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GİRİŞ 
 

XIX əsrin II yarısından başlayaraq Rusiyada, eləcə də onun ucqar 
müstəmləkəsi olan Azərbaycanda kapitalist münasibətlərinin inkişafı feodal 
təhkimçi qaydaların yenilənməsini və onun burjua qaydaları ilə əvəz 
olunmasını tələb edirdi. Yeni formasiya demokratik qaydaların bərqərar 
olmasına təkan verirdi. Azərbaycanda XIX əsrin I yarısında formalaşmaqda 
olan milli burjuaziya və demokratik ziyalı təbəqə xalqı maarifləndirməyə, 
onun azadlıq meyllərini özündə ifadə etməyə çalışır və sanki bir lokomotiv 
kimi xalqı öz ardınca çəkirdi.  Qeyd etdiyimiz dövrdə Azərbaycan ziyalıları 
daha böyük əzm və qeyrət nümayiş etdirərək bu işin öhdəsindən şərəflə 
gəlirdilər.  
 1875-ci ildə Həsən bəy Zərdabi "Əkinçi" qəzetini nəşr etdirməklə 
Azərbaycan xalqının maariflənməsi, onun milli şüurunun oyanması 
sahəsində böyük bir addım atmış oldu. Azərbaycanda demokratik və milli-
azadlıq hərəkatının başlanması da məhz "Əkinçi"nin nəşri tarixindən 
başlanır. "Əkinçi" qəzeti 2 ildən sonra fəaliyyətini dayandırsa da, onun 
"toxumları cücərir və öz bəhrəsini verir".  
 Rusiyada 1905-1907-ci illər inqilabının başlanması ilə Azərbaycanda 
da demokratik və milli-azadlıq hərəkatı daha böyük vüsət almış oldu. 
Azərbaycan xalqının görkəmli ziyalıları onu Rusiyanın Dövlət Dumalarında 
təmsil etdilər. I və II Dumalarda deputat sayımız normal olsa da, III və IV 
Dumalarda xalqımız cəmi bir deputatla təmsil olunmuşdu ki, bu da 
azərbaycanlılara qarşı çarizmin şovinist siyasətinin bariz nümunəsi idi. 
 Xalqların milli-azadlıq hərəkatından qorxuya düşın çar hakim dairələri 
"parçala və hökm et" siyasətini həyata keçirərək 1905-1906-cı illərdə 
erməniləri qızışdıraraq Azərbaycan xalqına qarşı qaldırdılar. Baş verən 
toqquşmalarda çoxlu sayda insan həlak oldu və ermənilərin quldurlarının 
qarşısı alındı.     
 Milli - azadlıq hərəkatının hələ birinci mərhələsindən başlayaraq 
Azərbaycanda siyasi partiyalar və ictimai təşkilatlar yaranmağa başlamışdı. 
Bu partiya və təşkilatlar öz ideya istiqamətlərinə uyğun olaraq fəaliyyət 
göstərir və xalqın azadlıq hərəkatına rəhbərlik edirdilər. Onların arasında 
"Hümmət", "Müsəlman gənclik təşkilatı", "Müsavat", "Türk Ədəmi 
Mərkəziyyət Federalist", "İttihad", "Müdafiə", "Difai" və digərlərini qeyd 
etmək olar.  
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Sual 1. Milli azadlıq hərəkatını doğuran səbəblər. Şimali Azərbaycanda 
milli azadlıq hərəkatının birinci dövrü (1875-1904-ci illər) 

 
Milli azadlıq hərəkatı Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələrindən biridir. 

Başlanğıcını 1875-ci ildən götürən bu hərəkat dörd dövrə bölünür. Birinci 
dövr 1875-ci ildən 1904-cü ilə qədərki dövrü əhatə edir. Şərti olaraq «Əkinçi 
dövrü» adlanan bu illərdə hərəkatın ideya cücərtiləri yaranmış, onun 
ideoloji prinsipləri, nəzəri əsasları hazırlanmış, milli oyanış baş vermişdir. 
1905-1917-ci ilin fevralı hərəkatın ikinci dövrüdür. Bu illərdə hərəkat açıq 
siyasi mübarizə səhnəsinə çıxaraq öz siyasi tələblərini Rusiya 
imperiyasının yüksək dövlət idarələri qarşısında qoydu. Onlar təkcə tələb 
irəli sürməklə məqsədə çatmağın mümkün olmadığını görüb siyasi 
partiyalar (İttifaqi-müslimin, Difai, Müsavat) və təşkilatlar yaratdılar. Milli 
azadlıq hərəkatının üçüncü dövrü 1917-ci ilin fevralından 1918-ci ilin 
mayına qədər davam etmişdir. Bu dövrdə milli hərəkat Rusiyanı demokratik 
federativ respublikaya çevirmək, onun tərkibində Azərbaycan türklərinin 
milli-muxtar cümhuriyyətini yaratmaq səviyyəsinə qalxıb keyfiyyətcə yeni bir 
mərhələyə – islamçılıq, «ümmətçilik» buxovunu qırıb türkçülük mövqeyinə 
yüksəldi. 1918-ci ilin martından sonra hərəkat müstəqil milli dövlətin 
yaradılması uğrunda mübarizəyə qalxmış və onu uğurla başa çatdırmışdır. 
Dördüncü dövr 1920-ci ilin aprelindən 1991-ci ilin 18 oktyabrına qədərki 
dövrü əhatə edir. Bu mərhələdə sovet işğal sisteminə qarşı müxtəlif 
yollarla, açıq və ya gizli, güclü və ya zəif formada olsa da, mübarizə 
aparılmış, bunun üçün gizli təşkilatlar yaradılmış, respublikada yaşayan 
vətənpərvərlər, ölkəni tərk etmiş siyasi liderlər mühacir təşkilatlarını, 
mətbuatını yaratmış, nəhayət SSRİ-də süqutu ilə bağlı yaranan daxili və 
xarici vəziyyətdən istifadə edərək 1991-ci il oktyabrın 18-də Dövlət 
müstəqilliyi bərpa edilmişdir. 

Məlumdur ki, çar Rusiyası XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanı işğal 
etməyə başlayarkən qarşısında milli birliyini anlamış bir Azərbacyan deyil, 
bir-birinin müqəddəratına laqeyd xanlıqlardan ibarət zəif bir məmləkət 
görmüşdü. Ancaq bu dağınıqlıq yalnız Azərbaycana məxsus olmayıb, 
feodalizm dövrünü yaşayan qonşu ərazilərə də aid idi. Qonşulardan fərq 
yalnız burasında idi ki, Azərbaycan dağınıqlıqdan əvvəl əsrlər boyu davam 
edən vahid dövlət həyatını da yaşamış olduğunu xatırlayırdı. Bu zəngin 
siyasi keçmişlə yanaşı, Azərbaycan qüdrətli bir ədəbiyyata, maddi və 
mənəvi mədəniyyətə malik idi. Bu səbəbdən Azərbaycan işğalçı Rusiyadan 
mədəni səviyyəcə heç də geridə qalmırdı, əksinə üstün idi. Belə ki, 
Rusiyada qədim dövrlərdən 1861-ci ilə qədər rəsmi bir köləlik rejimi 
mövcud idi. Belə rejimdə hər cür haqq və hüquqdan məhrum kəndli 
bazarda bir əşya kimi satılırdı. XIX əsrin rus qəzetlərində və jurnallarında 
tez-tez belə elanlar oxumaq mümkün idi: «Köhnə bir araba və iki qız satılır. 
Gənc və sağlam olan qızlar toxumaq da bacarırlar. Təcrübə üçün baxmaq 
mümkündür». 
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Məlumdur ki, çar Rusiyası Azərbaycanda siyasi, iqtisadi və mənəvi 
sahələrdə müstəmləkəçi siyasət həyata keçirirdi. İmperatorluq əsarət atlına 
saldığı xalqların, o cümlədən Azərbaycan türklərinin milli varlığını danmağa 
çalışırdı. Ümumdövlət idarəçiliyi sistemində əsir xalqların torpaq, ərazi 
bütövlüyünü göstərə biləcək «Azərbaycan», «Gürcüstan» kimi anlayışlar 
yox idi. Bunların əvəzində ancaq «Bakı quberniyası», «Yelizavetpol 
quberniyası», «Tiflis quberniyası» adlı vilayətlər yaradılmışdı. Bununla 
yanaşı, azərbaycanlılara qarşı daha sərt ayrı-seçkilik həyata keçirilirdi. Çar 
Rusiyası gürcü torpaq sahiblərinin mülki və siyasi hüquqlarını tanıyaraq 
onları rus zadəganlarına bərabər tuturdu. Ancaq Azərbaycan xan və 
bəylərinin mülkiyyət hüququ yalnız 6 dekabr 1846-cı il qanunu ilə tanındı və 
onlar «ali müsəlman zümrəsi» adlandı. Siyasi cəhətdən hüquqsuzluq isə 
yenə davam edirdi. Rus və gürcü zadəganlarının siyasi hüquq və 
imtiyazları ali müsəlman zümrəsinə aid edilmədi. Belə siyasətin nəticəsində 
gürcü zədəganlarından Nakaşidze, Amilaxvari kimi adamlar Azərbaycanda 
qubernator vəzifəsini tuturdular. Azərbaycan xan və bəylərindən isə bir 
kimsə qubernatorluğa yüksələ bilməmiş, yalnız bir neçəsi qəza rəisi, barışıq 
hakimi kimi orta çeşidli dövlət vəzifəsi daşımışdı. Rusiyada kapitalizmin 
inkişafı milli ucqarlarda, o cümlədən Azərbaycanda da islahatlar keçirməyi 
tələb edirdi. Buna görə Azərbaycanda kəndli, məhkəmə, şəhər və inzibati 
idarə sahəsində islahatlar keçirildi. Müstəmləkəçilik və milli ayrı-seçkilik 
siyasəti burada da özünü göstərdi. 

Ölkənin xammala olan ehtiyacını ödəmək məqsədilə çar hökuməti 
Zaqafqaziyada 1870-ci il may ayının 14-də aqrar islahatı keçirdi. 
Kəndlilərinin torpaq quruluşu haqqında olan bu «Əsasnamə» Zaqafqaziya 
quberniyasının Yelizavetpol, Bakı, İrəvan və qismən Tiflis quberniyaları ali 
müsəlman silkindən olan şəxslərin, həmçinin məliklərin torpaqlarında sakin 
olan dövlət kəndlilərinə şamil edilirdi. Lakin Rusiyadan fərqli olaraq Şimali 
Azərbaycanda dövlət kəndliyə pay torpağını satın alıb öz mülkiyyətinə 
keçirmək üçün maddi yardım – borc pul vermirdi, pay torpağını satın 
almağa məcbur edilmirdi. Torpağın satınalma qiyməti də Rusiyaya nisbətən 
yüksək müəyyənləşdirilmişdi. Milli müstəmləkəçilik siyasətinin nəticəsi olan 
bu fərmanı səciyyələndirən H.Baykara doğru olaraq yazırdı ki, köləlik 
rejiminin ləğv edilməsinə aid fərmanda bu hüquq rus və gürcü kəndlilərinə 
aid edilmiş, Azərbaycan kəndlisindən isə əsirgənmişdi. Çünki torpaq 
mülkiyyətinə sahib olan kəndli maddi və mənəvi cəhətdən inkişaf edə 
bilərdi, öz müqəddəratının sahibi olardı. Mədəni və siyasi hüquqlar əldə 
etməyə çalışardı. 

Siyasi bərabərsizlik özünü məhkəmə islahatında da göstərdi. 1864-
cü il məhkəmə islahatı zamanı Qafqazda «andlı iclasçıların» iştirakı 
nəzərdə tutulmurdu. Guya cinayət etmək Qafqaz xalqlarının təbiətindən irəli 
gəldiyi üçün andlı iclasçılar onları bağışlaya bilərdi. Mühakimə işinə yalnız 
rusca baxılırdı. Barışıq hakimlərinin dindirilmə zamanı arabir yerli dillərdən 
istifadə edilməsinə icazə verilməsi kəskinliklə pislənərək yasaq edilmişdi. 
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Bələdiyyə sahəsində də vəziyyət yaxşı deyildi. Belə ki, 1870-cı il 
qanunu üzrə «xaçpərəst olmayan» əhali Qafqaz şəhər idarələrinə yalnız 
«qlasnıların» yarıya qədərini seçə bilərdi. Xristian millətlərdən (rus, erməni, 
gürcü və s.) 499 kişinin səsvermə hüququ 2900 «xaçpərəst olmayan» 
kişinin səsvermə hüququna bərabər idi. Bu, Bakıda, Yelizavetpolda və 
başqa şəhər bələdiyyə idarələrində Azərbaycan xan, bəy, tacir və ziyalıların 
milli hüququnun kobud şəkildə pozulmasına səbəb olmuşdu. 

Müstəmləkə siyasəti əsgəri xidmət məsələsində də aparılırdı. Çar 
Rusiyası azərbaycanlı gənclərə silahı etibar etmədiyi üçün onları orduya 
aparmırdı. Doğrudur, xan-bəy ailələrindən gənclər 1846-cı il qanunu üzrə 
çar əsgəri məktəblərində oxuduqdan sonra orduda zabit və general 
rütbəsinə yüksələ bilərdi. Amma onlar barmaqla sayılacaq qədər az idilər. 
Məhz bu səbəbdən 1917-ci ildə gürcü, erməni, Volqaboyu tatarları rus 
nizami ordusunda hazırlıq keçmiş gənclərdən asanlıqla ordu hissələri 
yarada bilmişdilərsə, Qafqaz müsəlmanları üçün bu çox böyük çətinlik 
yaratmışdı. Hətta I Dünya müharibəsi də bu sahədə vəziyyəti dəyişmədi. 
Bu dövrdə azərbaycanlı əhali orduya çağırılsa da onlardan yalnız arxa 
cəbhədəki işlərdə istifadə edilirdi. 

Çar hökumətinin Azərbaycanda müstəmləkəçilik siyasəti imperiyanın 
digər milli ucqarlarına nisbətən daha sərt idi. Özünün ruslaşdırma siyasətini 
gücləndirən çarizm Azərbaycan kəndlilərinin torpaqlarını əllərindən zorla 
alaraq İran, Türkiyə və Rusiyadan köçürülənlərə verirdi. Köçürmə mahiyyət 
etibarı ilə Azərbaycanda ruslara, xristianlara əksəriyyəti təmin etmək 
məqsədi daşıyırdı. C.Zeynaloğlu «Müxtəsər Azərbaycan tarixi» əsərində bu 
məsələdən bəhs edərkən doğru olaraq qeyd edir ki, «Azərbaycanda 
xristianlara əksəriyyəti təmin etmək və hüquq boylarında İran və Osmanlı 
dindaşları ilə Azərbaycanın təmasını yasaq etmək üçün buralara erməni, 
alman və daxili Rusiyadan xoxol, malakan deyilən rus kəndlilərini 
məskunlaşdırdığı kimi, mühacirəti asanlaşdırmaq üçün bir də mühacirətin 
müdiriyyətini təsis etmişdi. Bütün bu təşkilatlar Azərbaycanı ruslaşdırmaq 
və xristianlara Azərbaycanda əksəriyyəti təmin eyləmək üçün edilmişdir». 
Bundan başqa, köçürmə siyasətinin arxasında Azərbaycanın iqtisadi 
sərvətlərinə sahib olmaq istəyi dururdu. Qeyd edək ki, köçürmə siyasəti 
yalnız kəndlərdə deyil, şəhərlərdə də sistemli şəkildə aparılırdı. Bu cəhəti 
nəzərə alaraq M.Ə.Rəsulzadə doğru olaraq yazırdı ki, «Qafqaziyanın 
istilası əsnasında tək bir rus əhalisi olmayan Şərqi Qafqaziyanın hal-
hazırda nüfuzi-ümumiyyəsinin 10 faizi rusdur. Hələ şəhərlərin, bilxassə 
Bakının ruslaşdırılması təci bir hadisədir. Bakı nüfuzunun 30 faizi rusdur. 
Rus idarəsi türk Qafqaziyanın yalnız rus ünsürünü deyil, erməni ünsürünü, 
dəxi qismən təkviyə etmişdir. Məsələn, Bakı xanlığında, erməni əhalisi 3-5 
ailəyə münhəsir ikən, hal-hazırda erməni əhalisi miqdarca şəhərin üçüncü 
ünsürünü təşkil etməkdədir». 

Müstəmləkəçilik siyasətinin həyata keçirildiyi istiqamətlərdən biri 
mənəvi sahələri əhatə edirdi. Bu istiqamətdəki zülm daha ağır idi. Hökumət 
ana dilli məktəblərin, qəzetlərin açılmasına icazə vermirdi. Çox böyük 
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çətinliklə açılanlar isə təqib edilirdi. Məsələn, jandarm görkəmli 
maarifpərvər İsmayıl bəy Qaspıralının «üsulu-cədid» məktəbləri üçün 
«Üsulu-sövt» (səs) ilə yazdığı əlifba və qiraət kitabının Azərbaycana 
buraxılmasını qadağan etmişdir. Əvəzində isə burada onun yerinə 
A.O.Çernyayevskinin eyni üsul ilə yazdığı «Vətən dili» qiraət kitabını 
yaymışdı. Yeni məktəblərdə ana dili məcburi fənn deyildi. Ona çox az saat 
verilirdi. Ana dili müəllimləri hüquqi baxımdan başqa müəllimlərlə bərabər 
tutulmurdu. Ruhanilər və ruhani idarələri polis nəzarəti altında idilər. Ruhani 
olmaq üçün rus dilini bilmək tələb olunurdu. Məscidlərin tikilməsi də nəzarət 
altına alınmışdı. Bakının Nikolayev küçəsində ikiqatlı uca minarəsi olan 
gözəl Cümə məscidinin tikilməsi yasaq edilmişdi. Səbəb isə o idi ki, yerli 
pravoslav keşişləri Rusiya sinoduna bildirmişdi ki, imperatorun adını 
daşıyan küçədə belə bir məscidin ucaldılması yaxındakı Aleksandr Nevsk 
kilsəsini kölgədə buraxacaq və «onlarda milli hisslərin» oyanmasına kömək 
edəcəkdir. Bu pravoslav kilsəsi Azərbaycanın tarixi abidələrindən olan 
Şirvanşahlar sarayını söküb yerində kilsə tikdirmək istəyirdi. Çar məmurları 
Şirvanşahlar sarayını, Şəkidəki Xan sarayını və digər tarixi abidələrimizi 
anbarlara çevirmişdi. 

Rusiyanın ali təhsil ocaqlarında oxuyan gənclərin bilik və 
düşüncələri çar hökuməti tərəfindən hər vasitə ilə məhdudlaşdırılırdı. 
Məsələn, imperatorun ayrıca göstərişi ilə universitetlərdə Şərq filologiyası 
üzrə oxuyan Cənubi Qafqazlı gənclərə «köməkçi fənlər» (Avropa dilləri, 
Ümumi ədəbiyyat tarixi, Rusiya tarixi və s.) əslində qadağan edilmişdi. 
1850-ci ildə Qafqaz Təhsil Komitəsi azərbaycanlı Mahmud İsmayılovun nə 
üçün ingilis və fransız dillərini öyrənməsi barədə Kazan Universiteti 
rektorluğuna sorğu göndərmişdi. Universitetinin cavabında bu gəncin 
yüksək göstəricilərlə oxuması, başqa dillərin «onun başlıca fənləri 
mənimsəməsinə qətiyyən maneçilik törətməməsi» bildirilirdi. 

Rusiya məhkumu olan müsəlmanların yaşadığı ərazidə təhsilin 
təşkili ilə bağlı qatı qaragüruhçu «pedaqoji fikir» nümayəndəsi N.İ.İlminski 
Sinodun oberprokuroru K.P.Pobedonostsevə yazırdı: «təhsili elə qurmaq 
lazımdır ki, rusca bilik alan tatar tam bir heçlik olsun, rus dilində yazanda 
çoxlu səhvlər buraxsın, təkcə qubernatordan yox, ən sıravi dəftərxana 
məmurundan da qorxsun». 

İqtisadi sahədə müstəmləkəçilik siyasəti dözülməz həddə çatmışdı. 
Azərbaycanın sərvəti yabançıların əlində idi. Azərbaycanlı burjuaziyaya 
qarşı ayrı-seçkilik siyasəti tətbiq olunduğu üçün qeyri-bərabər vəziyyətə 
salınmışdı və o bundan artıq cana doymuşdu. 

Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Şəmsi Əsədullayev kimi böyük 
sənayeçilərlə çar hökuməti milli mənsubiyyətə görə müqavilə bağlamırdı. 
Maraqlıdır ki, onlar nefti hökumətə daha ucuz satmaq istəməsinə 
baxmayaraq hökumət «Qafqaz və Merkuri», «Nobel qardaşları» kimi 
şirkətlərlə işbirliyi yaratmağı üstün tuturdu. Belə siyasətin yeridilməsi 
nəticəsində hətta H.Z.Tağıyev böyük gəmiçilik şirkətini öz rəqiblərinə 
satmağa məcbur olmuşdu. 
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Beləliklə, Azərbaycandakı milli azadlıq hərəkatı çar Rusiyasının 
burada on illərlə apardığı sosial, mənəvi, iqtisadi siyasətin nəticəsindən 
doğmuşdur. Şübhəsiz milli azadlıq hərəkatının başlanmasına XIX yüzilin 
son rübündə Azərbaycan türklərinin millət halına gəlməsi də təsir 
göstərmişdi. «Türk milləti», «Azərbaycanlı türk» anlayışı da bu çağdan 
işlənməyə başlandı. Çar Rusiyası öz rəsmi sənədlərində Azərbaycan 
türklərini «müsəlman», «tatar» və s. adlarla qeyd edirdi. Hökumət millətin 
öz adını səsləndirməsinə, dərk etməsinə hər vasitə ilə mane olurdu. Ancaq 
artıq buz əriməyə başlayırdı. Bu cəhətdən M.Sultanovun «Kəşkül» 
qəzetinin 1891-ci il 22-ci sayındakı yazısı çox xarakterikdir. O, yazırdı ki, 
Transqafqaziyalı bir ziyalı müsəlman öz kimliyi barədə aydın düşünmür. 
«Millətin nədir?» sualına «müsəlmanam, həm də türkəm» cavabını verirdi. 
Ümummüsəlman mücadiləsi axınından çıxaraq ilk öncə türk, sonra 
müsəlman varlığını dərk etmək üçün hələ çox işlər görülməli idi. 

Dövrünün ziyalı şəxslərindən olan, XVIII əsr Avropasının mütərəqqi 
ideyaları ilə yaxından tanış olan M.F.Axundov bütün türk və islam 
dünyasında ilk dəfə dramaturgiya məktəbi yaratmaqla milli mədəniyyətin 
təməllərindən ən mühümü olan dil və ədəbiyyata xidmət etmişdir. O, eyni 
zamanda yeni ideyaları dilə gətirməklə köhnə ictimai münasibətləri və həyat 
tərzini tənqid edərək milli yüksəlişə mane olan təşkilatları baltalayır, yerlə 
yeksan edirdi. 

Ən vacibi də o idi ki, bu növ ədəbiyyat həqiqətdə xalqa müraciət 
edir, geniş xalq kütlələrinin gözünü açırdı. Bu yolla o, teatr kimi yeni bir 
mədəni müəssisə yaratmış oldu. M.F.Axundov bunlarla da kifayətlənmirdi. 
Milli mədəniyyətin daha sürətlə yüksəlməsi və millətin daha tez irəliləməsi 
üçün ərəb hərflərini tənqid edərək yeni əlifba tərtib etmiş və bunu qəbul 
etdirmək üçün İstanbul və Tehrana qədər getmişdi. 

M.F.Axundovun ardıcılı olan Həsən bəy Zərdabi ali təhsilini 
bitirdikdən sonra Bakıya qayıdaraq min bir əziyyətlə 1875-ci ilin iyulun 22-
də bütün Rusiyada ilk türkcə qəzeti – «Əkinçi»ni yaratdı. Avropa 
mənasında o ilk azərbaycanlı müəllim, Mirzə Fətəlinin əsərlərini səhnəyə 
qoyan ilk teatr yaradıcısı, ilk mühərrir, ilk xeyriyyə cəmiyyətinin banisi və ilk 
ictimai xadim idi. Darvinin «Stagel for layt» düsturuna yüksək qiymət verən 
və onu – «yaşamaq üçün qovğa»nı «Zindəganlıq cəngi» - deyə tərcümə 
edən Həsən bəy bütün məqalələrində bunu təkrar edərək millətimizin bu 
həyat mübarizəsində məğlub olmaması üçün müasir mədəniyyətə 
yiyələnməsini, Avropa tərzində üsuli-cədid metodu ilə məktəblər açılmasını 
təklif edirdi. O, yazırdı ki, «Avropa mədəniyyətini və maarif sistemini qəbul 
etməsək, qonşularımızın əsiri olaraq qalacaq və məhv olub gedəcəyik». 
H.Zərdabi Avropa maarif sisteminin və tərbiyə üsulunun, mədəniyyətinin 
ana dilində mənimsənilməsini irəli sürən ilk mütəfəkkirimizdir. O, bir millətin 
yalnız ana dilində yaşayıb irəliləyə biləcəyinə inanırdı. Elmin məktəblərdə, 
hətta gimnaziyalarda ana dilində tədris olunmasını istəyən Həsən bəy 
millətə müasir məktəblər təsisini, müasir metodlarla müasir elmlər haqqında 
ana dilində kitablar və əsərlər nəşrini təklif edirdi. 
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Həsən bəy «Əkinçi»nin 16.11.1876-cı il tarixli sayında bir qədər də 
irəli gedərək türk dillərinin birləşdirilməsi fikrini irəli sürmüşdür. Bundan 
başqa, o hürriyyət fikrini meydana ataraq yazırdı ki, qərbdə hürriyyət 
mövcud olduğu üçün mədəniyyət inkişaf etmişdir. Şərqdə isə məhz 
hürriyyət yoxdur. Həsən bəy ailədə, həyatda və siyasətdə qorxu və əsarət 
rejiminin mövcud olmasından şikayət edərək uşağı atasının, qadını ərinin, 
nökəri ağasının, rəiyyəti padşahın əsarətindən xilas etməyin tərəfdarı 
olduğunu göstərir və belə bir rejimə dözdüyümüzə heyrət edirdi. 

Həsən bəy «Əkinçi»də elm, bilik, maarif, mədəniyyət təbliğ edir və 
bunlara sahib olmağın zəruriliyini dönə-dönə qeyd edirdi. Qəzet yazırdı: 
«Bizim ilə zindəgənlıq cəngi edən millətlər elm təhsil edirlər. Ona binaən 
gərək biz də elm təhsil edək ki, onlara zindəgənlıq cəngində qalib olmasaq 
da, onların bərabərində dayanıb duraq, yoxsa dövlət və xoş güzəranlıq 
onların əlinə keçəcəkdir və biz mirür ilə zindəgənlıq cəngində məğlub olub 
tələf olacağıq».  

Onun elmə, təhsilə bu qədər əhəmiyyət verməsi millətin gələcək 
tərəqqisinin yalnız bu yolla mümkün olması qənaəti ilə bağlı idi. Həsən 
bəyin fikrincə diriliyin və dirçəlişin əsasında milli tərəqqi dayanırdı. 
Ümumiyyətlə, H.B.Zərdabinin irəli sürdüyü məsələnin kökündə millətin 
millət olaraq varlığını, birliyini yaratmaq məsələsi dayanırdı. Onun fikrincə, 
bunun üçün iki başlıca şərt vardır: dil birliyi və din birliyi. O yazırdı: «Bizim 
zəmanəmiz elm zamanıdır və elm təhsil etmək hər tayfaya vacibdir ki, 
zindəgənlıq davasında heç olmasa özünü saxlaya bilsin və belə elm təhsil 
etmək ilə tərəqqi edib irəli gedən vaxtda hər tayfa gərək iki şeyi bərk 
saxlasın ki, bu şeylər hər tayfanın dirəkləri hesab olunurlar və onların tayfa 
olmağına səbəbdirlər. Bu şeylərin birisi dil və birisi din və məzhəbdir. Elə ki, 
bunlardan birisi əldən getdi, tayfanın beli sınan kimidir. İkisi də gedəndə, 
tayfa qeyri tayfalara qarışır, mirur ilə yox olur».  

Həsən bəy dil və din bərabərliyi yaradılmasında, elmin 
öyrənilməsində ana dilli demokratik mətbuatın, doğma dildə təhsil verən 
məktəblərin zəruriliyini xüsusi qeyd edirdi. Maarifçi və demokratik ideyaları 
təbliğ edən H.B.Zərdabi «Əkinçi» qəzetində fanatizm və mövhumat 
əleyhinə etiraz səsini ucaldır, elm və təhsilə qarşı çıxan şəriət xadimlərini 
kəskin tənqid edirdi. O, qeyd edirdi ki, din hər bir tayfanın («millətin») 
minillik mənəvi dünyasının qaynağıdır, buna görə də, millət ulu babalarının 
inanc və düşüncə varlığını da, bu varlığın yazılı qaynağı olan Müqəddəs 
kitabını da göz bəbəyi kimi qoruyub saxlamalıdır ki, yabançı dünyaların 
mənəvi basqını qarşısında özgələşməsin, dağılıb yox olmasın. Ancaq dinə 
bağlılıq heç vaxt mövhumat, nadanlıq ilə qovuşmamalı, ruhanilər isə siyasi 
dövlətçilik işlərinə qoşulmamalıdırlar. Əks təqdirdə xalqın irəliləyişi yolunda 
böyük çətinliklər yarana bilərdi. O, daha sonra yazırdı: «Elə ki xəlifələrin 
yerində sultanlar, şahlar, xanlar əyləşdi və xalqın ipi ruhanilərin əlinə 
düşdü, hökumət əhli öz nəfindən ötrü xalqı gözübağlı saxlamaq üçün 
məktəbxanalarda ancaq şəriət ədəblərin ya boş sözləri bir-birinə yapışdırıb 
ibarə ilə danışmağın dalına düşüb, xalqı yoxsul və sərgərdan edib, özləri 
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keyf və ləzzəti-dünyaya məşğul oldular…, məktəbxanalarda da mollalıq 
məsələlərini araya salıb, xalqı elm yolundan uzağa saldılar». 

H.B.Zərdabi milli mətbuata ana dilində yiyələnməyin vacibliyini qeyd 
edərək yazırdı ki «qəzet və jurnal oxumaq insanı dünyadan xəbərdar edir, 
öz dilini öyrədir». Bu səbəbdən o, «Əkinçi»nin dilinin mümkün qədər sadə, 
aydın və təmiz olmasına çalışaraq yazırdı: «Dünyada xəlq olunan millətlər 
öz lisanlarına ana lisanı deyib ol lisan ilə…. insanlıq edirlər. Bunun üçün bir 
lisan bir millətin olanda və lisanın dəxi əsası millət olduğundan bir kişiyə 
vacibdir ki, daim onun irəli getməsinə canın fəda etsin və millətin 
xidmətində bulunmayan kişiyə bir kəs yaxşı deməyəcəkdir». 

H.B.Zərdabinin gərgin əməyi sayəsində «Əkinçi» qəzeti çar 
Rusiyasında ictimai siyasi fəaliyyətin qadağan olunduğu dövrdə xalqımızın 
ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, fəlsəfi-estetik ruporunu milli hərəkatın 
daşıyıcısına çevrilmişdir. Milli oyanışda «Əkinçi»nin fəaliyyəti və yeni 
Rusiya-Türkiyə müharibəsi nəticəsində çar senzorları bu qəzeti 1877-ci ildə 
bağladılar. «Ancaq artıq Əkinçi öz işini görmüş, onun səpini bolluca cücərti 
vermişdir». 

H.B.Zərdabidən sonra Məhəmmədtağı Əlizadə, Məhbus Dərbəndi 
və başqaları yazılarında artıq «ittifaqi millət»–milli birlik fikrini ortaya 
atmışdılar. Əslində «Əkinçi»nin məqsədi də məhz bu idi. H.B.Zərdabinin 
məqsədini çarizm və onun əlaltıları olan ermənilər yaxşı anladıqları üçün 
ona qarşı mübarizəyə başladılar. Bu cəhətdən Tiflisdə Qriqor Arsurinin 
redaktorluğu ilə ermənicə «Mşak» qəzeti xüsusilə fərqlənirdi. O, Həsən bəyi 
tənqid edərək yazırdı: «…Bizim zəmanədə elm oxumuş bir adamın xalqı 
«İttihadi-islam» yoluna çağırması görünməmiş bir işdir…  

Görkəmli tarixçi alim S.Əliyarlı doğru olaraq yazır ki «…milli 
hərəkatımızın «Əkinçi» dövründə böyük iş görüldü. «Türk milləti» anlayışı 
ortaya gətirildi, bir millət olmaqla öz varlığını qoruyub inkişaf etdirmək üçün 
dilimizin və dinimizin qorunması, yeni tipli məktəbin və mətbuatın 
yaradılması zərurəti düşünülmüş bir siyasi qayə, bir siyasi proqram kimi irəli 
sürüldü. Başlıcası isə bu istəklərin həyata keçirilməsi «milli birlik» 
yaratmağın gərəkli olması aydınlaşdı». 

«Əkinçi» qəzeti bağlandıqan sonra Azərbaycan ziyalıları ana dilli 
mətbuat uğrunda mübarizələrini dayandırmadılar. 1879-cu ilin yanvarında 
Səid Əfəndi Ünsizadənin redaktorluğu ilə Tiflis şəhərində «Ziya» adlı 
həftəlik qəzet nəşr olunmağa başlandı. Bu qəzet «Əkinçi» ənənələrini 
davam etdirərək milli-mədəni problemlərimizlə bağlı materiallar dərc edirdi. 
Qəzetdə həmçinin ölkə daxilində və dünyada baş verən ictimai-siyasi 
hadisələrə də yer ayrılırdı. 

1882-ci ildə əvvəlcə Tiflisdə, sonra isə Şamaxıda 1884-cü ilə qədər 
«Ziyayi-Qafqaziyyə» qəzeti nəşr olundu. Bu qəzetin səhiflərində N.Vəzirov, 
S.Ə.Şirvani və başqaları milli-mədəni problemlərimizlə bağlı yazılar dərc 
etdirirdi. 

1883-cü ildə Tiflisdə Cəlal Ünsizadənin redaktorluğu ilə ana dilində 
«Kəşkül» adlı ilk jurnalın nəşrinə başlandı. 1884-cü ilin martından qəzetə 
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çevrilən «Kəşkül» müəyyən fasilələrlə 1891-ci ilədək nəşr edildi. 
«Əkinçi»nin ideya istiqamətini davam etdirən bu qəzetin səhifələrində 
H.B.Zərdabi, S.Ə.Şirvani, F.Köçərli, M.Şahtaxtlı, S.M.Qənizadə və başqa 
ziyalılar tez-tez yazılarla çıxış edirdilər. Bu qəzetdə dövrün aktual ictimai-
iqtisadi problemlərinə toxunulur, maarifçilik ideyaları yayılır, milli birlik 
ideyası təbliğ olunurdu. Burada dərc olunan məqalələrdə fanatizm, cəhalət 
və gerilik tənqid olunur, ana dili və əlifba məsələsinə xüsusi diqqət yetirilirdi. 

1891-ci ildə «Kəşkül» qəzetinin nəşrinin dayandırılması ilə 
Azərbaycan ziyalıları milli mətbuatdan məhrum edilmiş oldu. Onlar öz 
əsərlərini Bakıda rus dilində nəşr olunan «Kaspi», «Bakinskie izvestiya», 
«Baku» və başqa qəzetlərdə çap etdirməli oldular. 

1891-ci ildən 1903-cü ilədək Azərbaycanda ana dilində mətbuat 
olmamışdır. Lakin Azərbaycan ziyalıları ana dilli mətbuat uğrunda bu illər 
ərzində daim mübarizə aparmış və bu məqsədlə dəfələrlə hökumətə 
müraciət etmişdilər. Lakin çar hakim dairələri bu məqsədlə verilən ərizələri 
müxtəlif bəhanələrlə rədd etmişdir.  

Bu çətinliklərə baxmayaraq Azərbaycan ziyalıları milli mətbuat 
uğrunda mübarizəni davam etdirir, çar hökumətinin müstəmləkəçilik 
siyasətinə qarşı çıxırdılar. M.Şahtaxtlı gərgin və uzun mübarizədən sonra 
1903-cü ildə «Şərqi-Rus» adlı ana dilli qəzetin nəşrinə nail oldu. Bu qəzet 
başlıca olaraq «Kaspi» və «Tərcüman»ın ənənələrini davam etdirir, milli və 
dini ideyaların yayılmasına çalışırdı. Qəzetdə dərc olunan «İslamiyyət və 
tatarlar», «İttihadi-islam, yaxud panislamizm» və başqa bu kimi məqalələr 
onun ideya istiqaməti haqqında müəyyən təsəvvür oyadır.  

Qeyd edək ki, H.B.Zərdabinin fikirlərinə İsmayıl bəy Qaspıralının 
əsərlərində də rast gəlirik. İ.Qaspıralı 1883-cü ildən 1917-ci ilin oktyabrına 
qədər nəşr etdirdiyi «Tərcüman» qəzetində və digər əsərlərində bütün 
türkləri bir küll halında götürür, onları ortaq və təmiz bir dil ətrafında 
birləşdirmək istəyirdi. Buna görə o, «Tərcüman»ı bütün türklərin anlaya 
biləcəyi ortaq və təmiz türkcə nəşr etdirirdi. O da Həsən bəy kimi «millətə 
öz dilində elm vermək, Avropa elmlərini, maarifini, sənət və sənayesini 
iqtibas» etdirməkdən bəhs edirdi. O yazırdı ki, bunun üçün millətin 
uşaqlarını oxutmaq, sürətli, asan, müasir elmlər ruhunda oxutmaq lazımdır. 
Yusif Akçuroğlunun çox doğru olaraq yazdığı kimi, məhz bu ideyalardan 
bütün şimal türklüyünə yayılan «üsuli-cədid» məktəbi doğdu. 

İsmayıl bəy hələ 1881-ci ildə rusca nəşr etdirdiyi «Rusiya 
müsəlmanları» adlı əsərində göstərirdi ki, «Asiya və Avropanın bir qismində 
sakin böyük bir millət – türk-tatar milləti var. Bu millət dağınıq, parça-parça, 
zəif, digər millətlərə nisbətən elm və mərifətcə, sərvət və mədəniyyətcə çox 
geridə qalmışdır. Belə davam edərsə, əbədi mübarizə qanununa uyğun 
olaraq məhv olacaq, başqa millətlər tərəfindən udulacaqdır». 

Mirzə Baba Məmmədzadənin göstərdiyi kimi, «bu surətlə İsmayıl 
bəydə də Həsən bəy Zərdabidə gördüyümüz qərbliləşmək fikriylə yanaşı bir 
də ümumi, ancaq mədəni türklük görürük». İ.Qaspiralının əsas şüarlarından 
biri də «İşdə, əməldə və fikirdə birlik idi». Sonralar görkəmli Azərbaycan 
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mütəfəkkiri Əli bəy Hüseynzadə tərəfindən «türkləşmək, islamlaşmaq və 
avropalaşmaq» şəklinə salınaraq bir prinsip halına gətirilən, «Müsavat» 
partiyasının başlıca şüarını, Azərbaycan milli bayrağının əsasını təşkil 
etməyə başlayan bu ideya özündən əvvəlki mədəni millətçiliyin bir ifadəsi 
idi. Hələ 1904-cü ildə Misirdə çıxan «Türk» qəzetində türk birliyi, hətta 
panturanizm ideyasını ortaya atan Əli bəy 1905-ci ildə Bakıda nəşrə 
başlayan «Həyat» qəzetində çap etdirdiyi «Türklər kimdir və kimlərdən 
ibarətdir?», «Bizə hansı elmlər lazımdır?», «Yazımız, dilimiz, birinci ilimiz» 
adlı yazılarında türk millətinin irq və dil etibarilə bir millət olduğunu, bir 
vəhdət təşkil etdiyini, bu millətin müasir elmləri alaraq müasirləşmək 
məcburiyətində olduğunu isbat edərək «türkləşmək, islamlaşmaq və 
avropalaşmaq» kimi düstur irəli sürmüşdür. Y.Akçurağlu bu məşhur düstur 
haqqında yazırdı ki, «Əli bəyin bu üçlü düsturu yaxşı tapılmış məsud 
ideyalardandır; bu ideya türk aləminin hər tərəfinə yayılmış və ələlxüsus 
məşrutiyyətdən sonra İstanbulda çox işlənmişdir. Məsələn, Ziya Göyalp bəy 
«Türkləşmək, islamlaşmaq və müasirləşmək» mövzusu barədə çox əsərlər 
yazmışdır». 

Beləliklə, M.B.Məmmədzadənin sözləri ilə desək, «türk milli hərəkatı 
gərək geniş mənası ilə, gərəksə də Azərbaycan ölçüsündə XX əsrin 
əvvəllərinə doğru şəkillənməyə başlamışdır. XX əsrin əvvəlləri türklüyün 
milliyyət dövründən millət dövrünə keçdiyi bir dövrdür». 

 
Sual 2. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət. 

Azərbaycan deputatları Rusiya Dövlət Dumalarında. 
XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəli dünya tarixində dərin dəyişikliklər 

dövrüdür. Sosial-iqtisadi həyatdakı dəyişikliklər, sənaye çevrilişinin başa 
çatması və dünya iqtisadiyyatının inkişafında sənaye mərhələsinə keçid 
burjuaziya cəmiyyətinin formalaşması, siyasi partiyaların yaranması, 
proletariatın – fəhlələrin adından çıxış edən ictimai qüvvə və qruplar 
tərəfindən siyasi partiya təşkilatların yaranması – bu dövrün başlıca 
xüsusiyyətlərini təşkil edir. 

XX əsrin ilk illəri Rusiya tarixində xüsusi yer tutur. İslahatla bağlı 
inkişafın yaratdığı bütün siyasi, sosial və iqtisadi ziddiyyətlər  ən yüksək 
səviyyəyə çatdı. 1900-1903-cü illər böhranı Rusiya iqtisadiyyatının dünya 
kapitalist təsərrüfatı ilə qırılmaz əlaqələrinin mövcudluğunu göstərdi. 
Böhran müvəqqəti olaraq Rusiya sənayesinə xarici kapital axınını 
dayandırdı. 

XIX əsrin sonları – XX əsrin əvvəllərində həm Azərbaycanda, həm 
də bütün ölkədə neftlə bağlı süni canlanmadan sonra iqtisadi böhran 
başladı. Onun nəticəsi kimi kütləvi işsizlik baş verdi və fəhlələrin həyat tərzi 
pisləşdi. Bu da ölkəni fəhlə hərəkatının mərkəzlərindən birinə çevirdi. Tətil 
mübarizəsi elə ölçülər aldı ki, 1902-ci ilin yanvarında hökumət Bakı 
şəhərində gücləndirilmiş nəzarət sistemi tətbiq etdi, yəni əslində hərbi 
vəziyyət elan etdi.  
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1900-cü ildən 1903-cü ilə qədər 112 min fəhlənin çalışdığı 3 mindən 
çox müəssisə bağlandı. Bu şəraitdə fəhlələrin siyasi fəallığı yüksəldi. Məhz 
bu dövrdə fəhlə hərəkatının iqtisadi tətillərdən siyasi tətillərə çevrilməsi baş 
verdi. 

1904-cü ildə Yaponiya Rusiyaya müharibə elan etdi. Çar hökuməti 
müharibənin siyasi mövqeyini möhkəmləndirməkdə və inqilabın qarşısını 
almaqda ona kömək edəcəyini düşünürdü. Lakin bu ümidlər doğrulmadı, 
müharibə çarizmin dayaqlarını daha da laxlatdı. Yaponlar Artur limanını 
mühasirəyə aldılar, sonra Mukden ətrafında rus ordusunu darmadağın 
etdilər. 300 minlik ordu bu döyüşdə ölü, yaralı və əsir olaraq 120 min nəfər 
əsgər itirdi. Sonra 1905-ci ildə Rus donanmasının Susima boğazında məhvi 
– 20 hərbi gəmidən 13- nün batırılması, 4-nün əsir alınması daha bir zərbə 
oldu. Rusiya müharibəni uduzdu. 

Müharibədəki məğlubiyyətdən sonra cəmiyyətdəki böhran daha da 
dərinləşdi. Yenicə başlanan 1905-ci il inqilabı tətil hərəkatının genişlənməsi 
dövründə Rusiya müsəlmanlarının siyasi təşkilatı – «İttifaqi-müslimum» 
adlandırılan Ümumrusiya Müsəlman İttifaqı yarandı. Azərbaycan 
burjuaziyası Rusiyanın müsəlman burjuaziyası ilə birləşməyə can atırdı. Bu 
birləşmənin təşəbbüskarları Krım və Kazan tatarlarının burjua ziyalılarının 
nümayəndələri R.İbrahimov, Y.Akçuria, İ.Qasprinski idi. Hazırlıq işlərində 
A.M.Topçubaşov fəal iştirak edirdi. İttifaqın yaradılması haqqında məsələ 
hələ 1905-ci ilin əvvəllərində meydana gəlmişdi. Onun ilk qurultayı 15 
avqust 1905-ci ildə Nijni-Novqorodda, yarmarka vaxtı keçirildi. Qurultayda 
Rusiyanın müsəlman əhalisinin müxtəlif zümrələri (əsasən burjuaziya və 
ziyalılar) təmsil olunmuşdu. Çıxışlarda, əsasən, «Rusiyanın bütün 
müsəlmanlarını birləşməyə», müsəlman burjuaziyasının hüquqlarının rus 
burjuaziyasının hüquqları ilə eyniləşdirilməyə, müsəlmanlara münasibətdə 
sıxışdırmaları və hüquq bərabərsizliyini aradan qaldırmağa səsləyən, 
«müsəlmanların doğma dillərində məktəblərin açılmasını, kitab və 
qəzetlərin buraxılmasını tələb edən» çağırışlar səslənirdi. II qurultay 1906-
cı il yanvar ayının 13-23-də Peterburqda qeyri-leqal şəraitdə keçirildi. Bu 
qurultayda din xadimləri, burjuaziya və ziyalıların nümayəndələri iştirak 
edirdi. Bu qurultaya qədər ittifaqın üzvləri kadetlərin qurultayında iştirak 
edərək, onların proqramını qəbul etməyə hazır olduqlarını bildirmişdilər. 

II qurultay Dövlət Dumasına seçkilərin taktikasını müzakirə etdi. Bu 
qurultayda, həmçinin ittifaqın vahid siyasi partiyanın yaranmasını təklif 
edən Nizamnaməsi də qəbul olundu. Qurultay, demək olar ki, tamamilə 
kadetlərin proqramına uyğun gələn müvəqqəti proqram da qəbul etdi. Onun 
işində Azərbaycandan A.M.Topçubaşov, Q.Qarabəyov, A.X.Axudov fəal 
iştirak edirdilər. 

III qurultay 1906-cı ilin 16-21 avqustunda keçirildi. Bu qurultaya 
A.M.Topçubaşov sədr seçildi. Qurultayda İttifaqın proqramı qəbul edildi: 
Rusiyanın bütün müsəlmanlarının birləşməsi, konstitusiyalı monarxiya 
ideyası, şəxsi mülkiyyətin müqəddəs olması, kəndlilərə torpaq verilməsi, 
mülkədarlara isə bunun əvəzinin ödənilməsi, milli-mədəni muxtariyyət 
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ideyası, dini təsisatların genişləndirilərək, müsəlman ruhanilərinin 
hüquqlarının pravoslav ruhanilərlə bərabərləşdirilməsi. III qurultayda 
millətlərarası toqquşmalarla bağlı qətnamə qəbul edildi. Bu qətnamədə hər 
iki xalqın dini və dünyəvi rəhbərlərinə müraciət edilir və «Zaqafqaziya 
müsəlmanları və ermənilərin qarşılıqlı barışdırılması işini öz əllərinə almaq» 
təklif olunurdu. Lakin bu ittifaqın Bakı bölməsi yaradılmadı. Qeyd etmək 
lazımdır ki, Bakı cəmiyyətinin yuxarı təbəqəsi ümumrusiya müsəlman 
birliyinə onun bütün mövcudluğu dövründə laqeyd münasibət göstərirdi. 
Qurultayda yeni tipli məktəblərin yaradılması, məcburi ibtidai təhsilə 
keçilməsi yolları, mədrəsələrin yenidən təşkili, milli adət-ənənələrə diqqətin 
gücləndirilməsi və s. məsələlər müzakirə edildi.  

1905-ci ilin yazı və yayında, ölkədə inqilabi mübarizənin gücləndiyi 
bir dövrdə milli burjuaziya və ziyalılar burjua-liberal hərəkatının sülhpərvər, 
leqal üsullarından – kollektiv müraciətlərin verilməsi, çar üsul-idarəsi 
nümayəndələri ilə görüşlərdən istifadə edirdilər. Martın 15-də H.Z.Tağıyevin 
sarayında burjuaziya və ziyalıların nümayəndələrinin müşavirəsi keçirildi. 
Burada Qafqazda islahatların keçirilməsinin vacibliyi məsələsi müzakirə 
edildi. Müsəlmanlara qoyulan qadağaların göstərildiyi kollektiv müraciət 
tərtib edildi. Bu müraciət çar hökumətinə Azərbaycan tərəfindən verilən ilk 
proqram sənəd idi. Müraciətdə Qafqazda zemstvoların (tərkibində çox 
hissəsi zadəganlardan ibarət olan seçkili yerli idarə) tətbiqinin, andlı 
iclasçılar məhkəməsinin yaradılmasının, müsəlmanların hüquqlarının rus 
zadəgan və tacirləri ilə eyniləşdirilməsinin, az torpaqlı və torpaqsız 
kəndlilərə torpaq verilməsinin vacibliyi və s. məsələlər mühüm yer tuturdu. 
Müraciətdə çarizmin müstəmləkə siyasətinə qarşı qəti etiraz ifadə olunurdu. 
Çarizmin yeganə güzəşti müsəlmanlara özlərinə müfti, qazı və məhəllə 
ruhanilərini seçmək və öz dinini azad şəkildə öyrənib ibadət etmək 
hüququnun verilməsi idi. İnqilab davam edirdi. Burjuaziya çarı inandırdı ki, 
monarxiyanın xilasının yeganə yolu «xalq təmsilçiliyidir». 

Azərbaycan deputatları Rusiya Dövlət Dumasında I - IV çağırış 
Dövlət Dumasının fəaliyyəti həm Rusiya, həm də xarici tarixşünaslıqda 
ziddiyyətli şəkildə qiymətləndirilir və mübahisələr doğurur. Sovet tarix 
elmində Dövlət Duması haqqında «keyfiyyətsiz», məhdud səlahiyyətlərə 
malik, hakimiyyətə təsir etmək qabiliyyəti olmayan parlament rəyi üstünlük 
təşkil edirdi. İndi başqa nəzər-nöqtəsi üstünlük təşkil edir – Duma çarın 
nəzarətindən kənarda idi, qanunvericilik və maliyyə məsələlərində onun 
hakimiyyətini məhdudlaşdırırdı. Bu mübahisələri bir kənara qoyaraq, qeyd 
etmək lazımdır ki, Dövlət Duması Rusiyanın ilk qanunvericilik orqanı idi və 
bu sözün Qərbi Avropa anlamında parlament rolu oynamağına təşəbbüs 
göstərirdi. 

18 fevral 1905-ci ildə, artıq başlanmış inqilab şəraitində, böyük 
knyaz Sergey Aleksandroviçin (III Aleksandrın qardaşı) ölümündən sonra II 
Nikolay daxili işlər naziri Bulıginin adına xalq arasından seçilmiş ən 
layiqlilərin qanunvericilik təkliflərində iştiraka cəlb edilməsi haqqında 
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reskript verdi. Dövlət Dumasının meydana çıxmasında «1905-ci il 17 
oktyabr» manifesti əsas rol oynadı. 

Bu aktın təsiri çox böyükdür. Bu dəfə çarizmin ən böyük güzəşti 
Dumanın məsləhətverici orqandan qanunverici orqana çevrilməsi oldu. 
Lakin Dövlət Dumasının yaradılması dövlət hakimiyyətinin mahiyyətini 
dəyişə bilmədi. 25 milyon insan səsvermə hüququ əldə etdi. Səsvermə 
hüququndan qadınlar, yaşı 25-dən az olanlar, hərbi qulluqçular, muzdur-
kəndlilər, fəhlələrin bir qismi məhrum idi. Seçkilər birbaşa və 
bərabərhüquqlu deyildi. Rusiya Dövlət Dumasının özünün Qərbi 
Avropadakı analoqlarından əsas fərqi onun hüquqlarının son dərəcə 
məhdud olması idi; bu isə, əvvəla çarizmin öz hakimiyyətini heç kəslə 
bölmək istəməməsi ilə; ikincisi isə xalq arasından seçilmiş deputatların bu 
hakimiyyətdən istifadə etməyə qabil olmaması ilə izah edilirdi. Rusiya 
əhalisinin böyük bir hissəsi patriarxal ənənələrlə yaşayan kəndlilər idi; onlar 
çar hakimiyyətini Tanrı tərəfindən göndərilmiş hesab edirdilər və onlardan 
seçilən nümayəndələr müstəqil qərar qəbul etməyə qadir olan adamlar kimi 
yox, xahiş edənlər kimi çıxış edirdilər və üçüncüsü, yenicə yaranmış 
partiyalar zəif idi, onların siyasi mübarizə təcrübəsi yox idi. Bu səbəbdən 
fəaliyyətinin başlanğıcında Dövlət Duması qarşısına qoyulmuş vəzifələri 
həyata keçirə bilmirdi. Lakin zaman keçdikcə vəziyyət dəyişirdi. 11 dekabr 
1905-ci ildə II Nikolay seçkilər haqqında fərman verdi. İlk dəfə fəhlələr seçki 
hüququ əldə etdilər. Azərbaycan Dumada təmsil olunmaq hüququ qazandı. 
Qafqazda seçkilərin keçirilməsi demək olar ki, tamamilə canişindən asılı idi. 
Rusiyada kadetlər qələbə çaldılar, çünki əhalinin geniş təbəqələrinin 
maraqlarını əks etdirirdilər. Kadetlərin Bakı bölməsi də böyük təbliğat 
kompaniyasına başladı. 

Bakı quberniyasında seçkilər 31 may, Yelizavetpolda 16 may 1906-
cı ildə keçirildi. Halbuki I Duma artıq aprelin 27-də öz işinə başlamışdı.                 
I Dövlət Dumasına M.T.Əliyev, A.Muradxanov, A.M.Topçubaşov, 
İ.Ziyadxanov, A.Haqverdiyev seçildilər.  

I Dövlət Dumasına 524 üzv seçilməli idi. Seçilmiş 440 deputat 
Dumanın açılışı günü – 27 aprel 1906-cı ildə Peterburqa yığıldı. 
Azərbaycandan olan deputatlar 36 nəfərdən ibarət müsəlman parlament 
fraksiyasına daxil oldular. A.M.Topçubaşov fraksiyanın sədri seçildi. 
Fraksiya kadetlərlə birgə fəaliyyət göstərmək haqda qərar qəbul etdi.                    
I Dövlət Dumasının qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də aqrar 
islahatların həyata keçirilməsi idi. Ancaq Rusiya üçün çox vacib olan məhz 
bu məsələdə siyasi partiyaların mövqeləri bir-birindən köklü şəkildə 
fərqlənirdi. Müsəlman fraksiyası aqrar məsələnin əsas müddəalarını da 
müzakirə edirdi. Bu məsələ proqram layihəsində göstərilirdi ki, «vəqf 
torpaqları müsadirə edilmir, mülkədar torpaqlarının müsadirəsi isə ancaq 
ehtiyac olduğu halda ədalətli qiymətdə təzminat ödənilməklə mümkün ola 
bilərdi». 

Dövlət Dumasının iclaslarından birində çıxış edən İ.Ziyadxanov 
aqrar məsələyə toxundu. O, kəndin əsas problemini çarizmin köçürmə 



 16 

siyasətində görürdü. O, çıxışında «Mərkəzi Rusiya kimi bizim də torpağa 
ehtiyacımız var. Biz də torpağın azlığından, yoxluğundan əziyyət çəkirik». 
Onun çıxışlarında petisiyalarda olan bütün tələblər öz əksini tapmışdı. 
A.Haqverdiyev İrəvan və Yelizavetpol quberniyalarındakı vəziyyət, 
millətlərarası münaqişə, diyarın iqtisadi müflisləşməsi barədə sorğu verdi. 
Duma bu müraciəti təcili qəbul etmədi və canişinə göndərdi. Canişin bu 
quberniyalarda qarışıqlıqların qarşısının alınması sahəsində hansı 
tədbirlərin görülməsi barədə məlumat verməli idi. 

I Duma öz fəaliyyətini uğursuzluqla başa vurdu. İyulun 9- da Tavriya 
sarayının qapıları bağlandı. I Duma aqrar məsələni həll etmədi. Kadetlərin 
təşəbbüsü ilə hökumətə qəti etiraz bildirildi. Onlar Dumanın iclaslarını 
Vıborqda keçirməyi qərara aldılar. 9-10 iyulda Vıborqda Dumanın iclası 
keçirildi ki, burada Azərbaycandan olan deputatlar da iştirak edirdilər. 
İclasda «Xalq nümayəndərindən» xalqa müraciət qəbul olundu. Bu 
müraciəti kadetlər, həmçinin A.M.Topçubaşov və İ.Ziyadxanov imzaladılar. 
Vıborq müraciəti bütün Rusiya əhalisini Dumanın buraxılmasına səslədi. 
Lakin onların hökumətə itaətsizlik haqqında çağırışları havadan asılı qaldı. 
Müraciəti imzalayan şəxslərə qarşı cinayət işi qaldırıldı. Məhkəmə 1907-ci 
ilin dekabrında keçirildi. Onun qərarına əsasən deputatlar 3 ay müddətinə 
həbsə məhkum olundular, həmçinin gələcəkdə də Dumaya seçilmək 
hüququndan məhrum edildilər. 

I Dumanı qovandan sonra hökumət II Dövlət Dumasına seçkilər elan 
etdi. I Dumanın acı təcrübəsindən nəticə çıxaran II Duma qanunçuluq 
çərçivəsində fəaliyyət göstərərək, münaqişələrdən çəkinməyi qərara aldı 
(20 fevral- 2 iyun 1907-ci il). 

Duma iki məsələni müzakirə etməli idi – aqrar məsələ və 
inqilabçılara qarşı fövqəladə tədbirlərin görülməsi. Kadet F.A.Qolovin sədr 
seçildi. II Dumada Azərbaycanı F.Xoyski, X.Xasməmmədov, Z.Zeynalov, 
M.Şahtaxtinski, M.Mahmudov, İ.Tağıyev təmsil edirdilər. Sonuncu 
Peterburqa getmədi. 

Azərbaycandan olan deputatlar müsəlman fraksiyasının tərkibinə 
daxil oldular. F.Xoyski və X.Xasməmmədov büronun tərkibinə seçildilər. 
Müsəlman fraksiyasının işində A.M.Topçubaşov da fəal iştirak edirdi. 
Dumanın müsəlman fraksiyası öz proqramını ayrıca kitabça şəklində çap 
etdirdi. Rusiyada idarəetmə forması konstitusiyalı parlament monarxiyası 
olmalı idi. Proqramda müraciətlərdə öz əksini tapmış müddəalarla əsasən 
üst-üstə düşən tələblər şərh edilirdi. 

Aqrar məsələnin müzakirəsi zamanı müsəlman fraksiyası adından 
F.Xoyski çıxış etdi. Çıxışında o göstərirdi: «Kəndli məsələsi mühüm olduğu 
qədər də mürəkkəb və təxirəsalınmazdır». O, hökumətin torpaq məsələsini, 
qiymətlərin artması və torpaqların «təmin olunmuş kəndlilərin» əlində 
cəmlənməsi ilə nəticələnən, «az torpaqlı və torpaqsız kəndliləri kənarda 
qoyan» kəndli torpaq bankı və köçürmələr vasitəsilə həll etməsi ilə 
razılaşmadığını bildirdi. Aqrar məsələnin müzakirəsi zamanı əməkçi 
müsəlman fraksiyası adından Z.Zeynalov çıxış etdi. Qeyd etdi ki, Bakı 
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quberniyasının kəndliləri heç bir qiymətə torpaq sahələrini almaq 
iqtidarında deyillər. Kəndlilərə torpağı bağışlamaq lazımdır. O, xüsusi 
mülkiyyət əleyhinə çıxırdı və torpaq üçün girov verilməsini pisləyirdi. Aqrar 
məsələnin müzakirələri nəticəsiz başa çatdı. 

F.Xoyski 173 deputatla birlikdə 1907-ci il mayın 18-də dini inanclar 
və milli mənsubiyyətlə bağlı məhdudiyyətlərin ləğvi ilə əlaqədar əsas 
müddəaların layihəsi ilə Dumaya müraciət etdi. Ümumi qanunlarda 
vətəndaşların – bütün Rusiya vətəndaşlarına sərbəst yaşayış yeri, köçmək, 
peşə yönümü seçmək hüququnun verilməsi və s. məsələsi qaldırılmışdı. 
Dumanın sədri layihə haqqında deputatlara məlumat verdi, müzakirəyə 
qoyacağına söz verdi və bu məsələ qapandı. Yerli məhkəmələr haqqında 
məruzə X.Xasməmmədov və F.Xoyskinin narazılığına səbəb oldu. Belə ki, 
məruzədə göstərimişdi ki, islahat ancaq o quberniyalarda həyata keçirilə 
bilərdi ki, burada zemstvo islahatı aparılmışdır, yəni Rusiyanın mərkəzi 
quberniyaları nəzərdə tutulurdu. Hökumət Dumadan inqilabi terrorun 
pislənməsini tələb etdi, lakin deputatların əksəriyyəti bundan imtina etdi. 
Bundan savayı, mayın 17-də Duma polisin hərəkətlərinə qarşı çıxdı, bunun 
ardınca terrorçu aksiyalar yenidən başladı. Mətbuat Dumaya qarşı çıxaraq, 
onu «üsyan yayan» adlandırdı. Bu şəraitdə hökumət Dumanın 
buraxılmasını elan etmək qərarına gəldi və deputatların bir qismini çar 
ailəsinə qarşı sui-qəsddə günahlandırdı. 

II Nikolay 1907-ci il iyunun 3-də Dumanın buraxılmasını elan edərək, 
1907-ci il noyabrın 1-də III Dumanın çağırılması müddətini təyin etdi. 
Həmçinin seçki haqqında qanuna dəyişikliklər haqqında elan verdi. 3 iyun 
1907-ci il Manifesti 1915-ci ilin avqustuna qədər mövcud olmuş «üç iyun 
sisteminin» yaradılması üçün əsas rolunu oynadı. «Əvvəlcə sakitlik, sonra 
islahatlar» - 1905-1907-ci illər inqilabından sonrakı P.A.Stolıpin siyasətinin 
əsas xəttini təşkil edirdi. Eserlərin təşkil etdiyi sui-qəsddən (12 avqust 
1906-cı il) möcüzə nəticəsində xilas olduqdan sonra o, hərbi-səhra 
məhkəmələri təsis etdi. Bu məhkəmələr 8 ay ərzində 100-ə yaxın ölüm 
hökmü çıxardılar – bu Rusiyada bu vaxta qədər görünməmiş bir rəqəm idi. 
Həmçinin 260-a yaxın gündəlik qəzet bağlandı. 

II Dövlət Duması 103 gün ömür sürdü. Qarşısına qoyduğu heç bir 
məsələni həll etmədi. Yeni seçki qanununa müvafiq olaraq deputatların 
sayı 524-dən 442-yə endirildi. (1.11.1907-9.06.1912). 

III Dumanın əsas vəzifələri ölkənin hərbi qüdrətinin artırılması və 
qanun-qaydanın bərpası idi. Bəzi şəhərlər, o cümlədən Bakı şəhəri 
Dumaya seçki nümayəndəliyindən məhrum edildi. Qafqaz 28 əvəzinə 10 
deputat göndərə bilərdi. Bakı, İrəvan və Yelizavetpol quberniyalarından 
X.Xasməmmədov nümayəndə seçildi.  

III Dövlət Dumasında müsəlman fraksiyası 8 nəfərdən ibarət idi. 
Fraksiyaya X.Xasməmmədov rəhbərlik edirdi. Fraksiyanın əsas məqsədi 
zemstvo (yerli idarəçilik) müəssisələrinin təsis edilməsi, ibtidai təhsilin ana 
dilində aparılması kimi islahatlara və s. nail olmaq idi. X.Xasməmmədovun 
çıxışını təhlil etdikdən sonra göstərmək olar ki, o aşağıdakı məsələlərə 
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toxunurdu: siyasi azadlıq verilməsi, köçkünlük məsələsinin həlli, ana dilində 
təlim və məhkəmə icraatı, zemstvonun (yerli idarəçilik) tətbiqi. 1911-ci ildə 
X.Xasməmmədov hərbi mükəlləfiyyət barədə məsələ qaldırdı. Müsəlman 
fraksiyası hərbi mükəlləfiyyətin müsəlmanlara da şamil edilməsi və əsgəri 
borcun yerinə yetirilməməsi əvəzində ödənilən xüsusi pul vergisinin 
əleyhinə çıxış etdi. «İrşad» qəzeti yazırdı: III Duma xalqa heç nə vermədi 
və verməyəcək. O yalnız bürokratiyanın əlində örtük rolunu oynayırdı. 
Əvvəlki Dumalarda fikir mövcud idi. Düzdür, bu fikir xüsusi qüvvəyə malik 
deyildi, amma var idi. X.Xasməmmədovun çıxışlarının içərisində ən 
mühümü Qafqaz məsələsi üzrə etdiyi məruzə idi. «Biz belə hesab edirik ki, 
hakimiyyət millətlər arasında heç bir fərq qoymamalıdır, bütün millətlər eyni 
hüquqlardan istifadə etməli və eyni məsuliyyəti daşımalıdırlar. 
Zaqafqaziyanın bütün əhalisi xristianlara və qeyri-xristianlara bölünür. 
Müsəlmanlara inam yoxdur, onlar üçün bir sıra məhdudiyyətlər mövcuddur. 
Məktəblər əhalini təmin etmir, çünki onlarda təlim ana dilində aparılmır və 
məktəblərin sayı azdır». 

1912-ci il iyunun 9-da çarın fərmanına əsasən III Dumanın iclasları 
dayandırıldı. 

IV Dövlət Duması 1912-ci il noyabrın 15-də M.B.Rodzyankonun 
sədrliyi ilə açıldı. Azərbaycan əhalisindən Məmməd Yusif Cəfərov 
nümayəndə seçilmişdi. Yenidən 7 nəfərdən ibarət müsəlman fraksiyası 
yaradıldı. Fraksiya həm maddi, həm də mənəvi baxımdan ağır vəziyyətdə 
idi. Bu haqda M.Y.Cəfərov danışırdı. 

Əksəriyyət deputatların, xüsusilə sağların fraksiyaya münasibəti 
olduqca təkəbbürlü idi, onları heç kəs dinləmirdi, müsəlmanlara hüquqların 
verilməsi ilə bağlı məsələ qaldırılanda çıxış edənə maneçilik törədilirdi. Bu 
cür münasibətlə demək olar ki, bütün müsəlman deputatları rastlaşırdı.  

Fraksiyanın IV Dövlət Dumasında fəaliyyəti qəzet səhifələrində 
işıqlandırılırdı. Bu vaxt Peterburqda olan C.Hacıbəyov yazırdı ki, müsəlman 
fraksiyası cəmiyyət tərəfindən diqqətsiz və müdafiəsiz buraxılıb. 
M.Y.Cəfərov Peterburqda oxuyan azərbaycanlı tələbələrlə görüşür, 
həmçinin Azərbaycanı gəzir, əhalinin sosial problemləri ilə daha yaxından 
tanış olurdu.  

M.Y.Cəfərov öz çıxışlarında çarizmin əyalətlərdə yerli əhalini 
sıxışdırmaqla rus elementini gücləndirmək məqsədilə köçürmə siyasətinə 
mənfi münasibət bildirirdi. Müsəlmanlara aid mövcud hüquqi 
məhdudiyyətlərin ləğvi uğrunda çalışır, 3 iyun seçki aktının dəyişdirilməsini 
tələb edir, müsəlmanların Dumada məhdud şəkildə təmsil olunmasının 
əleyhinə olan çıxışlar edirdi. IV Dövlət Dumasında dövlətə müxalifət 
qüvvətləndi. 

1915-ci ilin avqustunda «Mütərəqqi blok» yaradıldı (bloka 422 
deputatdan 236-sı daxil oldu). Sədr M.B.Rodzyanko seçildi. M.Y.Cəfərovun 
bloka daxil olmaq haqqında bəyanatı qəbul edilmədi. Onlar bunu sədrlik 
edən K.Tevkelevin sessiyanın açılışına gəlməməsi, müsəlman fraksiyasının 
proqramının olmaması ilə izah edirdilər. Hətta M.Y.Cəfərov fraksiyanın 
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müsəlmanlara aid hüquqi, dini və milli məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması 
və Türküstanla Qazaxıstana aid hüquqi qanunun dəyişdirilməsi haqqında 
tələblərini elan etdikdə belə, «Mütərəqqi blok»un təmsilçiləri 
A.F.Kerenskinin təşəbbüsü ilə müsəlman deputatları bloka qəbul etməkdən 
imtina etdilər (hərbi əməliyyatlar bəhanəsi ilə). Bu həm də hakimiyyəti 
dəyişdirmək üçün bloka lazım olan 2/3 hissə səs çoxluğunun blok 
tərəfindən artıq toplanması ilə izah edilirdi. 

Beləliklə, Azərbaycanın yuxarı sosial zümrəsinin nümayəndələrinin 
Rusiyanın Dövlət Dumasındakı fəaliyyəti, onların iclaslardakı çıxışları, 
komissiyaların işində iştirakı, həmçinin Azərbaycan burjuaziyası 
ideoloqlarının qəzet səhifələrindəki çıxışları onu göstərir ki, onlar öz 
tələbləri ilə çarizmin müstəmləkə siyasətinin əleyhinə çıxış edirdilər. Onlar 
bütün ümidlərini Rusiyada mövcud olan dövlət quruluşu çərçivəsində 
islahatlar aparılmasına bağlamışdılar. 

 
Sual 3. 1905-1906-cı illərdə erməni-Azərbaycan münaqişəsi. 

Azərbaycanda siyasi partiyaların və ictimai hərəkatların 
yaranması 

XX əsrin əvvəllərində Rusiya imperiyasında baş verən iqtisadi 
böhran, siyasi və sosial proseslər onun müstəmləkələrinə də təsir 
göstərirdi. Onlar Azərbaycandan da yan keçməmişdi və burada 
Azərbaycanda milli hərəkatın ikinci mərhələsinin başlanmasına təkan verən 
gərgin hadisələr baş verirdi.  

1905-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda 1905-1907-ci illər Rusiya 
inqilabının təkan verdiyi milli hərəkatın təşəkkül tapması və yüksəlməsi 
mərhələsi başlayır.  

Azərbaycan xalqının birləşməsi və milli şüurunun inkişafında 
ermənilər və azərbaycanlılar arasındakı münaqişə böyük rola malik idi. 
Azərbaycanda çoxmillətli burjuaziyanın mövcudluğu və iqtisadi, siyasi 
sahələrdə nüfuz qazanılması uğrunda mübarizə ona gətirib çıxarırdı ki, milli 
əsarətə qarşı mübarizə çox zaman öz yerini müxtəlif millətlərə mənsub 
burjuaziya nümayəndələri arasında, xüsusilə milli Azərbaycan və yabançı 
erməni burjuaziyası arasında mübarizəyə çevirdi. O dövrdə erməni 
burjuaziyası güclü siyasi fəaliyyətə başlamışdı. Hələ 1887-ci ildə 
Cenevrədə erməni millətçi partiyası «Hnçak» (Zəng) yaranmışdı. Sonra, 
1890-cı ildə Tiflisdə sosial-demokrat roluna iddia edən və dənizdən-dənizə 
«Böyük Ermənistan» yaratmağı qarşısına məqsəd qoyan «Daşnaksütun» 
(İttifaq) meydana çıxmışdı. Bu millətçi erməni partiyalarının: «Qnçak»ın 
1892-ci ildən, «Daşnaksütun»un isə 1903-cü ildən Bakıda da şöbələri var 
idi.  

Bu dövrdə azərbaycanlıların milli partiyası yox idi. XIX əsrin sonunda 
Osmanlı imperiyasından erməni əhalisi Azərbaycana axışıb gəlirdi. Bu, 90-
cı illərdə Osmanlı imperiyasında ermənilərin antitürk çıxışlarının yatırılması 
ilə əlaqədar baş verirdi. Erməni əhalisinin böyük hissəsi İrəvan, Bakı və 
Elizavetpol (Gəncə) quberniyalarında yerləşdirildi. XIX əsrin sonlarında 
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Cənubi Qafqazda ermənilərin sayı 900 min nəfər (1828-1829-cu və sonrakı 
illər miqrasiyasından sonra), 1908-ci ildə isə 1,3 milyon nəfər idi. 
Azərbaycan və Gürcüstan ərazilərinin bir hissəsinə iddialı olan ermənilər 
Cənubi Qafqazda güclü fəaliyyətə başladılar. Türkiyədən olan qaçqınlar 
üçün Bakının kənarında xüsusi qəsəbə (Ermənikənd) salındı və şəhər öz 
torpaqlarının bir qismini güzəştli şərtlərlə ermənilərə verdi. Və yalnız iki il 
sonra Bakıda kasıb müsəlmanlar üçün də belə bir qəsəbənin tikilməsi 
məsələsi qaldırıldı. Hətta o zaman Bakıya gəlmiş rus məmuru öz 
təəssüratını «Neft Kaliforniyasında» məqaləsində təsvir edərkən yazırdı ki, 
ermənilər «siyasi sayıqlamalara uyublar və öz dövlətlərinin nəinki bütün 
Qafqazda, hətta cənubi Rusiyanın bir hissəsində, Rostov-Donda da 
görürlər».  

Beləliklə, 1905-ci ilin fevralında Bakıda başlamış erməni–müsəlman 
münaqişəsinin kökləri hələ XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində nəzərə 
çarpırdı. 1905-ci ilin əvvəlində, rus inqilabının başlanması ilə bu münaqişə 
daha da kəskinləşdi. 

Rusiya imperiyasının əyalətlərində milli-azadlıq və inqilabi hərəkatı 
başlanan kimi, çarizm onların qarşısını almaq məqsədilə milli münaqişələri 
qızışdırır, bir xalqı o birinin üstünə salmaqla qədim, sınaqdan çıxmış prinsip 
olan Divede et impera! (Parçala və hökm sür) siyasətindən istifadə edirdi. 
1905-1906 və 1918-1920-ci illərdə də belə olmuşdu. Milli ayrı-seçkilik və 
Azərbaycan xalqına qarşı düşmənçilik duyğularının qızışdırılmasında 
Bakıda və Azərbaycanın digər rayonlarında təşkilatları olan erməni milli 
partiyaları, xüsusilə «Daşnaksütun» mühüm rol oynayırdı. 1904-cü ildə, 
«Daşnaksütun»un Vyanada keçirilən III qurultayında partiyanın Əsgəri 
Nizamnaməsi qəbul edildi ki, bu nizamnamə əslində həmin partiyanı orta 
əsrlərin hərbi ordeni kimi bir təşkilata çevirdi. 

«Daşnaksütun» erməni-Azərbaycan münaqişəsində mühüm rol 
oynayırdı. İqtisadi amil də mühüm səbəblərdən biri idi. Məsələ burasında idi 
ki, Bakının həm sənayesində, həm də ticarətində ermənilər aparıcı mövqe 
tutmağa can atırdılar, bu isə öz növbəsində yerli azərbaycanlı əhalinin 
maraqlarını sıxışdırır və onları Rusiyanın xüsusi himayəsində olan 
ermənilərdən iqtisadi asılılıq vəziyyətinə salırdı. Ermənilər isə müsəlmanları 
vəhşi və fanatik xalq kimi qələmə verməklə rus hökumətinin müsəlmanlara 
inamını zəiflədirdilər. Bu, ermənilərlə sülh şəraitində yaşamağa çalışan 
azərbaycanlıların narazılığına səbəb olurdu. 

Beləliklə, 1905-ci ilin başlanğıcında vəziyyət son dərəcə 
gərginləşmişdi. İstənilən anda milli və siyasi partlayış baş verə bilərdi. 
Fevralın 6-da Bakının mərkəzində erməni mauzerçiləri tərəfindən Sabunçu 
sakini Ağarza Babayevin öldürülməsi belə partlayış detonatoru rolunu 
oynadı. Bundan az əvvəl 1905-ci il yanvarın 12-də azərbaycanlı məhbusu 
(Balağa Məmmədrza oğlu) istintaqa aparan erməni konvoyu onu yolda 
öldürdü. Bu hadisələr vəziyyəti son həddə qədər gərginləşdirdi, şəhərdə 
atışma başladı. Polis və ordu fəaliyyətsiz idilər. Qətllər, qarətlər üç gün 
davam etdi. Senator Kuzminskinin məlumatına əsasən nəticədə 262 nəfər 
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həlak oldu. Münaqişə Cənubi Qafqazın digər ərazilərinə də keçdi: İrəvan 
(20-21 fevral), Naxçıvan (may), Şuşa (iyun), Gəncə (15-18 noyabr), Tiflis 
(21 noyabr), Qazax (sentyabr), sonra yenə Bakı (avqust). Bu hadisələr 
haqqında məlumatlar Amerika alimi Tadeuş Svyatoxovskinin kitabında 
verilir. Natamam məlumatlara əsasən bu hadisələr nəticəsində 158 
azərbaycanlı və 128 erməni kəndi qarət edilib yandırılmışdı. Mənbələrdə 
ölənlərin sayı 3 mindən 10 minədək göstərilir. T.Svyatoxovski qeyd edir ki, 
«öldürülmüş azərbaycanlıların sayı ermənilərin sayından çox idi». 
Münaqişə qurbanı olan azərbaycanlıların dəqiq sayını hesablamaq çətin idi, 
çünki müsəlmanlar öldürülənlərlə bağlı hər şeyi gizlədir, ölülərini o saat 
dəfn edirdilər. Bir çox müəlliflər belə hesab edir ki, «müsəlmanlar 
ermənilərdən çox zülm çəkmişdilər». Azərbaycanlılar zərər çəkmiş tərəf 
oldular, çünki özlərinin çoxdan hazırlanan işlərini həyata keçirmək üzrə işi 
var qüvvələri ilə həyata keçirən yaxşı təşkil olunmuş erməni xumblarına 
(dəstələrinə) lazımi müqavimət göstərə bilmədilər. Lakin dünya 
mətbuatında bu hadisələr guya vəhşi və fanatik müsəlmanların əzdiyi 
xristian ermənilərə münasibətdə rəğbət göstərməklə işıqlandırılırdı. Lakin 
hətta Amerikanın erməni icması da öz nəşrlərində təsdiq edirdi ki, İrəvan və 
Eçmiədzində əsas zərər çəkənlər azərbaycanlılar olmuşdur. 

Yerli hakimiyyət və hökumət qanlı toqquşmalar zamanı nəinki 
köməksizlik, həmçinin həm ermənilərə, həm də azərbaycanlılara qarşı 
fitnəkar mərhəmətlilik nümayiş etdirirdi. Məsələn, Bakıda, general-
qubernator knyaz Nakaşidze azərbaycanlılara qarşı mərhəmətlilik 
göstərirdi, elə buna görə də «Daşnaksütun»un Bakı komitəsi tərəfindən ona 
ölüm hökmü kəsilmişdi. 1905-ci ilin mayında hökm yerinə yetirildi: 
Nakaşidze qubernatorun ekipajına bomba atmış erməni terrorçularının əli 
ilə öldürüldü. Şuşada isə general-qubernator Qoloşapov erməniləri müdafiə 
etdiyinə görə azərbaycanlılar tərəfindən ölümə məhkum edilmişdi. 

Erməni-Azərbaycan münaqişəsi göstərdi ki, ermənilər yaxşı 
hazırlanmış, əvvəlcədən silahlanmışdılar, Rusiyadan, Qərbi Avropadan və 
İrandan kömək alırdılar. Erməni-daşnak təcavüzkarlarının silahlanmasında 
erməni milyonerləri Mantaşev, Saturov, Adamov və başqaları böyük rol 
oynadı. Azərbaycanlı əhali köməkdən və müdafiədən məhrum idi, silahı yox 
idi və gözlənilmədən hücumlara məruz qalmışdı, bu səbəbdən də yaxşı 
təşkil olunmuş daşnak ordusuna ciddi müqavimət göstərə bilmirdi. 
Azərbaycanlılar təşkilatlanmamışdılar və ermənilərin hücumlarına ayrı-
ayrılıqda cavab verirdilər. Azərbaycanlılar uzun müddət erməni 
millətçilərinin başlıca məqsədlərini başa düşmür və dərk etmirdilər. Silahsız 
azərbaycanlı əhalisi hökumətə ümid bəsləyirdi. Hökumət isə ermənilərə çox 
zaman yaxşı münasibət bəsləyirdi. Çar hökuməti və daşnaklar arasındakı 
əməkdaşlıq hamıya məlum idi. Hətta Rusiya hökumətinin baş naziri 
P.A.Stolıpin Qafqaz canişini Vorontsov-Daşkova ermənilərə mehriban 
münasibətinə görə tənə edirdi. 

Beləliklə, erməni-Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində 
müsəlmanların həmrəyliyi zərurəti yarandı. Bu isə azərbaycanlıların 
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birləşməsi və onların fəaliyyətini əlaqələndirən, daşnaklara qarşı durmağa 
qabil olan partiyaların yaranmasına səbəb oldu. 

Azərbaycanda siyasi partiyaların və ictimai hərəkatların 
yaranması. Rus-erməni birliyi simasında qorxulu bir təhlükəyə qarşı dura 
bilmək üçün Azərbaycanda «Difai» adı ilə tanınan gizli siyasi təşkilat 
yaradıldı. «Difai» Azərbaycan dilində «Dəf etmək»-«Qarşısını almaq» 
mənasını verir. Lakin bir çox tədqiqatçılar, o cümlədən T.Svyatoxovski, 
İ.Bağırova onun adını «Müdafiə» kimi tərcümə edirlər. Lakin erməni 
daşnakların hücumlarını dəf etmək, azərbaycanlıları qorumaq bunların 
böyük bir fərqi yoxdur. «Difai»nin yaranma tarixi ilə bağlı müxtəlif fikirlər 
mövcuddur: T.Svyatoxovski, M.Məmmədzadə, A.Balayev və başqaları 
partiyanın 1905-ci ildə, İ.Bağırova, X.Məmmədov, S.Süleymanova isə 
1906-cı ildə yarandığını göstərirlər. «Difai»nin 1905-ci ildəki fəaliyyətini 
göstərən arxiv materiallarının olmadığını nəzərə alsaq, partiyanın 1906-cı 
ildə yaradılması qənaətinə gələ bilərik. Məhz həmin dövrdə Şuşada və 
bütün Qarabağda, Naxçıvan və İrəvanda daşnak silahlı dəstələri – 
xumbların hücumu nəticəsində azərbaycanlı əhalinin çox hissəsi ziyan 
çəkmişdi. Bəzi Azərbaycan kəndlərində: Karxana, Soldaş və Mehrilidə əhali 
tamamilə qılıncdan keçirilmişdi, Malıbəyli və Xankəndi kəndlərində isə qan 
tökülməsinin qarşısını almalı olan rus kazaklarının gözləri qarşısında bütün 
azərbaycanlı qadın və uşaqlar doğranmışdı. 1906-cı ilin avqustunda 
Əhməd bəy Ağayev Şuşaya gəldi və şəhərin tanınmış, hörmətli 
adamlarının iştirakı ilə bir yığıncaq keçirdi.  

Əhməd bəy Ağayevin təşəbbüsü ilə «Difai» partiyası yaradıldı. 
Partiyanın mərkəzi komitəsi Bakıda yerləşirdi. Onun tərkibinə Əhməd bəy 
Ağayevin özü, Qarabəy Qarabəyov, Məmməd Həsən Hacinski, İsabəy 
Aşurbəyov, Behbud Cavanşir və Niftalı bəy Behbudov daxil idilər. Mərkəzi 
Komitənin üzvlərindən bir qismi (Ə.Ağayev, Q.Qarabəyov, Aşurbəyov, 
M.Hacinski) eyni zamanda sosial-demokrat təşkilat olan «Hümmət»ə daxil 
idilər. «Difai»nin demək olar ki, Azərbaycanın bütün qəzalarında: Şuşada, 
Gəncədə, Zəngəzurda, Ağdamda, Bərdədə, Yevlaxda, Qaryagin və 
Cavanşirdə komitələri mövcud idi. Demək olar ki, hər bir komitənin özünün 
silahlı drujinaları var idi. Ən böyük döyüş drujinası Şuşada idi. Onun 
tərkibinə 400 nəfər daxil idi. Digər drujinalarda nisbətən az (50 nəfərdən 
100 nəfərədək) adam var idi. 

1907-ci ilin martında Gəncədə Cənubi və Şimali Qafqaz və Krım 
müsəlmanlarının qurultayı oldu. Orada difaiçilər də fəal iştirak etdilər. 
Yaradılmış Zaqafqaziya Müsəlman İttifaqının sədri vəzifəsinə keçmiş 
Dövlət Dumasının üzvü İsmayıl bəy Ziyadxanov seçildi. Qurultayda həm də 
Maku xanları və Krım tatarlarının lideri İsmayıl bəy Kasprinski iştirak 
edirdilər. Qurultay iştirakçıları daşnaklardan nümunə götürərək, terror yolu 
ilə Rusiya hökumətindən güzəştlər tələb etməyi qərara aldılar, çünki onlar 
erməni daşnaklarını azərbaycanlıların üstünə qısqırdan çar hökumətini 
millətlərarası münaqişənin əsas günahkarı hesab edirdilər.  
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«Difai»nin sosial bazası müxtəlif idi: ziyalılar, tacirlər, ruhanilər, 
kəndlilər. Hətta «Difai»nin ən qüvvətli Gəncə təşkilatlarından birinin sədri 
Axund-Molla Məhəmməd Pişnamazzadə (Yelizavetpol kişi gimnaziyasının 
şəriət müəllimi) idi. Şuşa komitəsinə doktor Kərimbəy Mehmandarov, 
Ağdam komitəsinə əsasən Vladiqafqazda yaşayan Xasay Xan Usmiyev, o 
olmadığı vaxtlarda Zülfüqar bəy Haqverdiyev başçılıq edirdi. «Difai» 
«Daşnaksütun»a qarşı döyüş təşkilatı kimi yaransa da, öz fəaliyyətində 
digər məqsəd və vəzifələri də nəzərdə tuturdu. Bunlar partiyanın Əhməd 
bəy Ağayev tərəfindən nəşr edilən «İrşad» qəzetində çap edilmiş 
proqramında əks olunmuşdu. Məsələn, partiyanın mühüm vəzifələrindən 
biri kimi xalqa təhsil vermək, savadsız kütlələri maarifləndirmək işi 
göstərilirdi. Eyni zamanda, «Difai» öz məqsədlərinə çatmaq üçün 
qanunsuzluğa yol verən və erməniləri müdafiə edən hökumət məmurlarına 
qarşı mübarizənin terrorçu metodlarından istifadə etməli olurdu. «Difai»nin 
proqramında deyilirdi ki, «Difai» ermənilərin milli torpaqlarımıza 
yiyələnərək, xarabalıqlarımız üzərində öz məskənlərini salmalarına icazə 
verməyəcək. Bunun qarşısını almaqdan ötrü difaiçilər terror aktları həyata 
keçirirdilər: məsələn, azərbaycanlı əhaliyə qarşı xüsusi qəddarlığı ilə 
seçilən, Azərbaycan kəndlərinin talan edilməsinə icazə verən, hətta bu işdə 
iştirak edən Şuşanın general-qubernatoru Qoloşapov və onun 
dəftərxanasının müdiri Kleşinski, həmçinin Naxçıvan qəzasının rəisi Engel 
öldürülmüşdü. 

«Difai»nin proqramının aqrar hissəsində elan edilirdi ki, torpaqlar 
zəhmətkeşlərə məxsus olmalıdır. Gördüyümüz kimi, partiyanın sosial 
ideyaları da var idi. Son nəticədə partiya belə hesab edirdi ki, onun 
məqsədi – Qafqaz xalqlarının xoşbəxtliyinə nail olmaq və onlar arasında 
qardaşlıq münasibətlərini bərqərar etməkdir. 1909-cü ilə qədər (Əhməd bəy 
Ağayevin Türkiyəyə mühacirətinə qədər) «Difai» Azərbaycan xalqının 
müdafiəsi və qüvvələrinin birləşdirilməsi işində ciddi rol oynayırdı. 

Çar hakimiyyəti difaiçilərə qarşı repressiya tətbiq edirdi, partiyanın 
yerli komitələrinin çoxu dağıdılmış, üzvləri həbs edilib, sürgün olunmuşdu. 
Lakin «Difai»nin fəaliyyəti bəzi mənbələrin fikrincə 1912-ci ilə, digərlərinə 
görə 1917-ci ilə qədər davam etmişdi. Bir çox difaiçilər 1911-ci ildə 
yaradılmış «Müsavat» partiyasına daxil oldular.  

1905-ci ildə Gəncədə «Qeyrət» partiyası yaradıldı. O, «tatar sosial-
federalçı inqilabçıların partiyası» adlanır, muxtariyyət və Rusiyanın 
federativ quruluşu ideyasını irəli sürürdü. Partiyaya Ələkbər bəy Rəfibəyov 
(hüquqşünas), A.Xasməmmədov (mülkədar, Yelizavetpol dairə 
məhkəməsində andlı iclasçı, Xəlil bəy Xasməmmədovun qardaşı) və 
Rüstəmbəyov başçılıq edirdilər. Bəzi mənbələr göstərir ki, «Qeyrət»in 
rəhbərliyinə Nəsibbəy Yusifbəyli də daxil idi. Partiyanın əsas məqsədi 
«Qafqazın müsəlman əhalisinin çoxluq təşkil etdiyi rayonlarının 
muxtariyyəti ilə ayrılması» idi. Partiyanın fəaliyyəti 1908-ci ilə qədər davam 
etmişdi, lakin bəzi mənbələr qeyd edir ki, onun fəaliyyəti 1912-ci ildə də 
nəzərə çarpırdı.  
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1907-ci ilin mayında daha bir milli partiya – «Müdafiə» yarandı. O, 
Tiflisdə və Elizavetpol quberniyasının qərbində, Qazaxda və Borçalıda 
fəaliyyət göstərirdi. Partiyanın yaradılmasında İbrahim bəy Vəkilov, Ağabəy 
Qiyasbəyov (milis praporşiki, müflisləşmiş bəy), Hacı Kərim Sanıyev 
(Dağkəsəmən məktəbinin müəllimi) və başqaları iştirak etmişdilər. 
Partiyanın fəxri rəhbəri I Dövlət Dumasının deputatı İsmayıl xan 
Ziyadxanov idi. Bir çox tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, «Müdafiə» sırf 
bəy partiyası idi. Lakin onun tərkibinə ziyalılar da daxil idilər. Partiyanın 
müraciətində deyilirdi ki, o, «Difai» partiyasının proqramı ilə işləyəcək və 
müsəlmanların bütün ictimai işlərinə müdaxilə edəcəkdir. 

«Müdafiə» mülkədar torpaqlarının kəndlilər arasında 
bölüşdürülməsi, müsəlmanlar arasında ictimai birliklərin yaradılması, 
onların maarif və mədəniyyətinin qayğısına qalmaq kimi fikirlər irəli sürürdü. 
«Müdafiə» 1908-ci ilə qədər mövcud oldu. 

Azərbaycanda milli hərəkatın rəhbəri olmuş milli-demokratik 
«Müsavat» (Bərabərlik) partiyası 1911-ci ildə yaradılmışdı. Onun baniləri 
Məmməd Əli Rəsulzadə (Məmməd Əmin Rəsulzadənin əmisi oğlu), 
hümmətçilər Abasqulu Kazımzadə, Tağı Nağı oğlu, Kərbəlayi Vəli Mikayıl 
oğlu, Qulamrza Şərifzadə, Səid Musəvi, Yusif Ziya və başqaları idilər. 
Partiyanın ideya rəhbəri olan Məmməd Əmin Rəsulzadə özü bu zaman 
siyasi mühacirətdə idi. Partiya qeyri-leqal idi və 1917-ci ilin fevralına qədər 
gizli, ciddi məxfilik şəraitində işləmişdi. Partiyanın sıralarına ziyalılar, 
fəhlələr, tacirlər, kəndlilər, xırda burjuaziya, kontor xidmətçiləri daxil idilər. 
«Müsavat»ın ilk proqramı 1912-ci ildə qəbul edilərək, kitabça şəklində çap 
olunmuşdu. Belə hesab edilir ki, onu Məmməd Əmin Rəsulzadə 
hazırlamışdı. Bu proqram, əsasən islami xarakter daşıyırdı, yəni millətlər 
arasında fərq qoymadan bütün müsəlman xalqlarının birləşməsi, müstəqillik 
uğrunda mübarizə aparan müsəlman ölkələrinə maddi və mənəvi kömək 
göstərilməsi və s. kimi vəzifələr irəli sürürdü. Lakin müsavatçıları 
panislamçı adlandırmaq da doğru olmazdı. Partiyanın Mərkəzi Komitəsi 
Bakıda yerləşirdi və nahiyələrdə öz bölmələrinə malik idi. Bu bölmələrə də 
onlara tabe olan özəklər daxil idi. Proqrama uyğun olaraq, ildə bir dəfə MK 
öz işi haqqında konfransda hesabat verirdi. «Müsavat»ın 1917-ci ilə 
qədərki fəaliyyəti haqqında material olduqca azdır, çünki həmin dövrdə 
partiya ciddi məxfilik şəraitində fəaliyyət göstərirdi. Yalnız o məlumdur ki, 
1912-ci ildə o, Balkan müharibəsi ilə əlaqədar intibahnamə (gizli vərəqə) 
buraxmışdı. Həmin vərəqədə Avropa ölkələri tərəfindən sıxışdırılan 
Osmanlılar müdafiə edilirdi. 1913-cü ildə Romanovlar sülaləsinin 300 illiyi 
münasibətilə elan edilən əfvlə əlaqədar Məmməd Əmin Rəsulzadə 
mühacirətdən geri dönür və həmin vaxtdan «Müsavat»a rəhbərlik edir. Bu 
zaman onun siyasi baxışlarında dəyişiklik baş verir. M.Ə.Rəsulzadə islam 
birliyinə nisbətən milli məsələnin üstünlüyünü qəbul edir. O, türk birliyi 
tərəfdarı idi. O, yeni, xarici sözlərdən təmizlənmiş türk dili- «Yeni lisan» və 
türklərin milli dirçəlişi haqqında məqalələr yazır. 
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Azərbaycanda milli partiyalar yarandığı zaman artıq digər siyasi 
partiyalar – sosialist tipli təşkilatlar mövcud idi. Azərbaycanda ilk belə 
təşkilat 1901-ci ildə fəhlə hərəkatına siyasi xarakter vermək, gizli sosial-
demokratik marksist dərnəklərin işini əlaqələndirmək və birləşdirmək üçün 
yaradılmış RSDFP-nin (Rusiya Sosial Demokrat Fəhlə Partiyası) Bakı 
Komitəsi idi. 1903-ci ildə RSDFP-nin bolşevik və menşevik hissələrinə 
ayrılmasından sonra Bakı Komitəsi gah bolşevik fraksiyasına, gah da 
menşevik fraksiyasına birləşirdi. Onun tərkibinə əsasən qeyri-
azərbaycanlılar–A.S.Yenukidze, V.Z.Ketsxoveli, L.Qalperin, L.M.Knunyans, 
İ.F.Sturua, A.Eyzenbert və başqaları daxil idilər. Həmin təşkilata daxil olan 
azərbaycanlılardan Məmməd Məmmədyarovun və Əsədulla Axundovun 
adını çəkmək olar. Bakı Komitəsi 5 rayona bölünmüş, rayon komitələri 
yaradılmışdı. Təşkilat gizli şəraitdə işləyirdi. O, marksist ədəbiyyatının 
yayılması ilə məşğul olur, mühazirə və müzakirələr keçirirdi. Onun özünün 
inqilabi vərəqələr, müraciətlər çap edən gizli «Nina» mətbəəsi var idi. 1904-
cü ilin sonlarına yaxın komitənin Gəncədə, Gədəbəydə, Şuşada öz 
təşkilatları var idi. O, sosialist cəmiyyətinin yaradılması, istehsal vasitələri 
üzərində xüsusi mülkiyyətin ləğv edilməsi, istehsalın ictimailəşdirilməsi, 
insanın insan tərəfindən istismarına son qoyulması kimi məsələləri özünün 
son məqsədi hesab edirdi. Bütün bunlar üçün isə inqilab etmək lazım 
gəlirdi. İnqilabın hərəkətverici qüvvəsi isə proletariat hesab edilirdi. 

1902-ci ildə Bakıda 17 yaşlı Məmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən 
«Müsəlman gənclər təşkilatı» yaradılmışdı. Bu təşkilatın məqsədi çarizmin 
müstəmləkə siyasəti ilə mübarizə aparmaq idi. Bu dərnək sosialist tipli idi, 
belə ki, fəhlələr arasında azadlıq və inqilab ideyalarını təbliğ edir, çarizmə 
qarşı inqilabi şerlər yayırdı. Dərnək üzvləri azərbaycanlıların milli şüurunun 
oyadılması və milli dilin inkişaf etdirilməsini özlərinin əsas məqsədi hesab 
edirdilər. Bu gənclər dərnəyi «Hümmət» təşkilatının yaradılması üçün təməl 
rolunu oynadı. 

Bakı fəhlələrinin yarıdan çoxunu təşkil edən azərbaycanlı fəhlələr 
inqilabi və sosial-demokratik işlə əhatə olunmamışdı. Müsəlman fəhlələri 
arasında iş aparmaq məqsədilə 1904-cü ildə Azərbaycan ziyalı-
demokratları müsəlman dünyasında ilk sosial-demokratik təşkilat olan 
«Hümmət»i (Enerji) yaratdılar. Bu təşkilat Azərbaycan dilində eyni adlı 
qəzet buraxırdı. S.M.Əfəndiyev, Əsədulla Axundov, M.Ə.Əzizbəyov, 
M.Ə.Rəsulzadə, M.H.Hacinski, H.Sultanov və başqaları həmin təşkilatın 
üzvləri ili. «Hümmət»i Rusiya sosial-demokratiyasında ilk vaxtlar marksizmi 
türk millətçiliyi ilə birləşdirən fenomen hesab etmək olar. «Hümmət»in şüarı 
«El bir olsa, dağ oynadar yerindən» sözləri idi. Sovet tarixşünaslığında 
«Hümmət» RSDFP-nin Bakı Komitəsinin filialı kimi təqdim edilirdi. Lakin 
arxiv materialları göstərir ki, üzvlərinin bir hissəsinin RSDFP-nin üzvü 
olmasına baxmayaraq, bir çox hümmətçilər RSDFP-yə daxil olmaqdan 
imtina etmişdilər. Bu səbəbdən, söyləmək olar ki, «Hümmət» uzun müddət 
ayrıca işləmiş, P.Caparidze və başqalarının dediyi kimi RSDFP-nin tərkib 
hissəsi olmamışdır. Hümmətçilər 1905-ci ildə İranda başlamış inqilabın 
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iştirakçıları olmuşlar. M.Ə.Rəsulzadə 1909-cu ildə İrana mühacirət etmiş və 
orada «İrani-Nou» qəzetini çap etmişdir. 1906-cı ildən hümmətçilər 
həmçinin «Dəvət-Qoç» (Çağırış) və «Təkamül», 1907-ci ildən «Yoldaş» 
qəzetlərini buraxmağa başlamışlar. 1907-ci ildə həbslər nəticəsində 
«Hümmət»in fəaliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə zəiflədi. 1920-ci ildə 
«Hümmət» digər sosial-demokratik partiyalarla: RSDFP-nin Bakı Komitəsi 
və «Ədalət»lə birləşərək, Azərbaycan Kommunist Partiyasını təşkil etdilər. 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sosialist partiyalarından biri də 
eser partiyası idi. Rusiyada sosialist-inqilabçılar- eserlər partiyası 1902-ci 
ildə meydana çıxmışdı. Bakıda ilk eser dərnəyi 1903-cü ildə yaradıldı, 
1904-cü ilin əvvəllərində isə o qrup halında formalaşdı. Lakin bu qrup kiçik 
idi (1903-cü ildə cəmi 6 nəfər). Bakıda eser partiyasının yaranması 1905-ci 
ildə baş verdi. Bakı eserləri qeyri-azərbaycanlılar idi – V.Rizel, A.İvanov, 
M.Prokofyev, S.Rayeski. Bakı eserlərinin sosial bazasını fəhlələr, Xəzər 
donanmasının matrosları, tələbə gənclər təşkil edirdi. 

Eserlərin proqramı çox hallarda sosial-demokratlarınkı ilə oxşar olsa 
da, onların fərqləri də mövcud idi. Eserlər sosial-demokratların xırda 
burjuaziya hesab etdiyi kəndlilərin maraqlarını müdafiə edirdilər. Onlar 
torpaqları kəndli icmalarının istifadəsinə verməyi, yəni «sosiallaşdırmağı» 
tələb edirdilər. Eserlər proletariatı yox, kəndliləri inqilabın hərəkətverici 
qüvvəsi hesab edirdilər. Çarizmlə mübarizədə terrordan istifadəni qəbul 
edirdilər. Bakı eser təşkilatı da terror aktları həyata keçirən döyüş 
drujinasına malik idi. Eserlər belə hesab edirdilər ki, milli məsələni 
konstitusiya vasitəsilə və federasiya daxilində birləşmiş milli dövlətlər 
yaratmaqla həll etmək mümkündür. Bakı eserləri özlərinin «Kavkazskoe 
slovo» (Qafqaz sözü) qəzetini buraxırdılar. Eser təşkilatının Şuşada, 
Gəncədə və Zaqatalada filialları mövcud idi. Azərbaycanda milli eser 
təşkilatları olan «İttifaq» və «Əş-Şəms» (Günəş) də yaradılmışdı. «İttifaq»ın 
üzvləri R.Şərifzadə, M.Cuvarlinski, R.Məlikov idi. İttifaqçılar Bakı eserlərinin 
fikirlərini qəbul edir, məqsəd və maraqlarını ümumxalq məqsəd və 
maraqları elan edir və sosialist şüarlarından istifadə edirdilər.  

Azərbaycanın siyasi həyatında liberal təmayüllü partiyalar da 
mühüm rola malik idi. Onların arasında ən əhəmiyyətlisi konstitusiyalı-
demokratlar–kadetlər partiyası idi. Kadetlərin Bakı bölməsi 1905-ci ilin 
dekabrında meydana çıxmışdı. Lakin son formalaşması 1906-cı ilin 
yanvarına təsadüf edir. Kadetlər belə hesab edirdilər ki, Rusiya 
konstitusiyalı və parlamentli monarxiya olmalıdır. Kadetlər üçün ideal dövlət 
quruluşu nümunəsi demokratiya və parlamentarizmin monarxiya üsul – 
idarəsi ilə uyğunlaşdığı İngiltərə idi. Bakı kadetlərinin bürosuna 
S.A.Vonsoviç, B.L.Baykov, M.F.Podşibyakin, K.S.Xatisov, 
Ə.M.Topçubaşov, Kaplan, M.Q.Əlibəyov, İs.Hacinski, S.Taqionosov, knyaz 
Dadiani, İ.Səfərəliyev, Şifrin və b. Daxil idi. Sosial tərkibinə görə kadet 
partiyasını burjuaziya və liberal çoxmillətli ziyalıların nümayəndələri təşkil 
edirdi. Bakı kadetləri arasında milli quruluş məsələsində fikir birliyi yox idi. 
Müsəlman konstitusiyalı partiyası özünün Ə.M.Topçubaşov tərəfindən şərh 
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edilən proqramında yerli muxtariyyət verilməsini və qanunvericilik 
hakimiyyətində iştirak hüququ verən nümayəndəli iclasların olmasını tələb 
edirdi. Bu isə Rusiyanın federativ əsaslarla yenidən qurulmasının əsası idi. 
Ə.M.Topçubaşov Qafqazda qanunvericilik funksiyalarına malik Seymin 
yaradılmasının tərəfdarı kimi çıxış edirdi. Azərbaycanda digər partiyalar da 
mövcud idi: sağlar, oktyabrçılar, ticarət-sənaye ittifaqı, Bakıda «Yakor» 
(lövbər) təşkilatı tərəfindən təmsil olunan qaragüruhçu təşkilatlar və s. 
Siyasi partiyaların fəaliyyətini ümumiləşdirərək, belə bir nəticəyə gəlmək 
mümkündür ki, monarxiyalı çar rejiminin mövcudluğuna baxmayaraq, XX 
əsrin birinci onilliyinin əvvəlində Azərbaycanda ictimai-siyasi həyatın 
demokratikləşdirilməsi prosesi başlanmışdı. Partiyaların yaranması son 
nəticədə cəmiyyətin əsrlərdən bəri mövcud olan əsaslarını dəyişmiş oldu. 
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NƏTİCƏ 
 

Beləliklə, XIX əsrin II yarısında Azərbaycanda kapitalist 

münasibətlərinin inkişafı milli burjuaziya və milli ziyalı təbəqələrinin 

formalaşmasına gətirib çıxardı. Özünün əsas vəzifəsini xalqın 

maariflənməsində, onun mənafeyinin müdafiəsində görən ziyalılarımız XIX 

əsrin sonlarından başlayaraq milli-azadlıq ideyalarının yayılmasında və 

inkişafında böyük xidmət göstərirdi. 1875-ci ildə Həsən bəy Zərdabi 

tərəfindən "Əkinçi" qəzetinin nəşri ilə Azərbaycanda demokratik və milli-

azadlıq hərəkatının I mərhələsi başlanmış oldu. 

 1905-1907-ci illər rus inqilabı Azərbaycanda da geniş əks səda 

doğurdu. Çarın verdiyi demokratik azadlıqlardan yararlanmaq Azərbaycan 

xalqının da təbii haqqı idi. Azərbaycanlılar ərz halla Çar hökumətinə 

müraciət etdi. Rusiyanın Dövlət Dumalarında xalqımızı onun görkəmli 

ziyalıları təmsil etdilər. Dövlət Dumasının meydana çıxmasında «1905-ci il 

17 oktyabr» manifesti əsas rol oynadı.Azərbaycanlı deputatlardan 

M.T.Əliyev, A.Muradxanov, A.M.Topçubaşov, İ.Ziyadxanov, A.Haqverdiyev, 

F.Xoyski, X.Xasməmmədov, Z.Zeynalov, M.Şahtaxtinski, M.Mahmudov, 

İ.Tağıyev və başqaları təmsil edirdilər.  

 1905-1906-cı illərdə erməni-azərbaycanlı savaşını qəsdən təşkil edən 

çarizm bununla Azərbaycan xalqının milli-demokratik hərəkatının qarşısını 

almağa çalışırdı. Baş verən toqquşmalarda azərbaycanlılar erməniləri 

yerində otuzdurmağı bacardı və bununla da çarizm öz mənfur niyyətini 

həyata keçirə bilmədi.      

 XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycanda "Hümmət", 

"Müsəlman gənclik təşkilatı", "Müsavat", "Türk Ədəmi Mərkəziyyət 

Federalist", "İttihad", "Müdafiə", "Difai", "Qeyrət" kimi siyasi partiyalar və 

ictimai təşkilatlar yarandı. Onların bir qismi sosialist yönümlü, digərləri isə 

milli ideyaya əsaslanan siyasi orqanlar idi.  

 


