yetirirdi. Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, 
MDB dövlət və qeyri-dövlət gənclər  təşkilatları arasında ünsiyyətin davam etdirilməsi və 
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öz fəaliyyətlərini əlaqələndirmələri MDB-nin səmərəliliyini yüksəltmək, onun 
fəaliyyətini təkmilləşdirmək işinə böyük dəstək idi [8]. 1997-ci ilin dekabrında Moskvada 
Azərbaycan, Belarusiya, Qazaxıstan, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova, Rusiyanın 
gənclərə iş üzrə dövlət orqanları rəhbərlərinin görüşü keçirildi. Görüşdə MDB 
ölkələrində gənclərlə iş üzrə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinin səmərəliliyin 
yüksəltmək, bərabərlik, demokratik əsasda əlaqələri möhkəmləndirmək məqsədi ilə 
məşvərətçi qurum – «Nazirlər klubu» yaradılmış, onun əsasnaməsi, iclaslarının 
keçirilməsi qaydaları təsdiq edilmişdi. Klubun ikinci iclası 1998-ci ilin martında Bakı 
şəhərində keçirilmişdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev MDB 
ölkələrinin gənclərlə işləri üzrə Nazirlər Klubunun iştirakçılarını qəbul etmiş, MDB 
dövlətləri gənclər strukturlarının bu formatda görüşlərini təcrübə mübadilələri hər bir 
ölkədə gənclərlə işin daha uğurla həyata keçirilməsi baxımından olduqca faydalı 
olduğunu göstərmişdi [8]. Azərbaycan gənclərinin nümayəndələri «Nazirlər klubunun» 
sonrakı görüşlərində də iştirak etmiş, iştirakçı dövlətlərdə gənclər siyasəti sahəsində 
vahid informasiya sistemi və proqramının yaradılması müzakirə etmişlər [1, 70]. 
Azərbaycan GİN və gənclər təşkilatların nümayəndələri 1999-cu ilin oktyabrında Minsk 
şəhərində keçirilmiş MDB gənclər təşkilatlarının konqresində gənclər hərəkatının 
müxtəlif sahələrinə aid problemlərin müzakirəsində fəal iştirak  etmişlər. 

Azərbaycan gəncləri bir çox xarici ölkələrin gəncləri ilə də sıx əməkdaşlıq 
münasibətləri yaratmağa can atırdılar. ABŞ, Böyük Britaniya, Səudiyyə Ərəbistanı və s. 
ölkələrlə gənclərlə iş sahəsində əməkdaşlıq daha da inkişaf etdirilmiş, Gürcüstan, 
Özbəkistan, Türkiyə, Moldova, ÇXR, Ukrayna ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq müqavilələri 
imzalamışdır. 

1999-cu il oktyabrın 20-23-da ABŞ-ın Honolulu şəhərində Dünya Gənclərinin 
Minillik Konqresində «Şərq ulduzları uşaq folklor ansamblı» və KİV-in nümayəndə-
lərinin də daxil olduğu Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak etmişdi [1, 71]. Həmin 
konqresdə BMT-nin elan etdiyi «Sivilizasiyalararası dialoq ilinin keçirilməsi haqqında» 
qərar qəbul edilmişdi. 2001-ci il sentyabrında «İlin uşağı» Beynəlxalq təşkilatının 
təşəbbüsü və AR GİN dəstəyi ilə dialoq ili çərçivəsində Bakıda «Gənclik» BMT-də 
ümumdünya zirvə görüşü keçirilmişdi. Azərbaycan belə bir zirvə görüşünün keçirildiyi 
ilk ölkə olmuşdu [14]. 

Azərbaycanlı gənclərin britaniyalı həmyaşıdları ilə birgə yaratdıqları «Azərbaycan-
Böyük Britaniya Gənclərinin Açıq Dostluq Cəmiyyəti» iki ölkə gəncləri arasında dostluq 
münasibətlərinin yaradılması, gənclərin sosial inkişafı, elmi, mədəni və digər əməkdaşlığı 
informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsi məqsədi daşıyırdı. Digər gənclər 
təşkilatlarından fərdi olaraq bu cəmiyyət öz  fəallığı, bir neçə birgə layihəni uğurla həyata 
keçirmələri ilə fərqlənirdi. Cəmiyyət üzvləri tərəfindən Azərbaycan-Böyük Britaniya 
münasibətlərinin inkişafı haqqında  kitabın nəşri bunun əyani sübutu idi [13]. 

Azərbaycanın gənclik əlaqələrinin inkişaf etdiyi ölkələrdən biri də Çin Xalq 
Respublikası idi. Bu əlaqələrin əsası 1999-cu ilin noyabrında AR GİN nümayəndə 
heyətinin ÇXR-ə sədri ilə qoyulmuşdur. Səfər zamanı Ümumçin Gənclər Federasiyası, 
ÇKGİ MK, Dövlət Baş İdman İdarəsi, Çin İnkişaf Fondu, Çin Gənclər və Turizm 
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Bürosu, Çin Uşaq mərkəzi və s. idarələrdə görüşlər keçirilmiş, müxtəlif razılaşmalar əldə 
edilmişdi [6, 1999, 3 dekabr]. 

Azərbaycanın ayrı-ayrı gənclər təşkilatlarının uyğun profilli beynəlxalq gənclər 
təşkilatlarına inteqrasiyası da sürətlə gedirdi. Azərbaycan Skaytlar Assosiasiyası Ümum-
dünya Skayt Hərəkatı təşkilatına, Gənc Hüquqşünaslar Birliyi Gənc Hüquqşünasların 
Beynəlxalq Assosiasiyasına, Azərbaycan Demokratik Tələbə Gənclər təşkilatı Avropa 
Demokratik Tələbə İttifaqına üzv qəbul edilmiş [18, 64], Azərbaycan Təbiblər 
Assosiasiyası Beynəlxalq Təbib Tələbələr Assosiasiyaları Federasiyası, Elitar Gənclər 
Klubu Gənc Avropalılar Təhlükəsizlik Uğrunda Təşkilatı ilə, Azərbaycan Gənclər İttifaqı 
MDB ölkələrinin Gənclər təşkilatları, Azərbaycan Gənclərinin Sosial Demokrat Təşkilatı 
Beynəlxalq Sosialist Gənclər İttifaqı, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları Birliyi 
Ümumdünya Veteranlar Birliyi ilə əlaqələr yaratmışdı [12, s. 69-81]. 

Azərbaycan gənclər təşkilatlarının beynəlxalq əlaqələrinin gücləndirilməsi 
sahəsində dövlət rəhbərliyinin həyata keçirdiyi məqsədyönlü tədbirlər öz nəticələrini 
göstərirdi. 2000-ci illərin əvvəllərində artıq Azərbaycan gəncliyi ümumdünya gənclər 
hərəkatının mühüm subyektinə çevrilməkdə idi. Ölkədə tanınmış beynəlxalq gənclər 
təşkilatlarının xətti ilə bir çox mötəbər tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilmişdi. 
Azərbaycan GTMŞ, Skayt Assosiasiyasının, digər milli  təşkilatların bir sıra müvafiq 
beynəlxalq  gənclər forum və təşkilatlarına üzv qəbul edilmələri, gənclər siyasətinin 
həyata keçirilməsi sahəsində ölkəmizdə qazanılmış müsbət təcrübə, gənclər təşkilatlarının 
beynəlxalq səviyyədə tanınmaları dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində keçirilən beynəlxalq 
tədbirlərə ölkəmizin uşaq və gənclərinin daha geniş cəlb olunmasına şərait yaratmışdı.  
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R.B.Hajiyev 

INTERNATIONAL CONTACTS OF THE AZERBAIJAN YOUTH (1993-2003) 

SUMMARY 

In article are investigated international relation the Azerbaijan youth in a management of the 
Azerbaijan Republic of the President of Heydar Aliyev. It is marked, what exactly youth organisations of 
the different orientation during this period in the Azerbaijan Republic have appeared, which steels to 
expand the communications with the youth organisations of the countries of America, Europe, Caucasus 
and the Caspian pool and to be integrated in various international youth organization. 

Р.Б.Гаджиев 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ (1993-2003) 

РЕЗЮМЕ 

В статье исследуются международные сявзи азербайджанской молодежи в период 
руководства Азербайджанской Республикой Президента Гейдара Алиева. Отмечается, что именно 
в этот период в Азербайджанской Республике появились молодежные организации разной 
направленности, которые стали расширять свои связи с молодежными организациями стран 
Америки, Европы, СНГ, Кавказа и Каспийского бассейна и интегрироваться в различные 
международные молодежные организаци. 

Açar sözlər: gənclər hərəkatı, beynəlxalq ümumdünya gənclər qurumu, mədəni əməkdaşlıq, idman 
əlaqələri 

Ключевые слова: молодежное движении, международные связи, всемирная молодежная 
организация, культурное сотрудничество, спортивные связи  

Key words: young movement, organization of voldyoumg, cultural cooperation, sport relation 
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HEYDƏR ƏLİYEV VƏ NAXÇIVAN MSSR-DƏ DEMOQRAFİK 
DƏYİŞİKLİKLƏR (XX ƏSRİN 70-80-Cİ İLLƏRİ) 

Ədalət Qasımov1 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası özünə-
məxsus demoqrafik inkişaf xüsusiyyətlərinə malik olan regionlardan biridir. Naxçıvan 
MR-də əhalinin məskunlaşması və onun demoqrafik inkişaf vəziyyəti tarixi inkişafın 
müxtəlif mərhələlərində eyni, olmayıb, həmin dövrlərin malik olduğu ictimai iqtisadi və 
sosial-siyasi şəraitdən asılı olaraq daim inkişaf edib dəyişmişdir.  

XX yüzilliyin 70-80-ci illəri Azərbaycan tarixində öz əhəmiyyətinə görə mühüm bir 
dövrü təşkil edir. Bu qısa tarixi zaman kəsiyində Azərbaycan xalqı böyük tərəqqi dövrü 
yaşamış, ictimai-iqtisadi, mədəni həyatda əzəmətli uğurlara nail olmuşdur. 

Ölkəmizin tarixinə haqlı olaraq Heydər Əliyev dövrü kimi daxil olmuş XX əsrin 70-
80-ci illəri Naxçıvan Muxtar Respublikasının da tarixinin tərəqqi və yüksəliş illəri kimi 
qiymətləndirmək düz olardı. 

1969-cu ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR-də  
uzaqgörənliklə, siyasi əzmlə, qətiyyətlə həyata keçirdiyi tədbirlər bütün respublikada 
olduğu kimi, Naxçıvan MSSR-nin də iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatına öz 
müsbət təsirini göstərdi, muxtar respublika qısa zaman kəsiyində əsrlərə bərabər inkişaf 
yolu keçdi. Naxçıvan MSSR-nin tərəqqisini milli məqsəd hesab edən Heydər Əliyevin 
həyata  keçirdiyi tədbirlər nəticəsində muxtar respublikanın sənaye və kənd təsərrüfatının 
dirçəldilməsində, yeni təsərrüfat sahələrinin yaradılmasında, sosial sahənin inkişafında, 
infrasturukturun genişlənməsində mühüm nailiyyətlər əldə edilmiş, mədəniyyət, elm, 
təhsil sahələri yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdırılmış, ziyalı kadr potensialı, yaranmışdı. 
Həmin illərdə Naxçıvan şəhərində və muxtar respublikanın rayonlarında iri sənaye, kənd 
təsərrüfatı, sosial obyektlər tikilib istifadəyə verilmiş əhalinin maddi rifah halında, 
mədəni-təhsil səviyyəsində çox mühüm kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermiş-
dir. Bütün bu uğurlar heç şübhəsiz Heydər Əliyevin inkişaf və tərəqqi strategiyasının 
ardıcıl surətdə həyata keçirilməsinin nəticəsi idi. 

Heydər Əliyevin inkişaf strategiyasında sosial, milli, demoqrafik amillər xüsusi yer 
tuturdu. Respublikanın müxtəlif bölgələrinin, o cümlədən Naxçıvan MSSR-nin sosial-
iqtisadi inkişaf planları hazırlanarkən bu amillər hökmən nəzərə alınırdı. Naxçıvan MSSR 
özünün malik olduğu demoqrafik inkişaf xüsusiyyətlərinə görə keçmiş SSRİ əhalisinin və 
əmək ehtiyatlarının ən çox sürətlə artmaqda olan əraziləri sırasına daxil idi. Belə ki, 
1959-1985-ci illərdə SSRİ-də əhalinin sayı 29,9%, Azərbaycan SSR-də 73% artmışdısa, 
Naxçıvan MSSR-də 82,3% artmışdı. 70-ci illər və 80-ci illərin əvvəllərində əhalinin hər 
min nəfərinə düşən artım səviyyəsi SSRİ-də 18,9, Azərbaycan SSR-də 25,3 nəfər təşkil 
edirdisə, Naxçıvan MSSR-də təbii artım orta ittifaq səviyyəsindən 2,8 nəfər yüksək idi [2, 
s. 14-17]. 
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Naxçıvan MSSR-də əhalinin maddi rifah halının, mədəni-məişət şəraitinin 
yaxşılaşması, tibbi xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi əhalinin sayının artmasına da öz 
təsirini göstərmişdi. 1970-ci ildə muxtar respublika əhalisinin sayı 205,7 min, 1980-ci 
ildə 248,5 min, 1985-ci ildə isə 275,5 min nəfər təşkil etmişdir [4, s. 15]. 

70-ci illərdə bütövlükdə Azərbaycan SSR-də əhali artımı 19,5 faiz təşkil edirdisə, 
Naxçıvan MSSR üzrə bu artım 20,3 faiz idi (0,8 faiz çox) [1, s.5]. Bütövlükdə muxtar 
respublika əhalisinin sayı 1970-90-cı illərdə 91,5 min nəfər və ya 49,3 faiz artaraq 205,7 
min nəfərdən 307,2 min nəfərə, o cümlədən şəhər yerlərində 49,8 min nəfər artaraq 51 
min nəfərdən 90,8 min nəfərə (78%), kənd yerlərində isə 61,7 min nəfər artaraq 154,7 
mindən 216,4 min nəfərə (39,9%) çatmışdı [6, s. 51]. 

Muxtar respublika əhalisinin belə sürətlə artımının mühüm səbəblərindən biri 
burada doğumun daha yüksək olması ilə izah  edilməlidir. Təhlil göstərir ki, Naxçıvan 
MSSR-də doğumun səviyyəsi özünün ən yüksək inkişaf göstəricisinə 1960-cı ildə (hər 
min nəfərə 54.0 doğum) çatmış, sonra isə tədricən azalmağa başlayaraq 1970-ci ildə 37, 
1975-ci ildə 29,5, 1980-ci ildə 28,8 nəfər təşkil etmişdi. Nəhayət, 1985-ci ildə təbii 
artımın səviyyəsi yenidən yüksələrək hər min nəfərə 31,0 nəfər olmuş, sonra yenidən 
azalmağa başlamışdı [4, s. 16]. 

Ümumilikdə Naxçıvan MSSR-də doğumun səviyyəsi və təbii artım bütün illərdə 
Azərbaycan SSR-ə nisbətən yüksək olmuşdur. Belə ki, əhalinin hər min nəfərinə görə 
doğulan uşaqların sayı Naxçıvan MSSR-də Azərbaycan SSR-ə nisbətən 1970-ci ildə 6,6, 
1975-ci ildə 4,3, 1980-ci ildə 3,6 nəfər, təbii artım isə müvafiq olaraq 5,6, 4,3 və 3,7 
nəfər çox olmuşdur [1, s.11]. Muxtar respublikada doğumun səviyyəsinə bir çox sosial, 
iqtisadi, demoqrafik, milli-etnik xarakterli faktorlar, o cümlədən qadınların ictimai və 
sosial vəziyyətində baş verən dəyişikliklər, əhalinin maddi və mədəni həyat səviyyəsinin 
dəyişilməsi, uşaqların sayının şüurlu surətdə nizamlanması, əhalinin yaş-cins strukturuna 
əvvəlki dövrlərin təsiri, nikahların və boşanmaların dinamikası, kənd və şəhər əhalisinin 
nisbəti və s. təsir göstərirdi.  

Qeyd etmək lazımdır ki, əhalinin təkrar istehsal göstəriciləri muxtar respublikanın 
ayrı-ayrı rayonları üzrə də fərqlənirdi. Belə ki, əhalinin hər min nəfərinə görə doğulan 
uşaqların sayı Naxçıvan rayonunda (indiki Babək rayonu) ən azı (11,9 faiz), İliç 
rayonunda (indiki Şərur rayonu) isə ən yüksək (32,5 faiz) olmuşdur. Başqa sözlə, doğum 
səviyyəsi ən yüksək olan rayonlarla doğum səviyyəsi ən aşağı olan rayonlar arasında fərq 
10,6 faiz olmuşdur [1, s.11]. 

Əhalinin təkrar istehsal göstəriciləri şəhər və kənd üzrə də əhəmiyyətli dərəcədə 
fərqlənirdi. Belə ki, əhalinin  hər min nəfərinə görə doğulan uşaqların sayı Naxçıvan 
MSSR üzrə şəhər yerlərində 1970-ci ildə 28,6, 1975-ci ildə 25,4, 1980-ci ild ə 28,7 nəfər 
olduğu halda, kənd yerlərində müvafiq olaraq 38,3; 31,1; 28,8 nəfər olmuşdur. 
Göründüyü kimi, bütün illərdə doğum səviyyəsi kənddə şəhərə nisbətən yüksək olmuşdur 
[1, s.12]. 

Naxçıvan MSSR-də doğumun yüksək səviyyədə olmasının əsas səbəblərindən biri 
əhalinin əksər hissəsinin azərbaycanlılardan ibarət olması, ikincisi isə çoxuşaqlılıq adət-
ənənəsinin mövcudluğu idi. İqtisadçıların hesablamalarına görə muxtar respublikada 
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fertil yaşında (15-19 yaşlarda) olan bütün qadınların 1970-ci ildə 97,1 faizini, 1978-ci 
ildə isə 89,5 faizdən çoxunu azərbaycanlılar təşkil edirdi [1, s.14]. 

Doğum səviyyəsinə təsir edən mühüm amillərdən biri də əhalinin nigah səviy-
yəsidir. Hesablamalara görə 1959-cu ildə Azərbaycan SSR-də hər min nəfərə düşən nigah 
bağlama əmsalı 12,8 nəfərdən 1970-ci ildə 6,7 nəfərə, Naxçıvan MSSR-də isə 12 
nəfərdən 6 nəfərə  enmişdir [1, s.15]. 

1970-ci ildən sonra isə bu göstərici artmağa doğru meyl etmişdir. Belə ki, 1970-
1980-ci illərdə hər min nəfərə görə nigahbağlama əmsalı Azərbaycan SSR-də 6,7 
nəfərdən 9,8 nəfərə, Naxçıvan MSSR-də 6,3 nəfərdən 10,5 nəfərə qalxmışdır [1, s.16; 4, 
s.16]. Muxtar respublikada nigah bağlayanların sayı 1970-ci ilə nisbətən 1975-ci ildə 
59,2, 1980-ci ildə isə 94,5 faiz artmışdır. Rəqəmlərdən göründüyü kimi 1970-ci ildən 
başlayaraq nigah bağlayanların sayı istər mütləq, istərsə də hər min nəfərə görə artmışdır.  

Muxtar respublikanın əhalisinin artım səviyyəsinə ölüm faktoru da mühüm təsir 
göstərirdi. 70-ci illərdə muxtar respublikada ölüm əmsalı get-gedə azalırdı. Belə ki, 
Naxçıvan MSSR-də hər min nəfərə görə ölüm əmsalı 1959-cu ildə 7,8, 1970-ci ildə 7, 
1980-ci ildə 6,9 arasında tərəddüd etmişdir [1, 16-17]. Digər mənbəyə görə, ölüm əmsalı 
1965-ci ildə Naxçıvan MSSR-də 7,3 (Azərbaycan SSR-də 6,3), 1975-ci ildə 7,0 
(Azərbaycan SSR-də 7, s.1), 1985-ci ildə 6,0 (Azərbaycan SSR-də 6,3) bərabər olmuşdur 
[3, s.73]. Bu işdə heç şübhəsiz ki, muxtar respublikada səhiyyə sisteminin inkişafı və 
əhaliyə tibbi xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsinin mühüm təsiri olmuşdur. 

Əhalinin sayı muxtar respublikada həm də miqrasiyanın mexaniki hərəkəti hesabına 
dəyişirdi. Bu şəhər əhalisinin artmasında daha çox özünü göstərirdi. Şəhər əhalisi təkcə 
təbii amillər hesabına deyil, həm də əhalinin miqrasiyası hesabına artırdı. Bu isə 
istehsalın həcminin və miqrasiyanın böyüməsi ilə birbaşa əlaqədar idi. Naxçıvan MSSR-
də bütün əhalinin 1970-ci ildə 24,8, 1980-ci ildə 26,6, 1985-ci ildə 28,3 faizini şəhər 
əhalisi təşkil etmişdir [6, s.51]. Muxtar respublikada şəhər əhalisi 1970-ci ilə nisbətən 
1975-ci ildə 14,2 və 1980-ci ildə 32,7 faiz artmışdır [1, s.20]. 

Göstərilən dövrdə əhalinin demoqrafik tərkibində baş verən ən mühüm 
dəyişikliklərdən biri də onun milli tərkibində baş verən dəyişikliklər idi. Müxtəlif milli 
adət-ənənəyə, nigah, boşanma, təhsil, mədəniyyət, məşğulluq səviyyəsinə malik olub 
müəyyən ərazidə məskunlaşmış, müxtəlif millətlərdən və etnik qruplardan olan əhali 
doğum səviyyəsinin  rəngarəngliyinə görə də bir-birindən fərqlənir və əhalinin artımına 
müxtəlif cür təsir göstərir. 1970-ci ilin siyahıyalınmasına görə, burada yaşayan əhalinin 
93,8 faizini azərbaycanlılar, 2,9 faizini ermənilər, 1,9 faizini ruslar, 1,4 faizini isə digər 
millətlər təşkil etmişlər. 1979-cu ildə bu göstəricilər müvafiq olaraq 95,7, 1,4, 1,6 və 1,3 
faiz, 1989-cu ilin siyahıyaaalınmasına görə isə 95,9, 0,6, 1,3 və 2,2 faiz təşkil etmişlər [5, 
s.36; 6, s.54]. Göründüyü kimi, regionun ən qədim sakinləri olan azərbaycanlılar 70-80-ci 
illərdə buranın əhalisinin mütləq əksəriyyətini təkşil edirdilər. Əsrin əvvəllərində erməni 
daşnaklarının Azərbaycan türklərinə qarşı yeritdiyi soyqırımı nəticəsində Naxçıvan 
bölgəsində azərbaycanlıların sayı aşağı düşsə də, sonradan ədalət tədricən bərpa olunmuş, 
azərbaycanlılar bu bölgənin əsl sahiblərinə çevrilmişlər. Buna əhalinin tərkibində baş 
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verən təbii-demoqrafik dəyişikliklərlə yanaşı, Azərbaycanda həyata keçirilən düzgün 
milli siyasət də təsir göstərirdi. 

Ermənilərin, eləcə də rusların sayının azalmasına gəlincə isə, bu təbii proses olub 
SSRİ-də, Azərbaycan SSR-də və Ermənistan SSR-də əhalinin miqrasiyasında baş verən 
proseslərlə əlaqədar idi. 

Azərbaycan əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə nail olmuş Heydər 
Əliyev Naxçıvanda digər sahələrlə yanaşı, demoqrafik inkişafa da rəvac verdi. Vaxtilə 
rus çarlığının fitnəkar siyasət taktikasının bir hissəsi kimi bu torpaqlara köçürülmüş 
ermənilər öncüllüyü ələ ala bilmədiklərindən və onlar üçün yad olan bu diyarda mədəni 
və ictimai baxımdan özlərinə bir perspektiv görmədiklərindən köçüb getməyə üstünlük 
verdilər ki, bu da muxtar respublikanın yerli əhalisi olan azərbaycanlıların tam 
dominantlığını təmin etdi. 

Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə Naxçıvan MSSR-in demoqrafik 
vəziyyətində, sosial strukturunda baş verən ən mühüm dəyişikliklərdən biri də qadınların 
təhsilinin, mədəni səivvyəsinin yüksəldilməsi məsələsi idi. Qadınların ictimai istehsala 
cəlb olunması, qadın əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi ictimai tərəqqinin 
aparıcı amillərindən birinə çevrilmişdi. 

70-80-ci illərdə Naxçıvan qadınlarının təhsil səviyyəsində mütərəqqi dəyişikliklər 
baş vermişdi. Vaxtilə kütləvi savadsızlıq şəraitində yaşayan naxçıvanlı qadınların artıq 
1979-cu ildə böyük əksəriyyəti savadlı idi. Həmin dövrdə respublika rəhbərliyinin həyata 
keçirdiyi ardıcıl və prinsipial siyasət nəticəsində qızların mütləq əksəriyyəti təhsilə cəlb 
edilmişdi. Nəticədə muxtar respublikada ali və orta təhsilli əhali arasında qadınların sayı 
sürətlə artmışdı. Əgər 1970-ci ildə hər min nəfər qadına 10 ali və 354 orta təhsilli qadın 
düşürdüsə, 1979-cu ildə bu göstəricilər müvafiq olaraq 24 və 752 nəfər təşkil edirdi. 
1979-cu ildə məşğul əhali arasında hər 1000 nəfər qadından 42-si ali təhsili, 717-si orta 
təhsilli idi [7, s. 9]. 

Naxçıvanda qadın əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək, qadınların 
məşğulluq problemlərini həll etmək üçün müəyyən işlər görülsə də, vəziyyət bütövlükdə 
Azərbaycan SSR və SSRİ üzrə orta göstəricilərdən aşağı idi. 1980-ci ildə fəhlə və 
qulluqçular arasında qadınların xüsusi çəkisi Azərbaycan SSR-də 43%, SSRİ-də 51% 
təşkil etdiyi halda, Naxçıvan MSSR-də bu göstərici 42% idi (1970-ci ildə 39%). Düzdür, 
1985-ci ildə bu rəqəm bir qədər artmış (44,9%), lakin sonra yenidən aşağı düşmüşdü. 
1980-ci ildə istehsala cəlb edilməyən əhalinin 89,4%-ni qadınlar təşkil edirdi [1, s. 100-
101]. 

Buna görə də muxtar respublikada qadınların istehsala geniş cəlb edilməsi üçün 
müvafiq istehsal müəssisələrinin tikintisinə xüsusi diqqət yetirilirdi. 70-ci illərdə 
istifadəyə verilmiş alt trikotaj, fərdi tikiş fabriklərində, xalça kombinatında, bir sıra 
yeyinti sənayesi müəssisələrində işləyənlərin əksəriyyətini qadınlar təşkil edirdi. 
Bütövlükdə 70-80-ci illər işləyən əhali arasında qadınların sayının ən çox olduğu 
dövrdür. Həmin dövrdə işləyən qadınların sayı 14,6 min nəfərdən (1970-ci il) 26,4 min 
nəfərə (1980-ci il) çatmış və ya 1,8 dəfə artmışdı [6, s. 23]. 
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70-80-ci illərdə muxtar respublikada sosial-iqtisadi sahələrdə qadınların rolu xeyli 
yüksəlmiş, qeyri-istehsal və intellektual əməyin üstünlük təşkil etdiyi sahələrdə qadın 
əməyinin xüsusi çəkisi artmışdı.  

Demoqrafik hadisələr hər şeydən əvvəl əhalinin kəmiyyət göstəricisinə və sosial 
strukturuna təsir göstərir. 70-ci illərdə bütün ölkədə olduğu kimi Naxçıvan MSSR-də 
əhalinin yaş-cins quruluşunda bir sıra dəyişikliklər baş vermişdir. Əhalinin sayının və yaş 
strukturunun dəyişməsi ümumi əmək yükünün yenidən bölüşdürülməsinə və yaş-cins 
qrupları üzrə məşğulluq səviyyəsinin dəyişməsəinə səbəb olur. Əhalinin yaş strukturunun 
illər üzrə  müqayisəsindən aydın olur ki, ayrı-ayrı yaş qruplarının xüsusi çəkisi müxtəlif 
istiqamətlərdə dəyişilmişdir. 1970-ci il əhalinin siyahıya alınması məlumatlarına görə 
əhalinin tərkibində ən yüksək xüsusi çəkisi 0-9, 10-19 və 30-39, ən aşağı xüsusi çəkisi isə 
70-79 və 80-89 yaş qrupuna malik olanlar arasında idisə, 1979-cu ildə ən yüksək xüsusi 
çəkisi 0-9, 10-19 və 20-29, ən aşağı xüsusi çəkisi isə 30-39, 50-59 və ondan yuxarı yaş 
qruplarına malik olanlar arasında idi. Ayrı-ayrı yaş qruplarında olan əhalinin xüsusi 
çəkisinin azalması onların mütləq sayının azalması demək deyildir. Əksər yaş qruplarında 
olan əhalinin mütləq sayı artmışdır. Belə ki, 1970-ci ilə nisbətən 1979-cu ildə 30-39, 60-
69 yaşlarında olanların sayı azalmış, 10-19, 20-29, 40-49 və 50-59 yaşlarında olanların 
sayı isə artmışdır [1, s.29]. Statistik rəqəmlərin təhlili göstərir ki, öyrənilən dövrdə 
əhalinin  tərkibində uşaq və yeniyetmələrin xüsusi çəkisi yüksək olmuşdur. Bu isə muxtar 
respublika əhalisinin sayı ilə yanaşı onun əmək ehtiyatlarının da  artmasına imkan 
vermişdir. Ümumən əhalinin tərkibində əmək ehtiyatlarının xüsusi çəkisi 1959-cu ilə 
nisbətən 1979-cu ildə  artmışdır. 

Muxtar respublika əhalisinin demoqrafik quruluşunda baş verən digər mühüm amil 
əhalinin cins quruluşundakı dəyişikliklərlə əlaqədardır. İkinci Dünya müharibəsinədək 
olan dövrdə ölkəmizdə kişilərin sayı qadınların sayını üstələdiyi halda, sonrakı illərdə 
əksinə olmuş və bu proses davam  etməkdədir. Belə ki, 1980-ci ilə qədər əmək ehtiyat-
larının tərkibində kişi və qadınların xüsusi çəkisi ikincinin xeyrinə yüksək olmuşdur. 
1980-ci və ondan sonrakı illərdə əhalinin cins quruluşunun nisbətən kişilərin xeyrinə 
artması hallarına təsadüf edilir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qadınlar və kişilər 
arasında say nisbətinin  pozulması nigahların səviyyəsinə, bu isə öz növbəsində həm 
əhalinin ümumi sayına, həm də əmək ehtiyatlarının artımına öz mənfi təsirini göstərirdi. 

Beləliklə, 70-80-ci illərdə Heydər Əliyevin yeritdiyi regional sosial-iqtisadi siyasət 
nəticəsində Naxçıvanın sosial sahələrində də böyük irəliləyişlər əldə edildi. Mədəniyyət, 
təhsil, yaş-cins strukturunun yeniləşməsi, əhalinin təbii artımı, qadınların sosial-iqtisadi 
səviyyəsinin yüksəldilməsi kimi sahələrdə tərəqqiyə nail olundu. Məhz Heydər Əliyevin 
rəhbərliyi dövründə muxtar respublikanın demoqrafiyasının müsbət planda inkişafı əldə 
edildi. Azərbaycanın əzəli və əbədi sakinləri olan Azərbaycan türkləri məhz ulu 
öndərimizin səyləri ilə bu diyarın əsl sahibinə çevrilmişdilər. 
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A.G.Gasimov 

HEYDAR ALIYEV AND DEMOGRAPHIC CHANGES IN THE NAKHCHIVAN 
AUTONOMOUS REPUBLIC (70-80 YEARS OF XX CENTURY) 

SUMMARY 

In the article based on the extensive factual material are analyzed the changes occurring in the 
demographic situation in the Nakhchivan Autonomous Republic, including changes in the size, dynamics, 
ethnic composition, sex-age structure of the population. 

It is noted that mainly due to the head of Azerbaijan the socio-economic and spiritual development 
of the autonomous republic and demographics of the region improved. 

А.Г.Гасымов 

ГЕЙДАР АЛИЕВ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАХЧЫВАНСКОЙ 
АССР (70-80-Х ГОДОВ XX ВЕКА) 

РЕЗЮМЕ 

В представленной статье на основе богатого фактического материала анализируются сдвиги, 
происходившие в демографической ситуации в Нахчыванской АССР, в том числе изменения в 
численном, национальном составе и поло-возрастной структуре населения. 

Отмечается, что улучшение демографических показателей региона произошло во многом 
благодаря деятельности руководства Азербайджана по  социально-экономическому и духовному 
развитию автономной республики. 

Açar sözlər: doğum, təbii artım, əhali, nigah, dəyişiklik 
Klöçevıe slova: рождения, естественный прирост, население, брак, изменение 
Key words:birth, natural increase, population, marriage, changes 

Elmi Əsərlər 38-ci cild 



Elmi Əsərlər 38-ci cild 

 391

NAXÇIVAN ƏRAZİSİNDƏ TARİXİ İPƏK YOLUNA XİDMƏT EDƏN 
YARDIMÇI YOLLAR HAQQINDA 

Elbrus İsayev1 

Böyük İpək yolu adlanan və tarixən ölkələr, xalqlar arasında iqtisadi, ticarət və 
mədəni əlaqələrin həyata keçirilməsində müstəsna əhəmiyyəti olan bu yolun keçdiyi 
ərazilərdən biri də Şərqlə Qərb arasında mühüm məntəqə sayılan və Azərbaycanın qədim 
zamanlardan inkişaf etmiş mədəniyyət, ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərindən olan 
Naxçıvan ərazisidir.  

Bu ərazi Avropa və Yaxın Şərq ölkələrinin həyatında hələ qədim dövrlərdən çox 
mühüm siyasi, strateji və iqtisadi rol oynayırdı. Eyni zamanda, Şərqlə Qərb arasında 
tranzit yolları ayrıcında yerləşmiş Naxçıvandan İrana, Hindistana, Orta Asiyaya, Çinə 
uzanan karvan yolu Naxçıvanın iqtisadi və mədəni inkişafına əhəmiyyətli təsir 
göstərmişdir. Şərqin ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri sayılan Naxçıvan 
şəhərinin meydana gəlməsi də məhz bu önəmli hadisənin – ticari-iqtisadi əlaqələrin 
inkişafı nəticəsində mümkün olmuşdur. Belə ki, Yaxın Şərq ölkələri ilə Azərbaycanı, 
eləcə də bütün Cənubi Qafqazı əlaqələndirən əsas ticarət yollarının kəsişdiyi əlverişli 
mövqedə yerləşən bu ərazidə iri tayfa ittifaqları yarandı və iqtisadi, mədəni cəhətdən 
yüksək inkişaf tapdı, nəticədə isə Naxçıvan bölgəsində şəhərlər meydana gəldi. 

Naxçıvan mühüm sənətkarlıq və ticarət mərkəzlərindən biri kimi qonşu ölkələrlə – 
İran, Gürcüstan, Kiçik Asiya, Beynəlnəhreynin bir sıra şəhərləri, Qara dəniz limanları ilə 
sıx ticarət əlaqələri qurmuşdur (1, s.47). 

Tranzit-ticarət yolları ayrıcında yerləşən Naxçıvan ərazisindən keçən karvan 
yollarının ən mühümü Şamaxı-Qarabağ-Naxçıvan-İrəvan və Türkiyəyə gedən yol hesab 
olunurdu (2, s.286). Bu yoldakı şəhərlər, o cümlədən Təbriz-Naxçıvan arasında 5, 
Naxçıvan-İrəvan arasında da 5 günlük məsafə var idi (3, s.145). 

Bu yollardan biri Marağadan başlayaraq Mərəndə qədər davam edir, orada iki 
istiqamətə ayrılırdı ki, bu istiqamətlərdən biri də məhz Naxçıvan-Sisyan-Dəbil yolu idi 
(4, s.117). 

Naxçıvan ərazisindən keçən beynəlxalq ticarət yolları haqqında tarixi arayışlarda 
rast gəlinsə də, bu yola xidmət edən yardımçı yollar tədqiqata cəlb olunmamışdır. 
Apardığımız çöl təcrübələrinin nəticəsində müəyyən etdiyimiz bir neçə yardımçı yollar  
orta əsrlər dövründə Naxçıvan ərazisinin İpək yolunun fəaliyyətində önəmli rolunu bir 
daha maddi sübutlarla təsdiqləyir. 

Bölgədə orta əsrlər dövrünün ən möhtəşəm şəhərləri də məhz bu yolun yaxınlığında 
– üstündə salınmış və həmin şəhərlər Naxçıvanın ən mühüm ticarət və sənətkarlıq 
şəhərləri olmuşlar. Ordubad, Azad, Əylis, Vənənd, Gilan, Culfa, Qarabağlar kimi şəhərlə-
rin yerləşdiyi coğrafi mövqe bunu daha aydın təsdiq edir. Təbii ki, bu şəhərlərlə ticarət 
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etmək, ucqarlardan öz məhsullarını bu yerlərə gətirmək və əsas karvan yoluna qovuşmaq, 
başqa şəhərlərə, qonşu ölkələrə getmək üçün kənar kənd və şəhərlərin əhalisi, tacirləri 
yardımçı yollardan istifadə etmişlər. Naxçıvan ərazisində vaxtilə ticarət, köç, gediş-gəliş 
üçün istifadə olunan bu yardımçı yolların əksəriyyəti bu günədək qalmaqdadır. Onların 
bir qismi genişləndirilərək şose yoluna çevrilsə də, bir hissəsi, xüsusilə dağ yolları 
əvvəlki şəkildə qalmaqda və istifadə olunmaqdadır. Ordubad-Culfa istiqamətində uzanan 
ticarət yoluna xidmət edən əsas Biləv-Çənnəb-Disər-Əylis-Ordubad yolu və Dizə-Yaycı-
Culfa yardımçı yoludur. Gilançay vadisindəki Sabirdizə və Biləv kəndləri ərazisindən 
keçən karvan yolları əsas yolla birləşərək Naxçıvanı Cənubi Azərbaycan və Qafqazın bir 
çox əraziləri, Türkiyə ilə birləşdirirdi. Orta əsrlərdə Gilan-Naxçıvan ticarət karvanlarının 
təhlükəsiz hərəkəti üçün Biləv kəndi ərazisindən Əlincəqala istiqamətində gedən yol 
böyük əhəmiyyətə malik olmuşdur. Gilan-Naxçıvan karvan yolu Gilançayın sol sahili 
boyunca şimal istiqamətində uzanaraq indiki Biləv kəndinin qərb istiqamətində, Əlincə 
qalasına doğru gedir (5, s.43). Gilan-Naxçıvan karvan yolunu asanlaşdırmaq üçün çay 
üzərində orta əsrlər dövrünə aid bir neçə möhtəşəm körpü salınmışdır.  

Karvan yollarının üzərində ən mühüm mövqelərdən biri də gözətçi məntəqələri 
olmuşdur ki, bu məntəqələr karvan yollarının keçdiyi ərazidə ən yüksək mövqedə 
yerləşməklə karvanların təhlükəsizliyinə xidmət etmişdir. Gilan-Naxçıvan karvan 
yolunda ən möhtəşəm gözətçi və nəzarət məntəqəsi strateji cəhətdən çox əlverişli bir 
qayanın zirvəsində, Gilançay vadisindən 500 metr hündürlükdə yerləşən qala olmuşdur. 
Bu qala el arasında Babək qalası adlandırılır. V.Əliyev qeyd edir ki, Babək qalası və onu 
şimal tərəfdən əhatə edən Ballı qaya təbii istehkam xətti, Xudafərin-Gilan-Naxçıvan yolu 
üzərində birinci mühüm nəzarət məntəqəsidir.  

Biləv kəndində ikinci ən mühüm gözətçi məntəqəsi «Carçı daşı» deyilən sıldırım 
qaya üzərindəki məntəqə sayılır. Bu məntəqə yaşayış yerinə çox yaxın olduğu üçün 
buradan müxtəlif elan və məlumatların çatdırılması üçün də istifadə olunmuşdur. Bu 
gözətçi məntəqələrində dayanan adamlar ticarət karvanlarının hərəkətinə nəzarət etmiş, 
onların təhlükəsizliyini qaçaq-quldurlardan mühafizə olunmasını təmin etmişlər. Onların 
fəaliyyəti təkcə ticarət karvanlarına xidmət etməklə məhdudlaşmamışdır. Belə ki, əraziyə 
hücumlar zamanı bu məntəqələrdən qoşunların hərəkəti izlənmiş, bölgəyə giriş və çıxışa 
da nəzarət olunmuşdur. 

Gilançay vadisindəki Biləv kəndi uzun illər həm də karvanların dayanacaq, istirahət 
yeri olmuşdur. Biləvdə «Çuxurt» deyilən yerdə dəvə karvanları dayanmış, karvan əhli, 
minik və yük heyvanları dincəlmişlər. Həmçinin, burada ətraf yerlərdən gələn adamlarla 
karvan əhli arasında mal mübadiləsi, alver də aparılmışdır. Gilan vadisi kəndlərindən əldə 
edilmiş arxeoloji materiallar bu ərazidə vaxtilə nəhəng dəyirman olduğunu sübut edir. Bu 
dəyirman daşlarının bir çoxu bü gün də «Eltidağı» deyilən dağda qalmaqdadır. 

Gilançay vadisindən ayrılan bir yol Kərimquludizə-Cərəcür-Gavah-Tivi-Bist-
Keçiqalası-Eşşək meydanı-Sisyan (Sünik) istiqamətində, digəri isə Ərəzin-Əbrəqunus-
Bənəniyar-Saltaq-Göydərə-Xanəgah-Anzır-Dərgəməlik istiqamətində uzanmışdır. Ərazi-
də ən mühüm yardımçı yollardan biri Ordubad-Üstüpü-Çənnəb-Parağa-Tivi-Nazağa-
Nəsirvaz yolu olmuşdur. 
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Ordubad-Culfa-Naxçıvan-Sədərək beynəlxalq karvan yoluna xidmət edən yardımçı 
yollardan biri də Gal-Şurut-Paradaş-Dərgəməlik-Nürgüt-Sisyan (Sünik) istiqamətinə 
uzanan yol idi. Bu yol ilə şimaldan cənuba və əks istiqamətdə hərəkət edən ticarət 
karvanları Ordubad-Sədərək istiqamətində uzanan əsas ticarət yoluna xidmət etmişdir. Bu 
yolun mövcudluğuna ən böyük sübut orta əsrlər dövrünə aid Qədim Gal - İlandağ yaşayış 
məskənidir. Bu yaşayış məskəni indiki Gal kəndinin şimal-şərq hissəsində, karvan 
yolunun üstündə salınmışdır (6, s.163). Yaşayış məskənində tikilmiş və günümüzədək 
qalıqları gəlib çatmış, hazırkı zamanda yerli əhali arasında karvansara kimi tanınan 
abidənin mövcudluğu ərazinin mühüm ticarət əhəmiyyətinə malik bir yer olduğunu 
göstərir. Bu yaşayış məskəni İlandağın ətəyində hündür dağ üzərində yerləşdiyinə görə 
bu ərazidən ətraf kəndlər və xüsusilə cənubdan gələn karvan yollarını müşahidə etmək 
olurdu. Bu işi daha da asanlaşdırmaq üçün İlandağ karvansarasından təxminən 40-50 
metr cənub-qərbdə sıldırım qaya üzərində ətrafı qaya parçaları ilə hasarlanmış gözətçi 
məntəqəsi salınmışdır. Gözətçi məntəqəsinin ətəyindən keçən karvan yolu ilə hərəkət 
edən ticarət karvanlarının Culfa şəhərindən Paradaş kəndinə qədər olan məsafədəki 
hərəkətini bu məntəqə vasitəsilə aydın müşahidə etmək və izləmək mümkün olmuşdur.  

Naxçıvan bölgəsindən, Şərqdən Qərbə və əksinə keçən əsas ticarət yoluna qovuşan 
əhəmiyyətli yardımçı yollardan biri də Naxçıvan şəhərindən başlayaraq şimala doğru 
gedən və Naxçıvan-Qarababa, Gorus istiqamətində olmuşdur. Naxçıvan vadisilə Biçənək 
aşırımına, oradan Gorus-Laçın-Şuşa-Ağdam-Yevlax istiqamətində uzanan bu yol 
Naxçıvan bölgəsini Azərbaycandan keçən İpək yolu ilə birləşdirirdi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu yol qədim zamanlardan mövcud olmuşdur. Hətta ərəb 
qoşunları Naxçıvana gələrkən bu yoldan istifadə etmişlər. Ərəb sərkərdəsi Səlman ibn 
Rəbiənin dəstəsi Naxçıvandan çıxandan sonra bu yolla şimala doğru hərəkət etmiş, 
Biçənək keçidindən aşaraq Şəki, Gorus tərəfə yerimiş, Arran ərazisinə girmişdi (7, s.82). 

Naxçıvan bölgəsindən keçən Ordubad-Sədərək ticarət yolunun Şərur rayonu 
hissəsində də bu yola xidmət edən yardımçı yollar olmuşdur. Onlardan biri Şahtaxtı-
Qıvrax-Yurdçu-Qarabağlar-Tənənəm-Kənd yeri-Çalxanqala istiqamətində uzanan 
yardımçı yol idi. Bu yolun daxili və beynəlxalq ticarətdə müəyyən rolu olmuşdur. 
Qarabağlar şəhərinin Yaxın Şərq ölkələri ilə Avropanı birləşdirən mühüm karvan 
yollarının üstündə yerləşməsi sayəsində burada sənətkarlıq və ticarət xeyli inkişaf 
etmişdir. Ərazidə Yaxın Şərqin ən möhtəşəm abidələrindən sayılan memarlıq 
kompleksinin ətrafından tapılan numizmatik materiallar vaxtilə bu ərazidə zərbxanaların 
mövcudluğundan xəbər verməklə yanaşı, buranın orta əsrlərdə qaynar ticarət həyatına 
malik olduğuna şahidlik edir.  

Karvanların bu ərazidən keçməsilə bağlı bir sıra el sözləri yaranmışdır ki, bu fikirlər 
ərazinin ticarət əhəmiyyətindən xəbər verir. Bu gün də el arasında «Kənd yeri» 
adlandırılan ərazidə karvan yolunun keçdiyi ərazinin müəyyən bir məsafəsi «Palantökən» 
adlandırılır. Bu yol vasitəsilə şəhər ətrafından keçən bir sıra yollar Ordubad-Culfa-
Naxçıvan-Sədərək magistralına birləşərək beynəlxalq ticarətdə fəal iştirak etmişdir. 

Ticarət yolu üzərində ən mühüm qollardan biri Dizə - Yaycı - Məmmədhəsən - Dan 
yeri - Yuxarı Dan yeri - Arpa - Keşişkənd - Məlişkə – Paşalı - Qurdçubiləyi istiqamətin-
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də, digəri isə eyni marşrutlarla davam edən və Arpa kəndindən sol tərəfə uzanan Qoytul-
Həsənkənd - Sallı - Hors - Ağkənd - Kənd karvansara - Qaranlıq istiqamətində olmuşdur. 
Bu yollar üzərində ticarət karvanlarının hərəkətini asanlaşdırmaq üçün orta əsrlərdə inşa 
edilmiş körpü və karvansaraların qalıqları günümüzədək gəlib çatmışdır. 

Beləliklə, Naxçıvan ərazisində aşkarladığımız bir sıra maddi mədəniyyət 
nümunələri, orta əsr müəlliflərinin əsərlərində göstərilən qeydlər və toplanmış çöl 
materialları göstərir ki, bu ərazi tarixən beynəlxalq aləmdə müxtəlif əlaqələrin 
inkişafında mühüm rol oynamışdır. Naxçıvan ərazisindən Böyük İpək yoluna xidmət 
edən ən aktiv və səmərəli yollar keçmişdir. Bu yola xidmət edən yardımçı yollar əsas 
yolun əhəmiyyətini artırmaqla yanaşı, şəhərlərin yaranmasını sürətləndirmiş və 
bölgənin əhəmiyyətini daha da gücləndirmişdir.  
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E.Isayev 

ABOUT SECONDARY WAYS THAT SERVE THE HISTORIC SILK WAY ON THE 
TERRITORY OF NAKHCHIVAN 

SUMMARY 

Majority of  the subsidiary ways used formerly for trade, movement, comings and goings in 
Nakhchivan territory still remain.Though some of them have been enlarged to the highways, but some of 
them especially highland ways have remained the same and are being used. 

Э.Исаев 

О ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДОРОГАХ, СЛУЖИВШИХ ИСТОРИЧЕСКОМУ ШЕЛКОВОМУ 
ПУТИ НА ТЕРРИТОРИИ НАХЧЫВАНА 

РЕЗЮМЕ 

Большинство дорог, построенных на территории Нахчывана и предназначенных для 
торговли, кочевья, приезда и отъезда, сохраняют свое значение и поныне. Часть из них 
превратились в современные шоссейные дороги, другая часть, особенно горные дороги, 
эксплуатируются в прежней форме. 

Ачар сюзляр: тиъарят, Нахчыван, даьлыг, ярази, Ипяк йолу 
Ключевые слова: торговля, Нахчыван, горная, территория, Шелковый путь 
Key words: trade, Nakhchivan, mountain, territory, the Silk way 
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MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏHALİSİNİN 
ÖYRƏNİLMƏSİNİN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ 

Gülzar Novruzova1 

SSRİ dağıldıqdan sonra Azərbaycan əhalisinin tarixi, azərbaycanlıların müxtəlif  
ölkələrə miqrasiyasının vətən hüdudlarından kənarda yaşayanların demoqrafik göstərici-
lərinin öyrənilməsi, və bu ölkələrdə yerləşməsi məsələsi gündəmdə dururdu. Qeyd edək 
ki, əhali, tarixi demoqrafiya və miqrasiya həmçinin diasporologiya problemlərinin 
sistemli şəkildə öyrənilməsi ilə müxtəlif elm sahələrinin nümayəndələri - tarixçilər, 
filosoflar, sosioloqlar, politoloqlar, psixoloqlar, iqtisadçılar, etnoqraflar, demoqraflar, 
ekoloqlar, hüquqşünaslar məşğul olurlar. Problem kompleks xarakteri daşıdığından bu, 
tamamilə özünü doğruldur. 

Azərbaycanda demoqrafik tədqiqatların həyata keçirilməsi dövlət tərəfindən 
stimullaşdırılır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 19 dekabr tarixli 
fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasının demoqrafik inkişaf konsepsiyası” təsdiq 
edilmişdir. Həmin “Konsepsiya” əhalinin kəmiyyət və keyfiyyət tərkibinin yaxşı-
laşdırılmasına yönəldilən dövlət siyasətinin məqsədli prioritetlərini müəyyənləşdirir, 
əhalinin sosial müdafiəsini və sağlamlığının qorunmasını gücləndirir, xarici miqrasiya 
proseslərini qaydaya salır. «Konsepsiya»da demoqrafiya sahəsində milli prioritetlər 
demoqrafiya ilə bağlı elmi tədqiqatların genişləndirilməsi, təhsil müəssisələrində 
demoqrafiya kursunun tədrisi, əhalinin bu sahəyə dair biliklərinin artırılması məsələləri 
kimi qeyd olunmuşdur[1]. 

Azərbaycan alimləri son iki onillikdə əhalinin tarixi və tarixi demoqrafiya, sosial 
struktur, əhalinin coğrafiyası, iqtisadi demoqrafiya, etnodemoqrafiya sahələrində də 
tədqiqatlar aparmışlar. 

Məqalədə müstəqillik dövründə Azərbaycan  əhalisinin tarixşünaslıq məsələlərinə 
diqqət yetirəcəyik.  

Bu baxımdan AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Y.M.Mahmudovun–Azərbaycanlılar 
(etnik-siyasi tarixə ümumi baxış) kitabı maraq doğurur [19]. 

Kitabda müəllif Azərbaycan türklərinin dünyada ikinci böyük bir xalq olduğunu, 
Altay xalqları türk qrupunun Oğuz qoluna mənsubiyyəti, azərbaycanlıların vahid xalq 
kimi formalaşması haqqında yazır. Bu tədqiqatda yerli dövlətlərin yaranması, islam 
dininin Azərbaycan xalqının etnik təkamülində, vahid dilin və mədəniyyətin 
təşəkkülündə mühüm rolu olduğu xüsusi vurğulanır. Onu da deyək ki, Səlcuq axınları 
nəticəsində Oğuz-Türk tayfaları Azərbaycanda məskən salıb, yerli türk əhali ilə 
assimilyasıyası nəticəsində Azərbaycan xalqının formalaşması prosesi yekunlaşıb, türk 
dilinin yayılaraq ümumxalq dilinə çevrilib. 
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Kitabda Azərbaycan ərazisinin Ərəb xilafəti, İran və Rusiya imperiyası tərəfəndən 
işqalı və parçalanması, Şərqdə ilk demokratik respublikalarından olan Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaranması və süqutu, Azərbaycanın SSRİ-nin tərkibinə daxil edilməsi 
kimi tarixi mərhələlərə xüsusi yer verilmişdir. 

1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycanın müasir tarixi də kitabda öz 
əksini tapır. 

Prof. K.K.Şükürov öz tədqiqatlarını Azərbaycan əhalisinin tarixi və formalaşması, 
tarixi demoqrafiya elminin inkişafı, onun  humanitar elmlər sırasında yeri və Azərbaycan 
tarixi elminə gətirdiyi yeniliklər, türk xalqlarının etnodemoqrafiyası mərhələsinə həsr 
etmişdir  [24,25,26,27,28,29,30,31]. 

İllər boyu apardığı tədqiqatlar K.K.Şükürovun “Azərbaycan əhalisi: öyrənilməsi 
tarixi və qaynaqları” adlı fundamental elmi əsərində cəmləşmişdir. Monoqrafiya iki 
hissədən ibarətdir: 1.Azərbaycan əhalisinin öyrənilməsi: inkişaf tarixi və problemləri və 
2. Azərbaycan əhalisi: məlumatların qaynaqları.  

İkinci hissəyə zənqin və elmi dövriyəyə ilk dəfə gətirilən qaynaqlar, statistik 
məlumatlar daxil edilib. Burada “Orta əsrlərdə Azərbaycanda aparılan “Əhali siyahıya-
almaları“, “XIX-XX yüzilin əvvələrində Şimali Azərbaycanda əhalinin qeydiyyatı və 
siyahıyaalmalarina dair nəşr olunmamış (arxiv) materiallar”, “Azərbaycan SSR-də 
keçirilən əhali siyahıyaalmalarına dair nəşr olunmamış (arxiv) materiallar”, “XIX-XX 
yüzilin əvvələrində Şimali Azərbaycanda əhali statistikasına dair (siyahıyaalmalardan 
başqa) nəşr olunmamış (arxiv) materiallar” və diqər demoqrafik sənədlərin göstəriciləri 
öz əksini tapmışdır. 

Monoqrafiyanın biblioqrafiya hissəsində arxiv materialları və Azərbaycan, rus, fars, 
gürcü, erməni, ingilis dillərində nəşrlər göstərilmişdir ki, bu da hər hansı bir tədqiqatçı 
üçün böyük bir tapıntıdır.   

Alim K.K.Şükürovun “ Türk xalqları XV-XX yüzilliklərdə: say dinamikası (çar 
Rusiyası və Sovetlər İttifaqı üzrə)”; “Rusiya türkləri XVI-XX yüzillərdə (etnodemoqrafik 
nəzəriyyə)”; “Старение населения Азербайджанской Республики: история изучения, 
современные тенденции и перспективы» (Демографические и социально-экономи-
ческие аспекты старения населения. 2 cildlik, I kitab; “Azərbaycan demoqrafiyası: 
meydana gəlməsinin əsas mərhələləri; “Kameral təsvirlər Şimali Azərbaycanın əhali 
tarixi və demoqrafiyasına dair qaynaq kimi” (həmmüəllif Z.Ə.Cavadova) və Azərbaycan 
və türk xalqlarının əhali tarixinə həsr olunmuş digər elmi tədqiqatlarını da qeyd etmək 
olar.  

K.K.Şükürovun “Dünya azərbaycanlıları” anlayışına baxışı da çox dəyərlidir. 
Müəllif, Azərbaycan tarixşünaslığında ilk dəfə olaraq dünya azərbaycanlıları termininə, 
fikrimizcə, düzgün tərif vermişdir: “Dünya azərbaycanlıları Azərbaycan Respublikasında 
yaşayan azərbaycanlılar xaricdə yaşayan azərbaycanlılar”. K.K.Şükürov həmin formulun 
elmi-metodoloji əsasını belə müəyyən edir: burada Azərbaycan Respublikasının hüdudla-
rından kənarda, lakin öz tarixi-coğrafi əraziləri hüdudlarında yaşayan azərbaycanlılar; 
əvvəllər postovet məkanında, hazırda isə Müstəqil Dövlətlər Biriliynə (MDB) daxil olan 
ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar; dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan azərbaycanlılar 
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nəzərdə tutulur. 
K.K.Şükürovun araşdırmalarının elmi istiqamətlərindən biri də “Diaspora-Vətən” və 

“Vətən-Diaspora” münasibətlərinin öyrənilməsidir [32]. 
Tarixçi-alim L.L.Həsənovanın tədqiqat obyekti XX yüzilliyin ikinci yarısında 

Azərbaycan əhalisidir. L.L.Həsənova mövzu ilə bağlı bir sıra məqalələrin müəllifidir: 
“XX yüzilliyin ikinci yarısında Azərbaycan əhalisinin nigah strukturu”, Naxçıvan Muxtar 
Respublikası və Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti əhalisinin etnik tərkibi; Azərbaycan 
əhalisinin artım və inkişaf siyasi və sosial zəmini (XX yüzilliyin ikinci yarısı); 
Azərbaycan qadınları: demoqrafik obrazın bəzi məsələləri; Azərbaycan əhəlisinin milli 
tərkibinin xüsusiyyətləri” Azərbaycanda doğum dinamikası; XX yüzilliyin ikinci 
yarısında Azərbaycanda əhalinin miqrasiyası (sovet əhali siyahıyaalmaları üzrə) və s. 
2003-cü ildə “Azərbaycan əhalisi XX yüzilliyin ikinci yarısında” adlı monoqrafiyası işıq 
üzü görmüşdür [11] .  

Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan əhalisinin tarixi demoqrafik 
problemlərinə aid tədqiqatlar əsasən Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində 
aparılıb.Burada yaradılmış “Dünya azərbaycanlıları:tarixi demoqrafiya” elmi-tədqiqat 
bölməsində məhz Azərbaycan əhalisinin tarixi demoqrafiya problemləri tədqiq edilir. 
Bölmə tərəfindən təsis olunmuş “Dünya azərbaycanlıları-tarix və müasirlik: elmi nəzəri 
toplu” da elmi araşdırmaların nəticələri və davam etdirilən tədqiqatlar məqalə şəklində 
çap olunmuşdur. 

“Dünya azərbaycanlıları (tarix və müasirlik: elmi nəzəri toplu)” 2003, 2004 və 
2009-cu illərdə işıq üzü görüb [8]. 

Burada XVIII –XX əsrlərdə Azərbaycan əhali tarixinə həsr olunmuş tədqiqatlara 
önəmli yer verilmişdir. Belə ki, Car-Balakən camaatlığı, Quba və Şəki xanlıqları, 
Naxçıvan bölgəsi, Qazax sultanlığı, Dərbənd və Qərbi Azərbaycan əhalisinə dair aparılan 
elmi tədqiqatların nəticələri məqalələrdə öz əksini tapıb. Bu araşdırmalarda həmin 
bölgələrin əhalisinin say dinamikası, yerləşməsi, cins, etnik ya milli tərkibi, dini 
mənsubiyyəti ərazi və inzibati idarəetmə sistemi  kimi məsələlər tədqiq edilib. 

 Bu sırada – Z.Ə.Cavadovanın “Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik 
araşdırma” və “Şimal-Qərbi Azərbaycanın əhali tarixi və tarixi demoqrafiyası (XIX əsrin 
əvvəlləri-70-ci illər); S.Ə.İbişovun “Quba xanlığının əhalisi (tarixi-demoqrafik tədqi-
qat)”; Ş.Hacıəlinin “Şimal-Qərbi Azərbaycan: ingiloylar”; İ.F.Kazımovun “Naxçıvan: 
əhalisi, sosial-iqtisadi və siyasi tarixinə dair (1828-1920-ci illər)”; N.Ə.Quliyevin 
“Naxçıvan xanlığının əhalisi (tarixi-demoqrafik tədqiqat)”; A.Ə.Məmmədovanın  “Car-
Balakən camaatlığı XVII əsrin sonu-XIX əsrin 30-cu illəri”; A.A.Hacıyevin “Dərbənd 
əhalisi XIX-XX əsrin əvvələrində (tarixi-demoqrafik tədqiqat)” elmi tədqiqatları 
göstərmək olar. 

Burada təəssüf hissilə yuxarıda adlarını sadaladığımız gənc tədqiqatçıların sırasında 
olmuş mərhum Kəmalə Vaqif qızı İsmayılovanın “Qazax sultanlığı” adlı tədqiqatının  da 
adını çəkmək istərdik. K.V.İsmayılova tədqiqatında Qazax sultanlığının yaranması, XIX 
əsrin birinci yarısında Qazax distansiyası əhalisinin say dinamikası, tayfalar üzrə əhalinin 
sayı, etnik tərkibi, asimilyasiya və miqrasiya proseslərini öyrənmişdir.  
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G.T.Novruzovanın “Rusiya Federasiyasında Azərbaycan diasporu: tarixi demoq-
rafiya problemləri (1989-2002-ci illər)” adlı tədqiqatı isə Azərbaycanı müəyyən səbəblərə 
görə tərk etmiş və yaşadıqları ölkələrdə diaspora şəklində birləşən azərbaycanlılara həsr 
olunmuşdur. Ümumiyyətlə, burada Rusiya Federasiyasında formalaşmış Azərbaycan 
diasporu və elitası, azərbaycanlıların say dinamikası və yerləşməsi, cins və yaş tərkibi, 
Rusiyanın ictimai-siyasi, iqtisadi, mədəni və təhsil sahələrində tutduqları sosial yerlər 
göstərilmişdir. 

Azərbaycanda qaçqın və köçkün problemləri BDU-nun böyük e.i. U.M.Paşayeva 
tərəfindən apaşdırılır. 

N.Ə.Quliyevin “Naxçıvan xanlığının əhalisi (tarixi-demoqrafik tədqiqat)” [13] və 
İ.F.Kazımovun “Naxçıvan: əhalisi, sosial-iqtisadi və siyasi tarixinə dair (1828-1920-ci 
illər)” [16] tədqiqatları isə adından da göründüyü kimi burada Naxçıvan bölgəsinin əhali 
tarixi öyrənilmişdir. Bu tədqiqatlarda Naxçıvan əhalisinin say dinamikası və kəmiyyəti, 
əhalinin yerləşməsindəki dəyişikliklərin əsas səbəbləri, əhalinin yaş-cins tərkibi, əhalinin 
sosial-iqtisadi xarakteristikası kimi məsələlər öyrənilmişdir. Naxçıvan bölgəsinin Rusiya 
imperiyası tərəfindən işğalı, işğaldan sonra aparılan inzibati və siyasi dəyişikliklər, 
İrandan və Osmanlı dövlətindən ermənilərin buraya köçürülməsi və yerləşdirilməsi, 
bununla bağlı əhalinin milli və dini tərkibində olan dəyişikliklər, ermənilərin ərazi 
iddiaları və azərbaycanlılara qarşı soyqırımı və s. yuxarıda qeyd olunan tədqiqatlar da 
hərtərəfli araşdırılmışdır. 

A.Ə.Məmmədovanın “Car-Balakən camaatlığı XVII əsrin sonu-XIX əsrin 30-cu 
illəri” adlı monoqrafiyası Azərbaycan tarix elminin uğurlarındandır. Monoqrafiyada elmi 
dövriyəyə ilk dəfə olaraq geniş tarixi əhəmiyyətə malik olan sənədlər və statistik 
məcmuələr cəlb olunub, XVII əsrin sonunda - XIX əsrin 30-cu illərində Azərbaycanın 
şimal-qərb torpaqlarında yaranmış Car-Balakən camaatlığının tarixi, ərazi hüdudları, 
inzibati bölgüsü, əhalinin demoqrafik göstəriciləri, din mənsubiyyəti, çarizmin burada 
apardığı müstəmləkə siyasətinin əhalinin tərkibinə və din tərkibinə təsiri və s. problemlər 
kompleks şəkildə tədqiq olunmuşdur [22].  

Azərbaycan etnik tərkibinə görə rəngarəng ölkədir. Burada yaşayan azsaylı avtoxton 
əhali də elmi tədqiqatlar obyektinə çevrilmişdir. Bu problemin tədqiqi əsasən AMEA-nın 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu tərəfindən aparılır. İnstitut nəzdində “Müasir dövr 
etnoqrafiyası” şöbəsi fəaliyyət göstərir. Burada müstəqillik illəri ərzində Azərbaycanda 
yaşayan xalqların sərbəst etnik inkişafı və bunun qanunauyğunluqları elmi cəhətdən 
öyrənilir, konkret etnoqrafik faktlar əsasında xalqların ənənəvi adət-ənənələrinin 
bərpasının əsas xüsusiyyətləri araşdırılır.  

Q.Cavadovun, R.Hüseynovun “Udilər” [3], Q.Cavadovun “Azərbaycanın azsaylı 
xalqları və milli azlıqları (tarix və müasirlik)”[4], N.H.Quliyevanın “Azərbaycan 
tatlarının ailə məişəti və  mənəvi mədəniyyəti” [17] nəşrlərini qeyd etmək olar. 

Gənc tədqiqatçı Ş.Hacıəlinin “Şimal-Qərbi Azərbaycan: ingiloylar” monoqrafiya-
sında Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin ən qədim avtoxton etnik qrupu olan ingiloy-
lardan bəhs olunur. Burada ingiloyların mənşəyi, soykökü, etnik özünüdərki, məişətu, 
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maddi və mənəvi mədəniyyəti öyrənilib. İngiloylar (gellər) haqqında tarixi mərkəzlərdəki 
xronoloji ardıcıllıqla məlumatlar izlənilib[10]. 

Azərbaycan tarix elminin yeniliklərundən biri də XIX əsrdə Azərbaycana köçürülən 
almanların öyrənilməsi tarixidir. Burada tədqiqatçılardan C.Zeynalovanı, M.Cəfərlini, 
N.İbrahimovu, L.Polonskini, H.Y.Verdiyevanı qeyd etmək lazımdır. [35,36,37,38,40,41]. 
Hər bir tədqiqatçı elmi dövriyəyə yeni sənədlər və tarixi materiallar cəlb edib. 

M.Cəfərlinin “Политический террор и судьбы азербайджанских немцев»  (ikin-
ci nəşr) monoqrafiyasında ilk dəfə olaraq elmə “азербайджанские немцы»  azərbaycan 
almanları termini daxil edilmiş və Azərbaycan ərazisində yaşayan etnik almanlar 
Azərbaycan əhalisinin tərkib hissəsi kimi göstərilmişlər. Monoqrafiyada ilk dəfə 
almanların Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə parlamentdə təmsili, bolşeviklərə 
qarşı mübarizələri, Almaniyanın nüfuzlu universitetlərində AXC tərəfindən oxumağa 
göndərilən azərbaycanlılarla əlaqələri və s. göstərilib. Monoqrafiyada Azərbaycanda 
yaşayan almanlar haqqında biblioqrafik materiallar və 1941–ci ildə alman əhalisinin 
Cənubi Qafqazdan deportasiyasına da geniş yer verilib. 

Azərbaycan əhalisinin öyrənilməsində, tayfa tarixinin öyrənilməsi də xüsusi yer 
tutur. Burada V.Piriyevin “Buduq və buduqlular”, V.Həbiboğlunun “Keşlə və keşləlilər”, 
A.Məmmədovun “Kəngərlilər”, V.Quliyevin “Ağaoğlular” kimi araşdırmalarını qeyd 
etmək olar [9, 15, 21,23]. 

Beləliklə, müstəqillik dövründə Azərbaycan Respublikası əhalisinin öyrənilməsi 
sahəsində ciddi addımlar atılır - Azərbaycan tarixinin öyrənilməmiş səhifələrinə yeni 
töhfələr, elmi dövriyyəyə yeni sənədlər daxil edilir. 
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Г.Т.Новрузова 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ 

РЕЗЮМЕ 

В статье автор на основе анализа многочисленной современной литературы исследует 
степень изученности проблемы населения в период независимости. 

G.T.Novruzova 

SOME QUESTIONS ON STUDYING OF THE POPULATION OF THE AZERBAIJAN 
REPUBLIC IN INDEPENDENCE 

SUMMARY 

In article the author on the basis of the analysis of the numerous modern literature investigates 
degree of a level of scrutiny of a problem of the population in independence. 

Elmi Əsərlər 38-ci cild 



Elmi Əsərlər 38-ci cild 

 401

Açar sözlər: Azərbaycan əhalisi,azərbaycanlılar, türk xalqları, tarixi demoqrafiya, əhali 
siyahıyaalmaları. 

Ключевые слова: Население Азербайджана, азербайджанцы, тюркские народы, историче-
ская демография, перепись населения. 

Keywords: The population of Azerbaijan, Azeri, the Turkic peoples, historical demography, 
population census. 



 402 

HEYDƏR ƏLİYEVİN HÜQUQİ DÖVLƏT QURUCULUĞU AZƏRBAYCAN 
XALQ CÜMHURİYYƏTİ DEMOKRATiK ƏNƏNƏLƏRİNİN DAVAMIDIR 

Hakim İsakov1 

Hüquqi dövlət ideyası qədim  dünyada meydana gəlmiş, XIX əsrdə isə Almaniyada 
elmə gətirilmişdir. Onun mahiyyəti konstitusiyalı və inzibati hakimiyyət orqanlarının 
hüquqa tabe olması, onların üzərində hüquqi nəzarətin olmasıdır. Hüquqi dövlət anlayışı 
dövlətlə bütün sosial birliklərin, o cümlədən ayrı-ayrı fərdlərin hüquqa hörmət etməsini, 
ona münasibətdə bərabər vəziyyətdə olduğunu göstərir. Hüquqi dövlət qanunun aliliyi, 
vətəndaş hüquqlarının müdafiəsi, dövlət hakimiyyəti həddinin müəyyən edilməsi, 
hakimiyyət bölgüsü, konstitusiya nəzarətinin olması, məhkəmə və qanun qarşısında 
hamının bərabərliyi, dövlətin vətəndaşlar, vətəndaşların dövlət qarşısında məsuliyyəti 
kimi prinsiplərə söykənir. Hüquqi dövlət quruculuğunun əsas məqsədi vətəndaş 
cəmiyyətinin fəaliyyəti üçün lazımı şəraitin yaradılmasıdır(1,s.180-181). 

Ölkəmiz ikinci dəfə müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkə prezidenti Heydər Əliyevin 
rəhbərliyi altında Azərbaycanın sivil dövlətçilik tarixində mühüm yer tutmuş Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin demokratik ənənələri  uğurla davam etdirilməyə başladı. Heydər 
Əliyev hələ  1990-cı ildə Naxçıvana rəhbərlik etdiyi ilk dövrdə Cümhuriyyət ənənələrinin 
davamı kimi müstəqilliyin ilk addımlarını atmışdı.  Muxtar respublikanın adından 
«sovet» və « sosialist» sözləri çıxarılmış, Naxçıvan Ali soveti «Ali Məclis» 
adlandırılmış,  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul edilmiş, Kommunist partiyasının yerli 
orqanlarının fəaliyyəti dayandırılmış, SSRİ-nin saxlanılması barədə referendumdan 
imtina edilmişdi(2,s.305). 

1993-cü ildən sonrakı dövrdə Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında müstəqil  
Azərbaycan respublikasının qurulması, möhkəmləndirilməsi, Xalq Cümhuriyyəti 
demokratik ənənələrinin yeni məzmunda - hüquqi dövlət quruculuğu, vətəndaş 
cəmiyyətinin formalaşdırılması istiqamətində davam etdirilmiş, bu istiqamətdə xeyli iş 
görülmüşdür. Belə ki, 1995-ci il mayın 2-də Heydər Əliyevin sədrliyi altında Azərbaycan 
Respublikasının  ilk Milli Konstitusiyasını hazırlamaq üçün  komissiya yaradılmış, 
görkəmli dövlət xadimləri, elm və mədəniyyət xadimləri bu komissiyaya daxil edilmiş, 
cəmiyyətin rəyi nəzərə alınmaqla layihəyə düzəlişlər, əlavələr edilməklə, müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin ilk Əsas Qanunu 1995-ci ilin noyabrın 12-də referendum yolu ilə 
qəbul olunmuşdu. Əsas Qanun  hazırlanarkən dünyanın aparcı dövlətlərinin 
Konstitusiyalarından, beynəlxalq təşkilatların demokratik hüquq normalarından istifadə 
edilmişdi. Təsadüfi deyil ki,  Əsas Qanunda İnsan hüquq və azadlıqlarına geniş yer 
verilmiş, Qanunun 159 maddəsindən üçdə biri, başqa sözlə desək 48-i  insan hüquq və 
azadlıqları məsələsinə həsr olunmuşdu. Konstitusiyanın girişində bəyan edilirdi ki, 
Azərbaycan xalqının və dövlətinin mühüm məqsədləri Azərbaycan dövlətinin 
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müstəqilliyini, suverenliyini, ərazi bütövlüyünü qorumaq, Konstitusiya çərçivəsində 
demokratik quruluşa təminat vermək, vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar  edilməsinə nail 
olmaq, qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq, ədalətli sosial 
qaydalara uyğun olaraq hamının layiqli həyat səviyyəsini təmin etməkdir»(3,s.3-4).Qeyd 
etmək lazımdır ki, ilk milli Konstitusiyanın qəbul olunması ölkədə demokratik dövlət 
quruculuğu üçün  əsas hüquqi baza yaratdı. 

AXC demokratik ənənələrinin davamı kimi 1995-ci ilin noyabrın 12-də Müstəqil 
Azərbaycan Respublikasının parlamentinə mojaritar və proporsional sistemlə ilk seçkilər 
keçirildi. Azərbaycan parlamenti dünyanın qabaqcıl ölkələri qanunverici orqanlarının 
təcrübəsini öyrənməyə başladı. Bu təcrübə əsasında siyasi, iqtisadi, hüquqi, demokratik 
islahatlar həyata keçirildi. Qanunların sivil dünya dövlətlərinin hüquqi dövlət quruculuğu 
ənənələrinə, beynəlxalq hüquq normalarına, Avropa Şurası və dünyanın demokratik 
təsisatlarının tələblərinə uyğun hazırlanması üçün 1996-cı ilin fevral ayında Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti yanında xüsusi «Hüquqi islahatlar Komissiyası» yaradıldı. Siyasi 
və iqtisadi islahatlarla əlaqədar hüquqi aktların insan hüquqları və müdafiəsi haqqında 
Avropa Konvensiyasına uyğunluğu baxımından Avropa Şurasında ekspetiza olunması 
respublikada demokratik cəmiyyət quruculuğuna təsirli kömək etdi(4,v.109).  

1996-cı ildə Azərbaycan Avropa Şurasının «Venesiya qanunu vasitəsilə 
demokratiyaya doğru» komissiyasına assosiativ üzv qəbul olundu(5). 1998-ci ilin fevral 
ayında  Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev «İnsan və vətəndaş hüquqlarının və 
azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında» fərman verdi(6). İnsan 
hüquqlarının təmin olunmasının hüquqi mexanizmi yaradılmağa başladı. «Kütləvi 
informasiya vasitələri haqqında», «Dini etiqad azadlığı haqqında», «Ölkədən getmək və 
ölkəyə gəlmək haqqında», «Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında» və digər qanunlar 
qəbul edildi(4,v.105).  

1998-ci il iyunun 18-də «İnsan hüquqlarının müdafiəsinə dair Dövlət Proqramı» 
təsdiq olundu(7). Bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin səmərəliliyini artırmaq üçün 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutu yaradıldı. 1998-ci 
ilin oktyabr ayında «Vətəndaşlıq haqqında» yeni qanun qəbul olundu(4, v,109).Heydər 
Əliyevin Azərbaycana ikinci dəfə rəhbərlik etdiyi illərdə Azərbaycan Respublikası təkcə 
insan hüquqları ilə bağlı 29 beynəlxalq konvensiyaya qoşuldu(8).  

1998-ci il avqustun 18-də Azərbaycan hökuməti ilə BMT arasında «İnsan hüquqları 
və demokratiyanın dəstəklənməsi və müdafiəsi sahəsində birgə layihə haqqında 
memorandum» imzalandı. BMT bu sahədə Azərbaycana fəal kömək göstərdi(34, v,109). 

Hüquqi dövlət quruculuğu prosesində ölkə rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olan 
məsələlərdən biri də mətbuat azadlığının genişləndirilməsi idi. Bununla əlaqədar 1998-ci 
il avqustun 6-da ölkə başçısı tərəfindən «Azərbaycan Respublikasında söz, fikir, mətbuat 
azadlığının təmin edilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında» fərman  verildi. 
Mətbuatda və digər informasiya vsitələrində dövlət sirrini qoruyan idarə senzura ləğv 
olundu(9,s.184). 

1995-ci ilin may ayından respublikada əfetmə institutu fəaliyyətə başladı. 2000-ci 
ilin əvvəllərinə dək olan dövr ərzində 60 mindən çox adam cəzalardan tam və ya qismən 
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azad edildi. 2001-ci ilin fevral ayında verilmiş amnistiya aktı ilə isə 8,5 mindən çox şəxs 
məhkumluqdan azad edildi(10). 1995-2003-cü illər ərzində ölkə başçısı tərəfindən 30 əfv 
fərmanı imzalandı(12,s.,383). 

Ölkədə Məhkəmə - hüquq islahatları həyata keçirilməyə başladı. 2000-ci ilin aprel 
ayından respublikada hakimlərin imtahandan keçməsi institutu tətbiq olundu(4,v.110). 
Ölkənin qanunverici orqanı 1995-2000-ci illərdə 70-dən çox qanun hazırlayıb qəbul 
etdi(11). 2002-ci ilin sentyabr ayından Azərbaycanda üçpilləli məhkəmə sistemi 
formalaşdı. Yeni instansiya- apelyasiya məhkəməsi yarandı( 12,s.383) . 

Hüquqi dövlət quruculuğu prosesində qanunların Konstitusiya müddəalarına 
uyğunluğuna nəzarət funksiyasını həyata keçirən Konstitusiya Məhkəməsinin olması da 
mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Bununla əlaqədar 1997-ci ilin oktyabr ayında 
«Konstitusiya Məhkəməsi haqqında» qanun qəbul edildi, 1998-ci ildə isə Konstitusiya 
Məhkəməsi fəaliyyətə başladı(13). 

Ölkədə demokratik dövlət quruculuğunun aparılması kriminogen vəziyyətin  aradan 
qaldırılmasını tələb edirdi. Bununla əlaqədar həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər 
sayəsində 1993- 1998-ci illərdə 6500-dən çox cinayətçar qrup zərərsizləşdirildi, 14 000-
dən çox odlu silah yığıldı. Odlu silahla törədilən cinayətlərin sayı 4 dəfə azaldı(14).2002-
ci ilin avqustun 24-də Konstitusiyaya edilmiş dəyişikliklərlə  hər bir vətəndaşın 
Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməsi hüququ təmin edildi(12 c, s.383). 

Azərbaycan Şərqdə ölüm cəzasını ləğv etmiş ilk respublika oldu. 1993-cü ildən 
ölüm cəzasına faktiki moratorium qoyuldu. 1996-cı ildə Prezident Heydər Əliyev Cinayət 
Məcəlləsinin 21-ci maddəsindən ölüm cəzasını götürmək təşəbbüsünü irəli sürdü. 
Qadınlara və 65 yaşından yuxarı kişilərə ölüm cəzası qadağan edildi. 1998-ci ilin fevral 
ayından isə ölkə başçısının təşəbbüsü ilə respublikada ölüm hökmü tamamilə ləğv olundu 
(12,s.383). 

Hüquqi-demokratik dövlət qurculuğu prosesi ölkədə çoxpartiyalı sistemin 
fəaliyyətini zəruri edirdi. Ölkə rəhbərliyinin səyi ilə çoxpartiyalı sistemin fəaliyyəti təmin 
olundu. Belə ki, 1998-ci ildə Azərbaycanda 32 siyasi partiya 1000-dən çox ictimai birlik 
fəaliyyət göstərirdi (9, s.188). Bunlar milli, millətçi, liberal, dini, sosial-demokrat, 
kommunist və digər ideologiyalı partiyalar idi. 

Demokratik dövlət quruculuğunda qadınların rolunun artırılması da dövlət 
başçısının diqqət mərkəzində idi. Əgər Xalq Cümhuriyyəti Şərqdə ilk dəfə olaraq 
qadınlara seçki hüququ vermişdisə, Heydər Əliyev qadın hüquqlarının daha da 
genişləndirilməsi istiqamətində addımlar atdı. 1995-ci ilin ortalarında Azərbaycan 
Respublikası «Qadın hüquqlarının pozulmasının bütün təzahürlərinin aradan qaldırılması 
haqqında» BMT Konvensiyasına qoşuldu (15). Həmin ilin oktyabrında «Azərbaycan 
Qadınlar Cəmiyyəti» «Ümumdünya Qadınlar Cəmiyyətinə» üzv qəbul olundu (16). 1998-
ci ilin yanvarında isə ölkə başçısının fərmanı ilə «Qadın problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsi» yaradıldı (17). Nəcib cinsin nümayəndələri dövlət idarəçiliyində geniş təmsil 
olunmağa başladılar.2001-ci ildə 41-ə yaxın qadın təşkilatı fəaliyyət göstərirdi. Bunların 
sırasında «Sevil qadınlar cəmiyyətini», «Qadın və İnkişaf Mərkəzini», «Dilarə Əliyeva 
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adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətini», «Bakı Qadınlar Assosiasiyasını», 
«Əsgər Anaları Cəmiyyətini» və digərlərinin adını qeyd etmək olar (12,s.392). 

Demokratik hüquqi dövlət quruculuğu prosesi gənclərə olan qayğının artırılmasını 
da əsas məsələ kimi qarşıya qoymuşdu. Nəzərə alsaq ki, gənclər ölkə əhəalisinin 66 %-ni 
təşkil edir, onda bu məsələnin dövlət siyasətinin  həyata keçirilməsində böyük 
əhəmiyyətini qeyd etmək olar. Gənclərə olan qayğının artırılması, onların, fiziki, mənəvi, 
intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsi, dövlət quruculuğunda fəal iştirakının təmin 
edilməsi məqsədilə ölkə başçısı 1996-cı ildə xüsusi fərman verdi, 1999-cu il iyulun 29-da 
isə «Dövlət gənclər siyasəti haqqında» qanun və «Dövlət Proqramı» qəbul olundu. 
Respublika Gənclər Təşkilatı Milli şurası yaradıldı. Bu təşkilat «Avropa Gənclər 
Forumuna», «Dünya Türk Gənclər Birliyinə» üzv qəbul olundu (12,s.391).  

Demokratik cəmiyyət əhalinin bütün təbəqələrinin o, cümlədən uşaqların hüquq-
larına qayğı ilə yanaşılmasını tələb edirdi. Bununla əlaqədar 1998-ci il mayın 19-da ölkə 
başçısı tərəfindən « Uşaq hüquqları haqqında» qanun və «Uşaqların təlim-tərbiyəsinin 
yaxşılaşdırılması və hüquqlarının qorunması haqqında Dövlət Proqramı» qəbul edildi. 
BMT-nin YUNİSEF uşaq təşkilatı ilə birgə çətin şəraitdə yaşayan uşaqların 
problemlərinin həllinə dair layihələrin həyata keçirilməsinə başlanıldı (12,s.392). 

Demokratik cəmiyyətin mühüm elementi kimi yerli özünüidarə orqanı olan 
Bələdiyyələr formalaşmağa başladı. Ölkə başçısının fərmanı ilə «Bələdiyyələrə sekçilər 
haqqında», «Bələdəiyyələrin statusu haqqında» qanunlar qəbul edildi. 1999-cu ilin 
dekabr ayında Azərbaycan Respublikasında ilk Bələdiyyə seçkiləri keçirildi. Azərbaycan 
Respublikası «Yerli özünüidarə haqqında»Avropa Xartiyasına qoşuldu (12,s.384). 

2001-ci il ilin dekabrında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi «İnsan 
hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında» Konvensiyanın 1,4,6,7 saylı 
protokollarını təsdiq etmək və «Azərbaycan Respublikasında insan hüquqları üzrə 
müvəkkil Ambudsman haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununu 
qəbul etdi (18).  

Cəmiyyət həyatında plüarizmin inkişafına, mətbuat azadlığına qayğı artırıldı. 2002-
ci il oktyabrın 5-də Milli Televiziya və Radio Şurası yaradıldı (12,s.382). Respublikada 
«Azərbaycan İnsan hüquqları və Demokratiya Komitəsi», «Azərbaycan Demokratiya 
Fondu», «Ruh jurnalistləri müdafiə fondu» və başqa ictimai təşkilatlar fəaliyyət 
göstərməyə başlamışdı.  

Göründüyü kimi Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr 
sivil dövlətçilik tariximizdə mühüm yeri tutmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
demokratik dövlətçilik ənənələrinin davam etdirilməsi və onun yeni məzmun alması,  
hüquqi dövlət quruculuğu prosesi kəsb etməsi ilə əlamətdar olmuşdur. Ölkədə qanunun 
aliliyi, hakimiyyət bölgüsü  təmin olunmuş, insan hüquq və azadlıqlarına geniş yer 
verilmiş, ilk milli Konstitusiya qəbul olunmuş, Konstitusiya Məhkəməsi və İnsan 
hüquqları üzrə müvəkkil Ambudsman institutu fəaliyyətə başlamış, cəmiyyətdə çox 
partiyalı sistemin fəaliyyəti, mətbuat azadlığı, plüarizm təmin edilmiş, ölüm hökmü,  
senzura ləğv edilmiş,  məhkəmə-hüquq islahatları keçirilmiş, Azərbaycan Respublikası 
bir çox beynəlxalq Konvensiya və Sazişlərə qoşulmuş, milli ordu yaradılmışdır. Bütün bu 
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görülən tədbirlər sayəsində müstəqil dövlətimiz iqtisadi və siyasi cəhətdən möhkəm-
ləndirilmiş, əhalinin sosial müdafiəsi təmin edilmiş, ölkəmiz dünyada tanınmış,  regionun 
lider dövlətinə çevrilmiş, qlobal enerji və nəqliyyat layihələrində fəal iştirak etmiş, 
müasir dünyanın qlobal problemlərinin həllində, o cümlədən avropanın enerji təhlükəsiz-
liyinin təmin edilməsində yaxından iştirak etməyə başlamışdır. 
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H.V.İsakov 

THE CONSTRUCTION OF LEQAL STATE OF HAYDAR ALIEV IS THE CONTINNATION 
OF DEMOCRATIC TRADITION OF THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC 

SUMMARY 

İn the introductive part of the arcticle it is uncovered the consept of the leqal state.The main idea of 
the article is the construction of the Azerbaijan leqal state under the leadership of allnational leader 
Haydar Aliev after repair of the state independence of the Azerbaijan Republic main events and dinamic 
of its realisation. 

Х. В. Исаков 

СТРОИТЕЛЬСТВО ГЕЙДАРОМ АЛИЕВЫМ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРОДОЛЖЕНИЕМ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ АДР 

РЕЗЮМЕ 

Во вступительной части статьи раскрывается понятие правового государства. Основной 
идеей статьи является строительство в Азербайджане правового государства под руководством 
общенационального лидера Гейдара Алиева после восстановления государственной независи-
мости Азербайджанской Республики, основные мероприятия и динамика его осуществления. 

Açar sözlər:anlayış, ipək yolu, yol, dövlət, əhali 
Key words:consept, Silk road, way, state, population 
Ключевые слова: понятия, шелковый путь; дорога; государство; население  
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MÜSTƏQİLLİYİ MÖHKƏMLƏNDİRƏN MÜTƏRƏQQİ İNKİŞAF 
STRATEGİYASI 

İradə Hüseynova1 

Müstəqillik hər bir xalqın milli ideya səviyyəsinə yüksəlmiş müdəqqəs və ali istəyi 
olaraq tarixən ona bəşəri miqyasda özünüifadə imkanı yaratmışdır. Milli potensiyalını 
davamlı tərəqqi naminə realizə edərək özünütəsdiqə can atan millətlər qərinələr boyu 
milli istiqlala, azadlığa qovuşmaq üçün ağır sınaqlardan, çətinliklərdən çıxmış, bu şərəfli 
yolda sərt maneələrə sinə gərmişlər. Antropoloji baxımdan dünyanın ən qədim xalqların-
dan olan azərbaycanlılarda da milli dövlətçilik şüurunun formalaşması və möhkəm-
lənməsi prosesi minilliklərlə davam etmiş, müəyyən yad təsirlərə, deformasiyalara məruz 
qalmışdır.  

Ən müxtəlif dövrlərdə Cavanşir, Atabəy Eldəgiz, Qazan xan, I Şah İbrahim, Şah 
İsmayıl Xətai, Nadir şah, Fətəli xan kimi böyuk sərkərdələr Azərbaycan torpaqlarını 
vahid dövlət bayrağı altında birləşdirmək, oturuşmuş milli dövlət qurmaq istəsələr də, 
taleyin sərt sınaqları, zərbələri ilə üzləşmişlər, obyektiv səbəblərdən qarşıya qoyduqları 
müqəddəs mərama nail olmamışlar. Yalnız ötən əsrin əvvəllərində çar Rusiyasında cə-
rəyan edən ictimai-siyasi proseslər, imperiya daxilində bir araya gətirilmiş xalqların 
azadlıq uğrunda mübarizəsi Azərbaycana öz istiqlaliyyətini elan etmək imkanı 
yaratmışdır. 93 il əvvəl – 1918-ci il mayın 28-də müsəlman Şərqində müstəqilliyini ilk 
bəyan edən Azərbaycan xalqı tarixən can atdığı ali ideyanı praktik surətdə gerçəkləş-
dirməyə nail olmuşdur. Lakin müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblərdən Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay mövcud olmuş, milli istiqlalımız kənar müdaxilə 
nəticəsində itirilmişdir».   

Beləliklə, xalqın müstəqillik arzusu imperiya buxovları altında yenidən nisgilə çev-
rilmiş, onun milli ruhlu ziyalıları, böyük mütəfəkkirləri, zəka sahibləri sərt repressiyalara 
məruz qalmışdır. Yalnız ötən əsrin 70-80-cı illərində – ulu öndər Heydər Əliyevin 
respublikaya birinci rəhbərliyi dövründə ümummilli ideyanın gerçəkləşdirilməsi – 
Azərbaycanın gələcəkdə dövlət müstəqilliyinə qovuşması istiqamətində mühüm işlər 
görülmüşdür. Sovet dövrünün milli idealların həyata keçirilməsi üçün olduqca məhdud 
şəraitində Azərbaycanın dahi rəhbəri respublikanın iqtisadi-təsərrüfat həyatının 
canlandırılması, elmin, təhsilin inkişafı, ana dilinin, ədəbiyyatın, incəsənətin mövqeyinin 
yüksəldilməsi, milli hərbi kadrların yetişdirilməsi, Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda 
tanıdılması kimi əhəmiyyətli tədbirlər görmüşdür2.  

Ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında res-
publikada reallaşdırılan genişmiqyaslı islahatlar iqtisadi potensialın formalaşdırılmasına, 
sosial-mədəni həyatın canlandırılmasına və milli-mənəvi dəyərlərin dirçəldilməsinə 
yönəldilərək gələcəkdə müstəqilliyin təmin olunmasına zəmin hazırlamışdır. Ulu öndər 

                                                 
İradə Mehdi qızı Hüseynova – t.e.ü.d. Bakı Dövlət Universitetində kafedra müdüri 
2 Щцсейнова И. Мцстягиллийимизин тяминатчысы, Бакы: Тящсил, 2003, 345 с. ,Гусейнова И.История народов 
Кавказа. Баку, 2006 
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Heydər Əliyev sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi dövrləri xatırlayarkən deyirdi: 
«Azərbaycan xalqı kommunist rejimində, Ümumittifaq sosialist dövlətinin tərkibində 
olduğundan, şübhəsiz ki, müstəqilliyini itirmiş, ancaq dövlətçiliyini tam itirməmişdi. 
Azərbaycan Respublikasının dövətçiliyinin bir çox atributları qalmış, yaşamışdı. Yetmiş il 
ərzində Azərbaycan xalqı böyük tarixi yol keçmiş, respublikanın iqtisadiyyatı yüksək 
sürətlə inkişaf etmiş, xalqımızın mədəni, təhsil səviyyəsi yüksəlmiş, Azərbaycanın elmi, 
mədəniyyəti, həyatının bütün sahələri inkişaf etmiş, respublikanın böyük iqtisadi, sosial 
və mədəni-intellektual potensialı yaranmışdır. Azərbaycan xalqı həmin dövrdə mövcud 
şəraitə uyğunlaşsa da, eyni zamanda onun qəlbində tam müstəqillik, milli azadlıq hissləri 
yaşamışdır»1.  

Ulu öndərin Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövründə milli müstəqillik üçün 
potensial zəmin hazırlaması, xalqı vahid məqsəd və ideyalar ətrafında səfərbər etməsi 
faktı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2011-ci il yanvarın 
21-də imzaladığı «Azəbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 
iyirminci ildönümü haqqında» sərəncamda da xüsusi önə çəkilir: «Hələ ötən əsrin 70-ci 
illərindən başlayaraq Azərbaycanın böyük oğlu Heydər Əliyevin strategiyasına uyğun 
respublikamızda həyata keçirilən genişmiqyaslı proqramlar müasir iqtisadi potensialın 
formalaşdırılmasına, sosial-mədəni həyatın canlandırılmasına və milli-mənəvi dəyərlərin 
dirçəldilməsinə yönəldilərək gələcək müstəqilliyimizin təmin olunması üçün zəmin hazır-
lamışdır»2.  

Orta və yaşlı nəslin nümayəndələri respublikanı böyük uğurlara aparan müstəqillik 
yolunun məhz ötən əsrin 60-cı illərinin sonundan başlandığını yaxşı xatırlayırlar. O 
dövrdə keçmiş SSRİ-nin ən geridə qalmış respublikalarından biri kimi tanınan, iqtisadi, 
mənəvi-ideoloji böhran keçirən Azərbaycan taleyin ümidinə buraxılmış dövlət kimi görü-
nürdü. Zəngin xammala, karbohidrogen ehtiyatlarına, insan resurslarına malik Azərbay-
canın ittifaq miqyasında geridə qalmış ölkələrdən birinə çevrilməsi son dərəcə dözülməz 
hal idi. Üstəlik, respublikada qanunsuzluq, iqtisadi cinayətkarlıq baş alıb gedir, 
vətəndaşların vəziyyəti dözülməz olaraq qalırdı. Bu nihilizm və tənəzzül şəraitində 
müstəqil həyata yeni qədəm qoyan gənclərin gələcək barədə təsəvvürləri də «bədbin not-
lar» üzərində köklənmişdi. İmtiyazlı partiya nomenklaturasının yaratdığı sərt maneələr 
şəraitində hansısa imkansız azərbaycanlı gəncinin yalnız öz biliyi sayəsində ali məktəbə 
daxil olması, cəmiyyətdə layiqli yerini tutması nəinki çətin, hətta əlçatmaz görünürdü. 
Həmin dövrdə ən nüfuzlu institutların qapıları zəhmətkeş ailələrin övladlarının üzünə 
bağlanmışdı. 

Respublikanın ağır iqtisadi, siyasi, mənəvi böhran keçirdiyi belə bir dövrdə – 1969-
cu ilin iyulunda ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan KP MK-nın I katibi seçilməsi 
respublikanı işıqlı gələcəyə doğru aparan yolun başlanğıcına çevrildi. İyulun 14-də 
keçirilən plenumda ana dilində nitq söyləyən yeni rəhbər elə ilk gündən köhnə 
                                                 
1 Ялийев Щейдяр. Мцстягиллийимиз ябядидир. Чыхышлар, нитгляр, бяйанатлар, мяктублар, мцсащибяляр, мярузяляр, 
мцраъиятляр. Бакы, 1997, 410 с. 
2 www.president.az Азярбайъан Республикасы Президентинин «Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин ийирминъи 
илдюнцмц щаггында» 2011-ъи ил 21 йанвар тарихли сярянъамы  

Elmi Əsərlər 38-ci cild 



Elmi Əsərlər 38-ci cild 

 409

stereotipləri dağıdaraq milli ideallara bağlı lider olduğunu ən yüksək kürsüdən nümayiş 
etdirdi. Heydər Əliyevin ədalətə, qanunçuluğa tapınaraq Respublikada əliəyriliyə, 
rüşvətxorluğa, dövlət əmlakının mənimsənilməsi hallarına qarşı kəskin mübarizəyə 
qalxması, paralel olaraq yüksək yenilikçiliyi, təşəbbüskarlığı, islahatlara meyilliyi 
respublika ictimaiyyətində nikbinliyi, sabaha inamı artırdı1.  

Böyük strateq yaxşı bilirdi ki, xalqın siyasi müstəqilliyinin təməlini məhz onun 
iqtisadi azadlığı şərtləndirir. Bu baxımdan Heydər Əliyev qısa müddətdə ölkədə mədəni 
və mənəvi intibahı təmin etməklə, bu mütərəqqi prosesi iqtisadiyyatdakı uğurlarla üzvi 
surətdə əlaqələndirir, paralel şəkildə həyata keçirirdi. Həmin illərdə ulu öndər irimiqyaslı 
tikinti-quruculuq, abadlıq işlərinə başlamaqla, Azərbaycanın həyatında intibah mər-
hələsinin əsasını qoymuşdu. Ölkənin gələcəyini, müstəqilliyini düşünərək SSRİ rəh-
bərliyi qarşısında təkidli tələblər irəli sürmüş, strateji əhəmiyyətli bir sıra sənaye və 
istehsal müəssisələrinin respublikada inşasına nail olmuşdu. Həyata keçirdiyi səmərəli 
islahatlarla çox qısa zamanda – 70-ci illərin ortalarında Azərbaycanın iqtisadi inkişaf 
göstəricilərinə görə keçmiş ittifaq miqyasında ilk yerlərdən birini tutmasını təmin et-
mişdi.  

Tarixən imperiya buxovları altında yaşamağa məhkum olmuş hər bir xalqın hansısa 
əlverişli şəraitdə soy-kökünə qayıdışı, əsrlər boyu əxz etdiyi milli-mənəvi dəyərlərə, məf-
kurə və düşüncə sisteminə söykənərək özünüməxsusluğunu qorumaq, müstəqilliyə 
qovuşmaq şansı əldə etməsi lider fenomeninin fövqəladə missiyası ilə şərtlənmişdir. Əgər 
70-80-cı illərdə Heydər Əliyevin əzmkarlığı və qətiyyəti ilə xalqın sosial-iqtisadi, mədəni 
yüksəlişi üçün həyata keçirilən tədbirlər, milli şüurun oyanışı istiqamətində görülən işlər 
olmasaydı, bu gün Azərbaycanın müstəqil xəttə malik ölkə kimi mövcudluğu şübhə 
altında qalacaqdı2.  

Müstəqillik hər bir xalqın, dövlətin davamlı inkişafını milli ideya səviyyəsinə 
yüksəldərək mövcud iqtisadi, elmi-intellektual və mədəni potensialdan səmərəli istifa-
dəyə geniş imkanlar yaradır. Fəqət, müstəqillik nemətinə qovuşan hər bir xalq ilkin 
mərhələdə onu qoruyub saxlamaq, möhkəmləndirmək, dövlətin gələcək inkişafına etibarlı 
bünövrə hazırlamaq kimi məsuliyyətli və çətin mərhələni də keçməli olur. 1991-ci ilin 18 
oktyabrında dövlət müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycanın 1993-cü ilin iyununadək 
üzləşdiyi böyük sarsıntı və fəlakətlər bu qənaətin doğruluğunu bir daha təsdiqləyir. Haki-
miyyətdə olan səriştəsiz qüvvələr cəmi 2 ildən də az müddətdə respublikadakı ictimai-
siyasi, iqtisadi, hüquqi, mənəvi böhranı daha da dərinləşdirmiş, ölkəni idarəolunmaz və-
ziyyətə gətirmişdilər. Dövlətçiliyin taleyi baxımından ən ağrılı, çətin günlərdə xalq öz 
gələcəyini məhz inandığı, müdrikliyinə, idarəçilik səriştəsinə, siyasi fəhminə qəlbən 
güvəndiyi liderə – Heydər Əliyevə etibar edir, onun rəhbərliyi altında üzləşdiyi 
fəlakətdən xilas olacağına böyük ümidlər bəsləyirdi. Ulu öndərin Azərbaycanda ikinci 
dəfə hakimiyyətə gəlişi də eynən birinci dəfə olduğu kimi, respublikanın üzləşdiyi ağır 
sosial-iqtisadi, mənəvi mühitlə şərtlənirdi. Ümummilli lider məhz belə bir ağır dövrdə, 

                                                 
1 Щцсейнова И. Мцстягил Азярбайъан дювлятинин гуруъусу. Бакы: Тящсил, 2004, 472 с.  
2 Р.Мещдийев. «Азярбайъан: Глобаллашма дюврцнцн тялябляри», Бакы , XXI – Йени няшрляр еви, 2005,  433 
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1993-cü ilin iyununda kifayət qədər böhranlı bir dövrdə xalqın çağırışına cavab verərək 
Azərbaycanın idarəçilik sükanı arxasına keçdi. Əzmkar səyləri ilə ölkədə ictimai-siyasi 
sabitliyi, qanunçuluğu təmin etdi, qanunsuz silahlı dəstələr, dövlətçiliyə qarşı çıxmış 
qiyamçılar, ölkəni parçalamaq iddiasına düşən separatçılar zərərsizləşdirildi, xalq 
vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən xilas oldu.  

«Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü 
haqqında» sərəncamda vurğulandığı kimi, «Müstəqilliyimizin ilk illərindəki hərc-mərclik 
və xalqımızın maraqlarına zidd siyasət, iqtisadiyyatın zəiflədilməsi və milli sərvətlərin 
talan edilməsi dərin siyasi və iqtisadi-sosial böhranla nəticələndi. 1993-cü ilin iyun 
ayından ölkədə formalaşmağa başlayan yeni siyasi kurs vətəndaş müharibəsi təhlükəsini 
aradan qaldırdı, separatçılıq meyillərinə son qoydu və Heydər Əliyevin dövlət 
quruculuğu siyasətinin gerçəkləşməsinə gətirib çıxardı»1. 

Ümummilli lider qlobal dünya nizamı fonunda tamamilə fərqli – xalqın demokratik 
idealları, milli dövlətçilik təfəkkürü ilə uzlaşan, hər bir mərhələ üçün konkret fəaliyyət 
prioritetləri, taktiki və strateji məqsədləri olan milli inkişaf strategiyasını irəli sürərək 
uğurla həyata keçirmişdir. Müstəqilliyin ilk illərində cəmiyyətdə həllini gözləyən bir sıra 
problemləri – yeni iqtisadi-siyasi sistemin qaçılmaz reallıqlarının ictimai rəydə hələ yaxşı 
«həzm olunmadığını», dövlətçilik üçün daxili və xarici təhdidlərin aradan qalxmadığını, 
sivil siyasi münasibətlər sisteminin formalaşmadığını nəzərə alan ulu öndər Heydər 
Əliyev bir müddət «dəmir əl» siyasətinə üstünlük vermək məcburiyyətində qalmış, 
totalitar düşüncə tərzinin ziyanlı komplekslərindən azad olmamış cəmiyyətin liberal de-
mokratik islahatlara tədricən hazırlanmasını vacib saymışdır. Bunun üçün dövlət 
idarəetmə sistemində institusional xarakterli islahatların həyata keçirilməsini təmin edən, 
iqtisadi inkişaf üçün etibarlı zəmin hazırlayan, qanunçuluğu, hüquq qaydalarını 
möhkəmləndirən böyük strateq demokratiyanı üstqurum kimi dəyərləndirərək onun 
bazisində, ana axarında iqtisadiyyatın dayandığını böyük müdrikliklə vurğulamışdır.  

Uğurla reallaşdırılan bu strategiya nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının strukturu 
mülkiyyət və təşkilati-hüquqi baxımdan köklü surətdə dəyişdirilmiş, bir sıra mərkəzi və 
dövlət idarəetmə orqanları ləğv edilmiş, digərlərinin tənzimləmə funksiyaları saxlanıl-
maqla təsərrüfat funksiyaları dayandırılmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi 
altında iqtisadi sahədə həyata keçirilən islahatların başlıca qayəsini həm də dövlətsiz-
ləşdirmə prosesinin sürətləndirilməsi – iqtisadi cəhətdən güclü və müstəqil milli şirkət-
lərin yaradılması, insanların biznes təşəbbüskarlığının, özünüifadə imkanlarının 
artırılması, demokratik dəyərlərin ictimai şüurda möhkəmlənməsi kimi mühüm prinsiplər 
təşkil etmişdir. 

Şübhəsiz, kommunizm ideologiyasının zehinlərdəki və sosial gerçəklikdəki ya-
şantılarını aradan qaldırmaq, sürətlə yeni ictimai-iqtisadi münasibətlər sisteminə keçmək, 
cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrində demokratikləşməyə nail olmaq, yeni mərhələnin 
                                                 
1www.president.az. Илщам Ялийев «Инкишаф – мягсядимиздир». 6-ъы ъилд 2011. Азярбайъан Республикасы 
Президентинин «Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин ийирминъи илдюнцмц щаггында» 2011-ъи ил 21 йанвар 
тарихли сярянъамы  
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tələblərinə uyğun mükəmməl hüquqi baza formalaşdırmaq, qanunun aliliyini bütün 
səviyyələrdə təmin etmək ardıcıl və davamlı səylər göstərilməsini tələb edirdi. Ulu öndər 
müdrik siyasi addımları ilə ilk gündən sübuta yetirdi ki, demokratiya heç də özbaşınalıq 
və hərc-mərclik deyil, qanunların aliliyinə söykənən idarəetmə forması və siyasi 
mədəniyyətdir: onun müəyyən qanunauyğunluqlarından kənara çıxdıqda, demokratiya 
insanların, dövlətin inkişafına deyil, demokratik idealların, prinsiplərin buxovlanmasına, 
məhvinə gətirib çıxarır.  

Keçid dövrünü yaşayan respublikamızda demokratik proseslərin iqtisadi islahatlara 
adekvat şəkildə tətbiqi bu modelin diktə etdiyi başlıca şərtlərdən olmuşdur. Heydər 
Əliyev milli gəliri yüksəltmədən, ümumi daxili məhsulun artımına, vətəndaşların yaşayış 
tərzində əsaslı dəyişikliklərə nail olmadan, təşəbbüskarlığa və maddiləşən işgüzar fəallığa 
təkan verən əlverişli biznes mühiti yaratmadan, milli sahibkarlığın inkişafını təmin 
etmədən vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət ideyasının mümkünsüzlüyünü bildirmişdir. 
Böyük strateqin müdrikliklə irəli sürdüyü milli dövlətçilik modeli spesifikliyi və uni-
kallığı ilə fərqlənməklə, xalqın gələcək yaşam fəlsəfəsini, milli inkişaf prioritetlərini 
müəyyənləşdirmiş, demokratik dəyərləri özündə maksimum dərəcədə ehtiva etmişdir. 
1993-cü ilin 9 sentyabrında Daxili İşlər Nazirliyində ictimai asayiş keşikçiləri ilə 
keçirdiyi geniş müşavirədə Heydər Əliyev bununla bağlı demişdir: «Demokratiya hərc-
mərclik deyildir; özbaşınalıq deyildir; xaos deyildir. Demokratiya yüksək mədəniyyət, 
yüksək nizam-intizam, vətəndaş həmrəyliyi, vətəndaşların bir-birinə hörməti, dövlət 
orqanlarına hörməti, dövlətin vətəndaşlara hörməti, sayğısı və qayğısıdır»1. 

Bəşər tarixi bu reallığı aksiom olaraq təsdiqləmişdir ki, müstəqilliyin dayanıqlı 
olması hər bir dövlətin iqtisadi potensialından bilavasitə asılıdır. Bu reallıqdan çıxış edən 
ulu öndər Azərbaycanda yeni dövrlə səsləşən iqtisadi islahatların aparılmasına real 
maliyyə əsasları yaratmaq üçün ilk növbədə yeni neft strategiyasını irəli sürmüş, böyük 
əzmlə onun reallaşdırılmasına çalışmışdır. İqtisadi problemlər məngənəsində sıxılan 
Azərbaycanın məhdud maliyyə imkanları ilə zəngin neft-qaz yataqlarının mənimsənil-
məsinin, bu əvəzsiz təbii sərvətin dünya bazarlarına çıxarılmasının qeyri-mümkünlüyünü 
düzgün qiymətləndirən Heydər Əliyev çıxış yolunu Qərb şirkətləri ilə milli maraqlara 
söykənən əməkdaşlığın qurulmasında görürdü. AXC-Müsavat hakimiyyəti dövründə 
hazırlanmış müqavilə siyasi və iqtisadi baxımdan Azərbaycanın deyil, Qərbin neft 
şirkətlərinin maraqlarına daha çox cavab verdiyindən, ulu öndər böyük diplomatik 
məharət və prinsipiallıq nəticəsində bu istiqamətdə aparılan danışıqların məcrasını 
dəyişmişdir.  

Azərbaycan rəhbərliyi həmin illərdə həqiqətən də heç bir səhvə yol vermədən 
aparıcı Qərb şirkətləri ilə aparılan danışıqların məntiqi sonluqla yekunlaşmasına nail 
olmuşdur. 1994-cü ilin 20 sentyabrında Bakıda dünyanın 11 transmilli neft şirkətinin 
iştirakı ilə çağdaş tariximizə «Əsrin müqaviləsi» adı ilə düşmüş qlobal neft müqaviləsinin 
təntənəli imzalanma mərasimi keçirilmişdir. Bununla da Azərbaycan MDB məkanında 
Qərbin iri neft şirkətləri ilə irimiqyaslı saziş imzalayan ilk dövlət olmaqla, Xəzər 

                                                 
1 Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. I kitab. Bakı, 1997. səh. 155 
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dənizində beynəlxalq əməkdaşlığın bünövrəsini qoymuşdur. Azərbaycanın keçdiyi yol və 
bugünkü uğurları yeni neft strategiyasının milli müstəqilliyin möhkəmləndirilməsindəki 
müstəsna rolunu bir daha təsdiqləyir.   

1994-cü ildə «Əsrin müqaviləsi»nin imzalanması ilə irəli sürülən yeni neft stra-
tegiyasının əsas hədəflərindən biri də hərtərəfli iqtisadi inkişaf üçün zəruri maliyyə 
mənbələri formalaşdırmaq, iqtisadi dividendləri qeyri-neft sektoruna, elmtutumlu istehsal 
sahələrinin yaradılmasına, bir sözlə, insan kapitalının formalaşdırılmasına yönəltmək idi. 
Əminliklə demək olar ki, ötən 17 ildə bu məqsədə tam nail olunmuş, Azərbaycanın neft 
strategiyası ölkənin bütün həyati əhəmiyyətli sahələrdə yüksəliş və tərəqqini təmin 
etmişdir. «Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci 
ildönümü haqqında» sərəncamda «Əsrin müqaviləsi»nin respublikamızın dinamik inki-
şafı baxımından tarixi əhəmiyyəti xüsusi vurğulanır: «1994-cü ildə imzalanan «Əsrin 
müqaviləsi» Azərbaycanın neft strategiyasının reallaşmasına imkan verdi və Xəzər 
hövzəsində irimiqyaslı layihələrin uğurla həyata keçirilməsini təmin etdi. 2006-cı ildə 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin, 2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin 
fəaliyyətə başlaması böyük strateji uğur və Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına 
inteqrasiyası yolunda həlledici amil oldu»1 

Ümumilikdə, ulu öndər Heydər Əliyev 1993-2003-cü illərdə ölkənin milli təh-
lükəsizliyini təmin etmək iqtidarında olan nizami ordu yaratmış, müstəqil xarici siyasətini 
təmin etmiş, milli diaspor quruculuğu sahəsində inamlı addımlar atmışdır. Ümummilli 
liderin milli müstəqillik ideyasının praktik surətdə \gerçəkləşdirilməsinə xidmət edən ən 
böyük addımı isə Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modelinin formalaşdırılması 
olmuşdur. Böyük müdrikliklə əsaslandırılmış bu inkişaf modeli spesifikliyi ilə fərqlən-
məklə, demokratik dəyərləri özündə maksimum ehtiva edən milli inkişaf prioritetlərini 
müəyyənləşdirmişdir. Məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan cəmi 20 il müddətində 
inanılmaz inkişaf yolu keçərək bir sıra Qərb dövlətlərinin onilliklər ərzində zərrə-zərrə 
əldə etdiyi iqtisadi tərəqqiyə nail olmuş, demokratikləşmə, vətəndaş cəmiyyəti 
quruculuğu, insan hüquq və azadlıqlarının təminatı sahəsində müəyyən uğurlar əldə 
etmişdir. Demokratiyanın davamlı milli inkişaf baxımından qaçılmazlığı və müstəsna 
əhəmiyyət daşıması fikri ictimaiyyət tərəfindən də birmənalı qəbul olunmuşdur.  

70 il inzibati-amirlik sistemində yaşamış, milli ideallardan uzaqlaşdırılmış, iqti-
sadiyyatı səmərəsiz, köhnə texnologiya və infrastruktur üzərində qurulmuş bir res-
publikanın qısa müddətdə qazandığı nailiyyətlərin miqyası Azərbaycanla genişmiqyaslı 
əməkdaşlığa maraq göstərən beynəlxalq təşkilatlarda, habelə aparıcı Qərb dövlətlərində 
də heyrət doğurur. Respublikamızın iqtisadi yüksəliş, demokratikləşmə və modernləşmə 
sahəsində həlledici nailiyyətlərə imza atmasını şərtləndirən amillər təbii olaraq siyasi və 
elmi-fəlsəfi çevrələrdə də geniş diskussiya mövzusuna çevrilmişdir. 

Dünya şöhrətli ictimai-siyasi xadim, ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın rəyinə 
əsaslanmaqla gerçəkləşdirdiyi müdrik və uzaqgörən siyasəti XXI əsrin başlanğıcında 
                                                 
1 www.president.az Азярбайъан Республикасы Президентинин «Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин ийирминъи 
илдюнцмц щаггында» 2011-ъи ил 21 йанвар тарихли сярянъамы  
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layiqincə davam etdirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın müstəqil 
dövlət kimi bölgədə və dünyada layiqli yerini tapmasını, regional liderliyini təmin 
etmişdir. Sürətli intibah yolunda olan, qarşıya qoyduğu hədəflərə inamla yetişən, bütün 
sahələrdə yeniləşən respublikamız beynəlxalq aləmdə mövqelərini ildən-ilə 
möhkəmləndirir. Azərbaycan nəinki problemlərinin həllinə nail olur, hətta ümumregion 
əhəmiyyətli qlobal layihələri daxili imkanları hesabına gerçəkləşdirir. Aparıcı dünya 
dövlətləri Cənubi Qafqazın tərəqqi və yüksəlişini Azərbaycandan kənarda görmür, res-
publikamızın mövqeyi ilə tam hesablaşırlar. Ölkəmiz düşünülmüş neft strategiyası ilə 
ümumən Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayan strateji əhəmiyyətli döv-
lətə çevrilir. Müstəqil daxili və xarici siyasət yeridən ölkə rəhbərliyi milli maraqları 
layiqincə müdafiə edir.  

2003-cü ilin 31 oktyabrında keçirilmiş andiçmə mərasimində «Azərbaycanı qüdrətli 
dövlətə çevirmək üçün, ən başlıcası, ölkədə Heydər Əliyevin siyasəti davam 
etdirilməlidir. Bu gün yüksək kürsüdən çıxış edərkən mən Azərbaycan xalqına söz 
verirəm ki, bu siyasətə sadiq qalacağam, heç vaxt bu yoldan dönməyəcəyəm!» - deyən 
dövlət başçısı ötən müddətdə verdiyi bütün vədlərə sadiqlik nümayiş etdirmiş, hər bir 
vətəndaşın həyatında kardinal dəyişikliklərlə müşayiət olunan iqtisadi islahatların 
müəllifinə çevrilmişdir. Sosialyönümlü mahiyyət daşıyan bu iqtisadi strategiya inkişaf 
prosesində yeni keyfiyyət göstəricilərinin əldə olunması, qeyri-neft sektorunun inkişafı 
yolu ilə regionların tarazlı və davamlı inkişafının sürətləndirilməsi, əhalinin sosial rifah 
halının daha da yaxşılaşdırılması, faydalı məşğulluğunun təmin edilməsi, yeni iş 
yerlərinin açılması üçün milli sahibkarlığın hərtərəfli dəstəklənməsi kimi vacib məsələləri 
özündə ehtiva etmişdir. 

Yeni neft strategiyasının uğurla davam etdirilməsi, Azərbaycanın xarici sərmayələr 
üçün cəlbediciliyinin qorunması, milli iqtisadiyyatın müxtəlif sferalarına yönələn sərma-
yələrin qeyri-neft sektoruna, regionların inkişafına doğru istiqamətləndirilməsi, «qara 
qızıl»dan əldə olunan gəlirlərin respublikada güclü insan kapitalının formalaşdırılması 
məqsədinə yönəldilməsi iqtisadi siyasətin əsas prioritetləri kimi diqqəti çəkmişdir. Bunun 
nəticəsidir ki, ötən 8 ildə müstəqil Azərbaycan iqtisadi cəhətdən möhkəmlənmiş, 
qüdrətlənmiş, sosial-iqtisadi yüksəliş, ilk növbədə, insanların gündəlik həyatında özünü 
daha qabarıq büruzə vermişdir. 

Müstəqilliyin Azərbaycana nə verdiyini ölkəmizin ötən illərdə əldə etdiyi sosial-
iqtisadi uğurlar bir daha təsdiqləyir. Bu gün regionda ikinci elə bir dövlət tapmaq çətindir 
ki, ümumi daxili məhsulun artım tempinə görə dünyada öncül mövqeyini qoruyub sax-
lasın, qısa müddətdə dövlət büdcəsinin vəsaitlərini 12 dəfədən çox artırsın. Azərbaycan 
qlobal böhranın hökm sürdüyü son 3 ildə strateji valyuta ehtiyatlarını 30 milyarddan çox 
artırmışdır. Ölkənin gəlirlərinin sürətli artımı ilə əlaqədar may ayında Milli Məclisdə 
dövlət büdcəsinə yenidən baxılmış, ilk dəfə olaraq Azərbaycanın dövlət büdcəsi 20 
milyard ABŞ dollarını ötmüşdür. 

«Mən hər bir azərbaycanlının Prezidenti olacağam» deyən cənab İlham Əliyev son 8 
illik fəaliyyətində bu vədinə sadiqliyini dəfələrlə əməli işi ilə sübuta yetirmişdir. Xalqın 
xoş gününə, rahat yaşayışına çalışan dövlət rəhbəri ən çətin və qayğılı günlərdə də 
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insanların yanında olmuş, onlara diqqət və qayğısını, köməyini, sevgisini əsirgəməmişdir. 
Xalqla birbaşa təmasa üstünlük verərək yerlərdə sıravi vətənlaşlarla görüşüb, onlarla 
səmimi söhbətləşərək problemlərinin həlli istiqamətində çevik qərarlar qəbul etmişdir. 
Cənab İlham Əliyevin xaraktercə sadə və səmimi, praktik siyasətçi olması onun sıravi və-
təndaşlarla təmaslarında bir daha üzə çıxmışdır. Dövlət başçısı bütün müdrik rəhbərlərə 
xas qabiliyyətlə hər kəslə dil tapmağa, dövlət məmurları ilə sadə vətəndaşlar arasındakı 
psixoloji səddi aradan götürməyə də nail olmuşdur. Bütün bunlar isə dövlət rəhbərinə 
xalqın böyük rəğbətini, inamını qazandırmış, böyük layihələri qısa zamanda gerçək-
ləşdirmək imkanı yaratmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin həyata keçməmiş arzularını 
praktik şəkildə gerçəkləşdirməklə xalqa rəhbərlik missiyasının öhdəsindən layiqincə gəl-
mişdir.  

Cənab İlham Əliyevin dövlət idarəçiliyində qazandığı uğurların bir mühüm səbəbi 
də var: dövlət başçısı insan və şəxsiyyət amilini ucaltmaqla, hər bir vətəndaşın 
maraqlarının dövlət üçün üstün olduğunu nümayiş etdirir. Ölkədə həyata keçirilən sosial 
infrastruktur layihələri də Azərbaycan insanının firavan həyat tərzinin təmini məqsədinə 
xidmət edir. Ölkənin iqtisadi uğurlarını hər bir vətəndaş öz gündəlik həyatında, 
məişətində hiss edir. Bu gün ikinci elə bir dövlət tapmaq çətindir ki, son 8 ildə dövlət 
büdcəsi 10 dəfə, hərbi xərcləri 20 dəfə, valyuta ehtiyatları 20 dəfə artsın. Azərbaycanda 
ötən dövrdə maaş və pensiyalar da orta hesabla 5-6 dəfə artmış, yoxsulluq 5 dəfə azalaraq 
49 faizdən 9 faizə enmiş, 1 milyona yaxın yeni iş yeri açılmışdır. Bütövlükdə milli iqtisa-
diyyat 3 dəfə, büdcə xərcləri 12 dəfə, hərbi xərclər təxminən 20 dəfə, valyuta ehtiyatları 
18 dəfə artmışdır1.  

Azərbaycan isə bunlarla yanaşı, həm də regionların sosial-iqtisadi inkişafına xidmət 
edən mühüm dövlət proqramlarını, fərman və sərəncamları uğurla icra etmiş, həyata keçi-
rilən sosial infrastruktur layihələri nəticəsində bölgələrin siması dəyişmişdir. «Azər-
baycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü haqqında» 
sərəncamda müstəqilliyin möhtəşəm uğurları sırasında Azərbaycan son illərdəki dinamik 
inkişafına da xüsusi yer ayrılmışdır: «Keçid dövrünü başa vuran respublikamız bu gün 
özünün uzunmüddətli inkişaf strategiyasının istiqamətlərini müəyyən edən bir ölkədir. 
Azərbaycan dünya miqyasında iqtisadi artım sürətinə görə ön sıralarda gedərək islahatçı 
ölkə kimi tanınır. Respublikamızda neft və qeyri-neft sektorlarının yüksəlişi, çoxşaxəli 
iqtisadiyyatın ahəngdar inkişafı təmin olunmuşdur. Ümumi daxili məhsul, büdcə və 
valyuta ehtiyatları ildən-ilə artmaqdadır. Güclü sahibkarlar sinfi və orta təbəqə yaranır. 
Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi təmin olunmuşdur. Yeni infrastruktur formalaşır, 
beynəlxalq aeroportlar istismara verilir, minlərlə kilometr yol və müasir körpülər salınır. 
Mühüm sosial əhəmiyyətə malik obyekt olan Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri istismara 
verilmişdir. Tarixi İpək Yolunun bərpası ilə bağlı Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və yeni 
limanın tikilməsi kimi irimiqyaslı strateji layihələr gerçəkləşdirilir»2. 
                                                 
1 www.az-stat.gov.az 
2 www.president.az Азярбайъан Республикасы Президентинин «Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин ийирминъи 
илдюнцмц щаггында» 2011-ъи ил 21 йанвар тарихли сярянъамы  
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Çətin və şərəfli mübarizə yolunun məntiqi yekunu olaraq 20 əvvəl dövlət müs-

təqilliyinə qovuşmuş Azərbaycanın ötən illərdə əldə etdiyi böyük uğurlar da məhz elmi 
təməl üzərində həyata keçirilən siyasətə əsaslanır. Azərbaycanın gələcəyini təbii re-
surslara bağlamayan ölkə rəhbərliyi neft-qaz gəlirlərinin insan kapitalına çevrilməsi 
yönümündə məqsədyönlü və ardıcıl siyasət yürüdür. İnnovativ yeniliklərin idarəçilikdə 
tətbiqi, informasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi, elektron hökumətin forma-
laşdırılması bu siyasətin əsas mahiyyətini təşkil edir.    

Şübhəsiz, hər hansı islahatı uğurla həyata keçirmək, səmərəli nəticələr əldə etmək 
üçün ilk növbədə onun qanunverici bazasını formalaşdırmaq lazımdır. Bu baxımdan 
Prezident İlham Əliyevin son illərdə imzaladığı «Azərbaycan elmində islahatların aparıl-
ması ilə bağlı Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında», «Azərbaycan Respublika-
sında 2009-2005-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə 
bağlı Dövlət Proqramı»nın təsdiq edilməsi haqqında», «Elmin İnkişafına Yardım Fondu-
nun yaradılması haqqında» və digər sərəncamlar elm sahəsində yeni dövrün tələbi ilə 
səsləşən islahatların aparılmasını təmin etmişdir.  

Azərbaycanın innovasiyalı inkişafına keçidin zəruriliyi insan kapitalının 
gerçəkləşdirilməsinə, insanların potensial imkanlarının səmərəli realizəsinə əsaslanan 
elmi strategiyanın tətbiqini şərtləndirir. Qlobal rəqabət şəraitində respublikanın elmi po-
tensialının davamlı şəkildə yüksəldilməsi, gənc, yaradıcı, yüksək səviyyəli intellektual 
insanların istedadından maksimum istifadə edilməsi dövlətin innovasiyalı inkişafının tə-
mini baxımından son dərəcə zəruridir. Sevindirici haldır ki, respublikamız son illərdə 
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı sahəsində uğurlu nəticələr əldə 
edir. 2010-cu ildə Azərbaycanda İKT üzrə 32,1 faiz artımın olması da bu sahənin uğurlu 
inkişaf perspektivlərinin olduğunu göstərir1. Fəqət, respublikamız əldə olunan nəticələrlə 
kifayətlənmir, nanotexnologiyaların, kosmik sənayenin inkişafı üçün məqsədyönlü 
tədbirlər həyata keçirir. Şübhəsiz, nisbətən yeni olan bu sahələrin inkişaf istiqamətlərinin 
düzgün müəyyənləşdirilməsi fundamental və tətbiqi elmlərin qarşısında mühüm vəzifələr 
kimi dayanır.  

Gənclərin intellektual yüksəlişinə sərmayə qoyulması, onların fərdi keyfiyyət və 
qabiliyyətlərinin inkişafı, nanotexnologiyaları dərindən mənimsəmiş yeni menecerlər 
sinfinin yaradılması, intellektin milli inkişafda prioritet amili kimi müəyyənləşdirilməsi 
də hazırda milli elm qarşısında dayanan əsas vəzifələrdən biridir. Cənab İlham Əliyev də 
çıxışlarında daim vurğulayır ki, iqtisadi resursların insan kapitalının inkişafına yönəldil-
məsi yolu ilə formalaşan yeni təfəkkürlü intellektual elita ölkənin perspektiv inkişafının 
əsas lokomotivi – aparıcı qüvvəsi kimi çıxış edəcəkdir. Məhz bu hədəfin reallaşdırılması 
məqsədilə son illərdə gənclərin xarici ölkələrdə ali təhsil almasına imkan yaradan mühüm 
dövlət proqramları, sərəncamlar imzalanmışdır.  

Prezident İlham Əliyevin 21 yanvar 2011-ci il tarixli «Azərbaycan Respublikasının 
dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü haqqında» Sərəncamında da qeyd 

                                                 
1 www.azerbaijan-news.az 
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edilir ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində əldə olunan nailiyyətlər 
bu gün informasiya cəmiyyətinin qurulması üçün möhkəm zəmin yaradır. «Təhsil, 
səhiyyə, mədəniyyət və sosial həyatda qazanılan müvəffəqiyyətlərin miqyasının parlaq 
göstəricisi tikilən yüzlərlə məktəb, yaranan tibb müəssisələri, yeniləşən mədəniyyət 
ocaqları, muzeylər, parklar, qurulan idman kompleksləri və olimpiya mərkəzləridir1« - 
deyə sərəncamda vurğulanır.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında respublikada hazırda 
idarəetmə tamamilə yeni prinsip və metodlar üzərində qurulur. Məhz bu cür demokratik 
tranzit prosesi ölkədə dövlətçilik ənənələrinin daha da möhkəmlənməsini, siyasi-intellek-
tual elita ilə xalqın möhkəm mənəvi bağlılığını təmin edir. Sabitləşmədən mo-
dernləşməyə aparan bu yol eyni zamanda cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin mənafelərini 
daha etibarlı müdafiəsi, ictimai qüvvələrin tarazlığının qorunub saxlanılması, cəmiyyətə 
xas mülki, demokratik, özünüidarə meyillərini adekvat realizə etmək imkanlarını 
genişləndirir.   
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И.M.Гусейнова 

ПЕРЕДОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ 

РЕЗЮМЕ 

В статье исследуется стратегия развития Азербайджанской Республики, заложенная 
общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Отмечается, что модель государственного 
строительства и развития избранная Г.Алиевым является одной из самых передовых в мире. 
Стремительное экономическое развитие страны, осуществление крупных энергетических 
проектов, укрепление её позиций в международных организациях является лишним подтверж-
дением правильности стратегического курса развития страны. Достойным продолжателем этой 
стратегии является нынешний Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, в период 
руководства которого Азербайджанская Республика поднялась на качественно новый этап своего 
развития. 

İ.M.Huseynova 

THE ADVANCED STRATEGY OF DEVELOPMENT ON INDEPENDENCE 
STRENGTHENING 

SUMMARY 

In article strategy of development of the Azerbaijan Republic is investigated, put in pawn by the 
national leader there is some by H.Aliyev. It is noticed, that the model of the state building and 
development selected H.Aliyev is one of the front lines in the world. Prompt economic development of 
the country, realisation of large power projects, strengthening of its positions in the international 
organisations is superfluous acknowledgement of correctness of a strategic course of development of the 
country. The worthy continuer of this strategy is the present President of the Azerbaijan Republic Ilham 
Aliyev in which management the Azerbaijan Republic has risen on qualitatively new stage of the 
development. 

Ачар сюзляр: дювлят, лидер, президент, республика, халг 
Key words: the state, the leader, the president, republic, the people 
Ключевые слова: государство, лидер, президент, республика, народ 
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MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN BEYNƏL-
XALQ ALƏMDƏ TANIDILMASINDA HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN ROLU 

Nailə Rəhimbəyli1 

Azərbaycan dünya sivilizasiyasının qədim mərkəzlərindən biridir. Bu torpaqlaq 
özündə minilliklərdən bu günümüzə çatan izlərini qoruyub saxlamışdır. Azərbaycan xalqı 
öz tarixi, maddi-mədəni abidələri, zəngin ədəbiyyatı, incəsənəti və musiqi mədəniy-
yətiylə hər zaman qürur duyur.  

Bu gün Azərbaycan Respublikası bütün sahələrdə olduğu kimi mədəniyyətin 
tərəqqisi sahəsində də əsaslı naliyyətlər əldə etmişdir. 20 ildir ki dinamik inkişafı ilə 
dünyanın lider ölkələri sırasında olan Azərbaycan öz uğurlarını mədəniyyət və musiqi 
diliylə çatdırır. Çünki artıq 20 ildir ki Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq mədəni irsiylə 
və zəngin musiqisiylə dünyanın diqqətini cəlb edir, beynəlxalq münasibətlərin platforma-
sının yaranmasında stratiqrafik arena funksiyasını doğru və planlı şəkildə yerinə yetirir. 

Ölkəmizin dünyada tanıdılmasında, xalqımızın mənəvi dəyərlərinin qorunub inkişaf 
etdirilməsində, eləcə də mədəni irsimizin gələcək nəsillərə çatdırılması istiqamətində 
həyata keçirilən davamlı tədbirlər bunu bir daha təsdiq edir. 

İllər öncə Ümummilli lider Heydər Əliyevin milli – mənəvi dəyərlərimizə, 
bütövlükdə ədəbiyyatımıza, mədəniyyətimizə göstərdiyi qayğı müstəqil Azərbaycanın 
mənəvi həyatında əsaslı yüksəlişə səbəb oldu. Zamanında mili mədəni sərvətimizin 
inkişafı və təbligi istiqamətində aparılan işlərin bu gün bəhrəsi göz qabağındadı. Və bu 
ənənələr artıq altı ildir ki, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən davam etdirilir. Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoş məramlı səfiri, Milli 
Məclisinin deputatı Mehriban Əliyevanın Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında, 
dünyada təbliğində əvəzsiz xidmətləri vardır. Azərbaycanın birinci xanımı ölkəmizdə 
müntəzəm olaraq keçirilən müxtəlif beynəlxalq mədəniyyət tədbirlərinin və festival-
larının təşkilində mühüm rol oynayır. 2004-cü ildən YUNESKO nun xoş məramlı səfiri 
seçilən Mehriban xanım Əliyeva fəaliyyəti dövründə musiqi irsini qorumaq və bununla 
beynəlxalq dialoqun təşkilində masştablı və qərarlı addımlar atmışdır. Fondun dəstəyi ilə 
bərpa olunan tarixi və dini abidələr, eyni zamanda, yeni qurulan mədəniyyət ocaqları, 
muzeylər, mərkəzlər mədəniyyətimizin inkişafına yonəldilən ciddi adımlardı.  

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış və Azərbaycanın həqiqətlərini dünyaya 
çatdırmaq istiqamətində aparılan işlər nəticəsində nəşr olunmuş yüzlərlə kitablar, foto və 
videoalbomlardır. Bu, Fondun dəstəyi ilə keçirilən və zəngin mədəni və tarixi irsimizin 
təbliğinə yönələn beynəlxalq simpoziumlar, festivallar, dünyanın müxtəlif ölkələrində 
keçirilən rəsm və xalça üzrə sərgilər,konfranslardır. Bu kimi mütamadi şəkildə keçirilən 
tədbirlər inçəsənət xadimlərinin yaradıcılıq imkanlarının, mədəniyyətin inkişafı üçün 
yaradılan əlverişli şəraitin bariz nümunəsidir.  

                                                 
Nailə Rasim qızı Rəhimbəyli – S.ü.f.d. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi  
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Ümumiyyətlə, dövlət inkişaf proqramı ilə yanaşı mədəniyyətin inkişafı Heydər 
Əliyev Fondunun fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindəndir. Təsadüfi deyil ki Bakıda 
müasir incəsənət Muzeyinin yaranması ideyası da Məhz Heydər Əliyev Fondu ilə, 
Fondun Prezidenti Mehriban xanımın adı ilə bağlıdı. Muzeydə təqdim olunan zəngin 
ekspozisiyanın orijinal məzmun təcəssümü, bədii fikrin qeyri ənənəvi texnologiya diliylə 
çatdırılması qədim köklərə əsaslanan mili-mədəni varlığımızdan xəbər verir. 

Beynəlxalq muğam festivalı və muğam ifaçılarının müsabiqəsi, M.Rastropoviç 
adına, eləcə də D.Şostakoviçin və Bülbülün yubileylərinə həsr edilmiş beynəlxalq 
festivallar, Qəbələ musiqi festivalı, aşıqların beynəlxalq festivalı kimi tədbirlər məhz 
Mehriban Əliyevanın yaxından dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir. Azərbaycanın birinci 
xanımının təşəbbüsü ilə Bakıda Beynəlxalq Muğam Teatrı, açıq səma altında “Qala” 
arxeoloji-etnoqrafik kompleksi yaradılmışdır. 

Şərq fəlsəfəsinin, şərq xalqlarının dünyagörüşünün ifadəçisi olan muğam əsrlərdən 
bəri cilalanaraq bu günə gəlib çatmışdır və muğamın 2003-sü ildə dövrümüzün ən böyük 
nailiyyəti YUNESKO tərəfindən bəşəriyyətin ən möhtəşəm sənət abidələri siyahısına 
daxil edilməsidir. Dövlət səviyyəsində muğamla bağlı hər bir layihənin həyata keçiril-
məsi bu sənətin bütün dünya miqyasında təbliğində və yaşadılaraq gələcək nəsillərə 
ötürülməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Muğam sənətini qoruyub yaşatmaq, yad 
ünsürlərdən qorumaq hər bir Azərbaycanlının müqəddəs vəzifəsi və borcudur. Yadda 
saxlamalıyıq ki, muğam təkcə Azərbaycan xalqının yox, əslində Azərbaycan xalqının 
dünyaya bəxş etdiyi bir mənəvi sərvətdir. Çünki Muğam dünya musiqisinin beşiyi və 
əcdadıdır. 

2009-çu ildə isə bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs nümunələri siyahısına daxil 
edilən Azərbayçanın digər iki möhteşem sənət nümunəsi- Aşıq sənəti və Novruz bayramı 
oldu. Aşıq sənəti və Novruz bayramı əsirlərcə cilalanıb təkmilləşən zəngin ən-ənəyə 
malikdirlər. Əsirlər keçdikcə nəsildən-nəslə ötürülərək bu günümüzə gəlib çıxan aşıq 
sənəti xalqın ruhunu, zövqünü oxşayır, dövrün ictimai siyasi həyatını və ruhi dünyasını 
özündə əks etdirir. Aşıq sənətinin, aşıq poeziyasının qədim kökləri şifahi xalq 
ədəbiyyatına və xalq yaradıcılığına, xalqın bədii özfəaliyyətinə gedib çıxır. 

Azərbaycanın ən qədim dekorativ-tətbiqi sənət novlərindən biridiri də xalça 
sənətidir. Azərbaycan həmişə yüksək mədəniyyət ocağı olmusdur. Bu torpaqda istehsal 
olunmuş xalça və xalça məmulatı bir çox tarixi əsərlərdə, klassik ədəbiyyatda və şifahi 
xalq ədəbiyyatında dəfələrlə heyranlıqla xatırlanmışdır. Beləliklə «Azərbaycan xalçası» 
sənəti 2010-cu ildə 15-18 noyabr tarixlərdə Keniya Respublikasının Nayrobi şəhərində 
keçirilən YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin V 
sesiyasında YUNESKO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ 
siyahısına daxil edilib. Bu hadisə xalça sənətinin Azərbaycan mədəni irsinin ən qədim 
nümunələrindən biri kimi beynəlxalq səviyyədə təsdiqidir. 

Bununla, Azərbaycanın qədim və zəngin mədəniyyəti milli çərçivədən beynəlxalq 
səviyyəyə çıxıb, ümumdünya mədəniyyətin bir parçası olmuşdur. Bu uğur və 
nailiyyətlərdə Heydər Əliyev Fondunun çoxşaxəli və yorulmaz fəaliyyətini əks etdirir. 
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«Biz-azərbaycanlılar fəxr edirik ki, xalqımızın Heydər Əliyev kimi qəhrəmanı 
vardır və onun unudulmaz xatirəsi önündə bu gün bir daha baş əyirik», - söyləyən Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın  müasir tariximizin hər bir səhifəsində 
dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin silinməz imzasıyla həyata keçirilən layihələri, 
azərbaycançılıq ideyasını təbligində misilsiz və əvəzolunmaz rolu var. Mehriban xanım 
Əliyeva Azərbaycan xalqının milli-mədəni sərvətini, bu gün dünyanın yaxın və uzaq 
meridianlarında Azərbaycanın mədəni simasının yüksəlməsində, mədəniyyətimizin 
zəngin xəzinəsinin nadir incilərini gələcək nəsillərə geniş və məlumatlı şəkildə töhfə edir.  

Azərbaycan möhkəm addımlarla irəliləyən, beynəlxalq birliyin nüfuzlu bir üzvü 
kimi etibarlı mövqeyini gündən-günə təmin etməkdə olan ölkədir. Ölkəmizin tarixi, 
mədəniyyəti güvənli əllərdədir! 

N.R.Rahimbeyova 
ROLE OF FUND OF GAY GIFT OF ALIEV IN DAYS OF INDEPENDENCE ON 

PROPAGATION OF THE AZERBAIJAN CULTURE ON INTERNATIONAL SCENE 

SUMMARY 

In article activity of fund of Heydar Aliyev on propagation of a heritage of the Azerbaijan culture in 
the world is considered. The special role of the president of fund, the ambassador of good will of 
UNESCO, the deputy of Parliament of the Azerbaijan Republic, the first lady of country Mehriban 
Aliyeva on development of international contacts of fund and popularisation of a rich heritage of the 
Azerbaijan people in the field of material and spiritual culture in the world is marked. 

Н.Р.Рагимбекова 

РОЛЬ ФОНДА ГЕЙДАРА АЛИЕВА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ ПО ПРОПАГАНДЕ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассматривается деятельность фонда Гейдара Алиева по пропаганде наследия 
азербайджанской культуры в мире. Отмечается особая роль президента фонда, посла доброй воли 
ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутата Парламента Азербайджанской Республики, первой леди страны 
Мехрибан Алиевой по развитию международных связей фонда и популяризации богатого 
наследия азербайджанского народа в  области материальной и духовной культуры в мире. 

Ачар сюзляр: фонд, юлкя, бейнялхалг ялагяляр, ирс, мядяниййят 
Keywords: fund, the country, international contacts, a heritage, culture 
Ключевые слова: фонд, страна, международные связи, наследие, культура 
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TARİXİ VARİSLİK 

Namiq Əliyev1 

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycan özünün dövlət müstəqilliyini 
bərpa edə bildi. 1918-1920-ci illərdə mövcud oimuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
ideyaları davam etdirilərək həmin tarixi varislik üzərində yeni, müstəqil, suveren 
Azərbaycan dövləti yaradıldı. Bu tarixi varislik prosesinə qiymət verən Umummilli 
Lider, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyev deyirdi: "Əsrin sonunda 
öz müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan Respublikası Xalq Cümhuriyyətinin varisi 
olaraq Üzeyir Hacıbəyovun və Əhməd Cavadın yaratdıqları dövlət himnini, Xalq 
Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağını və gerbini bərpa elədi. Bu dövlətçilik atributları bu 
gün də hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün olduqca əzizdir... Bu dövlət, bu quruluş 1918-
ci ildə yaranmış ilk Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Bütün dövlət onun varisidir, bütün 
respublika onun varisidir, bütün xalq onun varisidir"  

Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1993-2003-cü illərdə 
respublikanın ictimai-siyasi və mədəni həyatının bütün sahələrində köklü dəyişikliklər 
baş verdi. 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” imzalanmaqla Azərbaycanın neft strategiya-
sının əsas konturları müəyyən edildi.Bir il sonra isə yeni Konstitusiya qəbul edildi ki, bu 
da ölkənin demokratikləşməsi prosesində, inkişaf etmiş müasir dünyaya inteqrasiyada 
yeni mərhələnin əsasını qoydu. 

Ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsinə və hərbi sahənin inkişafına 
yönəlmiş hüquqi sənədlər qəbul edildi. Bu gün Azərbaycan Ordusuna ayrılan vəsait 
Ermənistanın dövlət büdcəsindən çoxdur.  

Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində 
yeni mərhələnin əsası qoyuldu. İlham Əliyev andiçmə mərasimində "Mən hər bir 
Azərbaycan vətəndaşının Prezidenti olacağam. Mən Azərbaycan üçün yaxşı Prezident 
olacağam" vədini sonrakı fəaliyyəti ilə təsdiqlədi. Ölkə iqtisadiyyatının daha da 
gücləndirilməsi, regionların balanslı inkişafı və orada yaşayan əhalinin paytaxta axınının 
qarşısının alınması, yeni infrastrukturun yaradılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlən-
dirilməsi üçün kompleks tədbirlər həyata keçirildi. Prezidentin 2003-cü il noyabrın 24-də 
imzaladığı "Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbir-
ləri haqqında" fərmanı və 2004-cü il fevralın 11-də təsdiqlədiyi Azərbaycan Respublika-
sının regionlarının sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramında qarşıya qoyulan 
bütün məsələlər yerinə yetirildi. Azərbaycanın hər bir bölgəsində yerli xüsusiyyətlər 
nəzərə alınmaqla həyata keçirilən tədbirlər müsbət nəticələr verdi və ölkənin sosial-
iqtisadi inkişafını təmin edən dövlət proqramlarının qəbul edilməsindən ötən qısa vaxt 
ərzində görülən işlər bölgələrin dirçəlməsinə gətirib çıxardı.Artıq paytaxtla əyalət 
şəhərləri arasında fərqlər aradan qalxmaq üzrədir. 
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2002-ci ildən tikintisinə başlanan "Bakı-Tbilisi-Ceyhan" əsas ixrac neft boru 
kəmərinin 2006-cı ildə istismara verilməsi ölkəmizin iqtisadi qüdrətini daha da artırdı. 
2006-cı il iyulun 13-də əsas ixrac neft kəmərinin təntənəli açılış mərasimində Prezident 
İlham Əliyev deyirdi: "Bu gün tarixi bir gündür. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri 
istismara verilir və bu tarixi günü biz birlikdə Ceyhan terminalında qeyd edirik. 
Həqiqətən, bütün bu işlər, nəhəng layihələr məhz 1994-cü ildə başlanmışdır. "Əsrin 
müqaviləsi"nin imzalanması ilə Azərbaycanda böyük neft siyasəti başlanmışdır. 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlamış yeni neft strategiyası öz 
imkanlarından istifadə edib bizi qarşıda duran bütün məqsədlərə çatdırdı". Təkcə ötən bir 
ildəki uğurlarımıza nəzər salsaq müstəqil Azərbaycanın necə ləyaqətli bir varis olduğunu 
aydın görə bilərik.2010-cu ildə Bakıda böyük gəmiqayırma zavodunun və Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanının tikintisi başlanıb. Bu layihələr bölgədə gedən əməkdaşlıq 
proseslərinə çox güclü təkan verəcək, Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafına çox 
müsbət təsir göstərəcək və ölkəmizin inkişafına xidmət edəcək.Prezidentin dediyi kimi 
“bu layihələr böyük maliyyə vəsaiti tələb edən layihələrdir. Ancaq iqtisadi vəziyyətimiz 
imkan verir ki, biz bu layihələri öz gücümüzlə, öz pulumuzla icra edək.” 2010-cu ildə 
Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin tikintisi başa çatdı. İqtisadiyyatımızın aparıcı sahəsi olan 
neft-qaz sektorunda da böyük uğurlar əldə edildi. Ölkəmizdə 51 milyon ton neft, 27 
milyard kubmetr qaz hasil olundu. Azərbaucan dünyanın enerji təhlükəsizliyi məsələlə-
rinin həlli üçün öz töhfəsini vedi. Azərbaycan dövləti çox etibarlı tərəfdaş imici qazanıb 
və bizim neft-qaz resurslarımız ölkəmizi, ölkə iqtisadiyyatını, eyni zamanda, beynəlxalq 
mövqelərimizi də gücləndirib. 2010-cu ildə Azərbaycanda böyük qaz yatağı kəşf edildi. 
“Ümid” adlı bu yataqAzərbaycan neftçiləri tərəfindən kəşf olundu və bu yataq ölkənin 
enerji potensialına böyük dəstək verəcək. 

Əgər 2003-cü ildə yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı 49 faiz idisə, artıq bu 
rəqəm cari ildə 9 faizə kimi azalıb. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanda uğurlu iqtisadi 
inkişaf, iqtisadi islahatlar ilk növbədə, insanların yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşmasına 
xidmət edir. 

2010-cu ildə ölkə qarşısında duran bütün vəzifələr şərəflə yerinə yetirildi. İqtisadiy-
yatımız təxminən 5 faiz, əhalinin pul gəlirləri 12 faiz artdı, inflyasiya cəmi 5,7 faiz təşkil 
etdı. Ölkəmizə 15 milyard dollar sərmayə qoyuldu, valyuta ehtiyatlarımız 20 milyard 
dollardan 29 milyard dollara qalxdı. 2011-ci ilin sonuna isə bu rəqəmin 40 milyard 
dolları keçəcəyi gözlənilir. Cari ilin büdcəsi isə 20 milyard dollara qaldırılıb. 

Tarazlaşdırılmış xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan sivil dünyanın siyasi 
xəritəsində geostrateji mövqeyini möhkəmləndirib, qlobal məkanda cərəyan edən 
proseslərin istiqamətverici subyektinə çevrilməyə nail olub. Yeni dünya düzənində 
aparıcı güc mərkəzləri arasında gedən mübarizənin mahiyyətinə uyğun xarici siyasət 
yeridən müstəqil Azərbaycan Cənubi Qafqazın lokomotiv dövlətinə çevrilib, ölkəmizin 
regionda gerçəkləşdirilən bütün transmilli layihələrdə iştirakı təmin olunub. 

2011-ci ildə qazandığımız ən böyük uğur isə Avropanın mötəbər musiqi yarışması 
olan “Eurovision”da qələbə çalmağımız oldu.Bu hadisə bütün dünyaya göstərdi ki, 
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Azərbaycan təkcə neft ölkəsi deyil, o həm də bəşər mədəniyyətinə yeni töhfələr vermək 
iqtidarındadır.  

Ачар сюзляр: нефт, юлкя, мядяниййят, республика, ялагяляр 
Keywords: oil, the country, culture, republic, communications 
Ключевые слова: нефть, страна, культура, республика, связи 
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MÜSTƏQİL AZƏRBAYCANDA APARILAN TƏHSİL İSLAHATLARI 

Elvira Kərimova1 

1991-ci ilin 18 oktyabrında  Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra ölkəmizdə 
həm milli dövlətçilik, həm də sosial-iqtisadi və mədəni quruculuq sahəsində əsaslı 
islahatlar aparılmışdır.  

1993-cü ildə hakimiyyətə qayıtmış Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində  təhsil 
dövlətin üstün inkişaf etdirilmış sahəsinə çevrildi.  

Heydər Əliyev milli təhsilimizin başlıca məqsədlərini şərh edərkən deyirdi:  «İndi 
bizim milli təhsilimizin məqsədi yeni nəslə, uşaqlara təhsil verib onları gələcəyə 
hazırlamaqdır. Amma bununla yanaşı ən böyük məqsədi azərbaycan vətəndaşı 
hazırlamaqdır, müstəqil Azərbaycan cəmiyyətinin ləyaqətli üzvünü hazırlamaqdır.  

Hər bir insan gərək eyni zamanda vətəndaş olsun.  Müstəqil vətəndaş olsun! Sadəcə 
ona görə yox ki, Azərbaycan vətəndaşıdır. Gərək dövlətinə sadiq, ənənələrinə sadiq, 
xalqına sadiq vətəndaş olsun. Ona görədə də orta təhsil sisteminə çox ciddi fikir vermək 
lazımdır.»(1). 

XX əsrdə Azərbaycanda beynəlxalq standartlara uyğun demokratik, dünyavi təhsil 
quruculuğunu  təmin etmək məqsədilə Azərbaycan respublikasının prezidenti Heydər 
Əliyevi 1998-ci ilin martında imzaladığı «Azərbaycan Respublikası Təhsil sahəsində 
İslahatlar üzrə Dövlət Komissiyası haqqında» sərəncama əsasən qarşıdakı «Təhsil əsri» 
ndə milli təhsil quruculuğunun hüquqi normativ  bazasını təşkil edəcək iki mühüm dövlət 
sənədi-«Təhsil Konsepsiyası» və «Təhsil Sahəsində İslahatın  Dövlət Proqramı» nın 
layihələri hazırlanmışdır.   

Bu tarixi sənədlərdə ölkəmizdə ilk dəfə olaraq təhsil quruculuğu sahəsində islahatın 
aşağıdakı strateji istiqamət və prinsipləri müəyyənləşdirilmişdir: 

- müstəqil Azərbaycanın gələcəyi üçün təhsil sisteminin üstün inkişaf etdirilməli 
sahə olduğunu təsbit etməyə imkan verən etibarlı bazanın yaradılması;  

- islahatın humanitar xarakterli olması, onun təhsil alanların yaradıcı və keyfiyyətli 
fəaliyyətinin hərtərəfli açılmasına yönəlməsi, şəxsiyyətin hüquq və azadlıqlarının təmin 
edilməsi;  

- təhsil sisteminin mütənasib inkişafının təmin edilməsi; 
-mövcud ənənəvi təhsil sistemində toplanmış təcrübənin mütərəqqi cəhətlərini 

saxlamaqla müstəqil azərbaycanın strateji məqsədlərini həyata keçirməyə qadir olan 
intellektual potensialın formalaşmasında inkişaf etmiş ölkələrin hamı tərəfindən qəbul 
edilən təcrübəsindən istifadə olunması; 

- təhsil sisteminin əhatəliliyinin genişlənməsi onun keyfiyyət və rəqabətliliyinin 
yüksəldilməsi; 
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 - təhsil sisiteminin məzmunca milli dövlətçilik və milli idealogiya prinsiplərinə, 
eləcə də, beynəlxalq standartlara uyğun qurulmasının döblət təminatına keçirilməsi və s. 
(5) 

İslahat Proqramının istiqamətlərinin əsasını məhz prezidentin irəli sürdüyü 
aşağıdakı konseptual ideya və prinsiplər təşkil etmişdir: 

- təhsil sistemində hər bir yeniləşmənin inqilabi yolla deyil, təkamül yolu ilə 
həyata keçirilməsi; 

- hər şansı bir ölkənin təhsil sisteminin olduğu kimi Azərbaycanda qurulmasına 
yol verilməməsi;  

- dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin təhsil sitemləri və bu ölkələrdə aparılan təhsil 
standartları ilə yaxından tanış olunması;  

- xalqımızın təhsil ənənələlərindən hazırki dövrdə səmərəli istifadə olunması; 
- bütövlükdə milli zəminə və ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanan təhsil sisteminin 

yaradılması (4)  
Təhsil sisteminin bir çox zərərli steriotiplər məz təhsilin orta təhsil pilləsində daha 

çox kök saldığı üçün, yeni pedaqoji təfəkkürün daha çox bu istiqamətə yönəldilməsi 
zəruridir.  

Təhsil Sahəsində İslahat Komissiyasının böyük səyi nəticəsində hazırlanan və 
möhtərəm prezidentimizin 15 iyun 1999-cu il tarixli 168 saylı sərəncamı ilə təsdiq edilən 
İslahat Proqramında Azərbaycanda təhsil islahatının üç mərhələdə həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur: 

Birinci mərhələ hazırlıq mərhələsi adlanır və bir il müddətinə-1999-cu ildə 
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının Konstitusiyasında müəyyən olunmuş təhsil 
almaq hüququnu təmin edən yeni təhsil sisteminin hüquqi normativbazasının yaradılması 
nəzərdə tutulmuşdur.  

İkinci mərhələdə (2000-2003-cü illər) təhsil sahəsinin sosial-iqtisadi sabitliyini 
təmin edən təxirəsalınmaz məsələlərin həlli, həmçinin islahatın aparılması üçün kadr, 
maliyyə, maddi-texniki təminatını, yeni idarəetmə modelinin yaradılması təmin 
edilmişdir.  

Üçüncü mərhələ 2004-cü ildən sonrakı dövrdə aparılacaq islahat prosesini əhatə 
etmişdir.(2,s-2) 

Təhsil sahəsində islahatlardan bəhs edərkən Heydər Əliyev demişdir: 
«Təhsil sistemində Azərbaycanın təhsil sistemi dünya təhsil sisteminin 

standartlarına uyğunlaşdırılsın. On illərlə əldə etdiyimiz təhsil prinsipləri gözlənilməli və 
inkişaf etdirilməlidir. 

Əgər biz bu yolla gedəriksə, qısa bir zamanda Azərbaycanda təhsil sistemini dünya 
standartlarına çatdıra bilərik ». 

Heydər Əliyevin  bu konseptual göstərişlərinin və islahat proqramının 
müddəalarının yerinə yetirilməsi təhsilin məzmununda da əsaslı dəyişikliklər aparılması 
zərurətini doğururdu. 
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Bu sahədə görülən uğurlu işlərdən biri Azərbaycan təhsili tarixində  ilk dəfə olaraq 
Ümumi Orta Təhsilin  Dövlət Standartlarının və Bazis Tədris Planının  hazırlanıb 26 
aprel 1999-cu ildə Respublika höküməti tərəfindən təsdiq edilməsi olmuşdur.  

Dövlət təhsil standartları mahiyyət etibarilə mütərəqqi dünyagörüşünə malik, 
soykökünə bağlı şəxsiyyət formalaşdıran, təhsilin məzmunu və nəticələrini təmin edən 
normalar və müddəalar məcmusundan ibarətdir.   

Ümumi orta təhsilin dövlət standartları təhsilalma formalarından və təhsil 
müəssisələrinin növündən asılı olmayaraq, şagirdlərin və məz məzunların təhsil 
səviyyəsinin obyektiv qiymətləndirilməsinin əsasını təşkil edir. Bu mühüm dövlət 
sənədi şəxsiyyətin aşağıdakı hüquqlarının təmin edilməsinə imkan yaradır: 

 - ümumi orta təhsilin məzmunu və nəticələrinə verilən dövlət tələbləri haqqında 
tam və düzgün məlumatların alınması;  

- müasir ictimai tələbatlara uyğun mükəmməl və keyfiyyətli təhsil; 
- şagirdlərin təhsilalma imkanlarının müxtəlifliyi; 
-sosial-psixoloji və xüsusi pedaqoji köməyə ehtiyacı olanlara fərdi yanaşma;  
- sosial-psixoloji və fiziki sağlamlığın mühafizəsi.  

Təhsil standartı təlimin mərhələləri (ibtidai, əsas, orta) üzrə şagirdlərin və 
məzunların ümumi hazırlığının səviyyəsini dövlətin tələbi kimi müəyyənləşdirir.  

Təhsili ümumtəhsil mərhələsi hamının keçdiyi zəruri bir yoldur. Bu mərhələdə bir 
müəllimin nəzəri və təcrübi hazırlıqdan əlavə, intuitiv duyumu, peşəkarlıq həvəsi və 
ustalığı olmalıdır. Sənədlərlə, təlimatlarlaidarəetmə nə qədər kamil olsa belə, yenə də 
nəticə hər bir müəllim və şagirdin, direktor və müəllimin, təhsil şöbəsi müdiri və məktəb 
direktorunun mənəvi keyfiyyətlərindən, qarşılıqlı humanist, demokratik münasibətlərdən, 
iş bacarığı  və iş qabiliyyətlərindən asılıdır. (3) 

Məhz bu cəhəti nəzərə alan Təhsil Nazirliyi 1996-cıildən  Bakı Şəhər Baş Təhsil 
İdarəsi tərəfindən müəllimlərin, məktəb rəhbərlərinin və s. Metodik qurumların yaradıcı 
işguzarlıq fəzliyyətini artıran rəhbərlik metodlarının genişlənməsinə şərait yaratmış, 
respublika səviyyəsinə qaldırmışdır.  

1998-1999-cu tədris ili «Təhsilin humanistləşdirilməsi və uşaq hüquqları ili» elan 
olunaraq müxtəlif məzmunlu tədbirlər həyata keçirilmiş, beş mindən artıq müəllim, 
tərbiyəçi, təhsil işçisi bu yaradıcılıq müsabiqəsində iştirak etçişdir. 

Qeyd edilən dövrlərdə ümumtəhsil məktəblərinin inkişaf etdirilməsi sahəsində 
nəzərə çarpacaq dərəcədə nailiyyətlər əldə olunmuşdur.  
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E H.Karimova 

REFORMING IN EDUCATION SYSTEM AFTER THE INDEPENDENCE OF AZERBAIJAN 

SUMMARY 

In the thesis deals with the Heydar Aliyev`s taking care of education reforming in education system 
after the independence of Azerbaijan state education standarts. 

Э.Х.Керимова  

РЕФОРМЫ ПРОВОДИМЫЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В НЕЗАВИСИМОМ 
АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

РЕЗЮМЕ 

В тезисе говорится о реформах и новых стандартах в сфере образования после восстановления 
независимости Азербайджанской Республики. 

Açar sözlər: Müstəqil, milli, təhsil sistemi, ümumtəhsil məktəbləri, təhsil islahatları. 
Ключевые слова: Независимый, национальный, системы образования, общеобразователь-

ные школы, реформы в сфере образования 
Key words: independent, national, the system of education, schools providing general education, 

reforms in education 
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РЕЛИГИЯ И СВЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМА 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Гебек Гебеков1 

В современных реалиях глобализационные процессы приводят к интернаци-
онализации общественно-политической и экономической жизни, к ориентации на 
культурные стереотипы, к культурной и языковой унификации. Вместе с тем, в 
одних странах наблюдается так называемый «религиозный ренессанс», а в других 
постепенный отход от религиозного мировоззрения. Клерикализация различных 
сфер жизни на всем постсоветском пространстве актуализирует проблему 
сохранения светскости государственного образования, понимаемой нами, прежде 
всего, как секуляризированное образование.  

Напомним, что в ноябре 2010 г. Министерство образования Азербайджанской 
Республики ввело запрет на ношение хиджаба ученицами средних школ (с 
формулировкой о том, что это не является атрибутом школьной формы). Эта мера 
республиканских властей привела к серии протестов в защиту хиджаба. Они 
прошли в декабре 2010 г. и не ограничились рамками одного лишь Баку. В течение 
двух декабрьских недель акции протеста состоялись в столице Азербайджанского 
Республики (10 декабря), в Массалы (15 декабря), поселке Нардаран (18 декабря) и 
в Гяндже, втором по численности городе Азербайджанского Республики (24 
декабря). Таким образом, был жестко поставлен вопрос о соотношении светских и 
религиозных элементов в образовании [1.]. 

В настоящее время в 21 регионах РФ проводится эксперимент по препода-
ванию основ духовно-нравственной культуры. Ученики и их родители могут 
выбирать предметы по основам православной, мусульманской, иудейской, буддий-
ской культуры, или же общий курс по истории религий или основы светской этики. 
По итогам эксперимента в регионах, преподавание данного курса, скорее всего, 
получит распространение на всей территории России предположительно к 2012 г. 
Насколько будут оправданы общественным мнением подобные нововведения в 
условиях, когда имеет место усиление религиозно-политического экстремизма в 
обществе? Тем более что склонность учащейся молодежи к религиозно-террори-
стической деятельности не только не ослабевает, но и усиливается. 

В 2008 г. нами был проведен социологический опрос на территории трех 
географических зон Дагестана: равнинной, предгорной и горной. Респондентам 
были заданы вопросы по проблемам мировоззренческих конфликтов в современ-
ной государственной системе образования. В составленной анкете нашли отраже-
ние вопросы по проблемам взаимоотношений религии и светского образования. 

                                                 
Гебек Физулиевич Гебеков – кандидат исторических наук, младший научный сотрудник отдела социологии  

Учреждения Российской Академии наук Института истории, археологии и 
этнографии Дагестанского научного центра Российской Академии наук  
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По результатам обработки эмпирического материала, а также на основании 
теоретического, историко-социологического научного анализа общероссийской и 
региональной социологической, исторической, философской и педагогической 
литературы по проблемам мировоззренческих конфликтов в государственной 
системе образования автор пришел к следующим выводам: 

1. Как в городской, так и в сельской среде, чем моложе возраст и ниже 
уровень социально-образовательного статуса респондентов, тем выше степень 
положительного восприятия тенденций, связанных с отходом от принципов 
светскости образования.  

2. В светской образовательной системе современного дагестанского города и 
села имеет место относительный мировоззренческий конфликт между профес-
сорско-преподавательским составом вузовских работников, педагогами общеоб-
разовательных учебных заведений, с одной стороны, и учащейся молодежью, 
вместе с их родителями, с другой стороны. В этом конфликте преподаватели вузов 
и учителя школ в большей степени являются носителями светской идеологии, а 
учащиеся и их родители более восприимчивы к идеям реформирования 
государственного образования в соответствии с религиозными ценностями.  

3. Духовенство не ставит перед собой никаких ограничений в своих 
компетенциях, считая естественным для себя постоянно расширять зону своего 
мировоззренческого влияния. Чем больше федеральные и региональные власти 
идут на уступки представителям религии, тем больше, прямо пропорционально, 
возрастают их просьбы, в частности, направленные на нарушение светского 
характера общеобразовательной и профессиональной школы. 

4. Более половины опрошенных респондентов согласны с существующей в 
нашей стране ситуацией, когда школа отделена от церкви (69,8 %). Однако, 
несмотря на это ряд инициатив выдвигаемых религиозными деятелями по 
внесению изменений в учебный процесс светских образовательных учреждений 
находит поддержку у значительной части населения республики, но не у 
большинства. Среди них такие инициативы как, введение богословия (44,6 %) или 
отмена преподавания теории эволюции Дарвина (29,2 %). Вместе с тем, более 
половины респондентов (63,3 %) отрицательно относятся к заявлениям Духовного 
управления мусульман Дагестана и части светской интеллигенции о необходи-
мости раздельного обучения лиц противоположного пола в государственных 
учебных заведениях (школах, училищах, институтах и т. д.), функционирующих на 
территории Дагестана. 

5. В 90-е гг. ХХ в. в Российского Федерации, закладывались основы неконфес-
сионального принципа образования при изучении учащимися основ различных 
религий. В современных же условиях с попустительства высшей федеральной и 
региональной властей имеет место постепенная, несомненно, регрессивная 
тенденция смены неконфессионального принципа образования конфессиональным. 

6. В сельских районах республики в сфере образования работают относи-
тельно больше педагогов, подверженных влиянию религиозного мировоззрения в 
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сравнении с городскими учителями. Подверженность религиозному миро-
воззрению некоторых учителей общеобразовательных учебных заведений, а также 
недостаток профессионализма способны приводить к необъективности в подаче 
знаний учащимся. 

7. Учитывая современное состояние религиозного сознания сложившееся в 
Дагестане, мы считаем не приемлемым преподавание основ ислама в общеобразо-
вательных и профессиональных учебных заведениях. Нельзя игнорировать то 
немаловажное обстоятельство, что на сегодняшний день в республике 
распространены различные мусульманские течения в различных частях Дагестана. 
Опасность ситуации состоит в том, что, возможно, часть преподавателей будет 
обучать учащихся просуфийской позиции, другие преподаватели будут склонять к 
салафизму. Хотя, педагогов, которые станут открыто демонстрировать свои 
салафитские убеждения, на первоначальном этапе, вероятно, и не будут допускать 
к учебному процессу. Однако, они, скрывая свои взгляды, смогут и сами 
просочиться в общеобразовательные и профессиональные учебные заведения. 

Внутри просуфийской позиции, которой придерживается официальное 
духовенство республики, также нет единства. Кроме того, деятельность 
официального института ислама в Дагестане (ДУМД) представляется нам не 
совсем безопасной для сохранения светских основ государства. Преподаватели, 
являясь представителями различных мусульманских течений (сунниты, шииты, 
суфии и т. д.), станут обучать в духе своих собственных восприятий религиозного 
учения. Причем, учащиеся, в свою очередь, могут придерживаться религиозных 
взглядов, которые будут противоречить тому, чему их станут обучать 
преподаватели. При этих обстоятельствах свое недовольство могут выразить и 
родители обучаемых. 

Несомненно, что многие преподаватели будут культивировать идеи, согласно 
которым ислам самая правильная религия в мире, а все остальные религиозные 
учения (христианство, буддизм, иудаизм и т. д.) являются ложными. Более того, 
значительная часть учителей будут внедрять в сознание учащихся мысль о том, что 
самый лучший ислам именно в Дагестане. Тем самым, будут создаваться 
благоприятные условия не только для внутриконфессиональных мировоз-
зренческих конфликтов, но и для межконфессиональных. 

С другой стороны, не удастся избежать конфликтов и в случаях, если основам 
ислама станут обучать педагоги, придерживающиеся атеистического мировоз-
зрения. Тем более что в современном Дагестане наибольшую склонность к 
принятию религиозных ценностей демонстрирует именно молодое поколение.  

Таким образом, «золотую середину» в условиях современного Дагестана 
найти практически невозможно. Кроме того, нельзя не учитывать и то 
обстоятельство, что подобного рода проблемы могут возникнуть и в целом по 
России. Правда, в отличие от ислама в Дагестане православие более единое 
религиозное направление. Однако и в России есть люди, придерживающиеся иных 
течений христианства. 
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В силу этих и других причин, которые освещены в работе, мы считаем 
неподходящими для России, в том числе и для Дагестана, не только 
конфессиональных, но и неконфессиональных форм организации обучения 
религии в государственных образовательных учреждениях. Наиболее приемлемым 
представляется секулярный принцип образования, предполагающий исключение 
религиозной компоненты из общеобразовательной программы. 

Знакомство же с религиозным мировоззрением может происходить в рамках 
различных гуманитарных, общественных и естественных наук. К примеру, на 
занятиях по истории, мировой культуре, обществознанию, философии, биологии, 
физике и т. д. При этом современные общеобразовательные и профессиональные 
школы не должны преследовать цели формирования негативного отношения к 
религии, как это имело место в советской школе.  

Нравственным воспитанием учащихся общеобразовательных учебных 
заведений можно заниматься на уроках русской, советской и дагестанской 
литературы, «Культуры и традиций народов Дагестана», а также на классных 
часах. Причем, нравственное воспитание личности не должно базироваться 
исключительно на религиозных, светских, атеистических или на национальных 
началах.  

8. В постсоветский период было много сделано для религиозной пропаганды в 
обществе. Серьезным недостатком, по нашему мнению, является то, что не ведется 
атеистическая пропаганда. Распространение религиозных идей необходимо 
сочетать с популяризацией атеистического, научного мировоззрения, чтобы не 
допустить перекосов ни в одну, ни в другую сторону. Поэтому в современных 
условиях органы государственной власти должны принять экстренные меры по 
пропаганде в обществе научного мировоззрения, в том числе через 
государственную систему образования. Кроме того, назрела необходимость ввода 
учебной дисциплины по основам сексуального поведения, этики и психологии 
семейной жизни. 
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СТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И РЕСПУБЛИКИ УКРАИНА 

Сона Гурбанова1  

В условиях глобализации и новых вызовов современного мира всё более 
значительной становится роль региональных организаций в процессах обеспечения 
стабильности и безопасности, защиты национальных интересов. К тому же, в 
рамках региональной организации у любого государства больше возможностей 
решать свои задачи, нежели на глобальном уровне. В процессе интеграции новых 
независимых государств в мировую экономическую систему они учитывают свои 
национальные и исторические особенности, ресурсные потенциалы и экономиче-
ские возможности. Трудно переоценить те преимущества, которые являются 
продуктом совместной деятельности связанных общностью государств. Открываю-
тся новые возможности более эффективного торгово-экономического сотрудниче-
ства, а, с точки зрения политики, выступление блоком всегда было плодотворнее. 
Объединяясь, государства легче и эффективнее могут противостоять вызовам 
глобализации. 

Региональные интеграционные процессы постепенно вовлекают в свою 
орбиту государства бывшего СССР, способствуют, с одной стороны, их вхождение  
в мировую экономику, с другой – ведут к усилению влияния мировых и 
региональных геополитических и геоэкономических центров на этом пространстве. 

Каждая страна, в т.ч. и Азербайджанская Республика, исходя из ведения 
своего места и роли в этом многообразном спектре интеграционных направлений, 
путей вхождения в глобальное общество, стремится выбрать для себя оптимальные 
варианты и в соответствии с этим осуществляет поиск союзников. Процессы 
разноуровневой интеграции все более становятся реальностью, что оказывает 
положительное влияние на развитие двусторонних отношений Азербайджанской 
Республики и Республики Украина. 

Азербайджанская Республика всегда придавала важное значение отношениям 
партнёрства, сотрудничества с Украиной. Она является одной из республик связи с 
которой, следствием ряда исторических причин, сложились давно и всегда 
затрагивали важнейшие сферы жизнедеятельности двух народов. Украина заинте-
ресована в возможности общей разработки нефтяных и газовых месторождений, а 
также создания путей транспортировки нефти через свою территорию. Она имеет 
все возможности для обеспечения своей энергетической безопасности [15, c. 30]. 
Все проекты, приводимые в Азербайджанской Республике, создают значительные 
предпосылки для реформы украинского энергетического сектора, а также для 
реформы общего инвестиционного климата, который, в свою очередь, должен 
привести к разработке ресурсов нефти и газа на Украине.  

                                                 
Sona Allahverdi qızı Qurbanova – t.ü.f.d. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi 
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Уровень отношений между Азербайджанской Республикой и Украиной очень 
высок. Созданная солидная договорно-правовая база между республиками обеспе-
чивает различные сферы взаимовыгодного сотрудничества и регулирует многог-
ранные отрасли двусторонних отношений. Однако, как заявил президент 
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев: «Существуют резервы, которые 
должны быть задействованы. Отношения должны активизироваться, диверсифи-
цироваться» [12, с. 3]. 

Развитие азербайджано-украинских отношений были обусловлены политиче-
скими и экономическими интересами. Заинтересованность Азербайджанской 
Республикой и Украины в интеграции в цивилизованное сообщество в качестве 
активных участников всех интеграционных процессов отвечает их стратегическим 
интересам. 

Азербайджанская Республика, как и Украина, стремится интегрироваться в 
западную экономику и заимствовать социально-политические ценности Запада. 
Однако, сближение с Западом не было одним направлением их интеграции в миро-
вое сообщество. Для них появлялась возможность интеграции в рамках различных 
региональных объединений. За годы независимости на постсоветском пространстве 
были созданы ряд региональных объединений, основанных на общности 
исторического прошлого стран, близости в экономическом, культурном и других 
отношениях. Тесной является координация внешнеполитических усилий Азербайд-
жанской Республикой и Украины на многосторонней основе в рамках Содружества 
Независимых Государств, Организации Черноморского Экономического Содруже-
ства, Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ. 

Образование Содружества Независимых Государства было первой попыткой 
создания интеграционного регионального объединения, в которой участвовали обе 
республики. Создание этого регионального объединения – результат понимания 
необходимости продолжить взаимодействия с целью оптимального сохранения на 
переходном этапе экономического, технологического и инфраструктурного 
потенциала государств постсоветского пространства. В этом регионе сосредото-
чены 10%  мирового промышленного потенциала и 25% базовых видов природных 
ресурсов [10, с. 40]. 

Азербайджанская Республика и Украина активно сотрудничают в рамках 
СНГ, поддерживают, выступают с одних позиций при рассмотрении проблемы 
сепаратизма, у них общие взгляды на территориальную целостность, миролюбивая 
внешняя политика и т.д. В нагорно-карабахском конфликте Украина всегда 
поддерживала позиции сохранения территориальной целостности Азербайджан-
ской Республики. Позиция Украины относительно конфликта в Нагорно-Карабах-
ском регионе Азербайджанской Республики остается неизменной: всегда высту-
пать за его скорейшее урегулирование на основе общепризнанных норм и принци-
пов международного права, суверенитета, территориальной целостности, неруши-
мости международно-признанных границ государств и выполнения соответствую-
щих резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ. 
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В свою очередь Азербайджан также поддерживает Украину на междуна-
родном уровне. К примеру, поддержка Азербайджанской Республики на сессии 
ООН в подписании документа «О признании трагедии голодомора на Украине в 
1932-1933 гг.», вызванной действиями тоталитарного режима. Азербайджанские 
депутаты ПАСЕ подписались под украинским обращением к странам большой 
восьмерки с просьбой выполнить свои обязательства в связи с Чернобыльской 
катастрофой и т.д. [2, с. 2]. 

В межреспубликанских экономических связях Азербайджанской Республики 
второе место занимает Украина. Около 30% всех ввозимых грузов из других 
районов СНГ в республику приходится на долю Украины. В 2006 году 
внешнеторговых связях между Азербайджанской Республикой и Украиной импорт 
составил 317.512,3 тыс. долларов, экспорт 38.403,6 тыс. долларов [1, с. 115]. 

При принятии многочисленных официальных документов в рамках СНГ 
позиции Азербайджанской Республики и Украины полностью совпадают. Так, при 
принятии «Положения об Исполнительном совете СНГ» в Ялте 8 октября 1999 года 
[5, ст.655], «Положения об Экономическом Совете СНГ» [7, ст. 53, 54] мнения  
республик совпали. Аналогичные позиции Азербайджанской Республики и Украи-
ны были выражены и при принятии «Соглашения о создании зоны свободной 
торговли», подписанного в Ялте 8 октября 1999 года [6, ст. 771]. «Соглашения о 
порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемеща-
емых между государствами-участниками» [8, с. 53], «Решения о создании Антитер-
рористического центра государств-участников Содружества Независимых Государ-
ств» [9, ст. 58] и т.д.  

Предполагалось, что создание крепкого  экономического объединения  СНГ 
станет неотъемлемой частью мировой хозяйственной инфраструктуры XXI века, но 
это не произошло, результаты её практической деятельности очень  низки. 
Сложность построения единого пространства СНГ обусловлена многими 
причинами, в том числе разным уровнем экономического развития государств-
участников, различиями в правовых системах, слабостью органов СНГ. Большим 
препятствием для интеграции – разные уровни развития и степень рыночных 
преобразований. Это объединение функционирует на старых политико-идеологиче-
ских механизмах, что настораживает государства Содружества. 

Каждое государство самостоятельно, исходя из приоритетов внутреннего 
развития и международных обязательств, определяет форму и масштабы участия в 
Содружестве, в работе его органов с тем, чтобы максимально использовать его для 
укрепления своих геополитических и экономических позиций. Заинтересованность 
в развитии связей и углублении общих для СНГ интеграционных процессов у стран 
Содружества неодинакова. Азербайджанская и Украинская Республики отдают 
большое предпочтение тем странам, с которыми их объединяет общие внешне-
политические ориентиры, которые видят своё будущее в Европе, произошла 
интеграция в рамках ГУАМ ряда государств пространства СНГ. 
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Основа межгосударственного консультативного союза была заложена в 
Страсбурге. 10 октября 1997 года президенты Азербайджанской Республики, 
Грузии, Украины и Республика Молдовы во время саммита Совета Европы в 
Страсбурге провели встречу, на которой речь шла о создании политико-консуль-
тативного форума ГУАМ. Основные причины объединения были формирование 
новых внешнеполитических ориентаций, поиски новых, более эффективных путей 
сотрудничества, которые в наибольшей мере отвечали бы национальным 
интересам, стремление государств воспользоваться преимуществами своего выго-
дного географического расположения, особенно, когда дело касается формирова-
ния новых транзитных транспортно-энергетических маршрутов. 

Совпадение политических и экономических интересов Азербайджанской 
Республики и Украины особенно проявляется в деятельности ГУАМ. Это нашло 
отражение в «Конвенции о взаимопомощи в вопросах консульств стран-участников 
ГУУАМ», принятой 7 июня 2001 года в Ялте, о «Нью-Йоркском меморандуме 
Президентов Азербайджанской Республики, Грузии, Республики Молдова, 
Республики Узбекистан и Украины» от 6 сентября 2000 года [3, с. 141]. Эти 
решения придали многоуровневый характер сотрудничеству. 

Участие Украины в ГУАМ весьма существенно, учитывая, что это одно из 
больших государств в Европе, как по территории, так и по численности населения, 
она необходима для реализации крупных Евразийских и Европейских проектов. 
Азербайджанская Республика играет в системе ГУАМ ключевую роль в качестве 
экспортера нефти и составляет конкуренцию российским нефтяным корпорациям 
на мировом рынке, значительно усиливающуюся с прокладкой и вводом в действие 
нефтепроводов в обход территории РФ.  

В стратегическом партнёрстве государств этого альянса, координация 
торгово-экономического сотрудничества в рамках ГУАМ позволяет обрести 
постоянных потребителей нефти и удобный маршрут для её экспорта, а Украине, 
Грузии, Молдове – получить доступ к альтернативным  источникам энергоресурсов 
и стать важным звеном в их транзите. С каждым годом увеличивается размер 
товарооборота стран ГУАМ, в 2006 году он достиг 2,5 млрд. долларов [4, с. 2]. 

Чёткая позиция ГУАМ по замороженным конфликтам отражена во всех 
документах этой региональной организации. В 2007 году было принято решение о 
включении вопроса о конфликтах в повестку  61-й сессии Генеральной ассамблеи 
ООН [11, л. 3]. 

Азербайджанская Республика и Украина – инициаторы создания ГУАМ, 
добиваются дальнейшего развития и организационного укрепления этой 
организации. ГУАМ становится новой геополитической реальностью в Европе, и 
новые перемены, очевидно, в интересах Азербайджанскй Республики и Украины. 

Другим интеграционным объединением, в котором участвуют Азербайджан-
ская Республика и Украина, является Организация Черноморского экономического 
сотрудничества. ОЧЭС была создана как результат радикальных изменений в 
Европе, вызванных ростом взаимозависимости между странами. Эта организация 
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зародилась 25 июня 1992 года в Стамбуле. В её состав входят 12 стран: 
Азербайджанская Республика, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, 
Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина. 

ОЧЭС объединяет пространство с населением более 300 млн. человек. Это – 
первая региональная организация в Черноморском районе, образованная после 
распада Советского Союза и характеризующая определенной спецификой. Эта 
организация, которая объединяет с одной стороны государства – членов Евросоюза 
или НАТО, а с другой, - страны постсоветского пространства. Это придает 
определенный оттенок работе этой организации. 

Стратегия развития ОЧЭС была определена на саммитах, состоявшихся в 
июне 1995 года в Бухаресте и июне 1998 года в Ялте. В Ялте был принят Устав 
организации. Организация действует в соответствии с постановленными задачами, 
главными из которых являются расширение экономического сотрудничества, 
укрепление диалога между странами-участницами, защита безопасности и 
стабильности в регионе, а также поддержка стран, перешедших к свободной 
рыночной экономике.  

Расширение сотрудничества Азербайджанской Республики со странами-
членами этой организации, в т.ч. и Украиной, имеет большое значение с точки 
зрения укрепления безопасности и экономического роста в регионе. 

Азербайджанская Республика использует ОЧЭС как трибуну для разоблачения 
агрессии Армении. Балканские страны негативно относятся к проблемам 
сепаратизма и нарушения целостности границ. Это является благоприятным для 
Азербайджанской Републики. Президент Гейдар Алиев 30 июня 1995 года на 
Бухарестском саммите подчеркнул важность использования миротворческого 
потенциала ОЧЭС в урегулировании конфликтов между странами, входящими в 
организацию. В своём выступлении он отметил важность расширения и развития 
интеграционных процессов для стабилизации политической обстановки и 
экономического возрождения регионов [14, с. 279].  

Когда министр иностранных дел Армении на Стамбульском саммите глав 
государств-участниц ОЧЭС 25 июня 2007 года попытался сфальсифицировать 
факты, связанные с нагорно-карабахским конфликтом Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев внёс ясность в измышления армянского министра: «Мы 
никогда не смиримся с оккупацией наших земель». И напомнил, что «все страны с 
уважением относятся к территориальной целостности Азербайджана» [13, л. 2]. 

Как и в других международных организациях, Украина и Азербайджан 
поддерживают друг друга в реализации экономических проектов путём исполь-
зования возможностей ОЧЭС, вносят свой вклад в превращение этой междуна-
родной организации в полноправного субъекта международных отношений, 
принимают участие в работе делового совета ОЧЭС (неправительственная 
организация), Черноморского банка торговли и развития, парламентской Ассам-
блеи, Международного центра черноморских исследований и др. 
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Азербайджанская Республика и Украина одинаково заинтересованы в 
развитии межгосударственных отношений во всех ключевых сферах. Объединив 
наши усилия для развития, складывающегося континентального единства, можно 
рассчитывать на осуществление целого комплекса евразийских коммуникационных 
проектов. Обе республики участвуют в таких региональных объединениях как 
СНГ, ОЧЭС, ГУАМ, в рамках которых вырабатываются общие политические и 
экономические интересы, а также механизмы сотрудничества. Ещё рано говорить о 
трансформации этих региональных организаций в сильные международные 
организации. Однако, посредством этих организаций есть возможность для 
расширения торгово-экономических, социальных связей, возрождения Великого 
Шелкового пути. 
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AZƏRBAYCAN VƏ UKRAYNA RESPUBLİKALARININ REGİONAL 
ƏMƏKDAŞLIĞININ TƏŞƏKKÜLÜ 

XÜLASƏ 

Müəllif faktiki materiallar əsasında qloballaşma şəraitində Azərbaycan və Ukrayna Respublikala-
rının MDB, GUAM və s. regional təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlığını göstərir. 

S.A.Gurbanova 

THE FORMATION REGIONAL INTEGRATION OF AZERBAIJAN REPUBLIC  
AND REPUBLIC UKRAINE 

SUMMARY 

The article shows how Azerbaijan, appearing from diversified spectrum of integration trend, by the 
way of entrance to the globalizing world system tries to find out optimal variants and according to it, 
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select allies for itself and realizes it. The author investigates character and key stages of relations between 
Azerbaijan Republic and Republic  of Ukraine on the eve of globalization. 

Ачар сюзляр: реэионал ямякдашлыг, республика, Украйна, Азярбайъан 
Keywords: regional cooperation, republics, Ukraine, Azerbaijan 
Ключевые слова: региональное сотрудничество, республики, Украина, Азербайджан 
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AZƏRBAYCAN HƏMKARLAR İTTİFAQLARI MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ 
(STRUKTUR DƏYİŞİKLİKLƏRİ) 

Vəkil Həsənov1 

1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sessiyasında 
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı” qəbul 
edildi. Beləliklə, Azərbaycanın 1920-ci ildə hərbi təcavüz nəticəsində ləğv edilmiş dövlət 
müstəqilliyi yenidən bərpa edildi. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin varisi kimi öz fəaliyyətini davam etdirməyə başladı. 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ictimai həyatın bütün sahələrində 
dəyişikliklər edilməsi zərurəti meydana çıxdı. Həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətində də 
dəyişikliklər edilməsi, islahatlar keçirilməsi vacib idi. Lakin həmkarlar ittifaqlarının 
işinin yeni dövrün tələblərinə uyğun quruması işi ləng həyata keçirilirdi. Xüsusilə, bazar 
iqtisadiyyatına keçilməsi xətti götürülsə də, həmkarlar ittifaqlarının işində yeni vəziyyətlə 
əlaqədar ciddi dəyişikliklər nəzərə çarpmırdı. Həmkarlar ittifaqları sovet sistemindəki iş 
formasına uyğun olaraq yuxarıdan göstəriş gözləyirdi. 

1992-ci il fevralın 7-də “Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində həmkarlar ittifaq-
larının hüquqlarının təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası prezidentinin 
fərmanı imzalandı (1). Fərmanda hökümətə, nazirlik, müəssisə və idarələrin rəhbərlərinə  
“qüvvədə olan qanunvericiliyə və beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən qəbul edilmiş 
normalarına uyğun surətdə həmkarlar ittifaqlarının hüquqlarına ciddi əməl olunmasına və 
onların fəaliyyətinin hər vasitə ilə təmin edilməsinə xüsusi diqqət yetirilməsinə” dair 
xüsusi bənd olsa da, həmkarlar ittifaqlarının işində heç bir əsaslı dəyişiklik baş vermədi. 
Həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətində durğunluq, gözləmə mövqeyi hakim idi. Buna 
baxmayaraq cəmiyyətdə baş verən siyasi oyanış, demokratikləşmə ab-havası yerlərdə 
həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətində islahatlar aparılması ilə bağlı təşəbbüslərin, 
müzakirələrin genişlənməsinə təkan verdi. 

1992-ci ilin iyulunda Respublika sahə komitələrindən Avtomobil Nəqliyyatı və 
Şosse yolları işçiləri Həmkarlar ittifaqları Respublika komitəsi, Aviasiya işçiləri Həmkar-
lar İttifaqları Federasiyası, Rabitə İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi, 
Elektrik Stansiyaları və Elektrotexnika  Sənayesi Fəhlələri Həmkarlar İttifaqı Respublika 
Komitəsi, Metallurgiya Sənayesi Əməkçiləri Həmkarlar İttifaqı Mərkəzi Komitəsi və 
Kooperativ və digər formalı Azad Sahibkarlar Müəssisələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqı 
Respublika Komitəsi - “6-lar ittifaqı” birlikdə təşkilat komitəsi yaratdılar. Təşkilat 
Komitəsi həmkarlar ittifaqlarının işini yeni müstəqillik dövrünə uyğun yenidən qurmaq 
üçün fəaliyyətə başladı. Bu məqsədlə təşkilat komitəsi Azərbaycan Həmkarlar ittifaqları 
Konfederasiyası yaratmaq məqsədilə bütün sahə həmkarlar ittifaqları Respublika 
Komitələrinə müraciət qəbul etdi. 1992-ci ilin dekabr ayında AHİŞ-in III plenumunda 
AHİŞ sədrinin və müavinlərinin istefası qəbul edilmiş, 1993-cü il yanvarın 15-dən AHİŞ 

                                                 
Vəkil Səfiyar oğlu Həsənov – t.e.ü.d. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun böyük elmi işçisi 



 440 

katibliyinin səlahiyyətlərinə xitam verilməsi qərara alınmışdı. Bu plenumun qərarına 
uyğun olaraq 1993-cu il fevralın 5-də Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının növbədənkənar 
XIX qurultayı keçirildi. Qurultayın işində 31 sahə həmkarlar ittifaqı respublika 
komitəsindən, Naxçıvan Muxtar Respublikasından iki qurumdan və birbaşa AHİŞ-in 
tərkibində daxil olan iki ilk təşkilatdan seçilmiş nümayəndələr iştirak edirdi (2). 

Qurultay iştirakçılarının yekdil qərarına əsasən AHİŞ buraxılmış, yeni qurum-
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası yaradılmışdır. Qurultayda “Azərbay-
can Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının yaradılması haqqında Bəyannamə” qəbul 
edildi. Bəyannamədə qeyd edilirdi ki, “Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası 
(AHİK) Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurasının hüquqi varisidir” və “Konfederasiya 
sosial-iqtisadi və hüquqi məsələlərin geniş miqyası üzrə zəhmetkeşlərin məqsəd və 
vəzifələrini tanıyan respublika sahə həmkarlar ittifaqlarının qüvvələrini birləşdirməyi və 
fəaliyyətini əlaqələndirməyi, müqavilə və sazişlərin bağlanması zamanı dövlət səviy-
yəsində ümumi tələb və fəaliyyətlərin razilaşdırılmasını özünün başlıca vəzifəsi hesab 
edir” (3). 

AHİK yaranarkən onun tərkibinə 26 sahə respublika həmkarlar ittifaqı daxil 
olmuşdu. Bundan əlavə AHİK-in tərkibində “Ülfət” qəzetinin redaksiyası, 14 sanatoriya 
və sağlamlıq ocaqlarını özündə birləşdirən “Kurort” səhmdar Cəmiyyəti, “ Turizm və 
ekskursiyalar üzrə Respublika Şurası ”, Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Aka-
demiyası və 16 idman cəmiyyəti, sağlamlıq idman klublarını özündə birləşdirən 
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları idman Təşkilatları Assosiasiyası birləşmişdi (4).  

Azərbaycan Həmkarlar ittifaqlarının XIX qurultayında AHİK-in Nizamnaməsi 
təsdiq olundu. Nizamnamədə göstərildi ki, “Konfederasiya qeyri-siyasi təşkilatdır. 
Azərbaycan Respublikasının  dövlət və təsərrüfat orqanlarından və siyasi sisteminin digər 
vəsilələrindən asılı deyil, eyni zamanda üzv təşkilatların mənafeyi naminə fəhlə 
hərəkatları, siyasi partiyalar, ictimai təşkilatlarla əməkdaşlıq edir”. (5) 

Nizamnamədə qeyd edilirdi ki, Konfederasiyanın ali orqanı qurultaydır və Məclis 
tərəfindən beş ildə bir dəfədən gec olmayaraq çağrılır. Qurultaylararası dövrdə Konfede-
rasiyanın ali orqanı bütün üzv təşkilatların birbaşa və bərabər sayda nümayəndə 
göndərilməsi prinsipi üzrə yaradılan Məclis sayılır. İcraiyyə komitəsi Məclisin 
iclaslararası dövründə Konfederasiyanın icraiyyə - sərəncam orqanıdır. 

1993-cü il aprelin 2-də keçirilmiş AHİK-in ikinci Məclisində AHİK-in XIX 
qurultayında qəbul edilmiş Nizamnamə əlavə və düzəlişlərlə birlikdə təsdiq olundu. 
Məclisdə AHİK-in yeni strukturu təsdiq olundu. AHİŞ-in aparatında 144,5 ştat vahidi var 
idisə, AHİK yaradılandan sonra 80 ştat vahidi ixtisar olunmuşdu (6). Bu isə işgüzar və 
mobil bir idarəetmə aparatı yaratmağa imkan verdi. Eyni zamanda bir çox sahələrdə 
fəaliyyət istiqamətləri sahə həmkarlar ittifaqlarının ixtiyarına keçmişdi. 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının işləyib hazırladığı layihə 
əsasında həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətini tənzimləyən “Həmkarlar ittifaqları haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının 24 fevral 1994-cü il tarixli Qanunu qəbul edilmişdi. 
Bu qanunun qəbulu həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsində əhəmiyyətli 
rol oynadı. 
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AHİK-in 1994-cü il sentyabrın 27-də keçirilən III Məclisinin “AHİK-in Nizam-
naməsinə dəyişikliklər, həmkarlar ittifaqlarının strukturunun və maliyyə məsələlərinin 
təkmilləşdirilməsi haqqında” qərarında deyilirdi ki, hazırda konfederasiyaya üzv  olan 
təşkilatların strukturu keçmiş ümumittifaq həmkarlar ittifaqları şurası tərəfindən 
müəyyənləşdirilmişdir və sahə həmkarlar ittifaqlarında eyni xarakter daşıyır. Konfedera-
siya isə onların fəaliyyətini canlandırmaq, yeniləşdirmək və günün tələblərinə cavab 
verən təşkilat kimi formalaşdırmaq üçün ona üzv olan təşkilatların həvalə etdiyi 
səlahiyyətlərdən kənara çıxa bilmir”. Bütün bunları nəzərə alaraq AHİK-in III Məclisi 
həmkarlar ittifaqı qruplarından imtina edilməsi, sex, büro həmkarlar ittifaqı komitələrinin 
(ilk təşkilat səlahiyyətlərinə malik olanlar istisna olmaqla) ləğv edilməsi və oraya hər bir 
təşkilatın təmsilçisinin təyin edilməsi haqqında qərar qəbul etmişdi (7). AHİK-in III 
Məclisinin tövsiyyələrinə uyğun olaraq bir neçə uyğun sahə, o cümlədən Maşınqayırma 
və Cihazqayırma İşçilərinin, Metalurgiya Sənayesi Zəhmətkeşlərinin, Radio Elektron 
Sənayesi İşçilərinin, Ağır Maşınqayırma İşçilərinin və Avtomobil və Kənd Təsərrüfatı 
İşçilərinin Həmkarlar İttifaqı Komitələri təşəbbüs göstərərək Metal İşçiləri Hİ 
Federasiyasını, Balıq Təsərrüfatı İşçiləri, Quşçuluq və Taxılçılıq sahələri, Sanatoriya-
Kurort və Turizm Sistemi İşçiləri Həmkarlar İttifaqları və Ticarət, İctimai İaşə və İstehlak 
Kooperasiyası İşçiləri birləşərək “Xidmət-İş” Federasiyasını təşkil etmişlər.  

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının strukturunun formalaşmasında AHİK-in 1998-
ci il fevralın 5-6-da keçirilmiş I qurultayı mühüm əhəmiyyət kəsb etdi. Qurultayda 
AHİK-in Nizamnaməsi (yeni redaksiyada) qedul edildi. Qurultayda həmçinin “AHİK-in 
fəaliyyətinin əsas istiqamətləri ” haqqında məsələ müzakirə edilmiş və müvafiq qərar 
qəbul edilmişdi. Qərarda deyilirdi: “Həmkarlar ittifaqları ictimai təşkilat kimi özlərinin 
fəaliyyətində dövlət və təsərüfat orqanlarından, siyasi partiyalardan,ictimai təşkilatlardan 
asılı olmayıb onlara hesabat vermirlər və onların nəzarəti altında deyirdilər. Bununla 
yanaşı, dövlət hakimyyəti və qanunvericiliyi orqanlarında zəhemtkeşlərin əmək hüquqla-
rının, sosial-iqtisadi mənafelərinin müdafiəsi sahəsində həmkarlar ittifaqlarının mövqe-
yinin müdafiəsi sahəsində həmkarlar ittifaqlarının mövqeyini və fəaliyyətini müdafiə 
edən deputat, blokları ilə, ictimai hərəkatlarla əməkdaşlıq edirlər” (8).  

2001-ci il dekabrın 29-da AHİK-in I qurultayından sonra keçirilmiş IV Məclisində 
“AHİK-in I qurultayının qərarlarının yerinə yetirilməsinin vəziyyəti haqqında” məsələ 
müzakirə edilmişdi. Məsələnin müzakirəsi nəticəsində qəbul edilmiş qərarda qeyd 
olunmuşdu ki, “transmilli kompaniyalarda, özəl və birgə müəssisələrdə işçilərin sosial-
iqtisadi mənafelərinin müdafiəsinin daha təsirli təşkili üçün həmkarlar ittifaqı təşkilat-
larının yaradılması əsas vəzifə hesab edilsin.” (9) Məclisdə AHİK-in üzv təşkilatlarının 
strukturunda bəzi dəyişikliklər edildi. Balıq Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı, 
Sanatoriya-Kurort və Turizm sistemi İşçiləri Həmkarlar İttifaqı, Taxıl Məhsulları səna-
yesi İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı, Metallurgiya Sənayesi Zəhmetkeşləri Həmkarlar 
İttifaqı və Quşçuluq Sənayesi İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı müvafiq Həmkarlar İttifaqı 
Federasiyalarının tərkibinə daxil olduqlarından AHİK-in üzvlüyündən çıxarıldılar (9). 

AHİK-in V Məclisində (2002-ci il noyabrın 1-i) yeni yaradılmış Bələdiyyə 
Qulluqçuları Həmkarlar İttifaqı və Təbii Sərvətlər və Ekologiya İşçiləri Həmkarlar 
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İttifaqının AHİK-in üzvlüyünə qəbul edilməsi barədə qərar qəbul edilmişdi (10). 
Bələdiyyə Qulluqçuları Həmkarlar İttifaqı 2002-ci il fevralın 27-də təsis edilmişdi. Təbii 
sərvətlər və Ekologiya İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi 2002-ci il 
sentyabrın 26-da Meşə sahələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqı, hidrometeorologiya İşçiləri 
Müstəqil Həmkarlar İttifaqı, Geologiya və Xəritəçəkmə İşçiləri Həmkarlar İttifaqı 
Respublika Komitələrinin birləşməsi nəticəsində yaranmışdı. 

2003-ci il fevralın 5-6-da keçirilmiş Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının II qurultayı  
həmkarlar ittifaqlarının cəmiyyətdə rolunun artdığını nümayiş etdirdi. Qurultaydan sonra 
AHİK-in 2003-cu il dekabrın 29-da keçirilmiş II Məclisində Metropoliten İşçiləri 
Həmkarlar ittifaqı Birliyi AHİK-ə üzv qəbul edilmişdi (11). Metropoliten İşçiləri 
Həmkarlar ittifaqı Birliyi 2003-cü il mayın 1-də Dəmiryolçuların Müstəqil Həmkarlar 
İttifaqı Respublika Komitəsinin tərkibindən çıxaraq müstəqil təşkilat kimi fəaliyyətə 
başlamışdı. 

Müstəqillik illərində keçirilmiş AHİK-in III qurultayı da (5-6 fevral 2008-ci il) 
həmkarlar ittifaqlarının möhkəmlənməsində mühüm mərhələ oldu. Qurultayda digər 
məsələlərlə yanaşı “AHİK-in Nizamnaməsində dəyişiklik və əlavələr haqqında” və 
“AHİK-in fəaliyyətinin əsas istiqamətləri haqqında” məsələ müzakirə edildi. “2008-
2013-cü illər üçün AHİK-in fəaliyyətinin əsas istiqamətləri”ndə göstərilirdi ki, həmkarlar 
ittifaqlarının strukturlarının təkmiləşdirilməsi, təşkilatı birliyinin təminatı, işdə paralel-
liyin və təkrarçılığın aradan qaldırılması, yeni üzvlərin cəlb edilməsi bundan sonra da 
AHİK-in qarşısında duran prioritet məsələlərdən olacaqdır (12). 

AHİK-in 2009-cu il dekabrın 28-də keçirilmiş II Məclisində “ Respublikada 
həmkarlar ittifaqı hərəkatının inkişaf meylləri, problemləri və vəzifələri haqqında” 
məsələ müzakirə edildi. Bu məsələ ilə bağlı Məclisin qəbul etdiyi qərarda göstərildi ki, 
“hazırki şəraitdə respublika həmkarlar ittifaqı hərəkatının inkişafında müsbət meyllərdən 
biri onun strukturunun müasir tələblərə uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi, fəallarının və 
üzvlərinin təşkilatı birliyinin möhkəmləndirilməsidir” (13). 

Məclisdə Qaz Təchizatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin Neft və 
Qaz Sənayesi İşçiləri Həmkarlar İttifaqları Respublika Komitəsi ilə birləşməsi ilə 
əlaqədar Qaz Təchizatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi AHİK-in 
üzvlüyündən çıxarıldı. 

Məclisdə qeyd olunmuşdu ki, son 4 ildə 451 yeni həmkarlar ittifaqı təşkilatı təsis 
olunub. Son 2 ildə isə mülkiyyət münasibətlərindən asılı olmayaraq 200-dən yuxarı 
müəssisə və təşkilatda yeni həmkarlar ittifaqları yaradılmışdır. Nəticədə respublikada 
xarici sərmayəli, birgə və özəl müəssisələrdə yaradılan həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının 
sayı 3462-yə, üzvlərinin sayı isə 143532 nəfərə çatmışdır (13). 

2010-cu il dekabrın 30-da AHİK-in III Məclisində “Əməkçi miqrantların sosial-
iqtisadi problemlərinin həllində həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının vəzifələri haqqında” 
məruzə dinlənilərək qərar qəbul edilmişdi. Bu məsələ ilə əlaqədar AHİK-in nəzdində 
ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən “İnsan Alveri və Məcburi Əməyə qarşı İnformasiya və 
Resurs Mərkəzi (İRM) yaradılmış, internet saytı və “Qaynar xətt” telefonu fəaliyyət 
göstərir. 
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Məclisdə Kimya Sənayesi İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqında aparılan struktur 
dəyişikliyi və “Azərkimya” İstehsalat Birliyi Həmkarlar İttifaqının Neft və Qaz Sənayesi 
İşçiləri Həmkarlar İttifaqının xidmətinə daxil olması nəzərə alınaraq Kimya Sənayesi 
İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqının AHİK-in tərkibindən çıxarılması haqqında qərar qəbul 
edildi. (14) 

Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının strukturunda həyata keçirilən struktur dəyi-
şiklikləri müstəqillik dövründə bu təşkilatların fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasında 
əhəmiyyətli rol oynamışdır. 
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TRADE UNIONS OF AZERBAIJAN IN INDEPENDENCE YEARS (STRUCTURAL CHANGES) 

SUMMARY 

Trade unions of Azerbaijan in Independence years. The Azerbaijan Republic was happen 
substantial changes in the social political area after actieving independence Azerbaijan was defining 
suitable new directions to demand of the new time in the activities of the Trade Unions. Changes where 
has happened in the structure of the Trade Unions have been reflected. Organization accepted by 
acceptance of its regulations, meeting of arising of the Confederation of Azerbaijan Trade Unions have 
been investigation changes between facts. 
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ПРОФСОЮЗЫ АЗЕРБАЙДЖАНА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ (СТРУКТУРНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ) 

РЕЗЮМЕ 

После приобретения независимости Азербайджана в общественно-политической жизни 
Республики произошли крупные изменения. В статье нашли отражения изменения, произошедшие 
в структуре профсоюзов в годы независимости. На основе фактов исследованы вопросы создания 
Конфедерации профсоюзов, принятие его устава, организационные изменения принятые 
меджлисом данной организации. 
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Ключевые слова: Азербайджан республика, организация, профессиональные союзы, деятельность 
Key words: Azerbaijan, republic, organizatoin, trade-union, activity 
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MƏDƏNİ İRSİMİZ CÜMHURİYYƏT VƏ RESPUBLİKA İLLƏRİNDƏ 

Fariz Xəlilli1 

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Sayca 
üçüncü respublika olsa da ənənələri baxımından cümhuriyyətin davamçısıdır, müstəqil-
liyin bərpası ilə meydana gəlmişdir.  

Azərbaycanın mədəni irsinin öyrənilməsi, qorunması və yayılması üçün 
cümhuriyyətin az müddətdə başladığı işlər respublikamızın 20 ilində daha mükəmməl 
səviyyədə təmin olunmuşdur. Bu işlər yeni muzeylərin qurulması, mədəniyyət 
abidələrinin qorunması, dövlət atributlarının təqdimatı məsələsində daha aydın görünür. 

Azərbaycanın ilk muzeyi məhz Cümhuriyyət dövründə yaradılmışdır. Belə ki, 7 
dekabr 1919-cu ildə Parlamentin 104-cü iclasından sonra Parlament nəzdində 
Azərbaycan Milli Muzeyinin açılışı olmuşdur. Sədr parlament üzvlərinə müraciətlə 
demişdir: “Cənab əfəndilər! İclasdan sonra bugünkü təntənəli və mübarək günümüzdən 
başqa xeyli əhəmiyyətli bir müəssisə güşad etmək istəyirik, o da Azərbaycan milli 
muzeyidir. Möhtərəm üzvlər və həmçinin burada olan azərbaycanlıların oraya təşrif 
gətirmələrini rica edirəm”. O zaman Parlamentin nəzdində kiçik bir muzey guşəsi kimi 
yaradılsa da bu muzey 2011-ci ildə Azərbaycanın ən böyük Muzeyidir. Tədricən 
zənginləşən Muzey ilk böyük elmi ekspozisiyasını 1956-cı ildə açmışdır. Ümummilli 
Lider Azərbaycan SSR-nin rəhbəri olarkən 1972-ci ildə ekspozisiya təkmilləşdirilmiş, 
1980-ci ildə yenidən qurulmuşdur. Prezident İlham Əliyev bu muzeyə xüsusi diqqət 
ayırmış, əsaslı təmir və bərpadan sonra Hacı Zeyəlabdin Tağıyevin əsrarəngiz sarayında 
2007-ci ildə Muzeyin yeni ekspozisiyasını açmışdır. Prezident İlham Əliyev Muzeyin 
xatirə kitabına ürək sözlərini yazmışdır: “Tarix Muzeyi əsaslı təmirdən sonra öz 
fəaliyyətini davam etdirir. Muzeyin ekspozisiyası Azərbaycan tarixinin nə qədər qədim 
və zəngin olduğunu göstərir. Muzeyin bütün avadanlığı dünya standartlarına uyğundur. 
Muzeyin binası və daxili tərtibatı Azərbaycanın milli sərvətidir…”. 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin əsas atributları mədəni irs nümunələri kimi 
Azərbaycan Respublikası tərəfindən mühafizə edilmiş və qəbul olunmuşdur. Məhəmməd 
Əmin Rəsulzadə Parlamentdə çıxışı zamanı “... O zaman bu üç rəngli bayrağı burada 
əllərimizdə titrədərək yüksəltdiyimiz zamanda bir ümid bəsləyərək deyirdik ki, bir dəfə 
yüksələn bayraq bir daha enməz. Bunu suqaqlarda bu gün elani-şadmani edən xalqla 
bərabər bütün dünya göstərir ki, bir dəfə yüksələn Azərbaycan bayrağı bir daha aşağı 
enməz” – demişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Dövlət Bayrağına ehtiram 
əlaməti olaraq dünyanın ən uca bayrağının Azərbaycanda yüksəldilməsinə sərəncam 
vermişdir. 2007-ci ildə təməlqoyma mərasimində çıxış edən İlham Əliyev bayrağın 
tarixçəsi və şanlı yolu haqqında qeyd etmişdir: “Mən Azərbaycanda Dövlət Bayrağı 
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Meydanının yaradılması haqqında sərəncamı bu il noyabrın 17-də imzaladım. Bu da 
təsadüfi deyildir. Çünki, məhz 1990-cı il noyabrın 17-də ilk dəfə olaraq Azərbaycanda, 
Naxçıvanda, Naxçıvan Ali Məclisinin ulu öndər Heydər Əliyevin rəbərliyi ilə keçirilən 
sessiyasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı Naxçıvanın dövlət bayrağı kimi 
qaldırılmışdı.... Bir neçə aydan sonra 1991-ci ilin fevral ayında bu bayraq Azərbaycan 
Respublikasının bayrağı kimi elan edildi... Bizim müstəqilliyimizi əks etdirən, onun 
rəsmi rəmzi olan bayrağımız dalğalanmalıdır. Bu gözəl bayraq Bakının bütün yerlərindən 
görünəcəkdir.” 

F.S.Khalilli  

OUR CULTURAL HERITAGE IN THE TIME OF PEOPLE'S REPUBLIC OF AZERBAIJAN 
AND THE AZERBAIJAN REPUBLIC 

SUMMARY 

The Republic of Azerbaijan is a successor of People's Republic of Azerbaijan. The Azerbaijan 
Republic is a follower of the People's Republic in terms of traditions, nevertheless being the third republic 
for number and created with the restoration of independence. 

The work implemented by the People's Republic in the line of study, protection and expansion of 
cultural heritage of Azerbaijan for a short while, was provided in more immaculate level within 20 years 
of our republic. These acts are more clearly seen in the domains of establishment of museums, 
preservation of cultural monuments and presentation of state attributes. 

Ф.С.Халилли 

НАШЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В ПЕРИОД АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕЗЮМЕ 

Азербайджанская Республика является преемником Азербайджанской Демократической 
Республики. Современная Азербайджанская Республика продолжила традиции АДР по сохране-
нию и развитию богатого культурного наследия азербайджанского народа. 

Ачар сюзляр: байраг, ирс, республика, Нахчыван, щюкцмят 
Ключевые слова: флаг, наследие, республика, Нахчыван, правительство 
Key words: a flag, a heritage, republic, Nakhchivan, the government 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XARİCI SİYASƏTİ TARİXİNDƏN 
(XX ƏSRİN SONLARI) 

Alı Balayev1 

XX əsrin 90-cı illərində Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti öz uğurlu 
nəticələri ilə diqqəti cəlb edirdi. Beynəlxalq münasibətlər sisteminin subyektinə çevrilən 
Azərbaycan Respublikası diplomatik, siyasi, humanitar sahələrdə dövlətlərlə və 
beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlıq edirdi. Xarici siyasətdə əsas istiqamətləri 
doğru müəyyənləşdirən respublika rəhbərliyi ölkənin hərtərəfli inkişafına çalışırdı. 

Respublikada həyata keçirilən islahatlar, quruculuq işləri nəqliyyat sahələrini də 
əhatə edirdi. Belə ki, 1995-ci ildə Naxçıvan hava limanında ağıryüklü təyyarələrin 
enməsi üçün əlverişli olan müasir uçuş-enmə zolağı istifadəyə verildi. 1996-cı ildə Gəncə 
hava limanı bərpa olundu, yenidən quruldu və beynəlxalq hava limanı statusu aldı [21, 
s.626]. 

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq münasibətlərində də canlanma başlanmışdı. 
1996-cı ilin dekabr ayının 2-3-də Azərbaycan Prezidenti H.Ə.Əliyev (1923-2003) 
Portuqaliyanın Lissabon şəhərində ATƏT-in zirvə toplantısında iştirak etdi. ATƏT-in 54 
üzvündən 53-çü (Ermənistandan başqa) Dağlıq Qarabağ probleminin həllində 
Azərbaycan Respublikasının milli mənafelərinə uyğun olan prinsipləri müdafiə etdi [5, s. 
439]. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti H.Ə.Əliyev 1998-ci ilin yanvar ayının 8-də 
ABŞ konqresinin üzvlərini, konqresmen Ayk Skeltonun başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul etdi. Görüşdə iki dövlət arasındakı münasibətlərin inkişaf etdirilməsindən, 
neft yataqlarının birgə istismarından, ABŞ-ın nüfuzlu maliyyə qurumlarının yardımı ilə 
Xəzər dənizi hövzəsindəki yataqlardan çıxarılan neft və qazın dünya bazarına boru 
vasitəsilə ixrac olunmasından, 1992-ci ildə ABŞ-da qəbul olunmuş 907-ci maddənin 
münasibətlərə mənfi təsir göstərməsindən, Ermənistanın təcavüzkar əməlləri nəticəsində 
Azərbaycan Respublikasının 1 milyon vətəndaşının qaçqın və məcburi köçkün hala 
düşməsindən bəhs olundu [2, № 6 (1815) 9 yanvar]. 

1998-ci ilin yanvar ayının 24-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti H.Ə.Əliyev 
Tiflisə rəsmi səfərə getdi. Tiflis hava limanında H.Ə.Əliyevi Gürcüstan Respublikasının 
prezidenti E.A.Şevardnadze qarşıladı. Görüşdə Cənubi Qafqazda baş verən proseslər və 
başqa məsələlər müzakirə olundu [4, № 19 (1828) 25 yanvar]. 

1998-ci ilin fevral ayının 12-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti H.Ə.Əliyev 
ABŞ-ın «Tok-Teksako» şirkətinin birinci vitse-prezidenti Robert Blək başda olmaqla 
nümayəndə heyətini qəbul etdi. Görüşdə ölkəmizdə neft-qaz sənayesinin inkişaf 
etdirilməsində bu ABŞ şirkətinin də yaxından iştirak etmək istədiyi, «Kürdaşı» yatağının 
istismar olunmasında 25 % pay almaq arzusunda olduğu bildirildi. H.Ə.Əliyev həmin 
təklifləri nəzərdən keçirmək baxılması üçün ADNŞ-nə tapşırıq verdi [1, № 35 (1843) 14 
fevral].  
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Ə.Əliyev Türkiyə Respublikasının 
prezidenti Süleyman Dəmirəlin və baş nazir Məsud Yılmazın dəvəti ilə 1998-ci ilin fevral 
ayının 13-də qardaş ölkəyə qısamüddətli işgüzar səfərə yollandı [2, № 35 1844) 14 
fevral]. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti H.Ə.Əliyev 1998-ci ilin  fevral ayının 18-də 
Yaponiyanın «Mitsui» Şirkətinin Prezidenti Takenasuke Yamasakini və şirkətin enerji 
qrupunun direktoru Şoini qəbul etdi. Görüşdə bir çox məsələlərlə yanaşı hələ 1973-74-cü 
illərdə «Toşiba» (Yaponiya) Şirkətinin respublikamızda məişət kondinsionerləri 
zavodunun tikilməsi barəsində də söhbət getdi. Cənab Yamasaki «Mitsui» şirkətinin  
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının müxtəlif şəhərlərində çalışmaq istədiyini AR 
prezidentinə bildirdi. Həmin gün şirkətin başqa nümayəndə heyətini baş nazir Artur 
Rəsizadə qəbul etdi. Görüşdə «Şimal» elektrik stansiyasının bərpası üçün ayrılacaq kredit 
haqqında danışıqlar aparıldı. Fevralın 17-də Bakı şəhərində «Mitsui» şirkətinin ofisinin 
açılışı oldu. Bu şirkət 1875-ci ildə yaradılmışdır. Onun illik kapital dövriyyəsi 140 
milyard dollardır. Bakı şəhərindəki ofis bu şirkətin sayca 226-cı nümayəndəliyidir [3, № 
39 (1848) 19 fevral]. 

1998-ci ilin  fevral ayının  23-də AR Prezidenti H.Ə.Əliyev Yaponiyanın baş naziri 
Ryutazo Haşimotanın dəvəti ilə bu ölkəyə rəsmi səfərə getdi. Fevralın 24-də H.Ə.Əliyev 
Yaponiyanın «İtoçu», «Niçimen», «Mitsui» şirkətlərinin, İxrac-idxal bankının, Yaponiya 
Beynəlxalq, H.Ə.Əliyev, Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin, Xarici 
Ticarətin İnkişafı Təşkilatının rəhbərlərini günün müxtəlif vaxtlarında qəbul etdi. 
Görüşlərdə Azərbaycan-Yaponiya əməkdaşlığının, habelə hər iki ölkənin şirkətləri 
arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi barəsində. ARDNŞ və «Azərkimya» dövlət 
şirkəti ilə əməkdaşlıq imkanlarından bəhs olundu [1, №44 (1853) 25 fevral]. 

1998-ci ilin fevral ayının 25-də AR Prezidenti H.Əliyev Tokioda ölkənin 
imperatoru əlahəzrət Akixito ilə görüş keçirdi [2, № 50 (1859) 4 mart]. 

1998-ci ilin aprel ayının 13-də Azərbaycan Respublikası prezidenti H.Ə.Əliyev və 
Belçika Krallığının baş naziri Jan Lük Deanın təkbətək görüşü oldu. Görüşdə iki ölkə 
arasındakı münasibətlərin daha da genişləndirilməsindən, AR ərazisinin 20%-nin erməni 
hərbi birləşmələri tərəfindən işğal olunmasından, AR-nın 1995-ci ildə qəbul olunmuş 
Konstitusiyasından və başqa məsələlərdən bəhs edildi. Görüşdə Belçikanın iri Neft 
Şirkəti olan «Petrofina»nın Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı «Lənkəran-dəniz» 
və «Talış-dəniz» neft yataqlarında ölkəmizin neftçiləri ilə birgə iş gördüyü də xüsusi 
qeyd edildi [4, №81 (1890) 14 aprel]. 

1998-ci ilin aprel ayının 14-də Azərbaycan Respublikası prezidenti H.Ə.Əliyev 
Türkiyə Cumhuriyyəti Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi, ordu generalı İsmayıl 
Haqqı Qaradayını qəbul etdi. Görüşdə Qafqaz bölgəsinin xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsi, 
Gürcüstanın daxilində münaqişələr, Türkiyənin qonşusu olan İraqda, həmçinin 
Türkiyənin özündə ölkənin (qərb və şimal tərəfində) olan  problemlər, Ermənistan-
Azərbaycan münaqişəsi barədə fikir mübadələsi aparıldı [5, №82 (1891) 15 aprel]. 

1998-ci ilin aprel ayının 29-da MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının zirvə 
görüşü münasibətilə Prezident H.Ə.Əliyev Moskva şəhərinə yola düşdü. MDB 



 448 

sammitində təşkilatın fəaliyyəti, təşkilat üzvü olan ölkələr arasında münasibətlərin 
genişdirilməsi, bir sıra təşkilat məsələləri müzakirə olundu. Həmin gün AR prezidenti 
Bakıya geri qayıtdı [6, № (1905), 30 aprel]. 

AR Prezidenti H.Ə.Əliyev 1998-ci ilin may ayının 16-da ATƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədrləri olan Yuri Yukalovu (Rusiya), Linn Paskonu (ABŞ) Jorj Bojyeni (Fransa) 
qəbul etdi. Görüşdə bildirildi ki, Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münasibətlər 
1996-cı ildə baş tutmuş Lissabon zirvə görüşündən sonra 1997-ci ildə mürəkkəb 
olmuşdur. H.Ə.Əliyev qeyd etdi ki, «1997-ci ildə müəyyən nəticələr əldə etmək fikrində 
idik, lakin 1998-ci ildə məlum hadisələrdən sonra baş vermiş dəyişiklikləri səbrlə 
gözləyirdik». Sonra isə görüş bağlı qapılar arxasında davam etdi [7, № 112 (1921), 17 
may]. 

1998-ci ilin may ayının 22-də AP prezidenti H.Ə.Əliyev Avropa Şurası Parlament 
Assambleyasının (AŞPA) vitse-prezidenti, İsveçrə parlamentinin üzvü Ernst Mulemanı 
qəbul etdi. Görüşdə NATO-nun şərqə doğru hərəkət etməsindən, Kosovo problemindən, 
dünyada baş verən proseslərdən bəhs edildi [8, № 117 (1926), 23 may]. 

1998-ci ilin may ayının 30-da Azərbaycan Respublikasının prezidenti H.Ə.Əliyev 
BMT-nin baş katibinin köçkünlərlə iş üzrə xüsusi nümayəndəsi Frensis Denq başda 
olmaqla nümayəndə heyətini qəbul etdi. Görüşdə Azərbaycan Respublikasında köçkünlər 
problemi müzakirə edilmiş, həmin problemlərin həlli yolları araşdırıldı [9, №123 (1932), 
31 may]. 

1998-ci ilin iyun ayının 2-də «Gülüstan» sarayında Azərbaycan Respublikasının 
prezidenti H.Ə.Əliyevin Avropa Komissiyasının komissarı Van Den Brukla təkbətək 
görüşü oldu. Görüşdə Azərbaycan Respublikasının Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığından, 
TRASEKA proqramının qədim «İpək yolu»nun bərpa edilməsindən və bir çox başqa 
məsələlrdən  bəhs olundu. Sonra isə H.Ə.Əliyev nümayəndə heyətini qəbul etdi [10, № 
127(1936), 5 iyun]. 

1998-ci ilin iyun ayının 4-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti H.Ə.Əliyev 
Qara Dəniz iqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin 4-cü zirvə görüşündə 
iştirak etmək üçün Krıma gəldi. Zirvə görüşündə 9 prezident və 2 baş nazir iştirak etdi 
[11, №128, (1937), 6 iyun].  

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 1992-ci ilin iyununda yaradılmışdır. O 
zaman İstanbulda Azərbaycan, Albaniya, Bolqarıstan, Ermənistan, Yunanıstan, 
Gürcüstan, Moldova, Rumıniya, Rusiya, Türkiyə və Ukraynanın dövlət və hökumət 
başçıları QİƏ-nin təsis edilməsi haqqında bəyannamə imzalamışdılar. Bəyannamədə 
ticarət və sənaye, nəqliyyat, rabitə, elm və texnika, energektika, mineral xammalın 
hasilatı və emalı, kənd təsərrüfatı, turizm və ekologiya sahəsində əməkdaşlığın təşviq 
olunması nəzərdə tutulurdu. Yalta zirvə toplantısında 12 bənddən ibarət bəyannamə qəbul 
olundu [12, №129 (1938), 7 iyun]. 

1998-ci ilin iyul ayının 19-da H.Ə.Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya 
Bİrləşmiş Krallığının baş naziri Toni Bleyerin dəvəti ilə bu ölkəyə rəsmi səfərə getdi. 
İyulun 20-də Böyük Britaniyanın dövlət naziri Daq Henderson AR prezidenti 
H.Ə.Əliyevlə görüşdü. Həmin gün onun Böyük Britaniyanın «Monument-oyl» Qaz 
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Şirkətinin baş icracı direktoru Tim Eqqarla da görüşü oldu. İyulun 21-də H.Ə.Əliyevin 
«Fuers» jurnalının Beynəlxalq prezidenti Pətl Kompan ilə görüşü keçirildi. Həmin gün 
London vaxtı ilə saat 1200-da AR prezidenti H.Ə.Əliyev məşhur Bukingem sarayında 
Böyük Britaniya və İrlandiya Birləşmiş Krallığının kraliçası II Yelizaveta ilə görüşdü 
[13, № 165 (1973) 22 iyul]. İyulun 21-də Böyük Britaniyanın baş naziri Toni Bleyer öz 
iqamətgahında AR prezidenti H.Ə.Əliyevi qarşıladı. Görüşdə iki ölkə arasındakı 
əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinin zəruri olduğu qeyd edildi. Həmin gün Toni 
Bleyerin iqamətgahında ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın hüquqi zəminini möhkəmlən-
dirən sənədlər imzalandı. Sonra isə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan «Araz», 
«Alov», «Şərq», «İnam» və «Zərdab» perspektivli strukturlarının kəşfiyyatı, istismarı və 
məhsulun pay bölgüsü ilə bağlı olan 3 böyük neft sazişi imzalandı. Bakıdakı Dənizkənarı 
parkda 150 milyon dollar dəyərində mehmanxana-ofis kompleksinin tikintisi ilə əlaqədar 
niyyətlər haqqında birgə Bəyannamə də  imzalandı [13, № 166 (1974) 23 iyul]. 

1998-ci ilin avqust ayının 27-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti H.Ə.Əliyev 
ABŞ-ın «YUNOKAL» Neft Şirkətinin prezidenti Con Aymlı qəbul etdi. ARDNŞ-nin 
görüşdə iştirak edən prezidenti N.Əliyev görülmüş işlər barədə məlumat verdi. O, bildirdi 
ki, «YUNOKAL»ın iştirakı ilə Azərbaycan «Dan ulduzu» yatağında kəşfiyyat quyusu 
qazılır və «Şahdəniz» yatağında qazma işləri uğurla davam edir [14, № 197 (2006) 28 
avqust]. 

AR Prezident H.Ə.Əliyev 1998-ci ilin avqust ayının 30-da Prezident Sarayında 
Avropa Şurasının baş katibi Daniel Tarşisin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 
etdi [15, № 200 (2009) 19 avqust]. 

1998-ci ilin sentyabr ayının 30-da Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
H.Ə.Əliyev NATO-nun Bakıda səfərdə olan baş katibi Havyer Solananı qəbul etdi. 
Görüşdə tərəflər Lissabonda, Madriddə, Bakıda, keçirilmiş görüşlər  həmçinin 
H.Ə.Əliyevin ABŞ-a ilk rəsmi səfəri zamanı Nyu-Yorkda olan görüşlərini məmnunluqla 
xatırladılar. 

AR prezidenti H.Ə.Əliyev 1994-cü və 1996-cı illərin mayında Brüsselə olan 
səfərlərini xatırladaraq qeyd etdi ki, «NATO-nun baş qərargahında «Sülh naminə 
tərəfdaşlıq» proqramını imzaladım. O vaxtdan əlaqələrimiz daha da genişlənir». NATO-
nun baş katibi bildirdi ki əlaqələrin inkişafı Avropa və Asiya arasında əlaqələrin inkişaf 
etdiyini təsdiq edir və Azərbaycan Respublikası üçün geniş imkanlar açır [16, № 226 
(2035) 10 oktyabr]. 

1998-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan və Gürcüstan respublikalarının sərhədində, 
məşhur «Qırmızı körpü»nün yaxınlığında yeni, müasir körpünün təntənəli açılış mərasimi 
keçirildi. Bu mərasimdə AR prezidenti H.Ə.Əliyev, AR Milli Məclisinin sədrinin 
müvaini Y.Əliyev, baş nazirin müavini A.Şərifov, Gürcüstan Prezidenti 
E.A.Şevardnadze, Gürcüstan parlamentinin sədri Z.Jvaniya iştirak edirdilər [16, № 234 
(2043) 10 oktyabr]. 

1998-ci ilin oktyabrayının 23-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
H.Ə.Əliyev Qazaxıstanın baş naziri N.Balqimbayevi qəbul etdi. Sonra isə H.Ə.Əliyevin 
iştirakı ilə Azərbaycan və Qazaxıstan arasında sərhədlər haqqında sənədlərin 
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imzalanması mərasimi oldu. Azərbaycan və Qazaxıstan hökumətləri arasında rabitə 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş, Azərbaycan Respublikası Milli Bankı və 
Qazaxıstan Milli Bankı arasındla informasiya mübadiləsi və maliyyə-bank sistemi 
sahəsində tədqiqatlar haqqında saziş imzalandı [18, № 248 (2057) 24 oktyabr]. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti H.Ə.Əliyev 1998-ci ilin oktyabr ayının 24-
də Şimali Atlantika Parlamenti Assambleyasının NATO–nun genişləndirilməsi və yeni 
Demokratik Ölkələr üzrə Yardımçı Komitəsinin nümayəndə heyətini qəbul etdi. Görüşdə 
1993-1994-cü illərdə BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələrdən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
sədrinin bəyanatlarından söhbət açıldı [19, № 249 (2058) 25 oktyabr]. 

Azərbaycan Respublikasının Prezideti H.Ə.Əliyev Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 
illiyi münasibətilə keçirilən yubiley mərasimində iştirak etmək üçün həmin ilin oktyabr 
ayının 28-də qardaş ölkəyə səfərə yola düşdü [20, № 252 (2061) 29 oktyabr]. 

Beləliklə, XX əsrin sonunda Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti fəallığı ilə 
seçilmiş, ölkənin daxili inkişafında xeyli uğurlar əldə edilmişdir. Azərbaycan 
Respublikasının sabiq prezidenti H.Ə.Əliyevin daxili və xarici siyasət sahəsindəki zəngin 
potensialının üzə çıxması, onun fəaliyyətinin uğurlu nəticələri nəzərdən keçirdiyimiz 
tarixi dövrün (XX əsrin 90-cı illərinin sonunun) əlamətdar, bütün dünya ictimaiyyətinin 
diqqətini cəlb etmiş gerçəkliklərindən olmuşdur. 
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ON HISTORY OF FOREIGN POLICY OF AZERBAIJAN REPUBLIC  
AT THE END OF XX CENTURY 

SUMMARY 

In this article the main directions of foreign policy of Azerbaijan Republic at  the end of XX 
century are studied on the basis of prime soures and scientific literature. The special attention is paid to 
foreign economic relations of our country.  

The role is emphasized of president of Azerbaijan Republic H.A.Aliyev (1923-2003) in world 
community.  
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ИЗ ИСТОРИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В КОНЦЕ 
ХХ ВЕКА 

РЕЗЮМЕ 

В статье на основании первоисточников и новейшей научной литературы рассматриваются 
основные направления внешней политики Азербайджанской Республики в конце ХХ столетия. 
Особое внимание уделяется внешнеэкономическим связям нашей страны. 

Подчеркивается незаменимая роль Президента Азербайджанской Республики Г.А.Алиева 
(1923-2003) в интеграции Азербайджанской Республики в мировое сообщество. 
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AZƏRBAYCAN DƏYİŞİLMƏZ GEOSİYASİ MARAQLAR KONTEKSTİNDƏ 

Şəhla Əhmədova1  

XX əsrin əvvəli (1918-1920-ci illər) və sonundan etibarən (1990-cı illərdən 
başlayaraq) ciddi qlobal proseslər nəticəsində yaranmış yeni geosiyasi mühitdə Cənubi 
Qafqaz regionunun böyük dövlətlərin xarici siyasətlərində mühüm yer tutuduğunu 
müşahidə edirik. Orta Asiyaya qapı rolunu oynayan və zəngin təbii ehtiyatlara malik 
Azərbaycan da müxtəlif güclərin maraqlarına dayanan strategiyaların tərkib hissəsinə 
daxil edilmişdir. Məqalədə dünya xəritəsini öz maraqları prizmasından dəyişməyə çalışan 
böyük güclərin ölkəmizlə bağlı strateji məqsədləri araşdırılır, eyni zamanda Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti və müstəqil Azərbaycan Respublikasına münasibətdə bu maraqların 
müqayisəli təhlili aparılır. 

Böyük və məhəlli güclərin Cənubi Qafqaz uğrunda rəqabətinə toxunmazdan əvvəl, 
ilk növbədə regionun geosiyasi əhəmiyyətini nəzər almaq lazımdır. Asiyadan Avropaya 
uzanan mühüm nəqliyyat və enerji xətləri üzərində yerləşən Cənubi Qafqaz müxtəlif 
millətlərin, dinlərin, mədəniyyətlərin əsrlər boyu mövcud olduğu bir məkandır. Xəzərin 
karbohidrogen ehtiyatlarını Avropaya ötürən yolun Cənubi Qafqazdan keçməsi də 
regiona verilən önəmi daha da artırır. Təsadüfi deyil ki, böyük dövlətlərin daim diqqət 
mərkəzində olan Qafqazı “günəş kələfi” adlandırırlar (8, s. 339). 2003-cü ildə NATO baş 
katibinin müasir dövrün aktual problemləri ilə mübarizədə, ümumiyyətlə təhlükəsizlik 
məsələləri kontenkstində mövqe açıqlamasında məhz Qafqazı “çox vacib ərazi” kimi 
təsvir etməsi regiona verilən önəmi bir daha sübut edir. Zəngin təbii ehtiyatları olan 
Azərbaycanın isə geosiyasi cəhətdən də regionda xüsusi yeri vardır (2, s.45) . 

1918-1920-ci illərdə Qafqaz regionu Antanta və Üçlər İttifaqı, eyni zamanda 
müttəfiqlər arasında gizli və açıq mübarizə meydanına çevrilmişdi. Bakı nefti də daxil 
olmaqla zəngin təbii ehtiyatlar, Qafqazda möhkəmlənməklə Xəzər hövzəsi və Yaxın 
Şərqə təsir imkanları, strateji coğrafi mövqe kimi amillər Azərbaycanın böyük dövlətlərin 
geosiyasi və iqtisadi maraqlarında önəmli yer tutmasına səbəb olmuşdur. “Qafqazın 
inqilab üçün mühüm əhəmiyyəti onun yalnız xammal, yanacaq, ərzaq mənbəyi olması ilə 
deyil, həm də Avropa və Asiya, xüsusilə Rusiya və Türkiyə arasındakı mövqeyi və 
mühüm iqtisadi və strateji yollara (Batum-Bakı, Batum-Təbriz, Batum-Təbriz-Ərzurum) 
malik olması ilə müəyyən edilir... Qafqazda, nəhayət, kim möhkəmlənəcək, neftdən və 
Asiyanın dərinliyinə aparan ən mühüm yollardan kim istifadə edəcək, inqilab, yoxsa 
Antanta- bütün məsələ bundadır”- İ.Stalinin fikri bu rəqabəti tam təfərrüatı ilə ifadə edir 
(1, s.120). 

1918-ci il Mudros müqaviləsinə əsasən ingilis general qubernatorluğunun 
yaradılması, 1918-ci il Brets-Litovks sülh müqaviləsinə əlavə məxfi saziş, Almaniya ilə 
Türkiyə arasında gedən diplomatik mübarizə, ABŞ-ın bütün Qafqaz mandatına marağı və 
Haskel layihələri, bir dönəmlik gündəmdə qalan İtaliyanın da Qafqaz mandatına 

                                                 
Şəhla Eldar qızı Əhmədova – Azərbaycan Turizm İnstitutunun şöbə müdiri 



Elmi Əsərlər 38-ci cild 

 453

namizədliyi, çar rejiminin devrilməsindən sonra Rusiyada formalaşmış müxtəlif 
hakimiyyətlərin “vahid və bölünməz Rusiya” mövqeyini prioritet sayması və Qafqazın 
müstəqil dövlətlərinə münasibətdə bunu sərgiləməsi, İranın müstəqil Azərbaycan 
dövlətinə kodlaşmış münasibəti kimi faktlar Azərbaycanın böyük və regional güclərin 
xarici siyasətindəki strateji əhəmiyyətini bir daha sübut edir. Milli maraqlar hətta eyni 
cəbhədə mübarizə aparan müttəfiqlər arasında fərqli mövqenin sərgilənməsi ilə də 
nəticələnmişdi. Fransa və İngilitərə arasında Rusiya imperiyasının bölüşdürülməsi və 
Qafqazın İngiltərənin nüfuz dairəsinə daxil edilməsi haqqında 1917-ci il gizli sazişi, 
regionla bağlı Almaniya ilə Sovet Rusiyası, daha sonra Almaniya ilə Türkiyə arasında 
müvafiq müqavilələrin imzalanması, vahid Rusiya prinsipini dəstəkləyən Fransanın 
Azərbaycana soyuq münasibəti kimi misallar fikrimizi aydın ifadə edir.  

SSRİ-nin dağılması ilə Cənubi Qafqaz ölkələri müstəqilliklərini bərpa etdilər. 
Lakin bir dövlətin təsir dairəsindən çıxaraq ABŞ, Aİ, Rusiya, Türkiyə, İran və Çənub-
Şərqi Asiya dövlətləri kimi beynəlxalq və məhəlli güclərin bir-birinə zidd maraq 
dairəsinə düşdülər. Neft və təbii qazın dünya siyasətindəki rolu, Xəzərin karbohidrogen 
ehtiyatlarının Fars körfəzi regionu və Rusiya resusrlarına alternativliyi, Cənubi Qafqazın 
Avropa ilə Asiya arasında körpü funksiyası, həmçinin burda möhkəmlənməklə Yaxın 
Şərq regionuna da təsir imkanlarını diqqətə alsaq, Cənubi Qafqazın kənar qüvvələrin 
geosiyasətindəki yeri anlaşılandır. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qloballaş-
ma prosesi qaçılmaz olsa da, hər bir dövlətin xarici siyasəti ənənəvi şəkildə onun milli 
maraqlarına söykənir. Hansı dövlətin Cənubi Qafqazda geosiyasi cəhətdən üstün olması 
region uğrunda gedən mübarizənin əsas mahiyyətidir. 

Postsovet ölkələrinin Rusiyanın xarici siyasətində prioritet olması onun geostrateji, 
iqtisadi və hərbi-siyasi maraqları ilə əsaslandırılır (4, s.40). 200 ilə yaxın müddətdə 
regionda hegemonluq etmiş, əlverişli coğrafi mövqe və zəngin təbii ehtiyatlarını 
rahatlıqla mənimsəmiş rəsmi Moskva üçün Cənubi Qafqazın həyati əhəmiyyəti 
anlaşılandır. Putin prezident kimi fəaliyyətə başladığı gündən Rusiyanın xarici 
siyasətində nisbətən yumşalma meylləri olsa da, milli maraqları zəminində, o, hər an güc 
tətbiqinə hazırdır. 2008-ci ilin məlum avqust müharibəsi Rusiyanın regiondakı 
maraqlarını qorumağa hazır olduğunu bir daha sübut etdi. Regionda strateji mövqeyini 
saxlamaq və zəngin karbohidrogen ehtiyatlarından faydalanmağa çalışan Rusiyanın 
hədəflərindən biri digər dövlətlərin təsir dairəsinin genişlənməsinə imkan verməməkdir. 
Bundan əlavə, regionda və bütün postsovet məkanında kifayət qədər təsir imkanlarına 
malik olan Rusiya Cənubi Qafqazın vahid mərkəzdə birləşməsində maraqlı deyil. Region 
dövlətlərinə təsir göstərmək üçün rəsmi Moskva məlum münaqişələrdən məharətlə 
faydalanır. Ermənistan- Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı nümayiş 
etdirilən mövqe buna bariz nümunədir.  

Regionda hegemonluğunun itirilməsi ilə barışmayan Rusiya ilk illərdə müstəqil 
dövlətlərə yönəlik siyasətində daha çox güc tətbiqinə üstünlük verirdi. Rəsmi Moskvanın 
sərt mövqeyi Azərbaycanla Qərb dövlətləri arasında neft müqavilələri, enerji yataqlarının 
istismarı, həmçinin Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı aparılan 
danışıqlarda özünü daha aydın ifadə edirdi (5, s.69-94). Azərbaycanın xarici siyasətində 
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prioritet istiqamətlərdən biri kimi Rusiya ilə münasibətlərdə müsbət irəliləyişlər Putinin 
hakimiyyətə gəlişindən etibarən müşahidə olunur. Lakin Rusiya Azərbaycanın Türkiyə 
arasındakı strateji tərəfdaşlığı, həmçinin Qərb dövlətləri ilə əlaqələri inkişaf etdirməsində 
maraqlı deyil. Regionda Qərb dövlətləri və Türkiyənin təsirini azaltmaq üçün rəsmi 
Moskva İrəvanla hərbi-strateji tərəfdaşa çevrilmişdir. Hazırda dünyanın diqqət 
mərkəzlərindən biri olan İranın da milli maraqları Moskva- İrəvan- Tehran geostrateji 
xəttinin yaranması ilə nəticələnmişdir. 

Qərb dövlətlərinin Cənubi Qafqaza göstərdikləri marağın əsas səbəbi Rusiyanın 
neft-qaz diplomatiyasının Avropa üçün mənfi fəsadları şərtlərində Xəzər hövzəsinin 
alternativ və daha etibarlı mənbə kimi rəsmi Moskvanın nəzarətindən kənarda olmasıdır. 
Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Avropa İttifaqının regionda fəallığı daha çox iqtisadi 
xarakter daşımışdır. Regionda siyasi fəallığını artırmağı hədəfləyən Aİ Qafqaz ölkələri ilə 
“Yeni qonşuluq” proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Regiondakı münaqişələrə cəlb 
olunmaq istəməyən birlik onların həllindən çox sülh quruculuğu prosesində iştirakda 
daha maraqlıdır. Enerji tələbatının ödənməsi məqsədilə planlaşdırılmış Nabukko 
layihəsində Azərbaycanın tərəfdaş kimi nəzərdə tutulması Aİ-nin ölkəmizə verdiyi böyük 
bir önəmdir desək, yanılmarıq.  

ABŞ-ın da Cənubi Qafqaz regionuna və Azərbaycana marağının əsas səbəbi Xəzər 
hövzəsinin zəngin təbii ehtiyatlarıdır. Regionda geosiyasi cəhətdən mökəmlənməklə ABŞ 
Rusiya, İran, Türkiyə, geniş miqyasda Orta Asiya, Yaxın Şərq, Qara dəniz hövzəsinə təsir 
imkanlarını artırır, mövcud və mümkün kommunikasiya xətlərini nəzarətdə saxlayır. 
Azərbaycana münasibətdə balanslaşdırılmış mövqeləri həm Avropa ölkələri, həmçinin 
ABŞ-ın Ermənistanın işğalçı dövlət kimi tanınmamasında özünü aydın göstərir.   

Enerji mənbələri uğrunda geosiyasi mübarizə şəraitində regiona maraq göstərən 
dövlətlərdən biri də Çindir. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin məlumatına əsasən 2030-cu 
ildə Çinin neft ixracı ABŞ-la eyni səviyyədə olacaq (3). Sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyat 
sabit enerji təchizatına ehtiyac duyur. Bu məqsədlə, 1990-cı illərdən etibarən neft 
idxalçısına çevrilən Çin Yaxın Şərq, Rusiya, Xəzər hövzəsi kimi mənbələrə istiqamət 
almışdır. Bu baxımdan rəsmi Pekinin Azərbaycanla bağlı marağı anlaşılandır. Bundan 
əlavə, regionda möhkəmlənməklə Çin enerji tələbatının ödənilməsi ilə yanaşı öz 
məhsulları üçün əlavə istehlakçı bazarı əldə etmiş olur. 

Türkiyə üçün də Cənubi Qafqazın geosiyasi əhəmiyyəti danılmazdır. Rəsmi 
Ankaranın regionda möhkəmlənmə siyasəti onun milli maraqları ilə bağlıdır. Regionda 
sülh və sabitlik, eyni zamanda müxtəlif dövlətlərin təsir dairəsinin genişlənməməsi Türki-
yənin Cənubi Qafqaz siyasətinin əsas xəttidir. Gürcüstandakı avqust böhranından sonra 
Türkiyənin Qafqazda sülh və sabitlik platforması rəsmi Ankaranın regional güc mərkəzi 
statusunu möhkəmlətmək istəyini göstərir (6, s.168). Azərbaycan isə onun Cənubi Qafqaz 
siyasətində xüsusi strateji əhəmiyyətə malikdir. Bu əhəmiyyət tarixi-mədəni, həmçinin 
hərbi-siyasi və iqtisadi amillərlə ölçülür. Etnik, dil, din və mədəni faktorlar iki dövlət 
arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qalxmasında mühüm rol 
oynamışdır. Bir faktı da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan Türkiyənin Orta Asiyaya, 
ümumiyyətlə türk dünyasına çıxış qapısıdır. Türkiyənin iqtisadi maraqlarında Azər-
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baycanın yeri Xəzərin enerji ehtiyatları, əlavə istehlak və sərmayə bazarı, həmçinin 
mühüm enerji və nəqliyyat layihələrinin qovşağı olması ilə şərtlənir. Siyasi və iqtisadi 
maraqlar Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan arasında münasibətlərdə yaxınlaşma ilə 
müşaiyət olunur. 

Cənubi Qafqaz regiounda baş verən proseslər məhəlli dövlətlərdən biri kimi İran 
üçün də həyati əhəmiyyət dəyərindədir. Cənubi Qafqazı təhlükəsizliyinin qarantı kimi 
qiymətləndirən rəsmi Tehran regionda digər məhəlli və beynəlxalq güclərin 
möhkəmlənməsini təhdid sayır. İran ABŞ və Aİ-nin, həmçinin onların dayağı hesab 
etdiyi Türkiyənin regionda mövcudluğundan narahatdır. Tarixən Rusiya təhdid kimi 
dəyərləndirilsə də, SSRİ-nin dağılmasından sonra mövcud siyasi vəziyyətin təsirilə 
tamamilə əks bir mühit formalaşmışdır. Cənubi Qafqaz dövlətlərinin müstəqillik əldə 
etməsi ilə iki dövlət arasında bufer zona yaranmış və İran üçün birbaşa təhdid aradan 
qalxmışdır. Mövcud siyasi şərtlər, o cümlədən Tehran və Moskvanın ABŞ-a olan münasi-
bəti, Türkiyənin Cənubi Qafqaz və Orta Asiyada möhkəmlənməməsi, Qərb dövlətlərinin 
regiona nüfuzunun qarşısının alınması kimi ümumi maraqları onların bir çox məsələlərdə 
vahid mövqe sərgiləməsi ilə nəticələnir. İran siyasətində ilk dövrlərdə müstəqilliyini 
tanımadığı Azərbaycanın xüsusi yeri var. Nəzərə almaq lazımdır ki, açıq səsləndirilməsə 
də, İran Azərbaycanı öz tarixi ərazisi hesab edir. İranın ölkəmizə qarşı xarici siyasətinin 
formalaşmasında Cənubi Azərbaycan amili də xüsusi çəkiyə malikdir. Azərbaycanın 
Türkiyə ilə Orta Asiya arasında körpü olması, qərbyönümlü siyasəti İran üçün arzuolunan 
deyil. İran Xəzərin hüquqi statusu, neft-qaz yataqlarının istismarı, Xəzərin enerji 
ehtiyatlarının onun ərazisindən daşınması və sair məsələlərdə Azərbaycana təzyiq göstər-
məyə çalışır. Cənubi Qafqaz regionunda nüfuzunu artırmağa çalışan İran Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ikili mövqe tutmaqla ölkəmizin inkişafına 
mane olmaq istəyir. Digər tərəfdən, iqtisadi cəhətdən mürəkkəb vəziyyətdə olan 
Ermənistana yaxınlaşmaqla Qərb dövlətləri tərəfindən göstərilən ciddi təsiri neytrallaşdır-
mağa çalışır. Azərbaycana qarşı mövcud yanaşama rəsmi Tehranın da Moskva- İrəvan 
tərəfdaşlığına qoşulmasına səbəb olmuşdur. Cənubi Qafqaz regionunda möhkəmlənmək 
İranın regional statusunun möhkəmlənməsi, öz növbəsində isə Qərb dünyasını beynəlxalq 
aləmdə rəsmi Tehranın mövqeyilə hesablaşması deməkdir (7, s.170). 

Regionu öz tarixi nüfuz dairəsi kimi görən Rusiya, bəzən rəsmi dairələrdə belə 
Azərbaycanın tanınmaması fikrini səsləndirən İran, beynəlxalq aləmdə ölkəmizin yaxın 
müttəfiqi Türkiyə, XX əsrin əvvəlləri ilə müqayisədə regionda daha çox qərarlaşmış 
ABŞ, “uzaq sərhədlərinin” təhlükəsizliyi baxımından vacib dəyərləndirilən və daha çox 
iqtisadi maraqların üstünlük təşkil etdiyi Aİ ölkələrinin bugünkü siyasətlərinə nəzər 
yetirdikdə təkcə illərin dəyişdiyinin şahidi oluruq. Sadəcə, nəqliyyat və enerji 
dəhlizlərinin çəkilməsi ilə bağlı proseslərə nəzər saldıqda böyük və məhəlli dövlətlərin 
regionda möhkəmlənmək uğrunda mübarizəsinin ən bariz nümunələrindən birini görürük. 
Geosiyasi mübarizədə milli maraqlarını təmin etmək üçün aparıcı dövlətlərin siyasəti ikili 
standartlara əsaslanmışdır. Bu, XX əsrin əvvəllərində  Azərbaycanın Sovet Rusiyası 
tərəfindən işğalına səssiz qalmalarında, günümüzdə isə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə özünü aydın ifadə edir.  



 456 

MƏNBƏLƏR VƏ ƏDƏBIYYAT 

1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası 2 cilddə /Baş red. Y.Mahmudov; Red.heyəti. İ.Ağayev, 
T.Babayev (məsul katib), A.Bağırov və b. I cild/ Bakı: Lider, 2004, s.440  

2. Brzezinski Z./ The Grand Chessboard/ New York: 1997, p.223 
3. Ryoichi Komiyama/ Asia energy outlook to 2030: Impacts of energy outlook in China and India on the world/ 

The Institute of Energy Economics, Japan. www.worldenergy.org/documents/p001038.doc 
4. Аббасбейли А.Н./ Внешняя политика Российской Федерации в XXI веке/ Баку : Элм , 2005, 472 с. 
5. Yenə orada 
6. Дарабади П.Г./ Кавказ и Каспий в мировой истории и геополитике XXI века/ Москва : Весь Мир, 2010, 

214 с. 
7. Yenə orada  
8. Дергачев В.А./ Геополитика: учебник для вузов/ Москва: ЮНИТИ, 2004, 526c.  

Sh.E.Ahmedova 

AZERBAIJAN IN THE WORLD GEOPOLITICS 

SUMMARY 

The South Caucasus region has been priority in foreign policy of great and regional powers. Being 
a gate to the Central Asia and rich in hydrocarbon resources Azerbaijan plays a significant role in the 
region. The article researches geopolitics of the great powers in the South Caucasus, as well as studies 
comparative analysis of geopolitical interests in Azerbaijan Democratic Republic and Azerbaijan 
Republic. 

Ш.Е.Ахмедова 

АЗЕРБАЙДЖАН В КОНТЕКСТЕ НЕИЗМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ 

РЕЗЮМЕ 

Южный Кавказ является традиционным центром внимания геополитических интересов 
ведущих мировых держав. Роль Азербайджана в регионе объясняется прежде всего наличием 
богатых энергетических ресурсов и геостратегическом расположением страны.  

Ачар сюзляр: эеополитика, мараглар, Гафгаз, реэион, Азярбайъан 
Ключевые слова: геополитика, интересы, Кавказ, регион, Азербайджан 
Key words: geopolitics, interests, Caucasus, region, Azerbaijan 
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AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ BEYNƏLXALQ ELMİ 
ƏLAQƏLƏRİ (XX ƏSRİN SONU – XXI ƏSRİN ƏVVƏLİ) 

Tamilla Kərimova1 

Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin 20-ci ilini yaşayır. Məlumdur ki, yeni minilliyinə 
bəşəriyyət həyat tərzini kökündən dəyişdirən böyük elmi və texnoloji nailiyyətləri ilə 
qədəm qoymuşdur. Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyi qazandıqdan və 
beynəlxalq hüququn subyekti olduqdan sonra xalqımızın ictimai-siyasi, milli-mənəvi və 
mədəni həyatında keyfiyyətcə yeni bir mərhələ başlanmışdır. Bu illərdə ölkəmizin həyatı 
əlamətdar hadisələrlə zəngin olmuş, respublikamızın davamlı inkişafını təmin edən bütün 
istiqamətlərdə o cümlədən elm sahəsində böyük uğurlar və nailiyyətlər əldə edilmiş, 
respublikamız regionda liderliyini qoruyub saxlayaraq öz mövqeyini daha da 
möhkəmləndirmişdir. Bu inkişafın təməli ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulmuş və bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 
uğurla davam etdirilmiş və bütün sahələrdə böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur. 

66 ili tamam olan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ölkəmizdə elmin inkişafını 
təşkil və təmin edən, müstəqil dövlətimizin elmi siyasətini həyata keçirən, Azərbaycan 
Respublikasındakı bütün elmi müəssisələrin və ali məktəblərin tədqiqat fəaliyyətini 
əlaqələndirən və istiqamətləndirən, Azərbaycanı xarici ölkələrdə elmi fəaliyyət sahəsində 
təmsil edən ali dövlət təşkilatdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası yarandığı 
gündən indiyə qədər beynəlxalq elmi əməkdaşlığı mühüm və prioritet sahələrdən biri 
hesab edərək, həmişə bu sahəyə xüsusi diqqət yetirmişdir. Elmi araşdırmaların 
beynəlxalq xarakter daşıması, dünya alimlərinin bəşəriyyətin texniki və mədəni tərəqqisi 
naminə birgə səyləri və nailiyyətlərində Azərbaycan elminin və alimlərinin fəal iştirakı 
AMEA-nın bu siyasətini bir daha təsdiqləyir. Müəyyən dövrlərdə bu əməkdaşlıq bir sıra 
amillərdən asılı olaraq özünəməxsus formalar daşıyırdı. Məlum olduğu kimi Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının əsas fəaliyyət dövrü ölkədəki sovet quruluşunun tələblərinə 
uyğunlaşdırılmışdı. Akademiya öz fəaliyyətində, xüsusilə də beynəlxalq elmi əməkdaşlıq 
sahəsində sərt, mərkəzləşdirilmiş sistemlə üzləşmişdi.  

Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra Elmlər Akademiyasında 
beynəlxalq xarici əlaqələrin xarakteri prinsipial şəkildə dəyişdi. Azərbaycan elmi xarici 
ölkələrin elmi-texniki qurumları və təşkilatları ilə ikitərəfli əməkdaşlıq haqqında 
müqavilələr və protokollar əsasında birgə elmi işlər aparmaq, elmin bütün sahələrində 
alimlərin birbaşa mübadiləsi, xarici ölkələrdə ikitərəfli elmi tədbirlərin keçirilməsi 
imkanlarını əldə etdi. Bu illər ərzində Azərbaycan alimləri xarici ölkələrin elmi mərkəz-
ləri, institut və unversitetləri ilə birlikdə elmin bütün sahələrində birgə araşdırmalar 
aparmış, elmi layihələr həyata keçirmiş, kitab, məqalə və başqa elmi əsərlər dərc 
etmişdilər. Demək olar ki, dünyanın elə bir nüfuzlu elmi mərkəzləri yoxdur ki, oradan 
Azərbaycan alimlərinin səsi gəlməsin. Yaponiyanın Yukohama və Tokio univeisitetləri, 
Ingiltərənin Oksford və Kembric, ABŞ-ın Miçiqan, Ohayo, Florida, Türkiyənin Ankara, 
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Orta Doqu, İstanbul, İtaliyanın, Fransanın, Almaniyanın, Danimarkanın, İranın, 
Meksikanın, Səudiyyə Ərəbistanın, Kanadanın, Almaniyanın, Macarıstanın, İsrailin, 
Omanın, Rusiyanın, Belarusun, Moldovanın, Gürcüstanın, Ukraynanın və b. xarici 
ölkələrin elmi mərkəzlərində Azərbaycan alimləri respublikamızı layiqincə təmsil 
etmişdilər. 

Azərbaycan alimləri xarici ölkələrdə keçirilən beynəlxalq elmi konfransların, 
seminar və simpoziumların daimi iştirakçılarıdırlar. Neft, kimya, biologiya, geologiya, 
fizika, şərqşünaslıq, tarix, dilçilik və ədəbiyyat sahələrində keçirilən böyük beynəlxalq 
elmi tədbirlərdə Azərbaycan alimləri məruzələrlə çıxış edib, Azərbaycan elminin 
nailiyyətləri haqqında dünyanın geniş elmi ictimaiyyətinə öz sözlərini çatdırırlar. (1, 407) 
Xarici alimlərin böyük maraqlarını kəsb edən bu məruzə və çıxışlar elmi toplularda dərc 
olunur. Azərbaycan alimlərinin ABŞ Minerologiya Cəmiyyəti, Yaponiya Geoloqlar 
Cəmiyyəti, Beynəlxalq Torpaqşünaslıq Cəmiyyəti, Türkiyə Linqvistika Cəmiyyəti, 
Beynəlxalq Astronavtika Ittifaqı, YUNESKO Muzeylərinin Amerika Assosiasiyası, 
Dünya Paleontologiya İttifaqı və s. kimi Beynəlxalq və Milli Təşkilat və Cəmiyyətlərin 
tərkiblərinə üzv seçilməsi faktı da Azərbaycan elminin yüksək nüfuzuna dəlalət edir. 
AMEA Dünya Alimlər Federasiyası ilə sıx əməkdaşlıq edir. Belə ki, 2010-cu ildə 9 nəfər 
azərbaycanlı gənc alim bu təşkilatın təsis etdiyi təqaüdə layiq görülmüşdür. (6, 250) 

Beynəlxalq elmi fəaliyyətin daha bir mühüm hissəsi elmi ədəbiyyatla mübadilə 
istiqamətidir. Belə bir mübadilə bütün dünya alimləri üçün hər bir elmi nəşrlə tanış 
olmağa yol açır. Artıq 1956-cı ildən başlayaraq, AMEA-nın Əsaslı Kitabxanası beynəlxalq 
təşkilatlarla bilavasitə kitab və s. elmi nəşrlərlə mübadilə aparır. Müntəzəm olaraq xaricə 
elmi ədəbiyyatın sırasında «Elm» nəşriyyatı tərəfindən dərc olunan Akademiyanm aparıcı 
jurnallarından Azərbaycan alimlərinin elmin bütün sahələri üzrə qabaqcıl nailiyyətləri 
haqqında verilən məlumatlar xüsusi yer tutur. Hələ Sovet Ittifaqı dövründə əsaslı 
Kitabxana Avropa ölkələri Elmlər Akademiyaları və Universitetləri ilə mübadilə 
aparmaqla yanaşı, ABŞ Konqresi Kitabxanası, ABŞ Kaliforniya, Kolumbiya və Harvard 
Universitetlərinin Kitabxanaları, İngiltərə və Fransanın Milli Kitabxanaları, Britaniya 
Muzeyi, Yaponiya Parlamentinin Kitabxanası, Avstriya Elmi-Tədqiqatlar Təşkilatı, 
Almaniya Elmi-Tədqiqatlar Təşkilatı kimi mərkəzlərlə əlaqə saxlayıb və bu əlaqələri 
davam etdirir. (1, 408) 

Azərbaycan elmi ədəbiyyatının xaricə göndərilməsi respublikamız haqqında, onun 
tarixi, mədəniyyəti, elmi haqqında yüz minlərlə adamları məlumatlandırır və xarici 
ictimaiyyətdə düzgün və dolğun təsəvvür yaradılmasına imkan verir.  

AMEA-nın beynəlxalq fəaliyyəti haqqında statistik məlumatlara istinad etsək, qeyd 
etmək olar ki, 65 il ərzində təxminən 4.000-dən artıq Azərbaycan alimi xarici ölkələrə 
ezam olunmuşdur ki, onlardan təxminən 3000 nəfəri 1991-ci ildən, yəni Azərbaycan 
Respublikası müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ezam edilmişdir. Əgər xaricə ezam 
olunan alimlərin sayının dinamikasına diqqət yetirsək 40-cı illərin ikinci yarısı, 50-ci və 
60-cı illərin əvvəllərində Sovet İttifaqında sərt siyasi şəraiti nəzərə alaraq, yenə də 100-ə 
yaxın görkəmli elm xadimlərinin səfərlərini müşahidə etmək olar. 60-cı illərin 
axırlarından və 70-ci illərdə ölkədə, xüsusi ilə respublikada mühitin dəyişməsi xarici 
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ezamiyyətlərin sayını ildə 50 elmi əməkdaşdan az olmayaraq, 80-cı illərin əvvəllərində 
ümumi rəqəmin 600 nəfərədək yüksəlməsinə şərait yaratmışdır. 80-cı illərdə mütəmadi 
olaraq ildə 100 yaxın elmi ezamiyyət qeydə alınıb. 1991-ci ildən bu günədək hər il 
təxminən AMEA-nın 300 nəfər əməkdaşı, o cümlədən MEA-nın həqiqi və müxbir 
üzvləri, professor və elmlər doktorları, elmlər namizədi Azərbaycan elmini dünyanın hər 
bir ölkəsində təmsil edir. (1, 409) AMEA-nın alimlərindən 2008-ci ildə 560 nəfəri xarici 
ölkələrdə elmi ezamiyyətdə olmuş, 140 konfransda, 150 simpoziumda və 130 seminarda 
iştirak etmişlər. (5, 240) 2010-cu ildə isə Azərbaycan MEA-nın 700-dən çox əməkdaşı 
müxtəlif xarici ölkələrdə elmi ezamiyyətiərdə olmuş, bir sıra simpozium və elmi-praktik 
konfranslarda iştirak etmişlər. (6, 250) AMEA-nın vitse-prezidenti akademik N.Vəli-
xanlı, Tarix İnstitutunun direktoru AMEA-nın müxbir üzvü Y.Mahmudov, Arxeologiya 
və Etnoqrafiya İnstitutunun direktoru tarix elmləri doktoru M.Rəhimova və həmin 
institutunun Antik dövr arxeologiya şöbəsinin müdiri AMEA-nın müxbir üzvü İ.Babayev 
«Macarıstan və Azərbaycan mədəniyyətlərinin dialoqu» mövzusunda keçirilən II 
beynəlxalq konfransında iştirak məqsədilə 2010-cu il noyabrın 4-dən 9-dək Budapeşt 
şəhərində ezimiyyətdə olmuşlar. Üç gün davam edən konfransda Azərbaycanın və 
Macarıstanın aparıcı alimlərinin tarix və etnologiya, ədəbiyyat və linqvistika, iqtisadiyyat 
və siyasət məsələlərinə həsr olunmuş 42 məruzəsi dinlənilmişdir. Görüşlərdə alimlərin 
ikitərəfli əməkdaşlığı, o cümlədən birgə tədqiqatların aparılması, aspirant mübadiləsi, hər 
iki ölkədə arxiv mənbələrinin sərgilərinin keçirilməsi barədə razılıq əldə olunmuşdur. (4, 
231) 

AMEA elmi-texniki sahədə inkişaf etmiş dünya ölkələrinin elmi mərkəzləri ilə 
əməkdaşlıq və kadr hazırlığı barədə ikitərəfli saziş əldə edilmişdir və nəticədə konkret 
istiqamətlərdə görüləcək işlərin bünövrəsi qoyulmuşdur. Keçmişdən fərqli olaraq hazırda 
AMEA-nın elmi müəssisələrində xarici elmi mərkəzlərlə əməkdaşlıq haqqında 25-dən 
çox ikitərəfli müqavilə və protokollar imzalanmışdır. (1, 411) Qonşu İran və Türkiyə 
dövlətlərinə Azərbaycan xalqının tarixi taleyi və mentalitet yaxınlığı müxtəlif sahələrdə 
elmi əməkdaşlığın yaradılmasına imkan vermişdir. Beynəlxalq Akademiya Assosiasiyası 
çərçivəsində və birbaşa danışıqlar yolu ilə AMEA keçmiş SSRI respublikalarının bütün 
Elmlər Akademiyaları ilə ənənəvi elmi-texniki əlaqələri davam etdirir. 

AMEA BMT-nin YUNESKO, YUNİDO, Türkiyənin TUBİTAK, Amerika Milli 
Araşdırmalar Fondu, İNTAS, CERN və s. beynəlxalq elmi təşkilatlarının işində də iştirak 
etməyə böyük əhəmiyyət verir. Məsələn, 2010-cu ildə Radiasiya Problemləri İnstitutu 
xaricdə yerləşən bir çox nüfuzlu elmi mərkəzlərdə geniş elmi əlaqələr qurmuşdur. RPİ 
Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik, ABŞ Energetika Nazirliyi, Milli Nüvə 
Təhlükəsizliyi Administrasiyası, Sandio Milli laboratoriyası, Arqonn Milli Laborato-
riyası, Batell Memorial İnstitutu, CRDF Fondu, NATO, TAEK, Avropa Komissiyasının 
Birgə tədqiqatlar Mərkəzi, Transuran Elementlər İnstitutu, Cənubi Koreya Atom Enerji 
Tədqiqatları İnstitutu, Rusiya Kurçatov Mərkəzi, MDB, Atom Enerjisinin Dinc 
Məqsədlərlə İstifadəsi Üzrə Komissiyası, Zalsburq Universiteti, Polşa Nüvə Fizikası 
İnstitutu, Ukrayna Xarkov Fizika-Texniki İnstitutu və Moskva Dövlət Universiteti ilə 
birgə elmi mübadilələr aparmışdır. (6, 250) 
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YUNESKO ilə AMEA uzun illərdən bəri mədəniyyətimiz və tariximizlə bağlı 
olduqca səmərəli birgə tədbirlər hazırlayıb dünya ictimaiyyətinə çatdırmışlar. 1993-cü 
ildə dahi fılosof-şairimiz M.Füzulinin 500 illik yubileyi dünyanın bir çox ölkələrində 
geniş şəkildə qeyd olundu. Fransa, Rusiya, Türkiyə, İran, İraq və Azərbaycanda keçirilən 
yubiley tədbirlərində dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş çoxsaylı alim və qonaqlar 
iştirak etmişdilər. (1, 411) 1999-cu ildə türk xalqlarının mənəvi sərvəti sayılan «Kitabi-
Dədə Qorqud» dastanının 1300 illik yubileyi əsasən türkdilli respublikalarda YUNESKO 
tərəfindən geniş şəkildə qeyd olundu. «Dədə Qorqud» yubeliyində dünyanın 60 
ölkəsindən tanınmış elm və mədəniyyət xadimləri iştirak etmişdilər. 2003-cü ildə dünya 
şöhrətli şərqşünas, Rusiya İmperator Akademiyasının həqiqi üzvü Mirzə Kazım bəyin 
200 illik yubileyi YUNESKO-nun himayəsi altında Rusiyada, Fransa və Azərbaycanda 
elmi ictimaiyyət tərəfindən qeyd olundu. 2005-ci ildə isə mərhum akademik 
Y.Məmmədəliyevin 100-illiyi YUNESKO tərəfindən qeyd olunmuşdur. 2005-ci il 
sentyabr ayının 13-dən 15-dək AMEA prezidenti M.Kərimov, akademik T.Şahtaxtinski, 
akademik M.Məmmədyarov Fransanın paytaxtı Paris şəhərində YUNESKO-nun 
iqamətgahında akademik Y.Məmmədəliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən 
təntənəli mərasimdə iştirak etmişlər. (3, 186) 

AMEA-nın ABŞ Konqresi tərəfindən təsis edilmiş ABŞ Mülki Tədqiqatlar və 
İnkişaf Fondu (MTİF) ilə əməkdaşlığını qeyd etmək zəruridir. Belə ki, bu əməkdaşlıq 
nəticəsindən 2002-ci ilin mart ayında MTİF ilə AMEA arasında müqavilə imzalanmışdır. 
Həmin müqaviləyə əsasən Azərbaycanda ölkənin elmi ictimaiyyətinin obyektiv 
ekspertiza prinsipinə əsaslandırılmış tədqiqat müsabiqələrini maliyyələşdirmək və treninq 
proqramları həyata keçirmək, Amerika və Azərbaycan arasında elm və texnika sahəsində 
ikitərəfli əməkdaşlığı genişləndirmək məqsədilə müstəqil, ictimai, qeyri-kommersiya 
xarakterli Azərbaycan Milli Elm Fondu (AMEF) adlandırılan təşkilat yaradılmışdır. (2, 
142) Mayın 8-də AMEF Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində rəsmi 
qeydiyyata alınmışdır. Bu fonda ayrılmış vəsait hesabına AMEA alimləri elan olunmuş 
proqramların müsabiqələrində iştirak və müxtəlif məbləğlərdə qrantlar əldə etmişlər. 
2002-ci il oktyabr ayının 8-də MTİF AMEF-ə infrastrukturunu yaratmaq məqsədilə 50 
min ABŞ dolları dəyərində qrant ayrılması haqqında qərar qəbul etmişdir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, MTIF tərəfindən ayrılan qrant ABŞ Dövlət Departamentinin Azərbaycana 
texniki və elmi yardım proqramı çərçivəsində verilir. (1, 412) Azərbaycan alimləri MTİF-
in bir sıra proqram layihələrində bu vaxtadək iştirak edərək, bir neçə qrant əldə etmişlər. 
2001-ci ildə hərəsi 50 min ABŞ dolları dəyərində olan 3 qrant (İkisi Geologiya İnstitutu, 
biri isə Coğrafıya institutu tərəfindən) alınmışdır. MTİF tərəfindən 2000-ci ildə yalnız 
Azərbaycanda Regional Eksperimental Mərkəz yaradılması haqqında müsabiqə elan 
olunmuş, müsabiqədə AMEA-nın 15 institutu iştirak etmişdir. Müsabiqənin nəticələrinə 
əsasən fond tərəfindən 2002-ci ildə Radiasiya Tədqiqatları İnstitutuna 250 min, 
Fiziologiya İnstitutuna 80 min, Geologiya İnstitutuna isə 225 min ABŞ dolları dəyərində 
avadanlıq verilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir. 

AMEA elminin dünyanın məşhur kompaniyaları arasında nüfuz qazanmasını xüsusi 
qeyd etmək lazımdır. AMEA-nın dünyada şöhrət qazanmış «BP-STATOYL» Alyansı ilə 
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1992-ci ildə başlanmış əməkdaşlığının yaxşı perspektivləri vardır. Bu əməkdaşlıq AMEA 
ilə Böyük Britaniya Kral Cəmiyyəti, habelə Norveçin Sənaye və Energetika Nazirliyi 
arasında Memorandumun imzalanması ilə nəticələnmişdir. Artıq neçə ildir ki, 
alimlərimiz Amerikanın «YUNOKAL və ŞEVRON» kompaniyaları ilə birgə iş aparır. 
Bunun müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, yaxın gələcəkdə AMEA elmin ayrı-ayrı sahələri 
üzrə, xüsusən Azərbaycanşünaslıq üzrə dünya elmində öz mövqeyini möhkəmləndirib 
layiqli yer tutacaqdır. Son illər AMEA-nın NATO-nun Elm Komitəsi ilə əməkdaşlığının 
xeyli fəallaşmasını da xüsusi qeyd etmək zəruridir. Belə ki, son 3 il ərzində Bakıda 
NATO-nun çoxsaylı beynəlxalq tədbirləri, yay seminarları, «NATO həftəsi», NATO-nun 
Baş Katibinin elm üzrə müavinin dəfələrlə Bakıya səfəri ikitərəfli əməkdaşlığın 
möhkəmlənməsinin təzahürü kimi qeyd edilə bilər. AMEA-nın bir çox institutları 
NATO-nun qrantlarını alaraq, elmin müxtəlif sahələri üzrə tədqiqat işləri aparır. (1, 413) 
Azərbaycan alimləri daima NATO-nun müxtəlif elm qruplarına ekspert şəklində cəlb 
olunurlar. AMEA-nın Avropa Birliyi tərəfindən yaranmış INTAS adlı nüfuzlu təşkilatla 
sıx əməkdaşlıq proqramı işlənib hazırlanmışdır. INTAS-ın bilavasitə yardımı nəticəsində 
elmi layihələrin maddi dəstəyi həyata keçirilir. Bundan əlavə, Avropa Birliyi tərəfindən 
təsis edilmiş 6-cı elm proqramı çərçivəsində AMEA-da xüsusi mərkəz yaradılmış və 
Azərbaycan alimlərinin bu proqramda fəal iştirak etməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Bu dövrdə xarici ölkələrin alimləri və elmi təşkilatlarının nümayəndələri, 
mədəniyyət və siyasət xadimləri Azərbaycan MEA-nın qonaqları olmuş, AMEA-nın 
Rəyasət  Heyətində və bölmələrində çoxsaylı görüşlər keçirmişlər. Belə ki,  2010-cu il 
avqust ayının 24-dən 28-dək Stanford Universitetinin əməkdaşları M.Kohen və Ş.Bijur 
Beynəlxalq Heliofizika ili proqramı çərçivəsində Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında 
(ŞAR) olmuş və İonosfer və Atmosferdə yayılan çox aşağı tezlikli elektromaqnit 
dalğalarını qəbul edən cihazlar kompleksini ŞAR-da qurmuş, sınaqdan keçirmiş 
beynəlxalq şəbəkəyə qoşmuşlar. Həmin ilin noyabrın 10-da AMEA-nın Rəyasət 
Heyətində ABŞ-da yaşayan həmvətənlimiz, dünya şöhrətli riyaziyyatçı alim qeyri-səlis 
nəzəriyyəsi ilə dünya elminə mühüm töhvələr vermiş, NATO və NASA-nın aparıcı 
mütəxəssisi, ABŞ-ın Berkli Universitetinin ömürlük professoru Lütfi Zadə ilə görüş 
keçirilmişdir. (5, 249) Beynəlxalq  elmi-texniki əməkdaşlıq AMEA və respublikanın 
gələcək zəmini kimi, dövlətimizin və xalqımızın tarixinin, mədəniyyətinin dünyada 
tanınmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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T.S.Kerimova  

INTERNATIONAL SCIENTIFIC RELATIONS OF THE AZERBAIJAN NATIONAL 
ACADEMY OF SCIENCES (THE END OF THE ХХ- THE BEGINNING OF THE ХХI 

CENTURIES) 

SUMMARY 

One of the priority areas given consideration in the course of 66 years of activity of the ANAS is 
the international scientific collaboration. This policy of ANAS is supported by the international nature of 
a number of scientific developments, the active participation of Azerbaijani science and its 
representatives in joint activity with foreign scientists in search and achievements for technological and 
cultural progress of humanity. After the Republic of Azerbaijan gained independence, the nature of 
scientific relations with foreign countries fundamentally changed. New opportunities for joint work on the 
basis of bilateral agreements and protocols, and mutual collaboration, carried out - in accordance with the 
terms of the direct exchange in various fields of science – science- activities with scientists abroad opened 
up. ANAS are realizing collaboration in scientific-technological sphere with developed countries. 

Т.С.Керимова  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
АЗЕРБАЙДЖАНА (КОНЕЦ ХХ НАЧАЛО ХХI ВЕКА) 

РЕЗЮМЕ 

На протяжении 66 летней деятельности НАНА одним из ее приоритетных направлений, 
которому уделялось особое внимание, является международное научное сотрудничество. Эта 
политика НАНА подтверждается международным характером целого ряда ее научных разработок, 
активным участием азербайджанской науки и ее представителей в совместных с зарубежными 
учеными поисках и достижениях во имя технического и культурного прогресса человечества. 
После обретения Азербайджанской Республикой независимости характер научных связей с 
зарубежными странами принципиально изменился. Открылись новые возможности для 
организации совместных работ на основе двусторонних соглашений и протоколов и взаимного 
сотрудничества, проведения – в соответствии с условиями непосредственного обмена в различных 
областях науки - научных мероприятий с учеными зарубежных стран. НАНА осуществляет 
сотрудничество в научно-технической сфере с развитыми странами мира. 

Ачар сюзляр: мядяниййят, елм, юлкя, республика, академийа 
Key words: culture, a science, the country, republic, academy 
Ключевые слова: культура, наука, страна, республика, академия 
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AZƏRBAYCANDA HÜQUQİ – DEMOKRATİK DÖVLƏT QURUCULUĞU VƏ 
İNTERPOLUN AZƏRBAYCAN MİLLİ MƏRKƏZİ BÜROSUNUN  

BEYNƏLXALQ CİNAYƏTKARLIĞA QARŞI MÜBARİZƏDƏ İŞTİRAKI 

Tohid Məmmədov1 

XX əsrin əvvələrində Azərbaycan xalqının  milli – azadlıq hərəkatının ən böyük 
nailiyyəti özünün müstəqil dövlətini yaratmaq idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
Avropanın demokrartik dəyərləri ilə Şərq mədəniyyəytinin xüsusiyyətlərini üzvi şəkildə 
birləşdirən dövlət modeli idi. Bu nümunəvi model sonralar dövlət müstəqilliyi əldə etmiş 
cümhuriyyətlər üçün də örnək oldu. 23 aylıq fəaliyyəti dövründə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin görkəmli qurucuları ölkədə demokratik, hüquq və azadlıqların bərqərar 
edilməsi, etnik və dini məsnubiyyətlərdən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlara bərabər 
hüquqların verilməsi sahəsində böyük işlər həyata keçirilmişdir.Müstəqilliyə aparan yol 
heç də asan olmamışdır. (1, №115(4976)) 

70 il totalitar rejimin ideoloji - siyasi buxovları altında yaşamalı olan Azərbaycan 
xalqının qəlbində kök salmış dövlətçilik ideyaları dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin tarixi 
xidmətləri sayəsində gerçəkləşdi. Xalqının milli idrak və özünüdərkinin ali təzahür 
forması olan müstəqil dövlət ideyasının praktik həyata vəsiqə alması məhz Heydər 
Əliyev şəxsiyyətinin uzaqgörənliyi sayəsində mümkün oldu. Ulu öndər müstəqil 
Azərbaycan Dövlətini Xalq Cümhuriyyətinin varisi hesab etmişdir : 

«1918–ci ildə yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti » bizim milli sərvətimizdir, 
tariximizin parlaq səhifəsidir, xalqımızın böyük nailiyyətidir. Məhz bunlar hamısı 
birlikdə indiki müstəqil Azərbaycanın həm iqtisadi, həm intellektual, həm də mədəni 
potensialını yaradır» 

Cümhuriyyətin süqutu onu göstərirdi ki, müstəqilliyi qoruyub saxlamaq , müdafiə 
etmək onu əldə etməkdən daha çətindir.  

Sovet illərində Azərbaycan formal olaraq müstəqil olsa da əslində bu əsarətdən 
başqa bir şey deyildi. Xalqın bütün milli, mənəvi dəyərləri əlindən alınmış, tamamilə yad 
idealogiyaların təsiri altına düşmüşdür. Üstəlik zəngin iqtisadi potensialı - neft olan 
Azərbaycan, ittifaqın xammal bazası rolunu oynayırdı . Respublikanın iqtisadi və sosial 
göstəricilərinə görə SSR ölkələri arasında axırıncı yerdə dururdu .(2, №115(76465)) 

1969 – cu ildə Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərliyə başladıqdan sonra hər şey dəyişdi, 
xalqın mənəvi dəyərləri özünə qaytarıldı. Ölkə xammal bazasından istehlakçıya çevrildi. 
Bu gün Politoloqlar haqlı olaraq Heydər Əliyevin Azərbaycan Hakimiyyətinin birinci 
dövrünü ölkəmizin intibah dövrü adlandırdılar. Nəhayət 70 illik fasilədən sonra 
Azərbaycan özünün dövlət müstəqilliyini bərpa etdi. Xalq Cümhuriyyətinin ideyalarını 
davam etdirərkən bu tarixi varislik üzərində yeni Azərbaycan dövləti yaradıldı.  

XX əsrin sonunda öz müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan Respublikası Xalq 
Cümhuriyyətinin varisi olaraq Üzeyir Hacıbəyovun və Əhməd Cavadın yaratdıqları 
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dövlət himnini, Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağını və gerbini bərpa etdi. Bu 
dövlətçilik atributları bu gün də hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün olduqca əzizdir.  Bu 
dövlət, bu quruluş 1918- ci ildə yaradılmış ilk Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Bütün 
dövlət onun varisidir, bütün respublika onun varisidir, xalq onun varisidir»- deyə Heydər 
Əliyev bildirdi. Müstəqilliyin ilk illəri ölkəmiz üçün çox ağır keçib və biz ikinci şansı da 
əldən verə bilərdik. Ölkədə hökm sürən anarxiya, özbaşınalıq və total böhran faktiki 
olaraq Azərbaycanı parçalamağa sürükləyirdi. Müstəqillik 1991- 1993- cü illərdə formal 
xarakter daşıyırdı, həmin dövrdə bir tərəfdən daxili çəkişmələr və hakimiyyət uğrunda 
aparılan mübarizə, vətəndaş müharibəsi, digər tərəfdən, Ermənistanın Azərbaycana etdiyi 
təcavüz nəticəsində torpaqlarımızın 20 % işğal altına düşdü.  

Beləliklə 1993- cü ildə Azərbaycan xalqının tələbi ilə,Ulu Öndər Heydər Əliyevin 
siyasi qayıdışından sonra ölkədə vəziyyət stabilləşdi.  

Ümümmilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmasına qədər 23 sentyabr 
1989-cu ildə Azərbaycan SSRİ Ali Soveti tərəfindən dövlət suverenliyi haqqında 
Konstitusiya qanunu, 30 avqust 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında 
bəyannamə, 18 oktyabr 1991-ci il tarixdə Dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı 
imzalansa da, hüquqi, demokratik, dövlət quruculuğu sahəsində kifayət qədər iş 
görülməmişdir. Ölkədə real imkanlar, xalqın mentaliteti nəzərə alınmaqla demokratiya, 
qanunculuq, plüralizm münasib yollar və vasitələrlə inkişaf edirdi (3, səh3). 

Beləliklə 1993-cü ildə Azərbaycan xalqının tələbi ilə ulu öndər Heydər Əliyevin 
siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkədə vəziyyət stabilləşdi. 1999-cu ilin ortala-
rında Azərbaycan bütün qeyri-qanuni silahlı birləşmələrdən xilas olunmuş, tamamilə 
möhkəmlənib keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə daxil olmuş, dövlət quruculuğunda böyük 
işlərə başlamaq üçün möhkəm ictimai-siyasi sabitlik və qanunçuluq şəraitinə gətirilmiş 
dövlətə çevrilmişdi. 

Ümumxalq səsverməsi referendum yolu ilə 1995-ci il noyabr ayının 12-də 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası dövlətin ilk əsas qanunu qəbul olundu. 

Azərbaycan Respublikasının dövlət quruculuğunun hüquqi, qanuni əsası qoyuldu. 
Konstitusiya bəyan etdi: 

Azərbaycan xalqının və dövlətinin ən mühüm məqsədləri Azərbaycan dövlətinin 
müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq, Konstitusiya çərçivəsində 
demokratik quruluşa təminat vermək, vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar olmasına nail 
olmaq, xalqın iradəsinin ifadəsi kimi, qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi 
dövlət qurmaq, ədalətli, iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq bütün dünya xalqları ilə 
dostluq, sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq və bu məqsədlə qarşılıqlı fəaliyyət 
göstərməkdir (4, səh3). Azərbaycan Respublikası Konstitusiya maddələrinin ⅓  hissəsi 
(158 maddənin 48-i) insan hüquqlarına və onların azadlıqlarına həsr edilmişdir. 
Hakimiyyət bölgüsü konsepsiyasına uyğun olaraq konstitusiya təsbit edir ki, İcra 
hakimiyyəti, Qanunvericilik hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə, 
Məhkəmə hakimiyyəti isə müstəqil məhkəmələr həyata keçirirlər. 1995-ci il noyabrın 12-
də Müstəqil Azərbaycan Respublikası Parlament seçkiləri keçirdi. Parlamentdə digər 
komissiyalar ilə yanaşı, insan hüquqlarına dair komissiya təşkil olundu. 

Elmi Əsərlər 38-ci cild 



Elmi Əsərlər 38-ci cild 

 465

1998-ci ilin fevral ayında Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev “İnsan və vətəndaş 
hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında” fərman verdi. 

1998-ci il iyulun 18-də “İnsan hüquqlarının müdafiəsinə dair dövlət proqramı” 
təsdiq edildi. Bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin səmərəliliyini artırmaq üçün, AMEA-
da İnsan hüquqları institutu yaradıldı. 

Hüquqi dövlətçiliyin təmin olunmasında mühüm vasitələrdən biri də, hüquq-
mühafizə orqanlarının inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi idi. 1998-ci ildə 
konstitusiya məhkəməsi təşkil olundu, “Vəkillik fəaliyyəti haqqında, Məhkəmələr və 
hakimlər haqqında” qanunlar qəbul edildi. 2002-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycanda 
üçpilləli məhkəmə sistemi formalaşdı. 

Respublikanın Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirlikləri, onların yerli 
təşkilatları silahlı hissələri təsadüfi, cinayətkar, xain və satqın ünsürlərdən əsasən 
təmizləndi. 

Dövlətin ən mühüm və daimi fəaliyyətlərindən biri ictimai asayişin qorunmasıdır. 
Müstəqilliyin ilk illəri Azərbaycan Hüquq mühafizə orqanları, eyni zamanda Azərbaycan 
Daxili İşlər Nazirliyi SSR dövründə olan qaydada fəaliyyət göstərirdi. 1991-1994 cü 
illərdə Azərbaycana qarşı erməni qəsbkarlarının elan edilməmiş müharibəsi nəticəsində 
və Azərbaycanın daxilində olan xaosla əlaqədar asayiş pozulmuşdur. 

Bu dövrdə Azərbaycanın bütün hüquq mühafizə orqanları Azərbaycanın daxili işlər 
nazirliyi hərc mərcliyin, qanunsuzluğun qarşısını almaq üçün ciddi işlər görmüşdü. 
Bundan başqa İnterpolun baş assambleyasının 2 oktyabr 1993-cü il tarixində Seneqalın 
Dakar şəhərində keçirilən 61-ci sessiyasında müstəqil Azərbaycan Respublikası 
İnterpolun tam hüquqlu üzvü qəbulu edildi və İnterpolun Azərbaycan Milli Mərkəzi 
Bürosu fəaliyyətə başladı. 

Azərbaycanda İnterpolun Milli mərkəzi bürosu Respublika Hüquq mühafizə 
orqanları ilə İnterpolun üzvü olan ölkələrin müvafiq hüquq mühafizə orqanları arasında 
nizamnamənin 3-cü maddəsində göstərildiyi kimi siyasi, hərbi, dini və irqi xarakterli 
cinayətlərə qarışmamaq şərti ilə ümumi cinayətkarlıq və beynəlxalq axtarış tədbirlərinin 
həlli istiqamətində beynəlxalq əməkdaşlığı təmin edən qurumdur. Buna görə də Milli 
Mərkəzi Büro öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Qanunlarını digər hüquqi 
normativ aktları, ölkəmizin tərəfdar olduğu beynəlxalq sahələri, İnterpolun 
nizamnaməsini və digər normativ sənədlərini, İnterpolun Azərbaycan Milli Mərkəzi 
bürosu haqqında əsasnaməni  rəhbər tutur.  

Burada bir məsələ diqqəti cəlb edir ki, Azərbaycanın Milli Mərkəzi Bürosunun əsas 
fəaliyyət konsepsiyası Beynəlxalq axtarışının praktiki olaraq təşkil edilməsindən, istintaq 
orqanlarının ayrı-ayrı tapşırıqlarını yerinə yetirməkdən, oğurlanmış qiymətli əşyaların 
(mədəni sərvətlərinin, avtonəqliyyat vasitələrinin) və sairə axtarışın, hüquq quruculuğu 
sahəsində informasiya mübadiləsinin təşkil edilməsindən ibarət olduğu halda Baş 
Katibliyin ayrı-ayrı ölkənin Milli Mərkəzi Bürosunun analoji xahişi və məlumatları 
icraata götürməsi və Respublikanın hüququna mühafizə orqanlarının vasitəsi ilə onların 
xahiş etdikləri şəxs və sənədlərin icrası üçün tədbirlər həyata keçirilməsinə üstünlük 
verməsinə baxmayaraq Azərbaycan ərazisindən (Qarabağ bölgəsinin işğal olunmuş 
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ərazilərindən) maddi mədəniyyət nümunələrini, azərbaycan xalqına məxsus muzey 
eksponatlarını xarici ölkələrə keçirməklə məşğul olan şəxslər haqqında ciddi tədbirlər 
görülmür. Halbuki, aidiyyəti olmayan ölkələrin Milli Mərkəzi Bürolarına və zəruri 
hallarda Baş Katibliyə xarici ölkə vətəndaşları tərəfindən ölkəmizdə törədilən cinayətlər 
barədə, cinayət törətdikdə şübhəli bilinən cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən və barəsində 
həbs qəti imkan tədbirləri seçilən xarici vətəndaşlar barədə məlumat göndərilir. 
Beynəlxalq polis əməkdaşlığı prosesində şəxslər, faktlar və sənədlər barədə verilmiş 
məlumatlar əsasında məlumat bazası yaradır. Cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində 
beynəlxalq əməkdaşlığın problemləri üzrə, xülasələr, məruzələr hazırlanır, lakin yuxarıda 
qeyd etdiyimiz kimi erməni əsilli cinayətkarlara qarşı tədbirlərin görülməsində laqeyd 
münasibətlər böyük təəcüb doğurur. Çox maraqlıdır ki, beynəlxalq axtarışda olan canilər 
haqqında həbs qəti imkan tədbirləri ceçildiyi halda hələ heç biri məhkəmə qarşısında 
oturdulmamışdır. Azərbaycanılara qarşı siyasi-hərbi təxribatların, terrorun, iqtisadi 
dağıntıların təşkilatçısı olan Ermənistan Respublikasının keçmiş prezidenti R.Köçər-
yanın, indiki prezidenti S.Sarkisyanın və eləcə də 1994-cü il hadisələrinə görə İnterpol 
tərəfindən haqqında axtarış elan edilmiş Zori Balayanın məsuliyyətə cəlb edilməməsi bu 
sahədə də ikili standartla yanaşılmaların mövcud olduğunu göstərir. Belə cəzasızlıqların 
mənfi nəticəsidir ki, baş verən cinayətlərin sayı getdikcə artır, beynəlxalq xarakter aır, 
hətta kütləvi qırğınlara gətirib çıxarır. 

Azərbaycanda İnterpolun Milli Mərkəzi Bürosunun yaradılmasından, yəni 2 oktyabr 
1992-ci ildən indiyə qədər ötən müddət ərzində Beynəlxalq hüquq normalarının 
öyrənilməsi, yayılması, qanunçuluğun təkmilləşdirilməsi və əməkdaşlığın genişləndiril-
məsi sahəsində xeyli iş görülmüşdür. İnterpolun üzvü olan ölkələrdə birgə əməliyyat 
tədbirləri keçirilməsi üçün çevik iş birliyi yaradılmış, əlaqələrin dinamikliyi artmışdır. 

Respublikamızda İnterpolun Milli Mərkəzi Bürosu öz xidməti fəaliyyətini 
Azərbaycan Respublikasının Qanunları və Beynəlxalq Hüquq normalarına uyğun qürur, 
qanunçuluğun təmin olunması üçün beynəlxalq polis əməkdaşlığını daha da genişləndirir. 
Cinayətkarların beynəlxalq axtarışı, kriminal xarakterli məlumatların dəqiqləşdirilməsi, 
eyni təmayüllü təşkilatlar arasında ədalətli yayılması üçün bütün imkanlar səfərbər edilir. 
Azərbaycanda dövlət quruculuğunun yeni mərhələyə qədəm qoyması, ölkəmizin 
beynəlxalq miqyasda nüfuzunun artması potensial imkanlara güclü təkan verir. 

Azərbaycanın dünya dövlətləri ilə iqtisadi əməkdaşlığının genişləndirilməsi 
şübhəsiz ki, dövlət və kommersiya strukturlarında yeni münasibətlər formalaşdırır. Bəzi 
hallarda isə, yeni yaranan beynəlxalq qurumlar arasında iqtisadi cinayətkarlıq faktları 
aşkara çıxarılır. Belə cinayətlərin istintaqı ilə bağlı sorğu materiallarını da İnterpolun 
üzvü olan dövlətlərin Milli-Mərkəzi Büroları  bir-birinə çatdırır. 

Birmənalı şəkildə demək olar ki, İnterpolun Azərbaycan Respublikası MMB-si 
Beynəlxalq polis əməkdaşlığının düzgün qurulması nəticəsində cinayətlərin açılması, 
ayrı-ayrı sənədlərin dövlətlərarası axtarışlarının təmin olunması üçün konkret tədbirlər 
görür. Son illərdə beynəlxalq polis təşkilatları narkotik maddələrin  dövriyyəsini 
məhdudlaşdırmaq üçün ardıcıl tədbirlər görmüş, birgə əməliyyatlar keçirmişlər. (7, 
№36(2546)) 
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Burada belə bir məsələni xatırlatmaq lazımdır ki, beynəlxalq cinayətkarlığın əsas 
obyektlərindən biri dövlətlərin iqtisadi və sosial inkişafına zərər yetirən cinayətlər hesab 
edilir. (8, səh 2) 

Məlumdur ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, müharibə ərəfəsində, 
müharibənin gedişi zamanı və müharibədən sonrakı atəşkəs dövründə Azərbaycan 
Respublikasına qarşı çox böyük iqtisadi terrorizm və vandalizm baş vermişdir. İşğalçılar 
Azərbaycan Respublikasının Yuxarı Qarabağ bölgəsini və ətrafındakı 7 rayonu işğal 
etməklə, minlərlə insanı qətlə yetirməklə bərabər mədəni irsimizə dağıdıcı zərbə vuraraq 
927 kitabxananı, 100 arxeoloji abidəni, 454 tarixi abidə və muzeyi, 40 min muzey 
eksponatını qəddarcasına məhv etmişlər. İşğal olunmuş ərazilərdə nadir flora və faunaya 
malik meşə sərvətləri amansızcasına qarət edilərək Ermənistana daşınmışdır. İlkin 
hesablamalara görə işğal nəticəsində Azərbaycan öz iqtisadi potensialının 16 faizini 
itirmiş və ölkəyə 60 milyard ABŞ dollarında ziyan dəymişdir. Ermənistan bu gün də, 
Dağlıq Qarabağ ərazisində öz işğalçılıq siyasətini davam etdirir. Ermənilər işğal olunan 
ərazilərdə yanğınlar törədir, narkotik maddələr yetişdirir, yeraltı və yerüstü sərvətlərimizi 
mənimsəyirlər. (9, №28(1065)) 

Ermənistan Respublikasının işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında 900-ə yaxın 
yaşayış məntəqəsi, 2389 sənaye, tikinti və kənd təsərrüfatı obyekti (173 sənaye, 122 
tikinti) 3225 ticarət obyekti, 131 min ev, 1025 məktəb, 798 səhiyyə ocağı təcavüzün 
qurbanı oldu, 280 min hektar meşə, 1 milyon hektar məhsuldar torpaq, 1200 km 
irriqasiya sistemi işğalçıların əlinə keçdi. İşğal zamanı 100 milyonlarla dollar dəyərində 
şəxsi və dövlət əmlakı, maddi sərvətlər işğal olunmuş ərazilərdən Ermənistana daşındı. 

Ermənistan dövləti tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgə-
sində həyata keçirilən qaçaqmalçılıq, təbii sərvətlərin talanması, narkotik maddələrin 
becərilməsi və tranziti adi hal almışdır. 

İnterpolun Azərbaycan Respublikası MMB-si Beynəlxalq polis əməkdaşlığının 
düzgün qurulması nəticəsində cinayətlərin açılması, ayrı-ayrı sənədlərin dövlətlərarası 
axtarışlarının təmin olunması üçün konkret tədbirlər görür. Son illərdə beynəlxalq polis 
təşkilatları narkotik maddələrin  dövriyyəsini məhdudlaşdırmaq üçün ardıcıl tədbirlər 
görmüş, birgə əməliyyatlar keçirmişlər. 

Beləliklə, həyatın bütün sahələrində, bütün siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələri 
kobudcasına pozan, regionda mövcud olan yeni kommunikasya layihələrindən özünü 
kənarda qoyan Ermənistan Respublikası ilə münasibətlər yaradılmasına ciddi mane olur. 
Bu azmış kimi işğal altında saxladığı Azərbaycan Respublikasının yaşayış hüququndan 
məhrum etdiyi minlərlə dinc əhalisinin torparlarında narkotik maddələr əkib-becərirlər. 
Bütün bunlar İNTERPOL kimi mötəbər beynalxalq təşkilatın üzvü olan Azərbaycan 
Respublikası MMB-nin bu məslələrə daha həssas yanaşmasnı əsaslandırır və bu sahədə 
fəaliyyətinin gücləndirilməsini zəruri edir. 

Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə başlamış siyasi, iqtisadi, sosial və məhkəmə 
hüquq islahtlarının Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiya etmə istiqmətində mühüm 
addımlar atılmasını təmin etdi. Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı 



 468 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən mühüm siyasi xətt Azərbaycan dövlət 
müstəqilliyinin daha da qüdrətlənməsinə xidmət edir. 
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В статье рассматриваются основные этапы строительства правового государства в 
Азербайджанской Республике, роль правоохранительных органов и Азербайджанского националь-
ного центра Интерпола в борьбе с международной преступностью 
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OF THE AZERBAIJAN NATIONAL CENTRE OF THE INTERPOL IN STRUGGLE AGAINST 

THE INTERNATIONAL CRIMINALITY 

SUMMARY 

In article the basic stages of building of a lawful state in the Azerbaijan Republic, a role of law 
enforcement bodies and the Azerbaijan national centre of the Interpol in struggle against the international 
criminality are considered. 
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MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ EKOLOJİ SİYASƏTİ 

Nəbi Əsədov1 

Muasir dövrün ən aktual problemlərindən biri də Ətraf mühitin mühafizəsidir. Elmi-
texnoloji tərəqqi, ətraf mühitə insane təsirinin artması ekoloji gərginliyə səbəb olur. Başqa 
problemlərdən fərqli olaraq ekoloji problemlərin həlli uzun zaman tələb etməklə əməli 
tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə tənzimlənir. Buna görədə 1992-ci ildə Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının təşəbbüsü ilə Rio-de-Janeyro (Braziliya) şəhərində keçirilmiş beynəlxalq 
konfransada bir mənalı bildirilmişdir ki, Dünyanın gələcəyi ilk növbədə ekoloji 
problemlərin həll olunmasından asılıdır. Konfrans bütün beynalxalq ekoloji təşkilatların 
proqramına çevrilmiş “Dayanıqlı inkişaf” konsepsiyasını qəbul etmişdir. 

Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində olduğu illərdə ərazisi sözün əsl mənasında sənaye 
və kənd təsərüfatı sahəsi üçün sınaq meydanına çevrilmişdir. Qazanılan hər “uğur” ciddi 
ziyan hesabına başa gəlirdi. 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvəllərində Ermənistanın 
Azərbaycan qarşı ərazi iddiasının baş qaldırması, torpaqların işğalı, SSRİ-nin dağılması 
və respublikada özbaşınaçılığın hökm sürməsi ekoloji problemlərin həllini arxa plana atsa 
da Ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə 15 iyun 1993-cü il yenidən 
Respublika rəhbərliyinə qayıtması ilə bütün sahələrdə olduğu kimi ekologiya sahəsində 
də canlanma yarandı.Heydər Əliyevin hakimiyəti dövründə ekoloji siyasətin qanun-
vericilik bazasını təkmilləşdirilməsi, təbiət obyektlərinin mühafizəsi, təbii sərvətlərin 
səmərəli istifadəsi sahəsində sovet dövründən miras qalan hüquqi boşluqların 
doldurulması aradan qaldırılmasına başlanıldı. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının  12 
noyabr 1995-ci il qəbul edilmiş Konstitisyasında “Ətraf mühitin qorunması” maddəsi öz 
əksini tapdı (1). Bundan əlavə yeni konstitusiyada “Hərkəs sağlam ətraf mühitdə 
yaşamaq hüququ var” bəndi də əks olunub. Az sonra 1996-ci ildə “Azərbaycan 
Respublikasının Ətraf Mühitinin Vəziyyətinə Dair Milli Məruzə” hazırlanmış və burada 
ekoloji vəziyyətin obyektiv təhlili aparılmışdır. 8 iyun 1999-ci ildə Azərbaycan 
Respublikasının “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” və “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında 
qanunları qəbul edildi.  

Respublikada Ekoloji problemlərin aradan qaldırılmasının ləng getməyi bu sahədə 
cavabdeh olan bir neçə təşkilatın pərakəndə fəaliyyəti ilə bağlı idi. Bu vəziyyət aradan 
aldırmaq üçün ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə sahəsində 
sahələr arası vəzifələri həyata keçirən orqan yaradılmalı idi. Məhz Ümummilli lider 
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə və onun imzaladığı 23 may 2001-ci il tarixli fərmanla 
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yaradıldı (2). 

Əgər nazirlik yaranmamışdan qabaq 1995-2001-ci illər ərzində ətraf mühitin 
mühafizəsi işində verilən tapşırıq orta hesabla 70,6% təşkil edrdi isə, nazirliyin yaranması 
ilə 2002-2003-cü illərdə bu rəqəm 101,8% qədər yüksəldi. Heydər Əliyev Azərbaycan 
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Respublikasında ekoloji vəziyyəti sabitləşdirmək, əhalinin mənafeyinə uyğun istifadə 
etmək üçün mühüm qərarların qəbul olunmasına nail olmuşdur. Bunlardan 6 mart 2000-
ci il “Yerin təki haqqında”, 22 fevral 2001-ci il “Dövlət ekoloji ekspertizasının 
maliyələşdirməsi haqqında, “Ətraf Mühitin Mühafizəsi Üzrə Dövlət Fondu haqda 
əsasnamə”, “ Ekologiyaya aid fəaliyyətin aparılması qaydaları”nı göstərmək olar. Bunlar-
dan əlavə Respublikanın torpaq, su, heyvanat aləmi, “Atmosfer havasının mühafizəsi 
haqda”, “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektlər haqda”, “Əhalinin ekoloji 
təhsili və maarifləndirməsi haqqında” və s. qanun və normativlər qəbul edilmişdir. Çox 
saylı qanun və normativlərin qəbul edilməsi ekoloji sistemin hüquqi bazasının 
yaradılması idi ki, bunsuz ekiloji sistemin tənzimlənməsi və sağlamlaşdırılmasına nail 
olmaq mümkün olmazdı. 

Ümummilli liderin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyevin 
ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı siyasəti davam etdirərək onu dahada 
şaxələndirdi. Ölkə başçısının göstərişləri əsasında həyata keçirilən göstərişi 2003-2008-ci 
illərdə ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə olunması tədbirləri 
nəticəsində xeyli işlər görülmüşdür, uzun illər ərzində yaranmış ekoloji problemlər təhlil 
edilərək, onları kompleks həllinə yönəldilən 5 Milli və Dövlət Proqramları təsdiq 
edilmiş,ekologiya və ətraf mühitin mühafızəsi sahəsində hüqui baza təkmilləşdirilmişdir. 
Prezidentin sərancamları ilə təsdiq olunmuş “Ekoloji cəhətədən dayaniqlı sosial-iqtisadi 
inkişafına dair”, “Azərbaycan Respublikasının meşələrini bərpa edilməsi və artırılmasına 
dair “ Milli Proqramlar, “Yay-qış otlaqların, biçənəklərin səmərəli istifadə edilməsi və 
səhralaşmanın qarşısının alınmaısna dair” və “Azərbaycan Respublikasının Hidromete-
orologiyanın inkişafına dair” dövlət proqramları həyata keçirilmişdir (4). 

Azərbaycan Sovet İttifaqının tərkibində olduğu dövrdə sərbəst xarici siyasət yeridə 
bilmədiyi kimi, Beynəlxalq ekoloji problemlərin həlli ilə bağlı Konvesiyalara qoşulmaq 
imkanına malik deyildi. Azərbaycan SSR-də bütün sahələr kimi ekoloji siyasət də 
mərkəzdən müəyyən edilirdi, ekologiya sahəsində qanunvericilik bazasının yaradılması, 
dövlət siyasətinin müəyyən edilməsi yalnız ölkə müstəqillik qazandıqdan sonra mümkün 
oldu. 

Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan Respublikası ekologiya və ətraf 
mühitin mühafizəsi ilə bağlı 21 Konvesniyaya qoşulmuş və bu sənədlər Azərbaycan 
respublikası Millli Məclisi tərəfindən ratifikasiya edilmişdir. XX əsrin ikinci yarısında 
bəşəriyyət üçün ən vacib problemlərdən biridə ozon qatının dağılmaqdan qorumaqdır. Bu 
problem getdikcə daha qlobal və ciddi xarakter aldığından ozon qatının mühafizəsi 
məsələsi ümumdünya işinə çevrilmişdir. Dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar  bu 
problemlə bağlı bir neçə Konvensiyalar qəbul etmişdilər.  

Ozon qatının dağılmasının qarşısının alınması üçün 1985-ci il Vyana şəhərində 
keçirilən toplantı və qəbul olunan Konvesniya, 1987-ci il Monreal Konvensiyası, 1990-cı 
il London və 1992-ci ildə Kopenhagendə imzalanmış protokollar ozon qatının 
mühafizəsində daha ciddi tədbirlərin görülməsi barədə qərar qəbul olunmuşdur. 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 31 may 1996-cı ildə ozon qatının mühafizəsi 
haqqında Vyana Konvensiyasını, Monreal Protokolunu və onlara edilmiş düzəlişləri 
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ratifikasiya etmişdir. Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu ilk Beynəlxalq Konvensi-
yalardan biridə Orhus Konvensiyası oldu. “Ətraf mühit ilə bağlı məsələlərdə məlumatın 
əldə edilməsi, ictimayyətin qərar qəbul edilməsində iştirakı və ədalət məhkəməsinin açıq 
keçirilməsi haqqında” bu Konvensiya Danimarkanın Orhus şəhərində imzalanmışdır.  

Azərbaycan respublikası Orhus konvensiyasına 9 noyabr 1999-cu ildə qoşulmuşdur. 
23 mart 2000-ci ildən Azərbaycan Respublikası bu Konvensiyanın tərəfi sayılır.  
Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu mühüm Konvensiyalardan biridə BMT-nin 
“Təhlükəli tullantıların sərhədlərarası daşınmasına və kənarlaşdırılmasına nəzarət haqda” 
Bazel Konvensiyasını Azərbaycan respublikasının Milli Məclisi 2002-ci ildə ratifikasiya 
etmişdir. Azərbaycan Respublikası höküməti Azərbaycanın zəngin bitki örtüyünü və 
heyvanat aləmini qorumaq üçün BMT-nin “Bioloji müxtəliflik haqqında” Konvensi-
yasına 14 mart 2000-ci il, Bioloji təhlükəsizliyə dair Kartagena Protokoluna 2005-ci ildə 
qoşulmuşdur (4). 

Azərbaycanın getdikcə artan siyasi və iqtisadi nüfuzunun artması  Bakıda və 
bölgələrdə Beynəlxalq toplantıların keçirilməsinə imakan verir. Belə toplantıların biri 
2010-cu ilin 5-7 iyun tarixli Qəbələ şəhərində BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının və 
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazırliyi ilə birgə təşkilatçılığı ilə 
Biomüxtəliflik mövzusunda Avropa ətraf mühit nazirlərinin yüksək səviyyəli konfransı 
keçirilmişdir. Konfransda Avropa ölkələrinin ətraf mühit sahəsində çalışan qurumların 
başçıları, ekspertlər, və qeyri-hökümət təşkilatları tərəfindən “Yaşıl iqtisadiyat, ekosis-
temlərin iqtisadiyatı və biomüxtəliflik”, “Xüsusi mühafizə olunan təbii əraziləri və 
ekoloji şəbəkələr, ətraf icmalarda yoxsulluğun azaldılması”, “Biomüxtəliflik Konvensiya-
sının 2010-cu ildən sonrakı məqsədləri və strateji planı: Avropa regionu üzrə preoritetlər” 
mövzusunda çıxışlar dinlənilmişdir və yekun olaraq Qəbələ Bəyannaməsi qəbul 
edilmişdir (6). 
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“ENVIRONMENTAL POLICY OF THE INDEPENDENT REPUBLIC OF AZERBAIJAN” 

SUMMARY 

The article is writen by the post-graduate of the Azerbaijan State Pedagogical University deals with 
the work done in the sphere of ecolology after restoration of independence of Azerbaijan Republic 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА НЕЗАВИСИМОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

РЕЗЮМЕ 

В статье говорится о политике Азербайджанской Республики в области обеспечения 
экологической безопасности страны, присоединение республики к различным международным 
правовым актам по защите окружающей среды, создание соответствующей законодательной базы 
в республике. 
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ФОРМИРОВАНИЕ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДИАСПОРЫ 

Марям Сеидбейли1 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАСПОРЫ 

Большинство исследователей сходятся на том, что феномен диаспоры 
определяется тремя признаками: а) Собственно-рассеяние – рассеяние народа или 
его части за пределами основной этнической территории в результате миграций 
различных типов, либо изменения государственных границ. Данный признак 
является необходимым, но недостаточным для определения этнического меньшин-
ства в качестве диаспоры; б) Сохранение на протяжении жизни нескольких 
поколений этнокультурной идентичности, служащей границей между диаспорной 
группой, и, как правило, более многочисленным принимающим обществом; в) 
Особое отношение к реальной или воображаемой родине, на которую продолжают 
ориентироваться эмоционально или политически члены диаспоры. Оно 
представляет в виде широкого континуума чувств и форм поведения от хранимой в 
семье памяти о своём происхождении, сохранения ключевых элементов куль-
турного наследия, до активного интереса к судьбе Родины и происходящим там 
событиям [1]. 

Основными факторами, влияющими на становление и функционирование 
диаспоры принято считать миграционные и адаптационные процессы. Историче-
ская практика свидетельствует, что не существует фактически ни одного 
государства, которое бы не испытало на себе, их воздействие. Отмечая, влияние 
миграции, исследователи указывают в их появлении несколько причин: социально-
экономические, политические, культурные [2]. 

Среди экономических факторов выделяют: экономическую и трудовую 
миграцию. Одним из механизмов становления диаспоры могут быть военно-
политические конфликты, которые приводят к масштабным перемещениям 
людских масс. Особенностью данного вида миграции является их вынужденность. 
К этой категории относятся беженцы, вынужденные переселенцы… 

Культурная миграция по большей части бывает вызвана расхождением 
мировоззренческих позиций с идеологическими установками государства. Можно 
выделить его виды: религиозная, творческая, национальная. Следствием мигра-
ционных перемещений является адаптация или ассимиляция. В первом случае 
происходит становление социально-психологических характеристик диаспоры. 
Адаптация сложный процесс, но она есть ключевой механизм стабильности 
общества. Итак, механизмами организаций диаспоры можно считать миграции и 
адаптации, которые способствуют синтезу культур; их взаимодействию и являются 
индикатором стабильности и развития иноэтнического общества [3]. 
                                                 
Məryəm Həsən qızı Seyidbəyli – t.ü.f.d. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunu şöbə müdiri  
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В свою очередь миграции деструктурируют демографические и этнонацио-
нальные системы, становясь, таким образом, источником социальной и 
межнациональной напряженности. Учитывая разнородность и разнонаправлен-
ность миграционных потоков, огромный объём перемещающихся масс населения 
на постсоветском пространстве можно сказать, что в современных условиях вышли 
за рамки самоорганизующейся системы, а их стихийное развитие ведёт к целому 
ряду негативных результатов. Поэтому управление миграционными процессами 
становится первоочередной политической актуальной задачей стоящей перед 
различными государствами, особенно с учетом, если оно многонациональное.  

Азербайджан в контексте исторической судьбы народов Кавказа был издревле 
местом пересечения геополитических границ, соединения различных образов 
мировосприятия. Через территорию страны проходили мировые торговые комму-
никации, соединявшие Европу и страны Востока. Азербайджанцы активно и 
творчески заимствовали элементы других культур. Вовлеченность в мировые 
процессы уже на относительно ранних стадиях развития предопределила, в 
позитивном смысле космополитический склад национального менталитета – как 
открытого, гибкого, чуждого всякой косности и национальной самоизоляции. В 
азербайджанском сознании оригинально и в то же время гармонично сплавились 
западная рациональность и поэтичность восточных цивилизационных принципов. 
Азербайджанцы стали своеобразным мостом, соединяющим тюркский и 
персидский, русский и азиатский социокультурные миры. 

До начала нового времени, границы в регионе, который отмечался 
многообразием культур, были достаточно прозрачны, что давало возможность 
развитию торговли, взаимному проникновению и обогащению культур. Азербайд-
жанцы были среди наций, наиболее активно включившихся в процесс тогдашних и 
глобальных изменений. Они внесли огромный вклад в развитие  транспортных 
путей, того же Великого шёлкового пути, первой крупной цивилизованной 
коммуникации на всем евразийском пространстве [4]. 

ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДИАСПОРЫ 
В период глобализации, стирания государственных границ, возникновения 

новых государств, народы мира, в том числе азербайджанцы становятся свидете-
лями массовых перемещений населения. Карабахская проблема, и распад СССР, 
образование новых государств стали факторами дестабилизации глобальных, 
региональных, межнациональных связей. Произошёл разлом в едином этническом 
пространстве, в результате которого образовались так называемые новые диас-
поры, которые стали объектом исследования многих научных дисциплин таких 
как, политология, социология, культорология, демография, конфликтология. 

Поскольку диаспоры являются следствием различных типов миграций, 
взаимодействия различных культур и политических ситуаций в странах исхода и 
поселений, то каждая община диаспоры, как следствие несёт в себе свой потенциал 
уникальности и неповторимости. 
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Азербайджанская диаспора появилась в результате длительных исторических 
процессов. Находясь на стыке Азии и Европы, Азербайджан занимает выгодное 
географическое положение, в связи, с чем он уже с античности стал  привлекать к 
себе внимание разных племён и государств. За пределом своей этноисторической 
территории азербайджанцы в заметном количестве появились только в раннем 
средневековье в результате внешних и внутренних процессов, военно-полити-
ческих и социально-экономических факторов. Азербайджанцы в течение трёх 
тысячелетий выработали свою самоидентификацию с собственной государствен-
ностью: от Манейского царства (IX в. д.э.) до сегодняшний АР. Вместе с тем, 
порой местные государства входили в состав разных мировых империй – 
Ахеменидской, Парфянской, Александра Македонского, Сасанидской, Арабской, 
Сельджукской, Османской, Российской. В период иноземных нашествий часть 
автохтонов покидала свой этнос в поисках мира и спокойствия, что способствовало 
постепенному образованию на чужбине вначале азербайджанских общин, затем на 
их базе и диаспоры. Таким образом, опустошительные нашествия в Азербайджане 
в раннем средневековье стали причинной миграции части автохтонного населения. 

Завоевание Кавказа Российской империей в первой трети XIX века породило 
новую волну массовой миграции из Азербайджана. Тогда Российская империя, 
проводила переселенческую политику с тем, чтобы изменить в регионе 
этноконфессиональную ситуацию в нужном для её интересов направлении. 
Десятки тысяч азербайджанцев из ликвидированных азербайджанских ханств, 
Северного Азербайджана, покинуло тогда Центральный Кавказ и переселилось в 
Иранскую и Османскую империи. Эти этнодемографические изменения не могли 
не стать основой для появления этноколлизий. 

Новый виток в миграционном движении произошёл после буржуазно-
демократической революции 1917 г. в Петрограде и армяно-азербайджанской 
войны в 1919-1920 в период существования АДР. Первая волна эмиграции 
пришлась на 20-30-е годы, она началась сразу же после падения АДР в 1920 году. 
Первыми невозвращенцами стали члены  дипломатической миссии Азербайджана 
во Франции во главе с Алимарданбеком Топчибашевым (1863-1934), участвова-
вшие в работе Версальской мирной конференции. Вынужденными эмигрантами 
стали также и дипломаты, аккредитованные или пребывающие в других странах, 
представители интеллигенции, военных и буржуазии, находившиеся в то время за 
рубежом, а после 1925 года – и большинство азербайджанских студентов, 
обучавшихся в западной Европе. По своей численности эта волна эмиграции была  
невелика, но она сыграла огромную роль в формировании политической эмиграции 
и заложила фундамент в формировании азербайджанской диаспоры. Это был цвет 
азербайджанской нации. Более того, создатели АДР вернули, восстановили, 
закрепили в правовых документах название нашей страны – Азербайджан, а также 
этноним титульной нации – азербайджанцы. В этом непреходящая и немеркнущая 
заслуга лидеров и  интеллектуалов АДР [5]. 
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Важным культурно-политическим явлением в этот период стало появление 
эмиграционных печатных органов, пропагандировавших национальную культур-
ную самобытность азербайджанцев. Такие печатные органы как «Новый Кавказ» 
(1923 г., Истанбул), «Азери-Тюрк» (1923-1931 гг., Истанбул), «Независимость» 
(1932-1934 гг., Берлин), «Возрождение» (1934 г., «Берлин»), «Азербайджан» (1952 
г., Анкара) достойно отражали на своих страницах историю и культуру 
азербайджанского народа. 

За годы советской власти 1920-1991 гг. Азербайджан пережил несколько 
миграций. Первая – связана с азербайджанцами Южного, Иранского Азербайд-
жана, которые работали в нефтяной промышленности и др. сферах. 

Вторая миграция имела место в 30-40-е годы ХХ века, период сталинских, 
политических репрессий, когда десятки тысяч азербайджанцев депортировали в 
Центральную Азию и Сибирь. 

Следующая волна миграции ХХ века пришлась на период II мировой войны 
(1939-1945 гг.), когда десятки тысяч азербайджанцев, бывшие советские воен-
нослужащие, попавшие в плен, не вернулись, вынужденно осев во Франции, 
Швейцарии, Германии, Египте, Италии, Турции, США. 

Послевоенный период в 40-60 г. ХХ в. шла массовая миграция азербайджан-
ских специалистов – нефтяников в Западную и Восточную Сибирь. Тогда же после 
разгрома национального правительства Южного Азербайджана в 1946 г. начались 
гонения на азербайджанцев  в шахском Иране, и несколько десятков тысяч из них 
бежали в СССР, в том числе в Северной Азербайджан и Туркмению. 

С конца 70-х до конца 80-х годов ХХ в. имел место новый миграционный 
поток азербайджанцев в Россию. Это были преимущественно-экономические 
мигранты. 

Начавшийся в феврале 1988 г. конфликт с Арменией из-за Нагорного Кара-
баха и распад 1991 г. СССР вызвали очередные массовые этнические миграции 
населения в Азербайджане. Миграция азербайджанцев прослеживалась в основном 
в Россию, а также в другие республики СНГ. Немало граждан Азербайджана 
выехало в Турцию и Иран. В 1997-1999 гг. наметилась тенденция по выезду 
азербайджанцев в страны Западной Европы, в первую очередь в Германию и 
Нидерланды, а также Швейцарию и Бельгию [6]. 

Военно-политические события в конце 80-90-х годов сильно изменили 
демографическую ситуацию в Азербайджане. Последовавший вслед за этим 
тяжелый социально-экономический кризис вызвал колоссальные миграционные 
поиски [7]. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДИАСПОРЫ 
По настоящему об азербайджанской диаспоре как самоорганизованной 

структуре можно говорить только после распада СССР в 1991 г. и образования 
независимой Азербайджанской Республики. В связи с чем азербайджанцы бывшего 
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Советского Союза автоматически оказались вне пределов своего государства, в 
статусе диаспорального народа.  

Рубеж ХХ-ХХI веков ознаменован новой миграционной волной, которая 
связана, во-первых, с армяно-азербайджанской войной, когда агрессор Республика 
Армения захватила Нагорный Карабах, ставший непризнанной республикой и ещё 
сёла административно-территориальных регионов Азербайджана; во-вторых, с 
экономическим кризисом в АР. Эти события стали социально-политической причи-
ной массовой миграции, имевшей широкомасштабный характер. Соотечественники 
вынуждены были мигрировать в различные страны мира. 

Хотя процесс миграции азербайджанцев за рубеж имеет длительную историю, 
самоорганизация современной Азербайджанской диаспоры, её формирование и 
становление связано с именем общенационального лидера азербайджанского 
народа Г.Алиева. Другими словами основа целенаправленной политики государ-
ства в поддержку диаспоры была заложена общенациональным лидером Гейдаром 
Алиевым, который считал, что Азербайджанская Республика должна быть 
объединительным центром для всех азербайджанцев мира. Встреча Г.Алиева с 
представителями азербайджанской диаспоры, призыв к поддержанию ими друг 
друга, сохранению национальной самобытности, традиций, культуры и связей с 
Родиной в ходе зарубежных визитов, совершённых им сразу после избрания в 1993 
году президентом Азербайджана, явился очередным доказательством дальнови-
дности общенационального лидера нашего народа. Заявление президента Г.Алиева 
о том, что «Азербайджан – Родина всех азербайджанцев мира и призыв сплотиться 
вокруг идеи «азербайджанства» было судьбоносным решением, определившим на 
десятки лет вперёд политический курс страны в сфере диаспоры.  

В настоящее время в связи с увеличением миграционных процессов в мире 
наблюдается ускоренный темп диаспоризации. Сегодня в различных странах мира 
проживают около 12 млн. азербайджанцев. В Турции и России  количество 
азербайджанцев исчисляется миллионами, в США и Ираке по 1 млн., Украине 500 
тыс., Грузии 500 тыс., Казахстане 300 тыс., Германии 200 тыс., Беларуси, Велико-
британии, Бангладеш, Индии, Афганистана, Пакистана, Иордании, среднеазиатских 
странах сотнями тысяч, Египта и Алжира свыше 100 тыс., Норвегии, Дании, 
Швеции, Венгрии, Франции, Италии, Индонезии, Йемене, Китае, ОАЭ, Оман, 
Саудовской Аравии и Сирии десятками тысячами. Польше, Испании, Австрии, 
Албании, Финляндии, Португалии и  Австралии более 10 тыс [8]. Сегодня развитие 
связей между азербайджанцами всего мира, помощь в формировании в зарубежных 
странах, диаспорных организаций, усиление связей азербайджанцев с историче-
ской родиной, всё это является составной частью осуществления политики 
нынешнего руководства Азербайджана и лично президента АР И.Алиева.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Процесс образования диаспор принял такой масштаб, что сегодня невозможно 

представить страну, на территории которой не проживала бы диаспора другого 
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народа, так же не представляется возможным найти страну, представитель которой 
не имел бы свою диаспору в другом государстве. Миграционные и диаспоральные 
процессы – это «улица с двухсторонним движением». Их трудно представить вне 
контекста принимающего общества. Страна реципиент адаптирует мигрантов – и 
адаптируется сама к их присутствию. Они оказывают большое влияние  на 
принимающие страны, изменяют его демографическую структуру, его этнический 
и религиозный состав. Диаспоры стремятся сохранить свои традиции, язык, 
культуру, а также знакомят общество страны проживания, со своими националь-
ными ценностями. То есть, сохраняя свою идентичность, импульсы к самооргани-
зации, связи с исторической родиной, они способны позитивно влиять на 
окружающий мир, действовать в интересах авторитета на международной арене 
укреплять её связи со страной проживания. Крупные транснациональные диас-
поры, располагающие огромными финансовыми ресурсами, и защищающие 
интересы своей Родины оказывают всё большее воздействие не только на 
внутреннюю политику, но и на внешнюю политику страны проживания. Они 
имеют надежный потенциал лоббирования интересов своей исторической родины. 

Таким образом, рост количества диаспор, их динамика, деятельность, 
активные политические и экономические отношение с соответствующими 
структурами страны проживания, тесные связи с политическим руководством, как 
страны реципиента, так и титульного государства, создают благоприятную почву 
для становления диаспор – активных участников системы международных 
отношений. В настоящее время во многих странах мира, в том числе в 
Азербайджане созданы специальные правительственные структуры, работающие 
со своими диаспорскими организациями. Цель этих структур – координация 
деятельности национальных диаспор, обеспечение их последовательной, 
целенаправленной и системной деятельности во благо Родины. 
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M.H.Seyidbəyli  

AZƏRBAYCANLILARIN XARICI ÖLKƏLƏRƏ MÜHACIRƏTI VƏ MILLI DIASPORUN 
FORMALAŞMASI 

XÜLASƏ 

Dövlət sərhədlərinin dəyişməsi, yeni dövlətlərin meydana gəlməsi və qloballaşma dövründə 
dünya xalqları, o cümlədən azərbaycanlılar əhalinin kütləvi yerdəyişməsinin şahidi oldular. Qarabağ 
problemi və SSRİ-nin dağılması ilə yeni dövlətlərin yaranması qlobal, regional millətlərarası əlaqələrin 
pozulmasının əsas amilinə çevrildi. Vahid etnik məkanda dağınıqlıq baş verdi, nəticədə yeni yaranan 
diasporalar konfliktologiya, demoqrafiya, kulturologiya, sosialogiya, politologiya və s. bu kimi elmlərin 
tədqiqat obyekti oldular. 

Diasporalar müxtəlif növ miqrasiyaların, müxtəlif mədəniyyətlərin qarşılıqlı fəaliyyətlərinin, 
dövlətlərin və yaşayış məskənlərinin siyasi vəziyyətlərinin nəticəsi olduğuna görə hər bir diaspor icması 
xüsusi və təkrarolunmaz potensiala malikdir.  

M.H.Seyidbeyli  

MIGRATORI PROCESSES AND FORMING OF THE AZERBAIJANIAN DIASPORE 

SUMMARY 

In the period of globalization of elimination of state boundaries of origin of the new states the 
world people including Azerbaijanians become the witnesses of the mass moving of population. 
Garabagh problem and disintegration of the USSR formation of the independent states became the factors 
of destabilicacii of global regional international connections. Break a secret of single global space 
happened as a result of which the so-called new diaspores appeared which to steel of obektom research of 
many scientific disciplines. 

Açar sözlər:diaspora, migrasiya, emigrant, ötürücü ölkə 
Keywords: diaspora, migration, emigration, the country the recipient 
Ключевые слова: диаспора, миграция, эмиграция, страна реципиент 
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MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR 
TARİXİNİN TƏDQİQİNƏ DAİR (XIII – XVII) 

Mübariz Ağalarov1 

Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlər sistemində aktiv şəkildə fəaliyyət göstərən 
müstəqil Azərbaycan dövləti özünün çağdaş istiqlal tarixinin mühüm səhifələrini yazır. 
Ölkəmizdə keçmiş dövlətçilik ənənələri inkişaf etdirilir, xarici siyasi əlaqələr genişlənir. 
Unutmamalıyıq ki, xarici siyasət həm də tarixi təcrübə və ənənələr üzərində qurulur. 
Çağdaş dönəmdə Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin inkişafında orta əsr 
Azərbaycanın dövlətçilik prinsiplərinin, diplomatik ənənələrinin və zəngin xarici siyasət 
təcrübəsinin öyrənilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Tarix bu və ya digər formada 
təkrar olunduğu kimi, siyasət də bu tarixi hadisələrin ardıcıl olaraq yönləndirilməsinə 
xidmət edir. Odur ki, orta əsrlər dövründə (XIII-XVII əsrlər) Azərbaycanın beynəlxalq 
əlaqələr tarixini araşdırmaq, ölkəmizin bölgədə baş verən siyasi hadisələrdə oynadığı rolu 
öyrənmək, müvafiq nəticələr çıxarmaq həmişə öz aktuallığını saxlamışdır. 

Azərbaycanın orta əsr (XIII-XVII əsrlər) beynəlxalq əlaqələr tarixi, hələ sovet 
imperiyası dövründən tədqiq olunmağa başlanmış, bu sahədə müxtəlif istiqamətli elmi 
əsərlər yazılmışdir. Lakin o dövrdə Azərbaycanın tarix elmi sovet ideologiyasının təsiri 
altında oluğu üçün tədqiqatlar zamanı müəyyən neqativ hallara yol verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyin bərpa etdikdən sonra Azərbaycan 
tarixinin müxtəlif dövrlərinə aid yeni tədqiqatlar aparılmış, obyektiv və fundamental 
əsərlər yazılmışdır. Həmçinin Azərbaycanın orta əsr beynəlxalq əlaqələrər tarixinə aid 
geniş tədqiqatlara başlanılmış və bu sahəyə aid olan onlarla monoqrafiya nəşr 
olunmuşdur. 

Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələr tarixinin öyrənilməsində professor Y.M. Mah-
mudovun tədqiqatları olduqca əhəmiyyətlidir. Onun XV-XVII əsrlərdə Azərbaycanın 
xarici siyasəti, xüsusilə də Azərbaycan-Avropa əlaqələri tarixi ilə bağlı apardığı 
tədqiqatlar Azərbaycanın orta əsrlərdə xarici siyasəti və diplomatik əlaqələrinin 
öyrənilməsi baxımından olduqca vacibdir. Onun “Azərbaycan diplomatiyası. Ağqoyunlu 
və Səfəvi dövlətlərinin Avropa ölkələri ilə əlaqələri (XV-XVII yüzilliklər)” adlı 
monoqrafiyasında XV-XVII əsrlərdə Azərbaycan dövlətlərinin Avropa dövlətləri ilə 
diplomatik əlaqələri geniş və müqayisəli şəkildə araşdırılmışdır [17]. 

Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixinin və diplomatik əlaqələrinin öyrənil-
məsində professor Y.M.Mahmudov və K.K.Şükürovun birgə müəllifliyi ilə nəşr olunan 
“Azərbaycan-Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixi (1639-1828)” əsəri də 
olduqca əhəmiyyətlidir. Əsərdə 1639-1828-ci illərdə Azərbaycan dövlətlərinin xarici 
ölkələrlə bağladığı müqavilələr və digər xarici siyasət aktları öz əksini tapmışdır [18]. 
XVI əsr Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində səfəvişünas-alim, professor 
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O.Ə.Əfəndiyevin tədqiqatları mühüm rola malikdir. Onun “Azərbaycan Səfəvilər döv-
ləti” əsəri Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin etnik-siyasi tarixi ilə yanaşı, XVI əsrdə Azər-
baycanın xarici ölkələrlə əlaqələrinin öyrənilməsi üçün də olduqca əhəmiyyətlidir [11].  

Azərbaycanın XV-XVI əsr beynəlxalq əlaqələr tarixinin öyrənilməsində tarixçi-alim 
Ş.F.Fərzəliyevin əsərlərinin də əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Onun “Azərbaycan və 
Osmanlı imperiyası (XV-XVI əsrlər)” adlı monoqrafiyası, XV-XVI əsrlərdə Azərbaycan 
dövlətləri ilə Osmanlı imperiyası arasında mövcud olan siyasi münasibətləri öyrənməyə 
və bu sahədə davamlı tədqiqatlar aparmaq üçün olduqca əhəmiyyətlidir [14].  

Orta əsrlər dövründə Azərbaycan Şirvanşahlar dövlətinin tarixinin araşdırılmasında 
Sara xanım Aşurbəylinin əsərlərinin böyük əhəmiyyəti vardır. Onun “Şirvanşahlar dövlə-
ti” [2] və “Bakı şəhərinin tarixi” [3] əsərləri orta əsrlərdə Azərbaycan Şirvanşahlar 
dövlətinin ictima-siyasi, o cümlədən beynəlxalq əlaqələr tarixinin öyrənilməsi üçün 
olduqca vacibdir. 

Orta əsrlər dövrünün tarixinin öyrənilməsində tarixçi-alim V.Piriyevin tədqiqatla-
rının əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Onun Azərbaycanın XIII-XIV əsrlər tarixini özündə 
əks etdirən “Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə” adlı monoqrafiyası bu dövrdə Azərbaycanın 
siyasi, iqtisadi, həmçinin qonşu dövlətlərlə siyasi münasibətlər tarixini ehtiva edən 
qiymətli tədqiqat əsəridir [22].  

XIII-XV əsrlərdə Azərbaycan dövlətlərinin Misir Məmlük dövləti ilə diplomatik və 
siyasi münasibətlərinin öyrənilməsində M.Ə.Əsədovun “Azərbaycan XIII-XV əsrin 
birinci yarısında (Bədrəddin Mahmud əl-Ayninin “İqd əl-cuman fi-tarix əhl əz-zaman” 
əsəri üzrə)” adlı əsərinin böyük əhəmiyyəti vardır. Bədrəddin Mahmud əl-Ayninin “İqd 
əl-cuman fi-tarix əhl əz-zaman” əsəri əsasında yazılan bu əsər XIII-XV əsrlərdə 
Azərbaycan dövlətləri ilə Məmlük dövləti arasında mövcud olan siyasi və diplomatik 
münasibətləri özündə ehtiva edir və orta əsr xarici siyasət tariximiz üçün olduqca 
əhəmiyyətlidir [12]. 

Orta əsr Azərbaycan dövlətlərinin beynəlxalq əlaqələr tarixinin öyrənilməsində, 
R.Ə.Ağayevin “Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətləri. 
(XV-XVI əsrlər)”əsəri də olduqca əhəmiyyətlidir. Əsərdə XV-XVI əsrələrdə Azərbay-
canda hökmranlıq etmiş Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvi sülalələrinin və Şirvanşahlar 
dövlətinin Mərkəzi asiyada mövcud olmuş Teymurilər, Şeybanilər və Böyük Moğol 
dövlətləri ilə qarşılıqlı siyasi əlaqələri tədqiq olunmuşdur [1].  

T.N.Nəcəflinin “Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixi müasir türk 
tarixşünaslığında” əsəri də XV əsr Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin öyrənilməsində 
əhəmiyyətlidir. Əsərdə bu dövlətlərin beynəlxalq əlaqələr tarixinin Türkiyə tarixşünaslı-
ğında tədqiqi ilə bağlı olduqca maraqlı faktlara rast gəlinir [21]. 

F.A.Hüseynin “Osmanlı-Səfəvi müharibəsi 1578-1590-cı illər” adlı monoqrafiyasın-
da XVI əsrin II yarısında mövcud olan Osmanlı-Səfəvi münasibətləri araşdırılmışdır [15]. 

Ə.S.Quliyevin “XVI əsrin ortalarında Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin ictimai-siyasi 
vəziyyəti (Mikel Membrenin “Səyahətnamə”si əsasında)” adlı monoqrafiyası Azərbay-
can-Avropa əlaqələrinin öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Xüsusilə də əsərdə 
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Venesiya səyyahlarının Azərbaycan Səfəvi dövləti haqqındakı maraqlı məlumatları 
tariximiz üçün olduqca əhəmiyyətlidir [16]. 

N.S.Musalının I Şah İsmayılın hakimiyyəti (“Aləmara-yi Şah İsmayıl” əsəri əsa-
sında)” adlı monoqrafiyası I Şah İsmayılın hakimiyyəti zamanında Azərbaycan Səfəvilər 
dövləti və bu dəvlətin qonşu dövlətlərlə siyasi münasibətlərinə həsr olunmuşdur [19]. 

R.İ.Dadaşovanın “Səfəvilərin son dövrü ( İngilisdilli tarixşünaslıqda)” adlı mono-
qrafiyası da Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin son dövrlərində baş verən siyasi hadisələrin 
və səfəvilərin beynəlxalq əlaqələrinin ingilis tarixşünaslığında əks olunmasını özündə 
ehtiva edir [10].  

T.R.Cəfiyevin Xoca Sədəddin Əfəndinin “Tacüt-təvarix” əsəri əsasında” apardığı 
tədqiqatlar, XV-XVI əsrin birinci yarısında Azərbaycan dövlətlərinin daxili və xarici 
siyasəti haqqında olduqca əhəməiyyət kəsb edir [9]. 

D.Əzimlinin Azərbaycanın Qərbi Avropa dövlətləri ilə ticarət əlaqələri (XV əsrin II 
yarısı-XVII əsrin I yarısı) sahəsində apardığı tədqiqatlar da olduqca təqdirəlayiqdir. Bu 
tədqiqatlarda orta əsrlərdə Azərbaycan dövlətlərinin Avropa dövləətləri ilə ticarət 
əlaqələri araşdırılmış bu əlaqələrdə Osmanlı imperiyasının rolu tədqiq olunmuşdur [13]. 

XV-XVI əsrlərdə Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixinin öyrənilməsində 
M.Z.Ağalarovun tədqiqtlarının əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Müəllif bu sahədə apardığı 
tədqiqatlarda XV-XVI əsrlərdə Azərbaycan dövlətlərinin xarici dövlətlərlə siyasi və 
diplomatik münasibətlərini araşdırmış və Azərbaycanın Yaxın və Orta Şərq bölgəsində 
baş verən siyasi hadisələrdə oynadığı rolu təhlil etmişdir [5; 6; 7; 8] . 

Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində toplu əsərlərin də əhəmiyyəti olduqca böyük-
dür. AMEA Tarix İnstitutu tərəfindən hazırlanan Azərbaycanın yeddi cildlik “Azərbay-
can tarixi” vətən tariximizin öyrənilməsində çox qiymətli əsərlərdən biridir. Azərbay-
canın orta əsrlər dövrünü əhatə edən “Azərbaycan tarixi “nin üçüncü cildi orta əsrlərdə 
ölkəmizin xarici əlaqələr tarixinin öyrənilməsi baxımdan olduqca əhəmiyyətlidir [4].  

Orta əsrlərdə Azaərbaycanın xarici siyasi əlaqələrinin araşdırılmasında tarixi 
mənbələrin də rolu olduqca böyükdür. Bu mənbələrdə orta əsrlər dövründə Azərbaycanın 
xarici siyasi əlaqələrinə və diplomatik münasibətlərinə aid olduqca əhəmiyyətli məlu-
matlar vardır. Müstəqillik dövründə bu mənbələrin azərbaycan dilinə tərcümə olunması 
ilə bağlı böyük işlər görülmüşdür. Bu sahəyə aid olan mənbələrdən biri “Mikele Membre 
və Vinçenso Alessandrinin səyahətnamələridir” [26]. Görkəmli alim Oqtay Əfəndiyevin 
ingilis dilindən azərbaycan dilinə tərcümə etdiyi bu mənbədə Venesiya səyyahlarının 
Azərbaycan haqqında olduqca maraqlı məlumatları toplanmışdır.  

Fars dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş orta əsr mənbələrindən biri də 
İsgəndər bəy Münşi Türkmanın “Tarix-i Aləmara-yi Abbasi (Abbasın dünyanı bəzəyən 
tarixi) əsərinin birinci cildidir [20]. Əsərdə Səfəvi hökmdarı Şah I Abbasın sarayında 
xidmət etmiş görkəmli Azərbaycan tarixçisi İsgəndər bəy Münşinin Səfəvilər dövlətinin 
tarixi və siyasi əlaqələri haqqında olduqca dolğun və səhih məlumatlar vardır.  

Görkəmli şərqşünas alim Z.M.Bünyadovun osmanlı türkcəsindən Azərbaycan 
türkcəsinə tərcümə etdiyi Osmanlı tarixçisi Selaniki Mustafa Əfəndinin “Tarix-i Selaniki 
(1563-1600)” əsəri də Azərbaycan və qonşu ölkələrin tarixi haqqında qiymətli 
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məlumatlarla zəngin olan tarixi mənbələrdən biridir [24]. Əsərdə XVI əsrin II yarısında 
Osmanlı –Səfəvi münasibətləri haqqında geniş məlumat verilir. 

 Fars dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunan “Şah Təhmasibin təzkirəsi” də 
Səfəvilər dövlətinin daxili və xarici siyasətinin öyrənilməsi üçün əhəmiyyətli mənbələ-
rdən biridir [23]. 

Ağqoyunlu dövlətinin tarixii özündə əks etdirən qiymətli mənbələrdən biri də orta 
əsr Azərbaycan tarixçisi Əbubəkr Tihraninin “Kitabi –Diyarbəkriyyə” əsəridir [25]. 
Tədqiqatçı-alim Rəhilə Şükürova tərəfindən Fars dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə 
olunmuş bu əsərdə, Ağqoyunlu dövlətinin tarixi, həmçinin bu dövlətin qonşu dövlətlərlə 
siyasi münasibətləri geniş şəkildə öz əksini tapmışdır. 

Ümumiyyətlə, müstəqillik dövründə Azərbaycanın orta əsr beynəlxalq əlaqələr 
tarixinə aid onlarla monoqrafiya və elmi məqalələr dərc olunmuş və elmi ictimaiyyətin 
müzakirəsinə təqdim olunmuşdur.  
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M.Z.Ağalarov 

ON THE RESEARCH OF THE HISTORY OF AZERBAIJAN’S INTERNATIONAL 
RELATIONS IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE (XIII - XVII CENTURIES) 

SUMMARY 

The history of international relations of Azerbaijan in Middle Ages (XIII-XVII centuries) began to 
be studied in the period of the Soviet empire, some scientific works in different directions were written in 
this field. However, as the history science of Azerbaijan was under the influence of the Soviet ideology at 
the time, some negative cases were identified during the researches. 

After the Azerbaijan Republic has restored her independence new researches began to be carried 
out on the different periods of Azerbaijan history, an objective and fundamental works were written. 
Extensive researches on the history of the international relations of Azerbaijan in Middle Ages were 
started, as well as dozens of monographs have been published in this area. 

М.З.Агаларов 

К ИССЛЕДОВАНИЮ ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА В 
ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ (XIII-XVII ВВ). 

РЕЗЮМЕ 

История международных связей Азербайджана в период средневековья (XIII-XVII вв.) стала 
обьектом исследованя еще в советский период истории Азербайджана. В эти годы появились 
различные статьи и монографии, посвященные этой теме, написанные в соответствии с конце-
птуальными установками советской исторической науки. Поэтому исследования в этой области не 
соответствовали историческим реалиям. После восстановления государственной независимости в 
конце 1991 г. в Азербайджанской Республике сформировался новый подход к проблемам истории 
международных связей нашей страны в ХЫЫЫ- ХВЫЫ вв., появились новые научные труды, 
отражающие историческую действительность.  

Elmi Əsərlər 38-ci cild 
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РАЗВИТИЕ И ПРИОРИТЕТЫ АЗЕРБАЙДЖАНО-УЗБЕКСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

Шохистахон Ульжаева1 

Взаимоотношения между двумя странами Азербайджан и Узбекистан имеют 
многовековую историю. Великая щелковая путь обьединяла этих народов на 
протяжение многих столетий.  

В период правления Амира Темура и темуридов эти взаимоотношения 
развивались на новом этапе. Ширваншах Ибрагим Дербенди был союзником 
Амира Темура.  

Эти взаимоотношения и исторические корни всегда обьединяла этих народов. 
Отношения между нашими странами не подвержены внешнеполитической 

конъюнктуре и основываются на глубоких исторических корнях, общности и 
близости национальных традиций, обычаев, языка, культуры и религии, имеют 
четко обозначенные ориентиры2.  

В течение 70 лет оба государства являлись союзными республиками СССР. Во 
время репрессий в 30-е годы прошлого века десятки тысяч азербайджанцев были 
депортированый нашли пристанище на узбекской земле. Сегодня в социальной, 
общественной, экономической и других сферах жизни Республики Узбекистана 
активно участвуют более 40 тысяч азербайджанцев3. Азербайджанцы принимали 
активное участие и в восстановлении города Ташкента после разрушительного 
землетрясения, произошедшего в апреле 1966 года. 

В новейшей истории наших дружественных связей есть множество примеров, 
когда на различных уровнях мы искренне протягивали друг другу руку взаимной 
помощи и поддержки. 

Дипломатические отношения между Азербайджанском Республикой и 
Узбекистаном Республики были установлены 2 октября 1995 года. В середине 1996 
года начало функционировать посольство Азербайджанской Республики в 
Республике Узбекистан, в мае 1998 года - посольство Республики Узбекистан в 
Азербайджанской Республике. 

Особую роль в развитии двусторонних отношений играют визиты глав 
государств. С этой точки зрения особого внимания заслуживает состоявшийся 26-
27 мая 1996 года первый официальный визит в Азербайджанскую Республику 
Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. В ходе визита, прошедшего 
в атмосфере взаимопонимания и дружбы, между двумя странами был подписан 

                                                 
Шохистахон Ульжаева –Доктор исторических наук, академик международной академии «Antique World», 

зав.каф. “Истории Узбекистана и политических дисциплин” Ташкентского химико-
технологичекого института  

 
2 Халк сузи. 2012 йил, 16 октябрь 
3 Халк сузи. 2012 йил, 16 октябрь 
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особый пакет документов, состоящий из 19 соглашений, в том числе "Договор о 
дружбе и сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Республикой 
Узбекистан". В рамках визита Президенту Узбекистана Исламу Каримову был 
вручен Диплом почетного доктора Бакинского Государственного Университета1. 

21-22 октября 1996 года Президент Азербайджанской Республики Гейдар 
Алиев находился в Ташкенте с визитом с целью участия в IV Форуме глав 
тюркоязычных государств и юбилейном мероприятии по случаю 660-летнего 
юбилея видного государственного деятеля Амира Темура. В рамках визита 
состоялось выступление Гейдара Алиева на Форуме глав государств. Он сказал о 
том, что систематические встречи глав тюркоязычных государств способствуют 
развитию сотрудничества, расширению культурных и духовных связей между 
этими странами, укреплению их независимости. Также Президент Азербайд-
жанской Республики принял участие в совместной пресс-конференции глав 
государств, выступил с речью на организованном в их честь банкете, ответил на 
вопросы корреспондента Узбекского телевидения. 

Состоявшийся18-19 июня 1997 года официальный визит в Узбекистан 
Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева можно охарактери-
зовать как новый этап в развитии двусторонних отношений. Как и в Баку, в 
Ташкенте также были подписаны 19 документов. В их числе и представляющее 
большую важность соглашение об еще большем развитии сотрудничества, 
укреплении дружбы и партнерства между Азербайджанской Республики и 
Республикой Узбекистан. Эти документы создали мощную фундаментальную 
контрактно-правовую основу для удачного сотрудничества между двумя странами. 
Выступивший на церемонии подписания документов Президент Азербайджанской 
Республики Гейдар Алиев сказал: "Мы в Азербайджане хотим налаживания с 
Узбекистаном надежных партнерских отношений и сделаем все для наличия этих 
отношений, для их развития и укрепления". Президент Узбекистана отметил, в 
свою очередь, что отношения между странами будут носить характер именно 
стратегического сотрудничества. Также в ходе встречи президентов обеих стран 
были обсуждены вопросы, интересующие стороны, состоялся обмен мнениями по 
различным аспектам сотрудничества. 19 июня 1997 года Президенту Азербайд-
жанской Республики был вручен диплом почетного доктора Ташкентского 
Государственного Университета. 

Очередная встреча Президента Азербайджана Гейдара Алиева с Президентом 
Узбекистана состоялась 9 августа 1998 года в Ялте, на мероприятиях по случаю 
60-летнего юбилея Президента Украины Л.Кучмы. На встрече были обсуждены 
вопросы, вызывавшие взаимный интерес. 

В целом, встречи президентов Азербайджанской Республики и Республики 
Узбекистана на саммитах НАТО, ОИК, СНГ, ГУАМ поспособствовали еще боль-
шему развитию отношений между двумя странами. 

                                                 
1 http://library.aliyev-heritage.org/ru/9379476.html 
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Проведение нынешним Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом 
Алиевым политики преемственности обусловливает еще большее расширение 
связей между обеими странами. 

23-24 марта 2004 года состоялся государственный визит в Республику 
Узбекистан Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В ходе 
визита руководители двух стран провели встречу один на один. Во время беседы, 
прошедшей в атмосфере дружбы и взаимного доверия, состоялся обширный обмен 
по вопросам перспектив развития двусторонних связей между Азербайджанской 
Республики и Узбекистан, безопасности на Южном Кавказе и в Центральной Азии, 
региональных и международных проблем, а также другим вопросам, вызывающим 
взаимный интерес. Большое внимание стороны уделили вопросам развития 
двустороннего сотрудничества, в том числе увеличению взаимного товарооборота, 
энергетическим и транспортным вопросам, а также вопросам расширения 
гуманитарных и культурных связей. В рамках визита состоялось открытие в городе 
Ташкенте с участием президентов Азербайджана и Узбекистана памятника 
великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви. 

11-12 сентября 2008 годав Азербайджане побывал с официальным визитом 
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов. После встреч президентов двух 
стран один на один и в расширенном составе состоялась церемония подписания 
между сторонами документов. Были подписаны соглашения в сфере охраны 
окружающей среды, по еще большему расширению сотрудничества в областях, 
связанных с информационно-коммуникационными технологиями и железнодо-
рожным транспортом, а также с мероприятиями по комбинированным перевозкам, 
в областях сотрудничества и обмена информацией, а также взаимной охраны 
секретной информации в налоговой сфере, в сфере мероприятий по еще большему 
развитию сотрудничества в гуманитарной сфере, а также сферах торгово-
экономического и научно-технического сотрудничества. В ходе встреч было 
отмечено успешное развитие между нашими странами братских и дружеских 
отношений. В рамках визита И.Каримов также побывал в Фонде Гейдара Алиева. А 
12 сентября президенты приняли участие в церемонии открытия в столице 
Азербайджанской Республики памятника великому узбекскому поэту А.Навои. 

Эти отношения динамично развиваются и сегоднящний день. 
В 11-12 октября 2012 года был официальным визитом Президент Республики 

Узбекистан в Республики Азербайджан.  
В настоящее время договорно-правовую базу узбекско-азербайджанского 

сотрудничества составляют более 100 документов, охватывающих различные 
сферы взаимодействия. Основными документами, регулирующими отношения 
между двумя государствами, в настоящее время являются «Договор о дружбе и 
сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Респуб-
ликой», подписанный в Баку 27 мая 1996 г., «Соглашение между Правительством 
Республики Узбекистан и Правительством Азербайджанской Республики об 
экономическом сотрудничестве на 2001-2010 гг.», подписанное в Ташкенте 18 
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апреля 2001 г., а также «Декларация о дальнейшем укреплении стратегического 
партнерства между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой», 
подписанная в Ташкенте 23 марта 2004 года. В принятом по результатам 
переговоров Совместном заявлении особое внимание обращено на необходимость 
увеличения экономической кооперации и использования больших резервов и 
возможностей для расширения торгово-экономических отношений, увеличения 
товарооборота и взаимных инвестиций, безусловного выполнения Плана меро-
приятий по реализации Программы экономического сотрудничества, рассчитанной 
на 2012-2015 годы, подписанного в ходе визита Президента Ислама Каримова в 
Азербайджан, и где отражены конкретные мероприятия, направленные на 
реализацию торгово-экономического сотрудничества1 

В качестве одного из ярких и убедительных примеров этих отношений 
хотелось бы назвать принципиальный подход наших стран к вопросам взаимной 
поддержки позиций в рамках многосторонних форматов. В этой связи позиция 
Республики Узбекистан по решению проблемы Нагорного Карабаха остается 
твердой и неизменной. Республика Узбекистан открыто ее подтверждал при 
голосовании инициированных Азербайджанcкой Республикой соответствующих 
резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в 2008 году. Узбекистан последовательно 
выступал и продолжает выступать за мирное, политическое решение нагорно-
карабахского конфликта и при этом главным условием урегулирования считает 
обеспечение территориальной целостности и суверенитета Азербайджанcкой 
Республики 2. 

В данном контексте Узбекистан ценит поддержку Азербайджанcкой 
Республикой инициатив и позиций Республики Узбекистана по таким важным 
региональным проблемам, как создание Контактной группы 6+3 в качестве 
важного механизма по урегулированию афганской проблемы, решение водно-
энергетических вопросов в Средней Азии исходя из общепризнанных норм 
международного права и с учетом интересов всех государств региона3.На фоне 
отрицательных тенденций и процессов, вызванных в мировой экономике 
глобальным кризисом, для экономик Республикиа Узбекистана и Азербайджана 
характерны положительные показатели. А это, в свою очередь, подтверждает 
жизнеспособность и эффективность моделей развития, избранных каждой из стран. 
Эти модели вобрали в себя принципы формирования новой, социально 
направленной экономики. 

Сегодня Азербайджанcкая Республика в сложнейших условиях сохраняю-
щегося противостояния на Южном Кавказе делает уверенные шаги по реализации 
программ развития экономики, ее диверсификации, эффективного использования 
богатейших ресурсов страны. В стране создана промышленная база на основе 
современных технологий, расширения экспортной составляющей и интеграции в 
                                                 
1http://uz.ca-news.org/print:14182/ 
2  Халк сузи. 2012 йил, 16 октябрь 
3  Бакинский рабочий. 2011 г, 3 сентября 
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мировые рынки. Азербайджанcкая Республика, используя свое географическое и 
геостратегическое положение, закрепил за собой статус одного из важнейших 
логистических центров макрорегиона. 

Несмотря на то, что Республикиа Узбекистан и Азербайджан не имеют общих 
границ в их традиционном понимании, наши страны многое объединяет ввиду 
растущей геополитической и геоэкономической взаимозависимости Южного 
Кавказа и Центральной Азии. 

События последних лет ясно показывают, что в этих важных районах мира, 
узловых точках мировой политики, где сконцентрированы огромные минерально-
сырьевые и углеводородные ресурсы, значительный культурно-исторический и 
человеческий потенциал, переплетаются и порой открыто сталкиваются интересы 
самых различных внешних сил и мировых держав. 

Учитывая потенциал Азербайджанcкой Республики в нефтегазовой промы-
шленности, Узбекистан готов закупать на долгосрочной основе оборудование для 
нефтегазовой промышленности и запасные части к нему, продукцию нефтехи-
мической промышленности, а также другую продукцию, производимую предприят-
иями Азербайджанской Республики1. 

На сегодняшний день Республика Узбекистан поставляет в Азербайджанcкую 
Республика транспортные средства, цветные металлы, электрические и механи-
ческие приборы, различную оптику, сельскохозяйственную продукцию, оказывает 
услуги в транспортной, туристической и других сферах. Экспорт Азербайджан-
cкую Республика в Узбекистан в основном состоит из механических приборов, 
медикаментов, пластмассы, сахара, кондитерских изделий, различных органиче-
ских и химических соединений, дубильных и красильных экстрактов2. 

В настоящее время нами предпринимаются соответствующие меры по 
расширению структуры экспорта в Азербайджанcкую Республику. В качестве 
примера могу назвать деятельность представительства Узавтопрома в Азербайд-
жанcкого Республике, которое, помимо реализации продукции автомобилестрои-
тельной промышленности Узбекистана, проводит целенаправленную работу по 
продвижению товаров других отраслей. 

В сфере гражданской авиации две страны активно сотрудничают по таким 
направлениям, как поставка запасных частей для самолетов, ремонт и техническое 
обслуживание воздушных судов, обучение летного и инженерно-технического 
состава. 

Необходимо отметить, что инвестиционный потенциал свободной индустрии-
ально-экономической зоны «Навои» также представляет хорошие возможности для 
углубления сотрудничества двух стран. Совместное строительство здесь новых 
производственных объектов, работа в сфере межконтинентальных авиаперевозок в 
перспективе будут особенно выгодны для Узбекистана и Азербайджанcкой 
Республике. 
                                                 
1 Халк сузи. 2012 йил, 16 октябрь 
2  Там же 
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В рамках визита Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в 
Азербайджанcкую Республику был организован ряд мероприятий и двусторонних 
встреч с азербайджанскими партнерами, в ходе которых обсуждался широкий круг 
вопросов углубления и расширения торгово-экономического сотрудничества. В 
ходе состоявшихся на высшем уровне переговоров стороны подробно обсудили 
перспективы развития транспортных коридоров между регионами Центральной 
Азии и Кавказа, с выходом в страны Европы через черноморский порт Поти и 
средиземноморский порт Мерсин (Турция). 

Сегодня маршруты транспортировки из Центральной Азии через Каспийское 
море, далее — через Кавказ к портам Черного и Средиземного морей приобретают 
особую актуальность. В этом контексте возрастает интерес к использованию в этом 
маршруте порта Баку, как важного транспортного узла, позволяющего развивать 
новый перспективный транспортный коридор Баку — Тбилиси — Карс с выходом 
на рынки Южной и Центральной Европы1. 

В данном направлении интерес для Республики Узбекистан представляет 
использование железнодорожного транспортного коридора Навои– Туркменбаши – 
Баку – Тбилиси – Карс (Турция), который соединит железные дороги Узбекистана, 
Туркменистана, Азербайджана и Грузии с сетью Турции и позволит обеспечить 
выход в Средиземное море через порт Мерсин. 

В этом плане стороны подчеркнули, что реализация проекта железной дороги 
Баку-Тбилиси-Карс создает совершенно новые условия для транспортных и 
коммуникационных проектов, которые позволят создать новые транспортные 
артерии – намного более короткие и эффективные с экономической точки зрения. 

Следует отметить, что произведения видных азербайджанских и узбекских 
классиков - Алишира Навои, Мирзы Улугбека, Низами Гянджеви, Насреддина 
Туси, Мухаммеда Физули и многих других являются жемчужинами, ценным 
богатством не только народов Востока, но и мировых цивилизаций. Именно 
вследствие этого в Баку был возведен памятник Алиширу Навои, а в Ташкенте - 
Низами Гянджеви. Ташкентский государственный педагогический университет 
носит имя Низами Гянджеви. В Азербайджанcкого Республика же носит имя Навои 
один из поселков. Прекрасными образцами узбекской литературы являются 
произведения жившего в Узбекистане поэта азербайджанского происхождения 
Магсуда Шейхзаде. Также одной из жемчужин мировой музыки является балет 
"Поэма двух сердец", созданный видным азербайджанским композитором Арифом 
Меликовым по произведению узбекского писателя Шарафа Рашидова. 

Азербайджанcкая Республика является в регионе Южного Кавказа, 
постепенно приобретающем все более важное геополитическое и геоэкономи-
ческое значение, основным партнером Республика Узбекистана. Оба государства 
придерживаются схожей позиции по многим вопросам как регионального, так и 
международного характера. В рамках международных организаций, в том числе 

                                                 
1 Халк сузи. 2012 йил, 16 октябрь ; Бакинский рабочий.- 2011.- 3 сентября.- С.1, 4-5. 
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ООН, ОИК, ЭКО, СНГ и Форума глав тюркоязычных государств, налажено тесное 
сотрудничество. Узбекистан всегда являлся сторонником решения нагорно-
карабахской проблемы мирными, политическими путями. Эта страна считает 
обеспечение территориальной целостности Азербайджанcкой Республики одним из 
основных условий урегулирования конфликта. 

Сегодня 40-тысячная азербайджанская диаспора в мире и согласии со 
многими народами и нациями нашей страны вносит достойный вклад в развитие 
независимого и суверенного Республика Узбекистана. 

Тот факт, что за последние годы 27 азербайджанцев нашей страны, среди 
которых есть видные ученые и преподаватели, строители и военнослужащие, 
всенародно любимые мастера культуры и искусств, удостоены высших государ-
ственных наград и званий, красноречиво свидетельствует об их роли и достойном 
месте в нашем обществе1. 

Представители Азербайджанcкой Республики традиционно принимают 
участие в международном музыкальном фестивале «Шарк тароналари» и занимают 
призовые места2. в 1997 году Симара Иманова стала обладателем гран-при 
фестиваля. Кроме того, известный артист Азербайджана Алим Гасимов в 2001 году 
и певица Айгюн Бейляр в 2005 году заняли первые места на этом фестивале, а в 
2007 году представительница творческого коллектива из Азербайджана Арзу 
Алиева стала лауреатом в номинации «Самая молодая исполнительница». В эти 
дни группа «Хары бюльбюль» побывала в Узбекистане, где приняла участие в 
восьмом по счету фестивале «Шарк тароналари». 

Перспективными направлениями двустороннего сотрудничества в этой сфере 
являются организация совместных научно-технических разработок, развитие 
прямых контактов между академиями наук и вузами двух стран, проведение 
различных мероприятий в области культуры. 

Одним из достижений динамичного развития Азербайджанcкой Республики 
является современный облик столицы – города Баку, который поражает своей 
неповторимостью и темпами строительства. Сегодня это активно развивающийся 
мегаполис. С одной стороны – это восточный город, а с другой - ничем не уступает 
западной цивилизации. 

В городе произошло практически полное обновление всех магистральных 
коммуникаций, строительство оригинальных, может быть, необычных для восточ-
ных стран конструкций и решений. Это лишний раз свидетельствует о том, что 
Азербайджан – это не просто один из центров Востока, сегодня это уже 
современная страна, современная цивилизация с современными архитектурными 
решениями. 

                                                 

1.1 http://www.press-service.uz/ru/news/show/main/uzbekistan-azerbayedjan_dalneyeshee_ukre/ 
2. 2 Халқ сўзи, 20.09.11 г. 
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Подводя итог насыщенному и плодотворному визиту Президента Республика 
Узбекистана Ислама Каримова в Азербайджанcкой Республики можно с 
уверенностью сказать, что он явился важным этапом в дальнейшем развитии 
многостороннего сотрудничества, укреплении стратегического партнерства и 
формировании всеобъемлющей программы взаимодействия по ключевым 
проблемам международной жизни на основе взаимного уважения и учета 
интересов сторон. 
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MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ! 

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun «Elmi Əsərlər»ində çap olunmaq 
üçün məqalə təqdim olunarkən aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır. 

1. Məqalələr üç dildə – Azərbaycan, rus və ingilis dillərində çap oluna bilər. 
Məqalənin yazıldığı dildən əlavə, digər iki dildə xülasəsi verilməlidir. 

2. Mövzu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır və istifadə olunmuş 
ədəbiyyat xülasələrdən əvvəl kodlaşdırma üsulu ilə göstərilməlidir. 

3. Məqalələrin mətnləri 1 intervalla Times Roman AzLat – 13 ölçülü şriftlərlə 
yığılmalıdır. 

4. Məqalə haqqında redaksiya heyəti üzvlərindən ən azı birinin, həmin sahə üzrə 
mütəxəssisin rəyi və müvafiq elmi müəssisənin Elmi Şurasının protokolundan 
çıxarış olmalıdır (bunlar məqalə nəşr olunarkən göstəriləcəkdir). 

5. Məqalənin elektron və çap olunmuş variantı ayrıca faylda təqdim edilməlidir. 
Bu tələblərə cavab verməyən məqalələr çap edilməyəcəkdir. Əlyazmalar geri 
qaytarılmır.1 

 

                                                 
1 Гейд: Бу шяртляр мцяййянляшдириляркян Азярбайcан Республикасы Президенти йанында Али 
Аттестасийа Комиссийасынын диссертасийаларын ясас елми нятижяляринин дярж олунмасы тювсийя 
едилян елми няшрляря вердийи тялябляр ясас эютцрцлмцшдцр. 
 




