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GİRİŞ 

1917-ci il fevralın 23-də Petroqradda başlayan inqilab “xalqlar 

həbsxanası” olan Rusiya imperiyasının süqutuna, əsarətdə olan xalqların 

öz azadlıqlarını əldə etmək üçün əlverişli fürsət əldə etmələrinə səbəb oldu. 

Çar hökumətini əvəz etmiş Müvəqqəti hökumətin çağırışlarında Rusiya 

xalqlarının iştirakı ilə Müəssislər Məclisi çağırılması və ölkənin gələcək 

taleyinin burada həll olunmasından bəhs edilirdi. 

Fevral inqilabının baş verməsi ilə Azərbaycan milli-azadlıq hərəkatı 

keyfiyyətcə yeni bir dövrə qədəm qoydu. Qısa bir müddət ərzində - 1917-

1918-ci illərdə milli-azadlıq hərəkatının keçdiyi yolu, həmçinin 

Azərbaycanda mövcud olan milli qüvvələrlə yad ünsürlərin -  qeyri-

azərbaycanlıların qüvvələr nisbətinin, o cümlədən bu qüvvələrin 

Azərbaycanın gələcək inkişafına baxışlarındakı fərqləri müəyyən etmək bu 

gün baxımından olduqca aktualdır. 

Rusiyada baş verən oktyabr çevrilişinə milli-azadlıq hərəkatı 

liderlərinin münasibəti, Cənubi Qafqaz dövlətçiliyi sistemində Azərbaycanın 

yeri və rolu, həmçinin Bakıda xalqımıza yad və düşmən olan Bakı XKS-nin 

yaradılması və qondarma hökumətin apardığı antiazərbaycan siyasəti 

nəticəsində xalqımızın üzləşdiyi mart qırğınları və bütün bu hadisələrin 

xalqın milli-azadlıq mübarizəsinə göstərdiyi təsirin öyrənilməsi və təhlil 

edilməsi olduqca mühüm əhəmiyyət daşıyır.  

1917-1920-ci illərdə Cənubi Azərbaycanda Şeyx Məhəmməd 

Xiyabaninin başçılığı ilə baş verən milli-azadlıq hərəkatı Azərbaycan 

xalqının öz azadlığını əldə etmək uğrunda əsrlərlə apardığı mübarizə 

tarixində şanlı səhifələrdən biri hesab edilir. Bu hərəkatın və onun 

ideyalarının öyrənilməsi özündən əvvəlki və sonrakı hərəkatların 

araşdırılması baxımından əhəmiyyətlidir. 
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Sual 1. Birinci dünya müharibəsi və Azərbaycan. Fevral inqilabından sonrakı 

dövrdə siyasi vəziyyət. 

 

Müharibənin başlanma səbəbləri. Birinci dünya müharibəsi (28 iyul 1914 — 

11 noyabr 1918) — bəşəriyyət tarixində İkinci dünya müharibəsinə qədərki ən böyük 

müharibə hesab olunur. Bu adlandırma İkinci dünya müharibəsinin başlanmasından 

sonra istifadə edilməyə başlanmış, iki dünya müharibəsi arasındakı dövrdə isə 

qərbdə "Böyük müharibə" (ing. The Great War, fr. La Grande guerre) və ya "Dünya 

müharibəsi" adlandırılmışdır. Bu müharibəyə iki alyansda birləşən, dünyanın ən 

böyük güc mərkəzləri qoşulmuşdu: "Antanta"da İngiltərə, Fransa və Rusiya, "Üçlər 

ittifaqı"nda isə Almaniya, Avstriya-Macarıstan və İtaliya (1915-ci ildə Antantanın 

tərəfinə keçir) var idi. Lakin Avstriya-Macarıstan saziş əleyhinə yolverilməz 

hərəkətlər etdi, İtaliya da müharibə başlananda Almaniya və Avstriya-Macarıstana 

qoşulmaqdan imtina etdi. Nəticədə 70 milyondan artıq hərbçi(onların 60 milyonu 

avropalı idi) dünyanın ən böyük müharibələrindən birinə səfərbər edildi. 10 milyona 

yaxın əsgər həlak oldu, silahların və hərbi texnikanın təkmil olması səbəbindən bu 

müharibədə ölənlərin sayı daha çox, dağıntıların miqyası isə daha geniş idi.  

Avstriya-Macarıstan taxt-tacının vəliəhdi hersoq Frans Ferdinandın 28 iyun 

1914-cü ildə serb terrorçusu Qavrilo Prinsip tərəfindən Sarayevoda qətlə yetirilməsi 

dünya müharibəsinə çevrilən müharibənin başlanması üçün bəhanə oldu. 

Müstəmləkəçi ölkələrin inkişafı, ilk növbədə bu ölkələr arasındakı ziddiyətlərin 

kəskinləşməsi, dünyanın yenidən bölüşdürülməsi uğrunda Avropa dövlətlərinin iki 

hərbi-siyasi bloku arasında mübarizə Birinci dünya müharibəsinə gətirib çıxardı. Bu 

ziddiyətlərin başlıcası Almaniya ilə Böyük Britaniya arasında idi. 

Alman hərbi-siyasi dairələri Böyük Britaniya və Fransanın hesabına yeni 

müstəmləkələr zəbt etmək, Fransa və Rusiyanı zəiflətmək, onların 

müstəmləkələrinin bir hissəsini ələ almaq niyyətində idilər. Onun müttəfiqi Avstriya-

Macarıstan dövləti isə Balkan yarımadasında öz nüfüzunu genişləndirməyə və yeni 

ərazilər işğal etməyə çalışırdı. 

Böyük Britaniya hökuməti müharibə yolu ilə Almaniyanı zəiflətmək, onun 

müstəmləkələrinin bir hissəsini ələ keçirmək, Osmanlı İmperiyasını bölüşdürmək 

ümidində idilər. Fransız hökuməti də buna nail olmaq istəyirdilər. Bundan başqa 

onlar, 1870-1871-ci illərdə Almaniya ilə olan müharibədə itirilmiş Elzas və 

Lotaringiya vilayətlərini geri almaq, Almaniyanın Reyn vilayətinin bir hissəsini ələ 

keçirmək istəyirdi. Rus çarizmi isə Balkanda, Bosfor və Dardanel boğazlarında öz 

hökmranlığını yaratmağa, həm də Almaniyanı iqtisadi cəhətdən zəiflətməyə çalışırdı. 

1914-cü il iyul ayının 15-də Avstriya-Macarıstan Serbiyaya müharibə elan etdi. 

Serblərin müttəfiqi olan çar Rusiyası bu hadisəyə biganə qalmayaraq, ümumi 

səfərbərlik elan etdi. Buna cavab olaraq iyulun 19-da Almaniya Rusiyaya, iyulun 21-

də isə Fransaya müharibə elan etdi. Almaniyanın Belçikanın neytral mövqe 

tutduğuna baxmayaraq onu işğal etməsi iyul ayının 22-də İngiltərənin Almaniyaya 

müharibə elan etməsinə gətirib çıxartdı. 

1914-cü il avqust ayının 10-da Yaponiya Almaniyaya müharibə elan etdi. 

Region dövlətlərinin heç biri tək-tək müharibə aparmaq istəmirdi. Ona görə hərbi-
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siyasi blok halında müharibəyə cəlb olan dövlətin hər birinin özəl iqtisadi və siyasi 

məqsədi var idi. 

Birinci Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mövzusuna aydınlıq gətirmək 

üçün üç mühüm məsələ ön plana çəkilməlidir. Birincisi, Cənubi Qafqaz regionunda 

Azərbaycanın geosiyasi mövqeyinə aydınlıq gətirmək lazımdır. Beynəlxalq 

münasibətlər sistemində işlənən «geopolitika» sözü, yunan sözü olub iki hissədən 

ibarətdir. Geo-yer, politikos-hər nə varsa dövlətlə bağlıdır və s. mənasını verir. 

Hər bir dövlətin xarici siyasəti bir sıra coğrafi amillərlə müəyyən olunur. Ona 

görə də, Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, eləcə də zəngin təbii sərvətləri daimi 

dünyanın aparıcı dövlətlərinin diqqət mərkəzində olmuşdur. İkincisi, 1914-1918-ci 

ildə Cənubi Qafqazda «erməni məsələsi»nin ön plana keçməsi və müsəlman-türk 

regionları üçün yaratdığı təhlükə ilə bağlıdır. Belə ki, Birinci Dünya müharibəsinin 

başlanması ilə regionda ictimai-siyasi proseslərin müsbət yöndə inkişafına mane 

olan «erməni məsələsi» Azərbaycan üçün də təsirsiz ötüşmədi. Bəzi dövlətlər öz 

maraqlarına uyğun olaraq ermənilərin Cənubi Qafqazda dinc müsəlman-türk əhaliyə 

qarşı törətdikləri vəhşiliklərə dəstək verdilər. 

Üçüncüsü, Birinci Dünya müharibəsində iştirak edən dövlətlərin hər birinin 

Azərbaycana dair müəyyən niyyətləri var idi. Rusiyada bolşeviklərin hakimiyyətə 

gəlməsi ilə beynəlxalq münasibətlərdə yeni mərhələ başlanmış oldu. Azərbaycan 

zəngin və mühüm geosiyasi bir region olaraq İran, Osmanlı və Rusiya dövlətləri ilə 

həmsərhəd idi. Şərqdə – Xəzər, Qərbdə – Gürcüstanla əhatə olunan Azərbaycanın 

beynəlxalq yükdaşımaları həyata keçirmək üçün Bakı kimi əlverişli dəniz limanı var 

idi. 

Azərbaycan əlverişli coğrafi şəraiti, xammal ehtiyatları və mühüm geostrateji 

mövqeyi ilə seçilən bir ölkə idi. 1917-ci ildə Azərbaycan ərazisi (Cənubi və Şimali 

Azərbaycan ilə birlikdə) 200,5 min km
2
 olmaqla Cənubi Qafqazın ümumi ərazisindən 

böyük idi. Azərbaycan Avropa dövlətləri ilə Şərq ölkələri arasında körpü rolunu 

oynamaqla dünyanın mühüm ticarət yollarının kəsişməsində yerləşirdi. Şimali 

Azərbaycanda Bakı-Novorossiysk, Bakı-Batum, Cənubi Azərbaycanda isə Təbriz-

Bursa-İstanbul və s. kimi ticarət yolları beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin arteriyasını 

təşkil edirdi. 

Azərbaycan həm də Cənubi Qafqazın əsas energetika bazası idi. Oktyabr 

çevrilişinə qədər Bakı nefti Rusiyanın əsas enerji mənbəyi olduğundan bolşeviklər 

onun itirilməsi faktı ilə heç cür razılaşmaq istəmirdi. Digər tərəfdən başqa güclü 

dövlətlər də ciddi-cəhdlə Bakı neftini ələ keçirməyə çalışırdı. 

Oktyabr çevrilişindən sonra Birinci Dünya müharibəsində iştirak edən 

dövlətlərin planında Bakı neftini ələ keçirmək başlıca məqsəd daşıyırdı. Eyni 

zamanda, Azərbaycan Rusiya, İran, Osmanlı ilə yanaşı, digər güclü dövlətlər üçün 

hərbi-siyasi əhəmiyyətə malik bir region idi. Azərbaycan ərazisi Yaxın və Orta 

Asiyaya çıxmaq üçün əlverişli coğrafi imkanları ilə yanaşı, həmçinin müdafiə 

xarakterli əhəmiyyət kəsb edirdi. 

Şimali Azərbaycanın insan resurslarının və iqtisadiyyatının müharibəyə 

cəlb olunması. Müharibə böyük dövlətlərin ərazisində yaşayan xalqların, o 

cümlədən Azərbaycan xalqının da iqtisadi və siyasi həyatına öz mənfi təsirini 
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göstərdi. Birinci Dünya müharibəsi Azərbaycan iqtisadiyyatına güclü zərbə endirmiş, 

əhalinin vəziyyətini son dərəcə pisləşdirmişdi. 

Dünya müharibəsi çar Rusiyasının bütün xalq təsərrüfatını yenidən qurmağı, 

təsərrüfatın bütün ağırlıq mərkəzini müdafiə sənayesinə keçirməyi tələb edirdi: 

Azərbaycanda bu sahədə neft sənayesi mühüm rol oynamalı idi. Neft sənayesi bu 

dövrdə böyük çətinliklərlə qarşılaşdı. Bu, neft sənayesinə tələb olunan avadanlığın 

vaxtında çatdırılmaması, nəqliyyatın işində xeyli pozğunluq yaranması və s.-lə bağlı 

idi. Bununla əlaqədar olaraq, neft buruqları qazılması işi xeyli ləngiyir, neft hasilatı 

aşağı düşürdü. Müharibə illərində çıxarılan neftin hamısını hökumət alırdı. Neft emalı 

sənaye sahəsinin lazımi avadanlıqla təmin olunmasının pisləşməsi, beləliklə, bu 

sənaye sahəsinin texniki geriliyə məruz qalması çıxarılan neftin hamısını emal 

etməyə imkan vermirdi. 1917-ci ildə çıxarılmış neftin yalnız yarıdan bir qədər çoxunu 

emal etmək mümkün olmuşdu. 

Müharibənin ilk günlərindən Rusiyanın HDD (Hərbi Dəniz Donanması) neft 

yanacağına olan tələbatı artmışdı. Əgər rus donanması 1913-cü ildə 250 min pud 

yanacaq almışdısa, 1916-cı ildə donanma 18 mln. pud mazut və 0,8 mln. pud 

müxtəlif neft məhsulları almışdı. 1916-cı il may ayından, 1917-ci il may ayına kimi 

Rusiyanın HDD 20 mln. pud müxtəlif neft məhsulları almışdı. Rusiyanın hərbi 

donanması üçün benzin, kerosin, mazut məhsullarının daşınmasını kontrakta uyğun 

olan «Nobel qardaşları» şirkəti həyata keçirdi. 

Ümumiyyətlə, istər müharibə ərəfəsində, istərsə də müharibə zamanı Bakı 

nefti Rusiya Hərbi Dəniz Donanmasının təchizatında aparıcı rol oynadı.  

Ümumi təsərrüfat düşkünlüyü xalq təsərrüfatının digər sahələrinə də təsirsiz 

qalmamışdı. Dağ-mədən, ipəkçilik və başqa sənaye sahələrində də geriləmə əmələ 

gəlmişdi. Gədəbəydə mis çıxarılması 1913-cü ildə 1,8 milyon puddan 1915-ci ildə 

103 min puda, mis emalı isə 49,7 min puddan 2,5 min puda endi. Şuşa və Nuxada 

olan ipək emalı fabriklərinin yarıdan çoxu işləmirdi. Müharibə yeyinti, tikinti və başqa 

sənaye sahələrinə də təsir etmişdi. 

Məlumdur ki, çar hökuməti müsəlman və türk xalqları nümayəndələrini orduya 

çağırmırdı. Lakin müharibə zamanı, 1915-ci il iyunun 25-də "Özgə xalqlardan" olan 

18 yaşından 43 yaşına kimi şəxslərin müharibə ilə əlaqədar işlərə səfərbərliyə 

alınması haqqında fərman verildi. Bu tədbir həyata keçirilərkən Qafqazın müsəlman 

əhalisinin güclü müqavimətinə rast gəldi. Ümumi narazılıqdan ehtiyat edən Qafqaz 

hökumət orqanları II Nikolaydan "25 iyun" fərmanının ləğv edilməsini xahiş etməyə 

məcbur oldular. Çar arxa cəbhə işlərinə məcburi səfərbərliyi "könüllü" səfərbərliklə 

əvəz etməyə razılıq verdi. "Könüllü" səfərbərlik, əslində, ümumi səfərbərlikdən heç 

bir şeylə fərqlənmirdi. "Könüllü" səfərbərlik nəticəsində Azərbaycanın əmək 

qabiliyyətli kənd əhalisinin kişilərinin xeyli hissəsi təsərrüfatdan ayrılaraq cəbhə 

arxasında, xüsusən, cəbhə və cəbhəyə yaxın yerlərdə istehkam tikmək, yol 

düzəltmək, körpülər salmaq və s. işlərdə işlədilirdi. 

Çar hökuməti bəy nəslindən olan şəxslərin orduya götürülməsinə yol verirdi. 

Onların bəziləri hərbi məktəblərdə təhsil aldıqdan sonra rus ordusunda zabitlik edir 

və müxtəlif cəbhələrdə döyüş əməliyyatında iştirak edirdi. 
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Rus ordusunun görkəmli generalları Səməd bəy Mehmandarov, Əliağa 

Şıxlinski, Hüseynxan Naxçıvanski və başqları onların sırasına daxil idi. Topçu 

general S.Mehmandarov almanları dəfələrlə ciddi məğlubiyyətə uğratmış istedadlı 

sərkərdə idi. 21-ci piyada diviziyasının komandiri olan S.Mehmandarov 1914-cü ilin 

Lodz əməliyyatı zamanı xüsusilə fərqlənmişdi; o, rus qoşun hissələrini mühasirəyə 

salmaq istəyən alman generalı Makenzinin planlarını puça çıxarmışdı. Bundan sonra 

II Qafqaz ordu korpusunun komandiri təyin olunan S.Mehmandarov, müharibənin 

sonlarına yaxın ordu komandiri vəzifəsinə kimi yüksəldi. 

General-leytenant Ə.Şıxlinski rus ordusunda topçuluq işinin ən mahir 

ustalarından biri hesab olunur. Birinci Dünya müharibəsi illərində o bir sıra ali 

komandanlıq vəzifələrini tutmuşdu. Müharibənin ilk günlərində Peterburqun toplarla 

müdafiə olunması ona tapşırılmışdı. 1915-ci ildə Ə.Şıxlinski Ali Baş Komandanın 

qərargahında topçuluq işləri üzrə general vəzifəsinə, sonra Qərb cəbhəsinin topçu 

qoşunları rəisi, müharibənin sonlarına yaxın isə 10-cu ordunun komandanı 

vəzifəsinə təyin olunmuşdu. 

General İbrahim ağa Vəkilov ordu qərargahında qulluq etmişdi. Onun oğlu 

polkovnik Qalib Vəkilov Qərb cəbhəsində mühəndis polkunda göstərdiyi igidliyə görə 

Müqəddəs Georgi ordeni ilə təltif olunmuşdu. Nijeqorod alayında rotmistr olan 

Teymur Novruzov qeyri-adi igidliyinə görə Müqəddəs Georgi ordeninin dörd dərəcəsi 

ilə təltif edilmişdi. Kapitan Tərlan Əliyarovbəyov da döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə 

görə, o zaman çox adama nəsib olmayan Müqəddəs Georgi ordeninin dörd 

dərəcəsinə layiq görülmüşdü. 

 İlk azərbaycanlı hərbi təyyarəçi Fərrux ağa Qaibov müharibə dövründə «İlya 

Muromets -16» təyyarəsi ilə dəfələrlə döyüşlərdə iştirak etmişdi. O, Neman çayı 

üzərindəki körpünü dağıtmaqda böyük şücaət göstərmişdi. Fərrux ağa Qayıbov 

1916-cı ilin sentyabrında Vilnüs səmasında qarşılaşdığı dörd düşmən təyyarəsindən 

üçünü məhv etmiş və özü də qəhrəmancasına həlak olmuşdu. O, ölümündən sonra 

Müqəddəs Georgi ordeni ilə təltif olunmuşdu. 

Çar hökuməti tərəfindən ali sərkərdə ordenləri ilə təltif olunmuş bu 

generallardan əlavə, 1914-1917-ci illərdə rus ordusu sıralarında 200-ə qədər 

azərbaycanlı zabit qulluq edirdi. 

Birinci Dünya müharibəsi zamanı rus ordusunda azərbaycanlılardan ibarət 

kiçik bir süvari dəstə var idi. Bu şuşalılardan təşkil edilmiş və «Qafqaz yerli süvari 

diviziyasının» tərkibinə daxil olan «Tatar süvari alayı» adlanırdı. Çar generalları və 

rus şovinistləri tərəfindən bu alay «vəhşi diviziya» adlanırdı. Hansı ki, bu alayın 

əsgər və zabitləri sonralar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində Azərbaycan Milli 

Ordusunun ilk müjdəçiləri oldular. 

Müharibə neft sənayesinin inkişafına təsirsiz ötüşmədi. Neft çıxarma və 

neftayırma sahəsində sürətli geriləmə müşahidə olunurdu. Müharibə illərində 

Azərbaycanın kənd təsərrüfatı da böhran keçirirdi. Çar hökuməti azərbaycanlıları 

orduya çağırmadığından əhali işçi qüvvəsi kimi başqa işlərə cəlb olunurdu. 1915-ci il 

iyunun 15-də çar hökumətinin verdiyi fərmana görə 23 yaşına qədər olan gənclər 

müharibə ilə əlaqədar olan işlərə səfərbərliyə alınırdı. Bunun nəticəsində 

Azərbaycanın ən çox əmək qabiliyyətli kənd əhalisinin 30 faizi təsərrüfatdan 
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ayrılaraq arxa işlərinə cəlb olunmuşdu. Bu isə kənd təsərrüfatında ciddi şəkildə işçi 

qüvvəsi çatışmazlığı yaradırdı. Bundan başqa, çar hökuməti tərəfindən 1916-cı ildə 

qoyulmuş xüsusi hərbi vergi də kənd təsərrüfatını iflasa uğradırdı. Müharibə 

təsərrüfatın bütün sahələrində geriləməyə səbəb oldu. 

Birinci Dünya müharibəsinin birinci dövründə döyüş cəbhəsindən biri də 

Qafqaz cəbhəsi idi. Azərbaycan rus-türk Qafqaz hərbi teatrı ilə bağlı idi. Hərbi 

əməliyyatlar birbaşa Azərbaycan ərazisində aparılmasa da, müharibə aparan 

tərəflərin strateji planlarında əsas yeri tuturdu. Alman-türk hərbi qərargahının Qafqaz 

cəbhəsi üçün hazırladığı döyüş planı birbaşa Xəzər hövzəsinə, xüsusən də Bakı 

neftinə sahib olmaq idi. Qafqaz cəbhəsində hərbi əməliyyatlar davamlı deyildi. 1915 

və 1916-cı illər arasında demək olar ki, cəbhədə daha çox sakitlik hökm sürmüşdür. 

Bütövlükdə müharibənin birinci dövründə Qafqaz cəbhəsində dörd iri 

əməliyyat keçirilmişdir. Bunlardan birincisi Sarıqamış, ikincisi Alaşkert, üçüncüsü 

Onqut və nəhayət, Muş əməliyyatı idi. 

Fevral inqilabı və Azərbaycan. Birinci Dünya müharibəsi Rusiyada iqtisadi 

və sosial-siyasi böhranın dərinləşməsinə, inqilabi hərəkatın yüksəlişinə səbəb oldu. 

1917-ci il fevralın 23-də Petroqradda fəhlələrin tətil və nümayişi ilə başlanan 

demokratik inqilab fevralın 27-də 67 minlik paytaxt qarnizonu əsgərlərinin nümayişi 

ilə özünün ən yüksək zirvəsinə çatdı. Fevralın 28-də inqilab qələbə çaldı. Elə həmin 

gün Dövlət Dumasının Müvəqqəti Komitəsi "Petroqradda qayda-qanun yaratmaq, 

idarə və şəxslərlə əlaqəni təmin etmək" məqsədilə hökumətin funksiyalarını öz 

üzərinə götürdüyü barədə bəyanat verdi. Bir gün əvvəl isə ölkədə inqilab 

proseslərinin inkişafında başlıca rol oynamış Fəhlə Deputatları Sovetinin Müvəqqəti 

İcraiyyə Komitəsi öz işinə başladı.  

1917-ci il martın 2-də II Nikolay Rusiya çar mütləqiyyəti tarixində son, lakin 

taxt-tacı tərk etmək haqqında ilk manifesti imzaladı.  

Martın 2-də ölkədə real hərbi-siyasi güc olan qurumun Petroqrad Fəhlə və 

Əsgər Deputatları Sovetinin bilavasitə dəstəyi ilə Müvəqqəti hökumət təşkil olundu. 

Hökumətin öz qarşısına qoyduğu əsas vəzifə ölkədə qayda-qanun yaratmaq və yeni 

Rusiyada konstitusiya quruluşunu qanuniləşdirəcək Müəssislər Məclisinə seçkilər 

keçirmək idi.  

Mərkəzdə baş verən hadisələrin mahiyyəti Bakıda dərhal qiymətləndirilməsə 

də, artıq martın 3-də Bakı fəhlələri Petroqrad inqilabçılarını birgünlük tətil keçirməklə 

salamladılar. Elə həmin gün Bakıda keçirilən yığıncaqlarda Müvəqqəti hökumətə 

sədaqət andları və əmin-amanlığın qorunmasını, ordunun və əhalinin bütün zəruri 

mallarla təchiz edilməsi öhdəliyi barədə bəyanatlar səsləndi. Martın 5-nə keçən gecə 

yeni hakimiyyət orqanı - Bakı İctimai Təşkilatları Şurası və onun Müvəqqəti İcraiyyə 

Komitəsi təşkil edildi.  

Məmməd Əmin Rəsulzadə o günlərdə yazırdı: "Rusiyanın xalqları öz 

ürəklərində saxladıqları məqsədlərə, nəhayət ki, çatdılar. Əliqanlı jandarm, bütün 

xalqın düşməni olan istibdad yıxılmışdır".  

Martın 3-də Cənubi Qafqazda mülki hakimiyyət yeni yaradılmış Xüsusi 

Cənubi Qafqaz Komitəsinə - OZAKOM-a verildi. Bu komitə regionun əsas millətlərini 

Dövlət Dumasında təmsil edən deputatlardan ibarət idi. OZAKOM-un sədri rus 
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kadeti V.A.Xarlamov, üzvləri - azərbaycanlı kadet, sonralar müsavatçı M.Y.Cəfərov, 

gürcü federal-sosialisti K.Abaşidze, erməni kadeti M. Papacanov, rus kadeti 

P.Pereverzev idilər. İki gündən sonra Nazirlər Şurasının sədri Lvovun əmri ilə 

P.Pereverzev gürcü menşeviki A.Çxenkeli ilə əvəz edildi. OZAKOM-da Cənubi 

Qafqaz millətləri bərabər təmsil olunmadığı və aqrar məsələdə müəyyən mövqe 

tutulmadığına görə xalq kütlələri OZAKOM-a etimad göstərmədiyi üçün o, lap 

əvvəldən tənqid hədəfinə çevrildi.  

Yeni hakimiyyətin təşkili məsələsində siyasi partiyalar və onların liderləri 

müxtəlif mövqelərdə dayanırdılar. Menşeviklər belə hesab edirdilər ki, yeni 

hakimiyyət orqanları, mərkəzdə olduğu kimi, yeni inqilabi demokratiya orqanlarının 

(Fəhlə, Əsgər və Kəndli Sovetlərinin) burjuaziya nümayəndələri ilə əməkdaşlığı 

əsasında yaradılmalıdır. Eserlərin fikrincə, Müvəqqəti hökumətin yaranmaqda olan 

yerli orqanlarına Fəhlə və Əsgər Deputatları Sovetləri nəzarət etməli idi. Bolşeviklərə 

gəldikdə isə, onlar hələlik eserlərin tərəfində dursalar da, sonradan yalnız özlərinin 

hakimiyyətə gəlməsi uğrunda açıq mübarizə aparmaq mövqeyinə keçdilər.  

1905-1907-ci illər inqilabı dövründə Sovetlərin yaradılması uğrunda 

hərəkatın fəal iştirakçısı olan fəhlələr onların hakimiyyət orqanı kimi dirçəldilməsi 

ideyasını artıq 1917-ci ilin martında müdafiə edirdilər.  

Bununla yanaşı, fəhlələrin bir qismi Müvəqqəti hökumətə və onun yerli 

orqanlarına etimad göstərirdi. Fəhlə Deputatları Sovetləri və İctimai Təşkilatların 

İcraiyyə Komitələrinin eyni vaxtda yaradılması məhz bu amillə bağlı idi. Bütün 

bunlar, Rusiyanın digər yerlərində olduğu kimi, Azərbaycanda da ikihakimiyyətlilik 

olduğunu göstərirdi.  

Martın 7-nə keçən gecə 52 min fəhlə və qulluqçu tərəfindən seçilmiş 52 

deputatdan ibarət (bunların 9 nəfəri bolşevik, qalanları isə menşevik və eser idi) Bakı 

rayonu Fəhlə Deputatları Soveti qəti şəkildə formalaşdı. Seçkilərdə Bakı fəhlə 

əhalisinin 2/3-dən çoxu iştirak etmişdi.  

Sovetin birinci iclasında menşevik Q.Ayollo sədr, o dövrdə hələ menşevik 

olan M.N.Mandelştam isə katib idi. Yalnız martın 8-də Saratov sürgünündən 

qayıtmış S.Şaumyan qiyabi olaraq Sovetin sədri seçildi. Onun seçilməsi sosialist 

dairələrdəki şəxsi populyarlığı ilə bağlı idi. Sovetin İcraiyyə Komitəsinə iki bolşevik 

(İ.Fioletov və İ.Ter-Qabrielyan) və bir eser (V.İ.Soçnev) daxil idi. Həmin gün Bakı 

qarnizonunun əsgər deputatları Sovetləri də yaradıldı. Onun sədri eser M.Nikitin 

seçildi. Azərbaycanlı əhali bu Sovetdə təmsil olunmamışdı. Fevral inqilabından 

sonrakı ilk günlərdə Sovetlər əslində bütün siyasi təşkilatları əvəz edirdi və müəyyən 

dərəcədə onların funksiyasını öz üzərinə götürmüşdü. Sovet özünün fövqəladə 

səlahiyyətləri haqqında bəyanat verdi və fəhlələri hər cür çıxışlardan çəkinməyə, öz 

işlərini davam etdirməyə çağırdı.  

Burjua hakimiyyət orqanı olan İctimai Təşkilatların İcraiyyə Komitəsi də buna 

oxşar çağırışla əhaliyə müraciət etdi. Buraya həm Fəhlə Deputatları Sovetlərinin, 

həm də şəhər Dumasının və ictimai təşkilatların nümayəndələri daxil oldu. Sağ 

menşevik "Yedinstvo" təşkilatının üzvü L.L.Bıç sədr, həmin təşkilatın üzvləri 

A.K.Leontoviç, Y.İ.Smirnov, kadet İ.D.İonesyan, menşevik İ.Y.Anşeles komitə üzvləri 

seçildilər. Fəhlə Deputatları Sovetindən fərqli olaraq, İcraiyyə Komitəsinə 
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azərbaycanlı əhalinin təmsilçiləri M.H.Hacınski və M.Ə.Rəsulzadə də daxil oldular. 

Komitəyə milli neft sənayeçiləri maddi yardım göstərirdilər.  

Bütövlükdə inqilabın ilk ayları müxtəlif siyasi cərəyanların, partiyaların, sosial 

təbəqələrin Müvəqqəti hökumətə etimad göstərmələri və onu müdafiə etmələri ilə 

səciyyələnirdi. Bu dövrdə cəmiyyətdə nisbi birliyin saxlanılmasına kömək edən daha 

bir amil ondan ibarət idi ki, bolşeviklər Sovetlərin partiya tərkibini dəyişdirmək 

taktikasına hələ keçməmişdilər. 

İndiyə qədər yerli hakimiyyət orqanlarının hamısı "bütün demokratiyanın 

vəhdəti" şüarı altında formalaşır və Sovetlərlə yerli burjua hakimiyyət orqanları 

arasında spesifik münasibətlər yaranırdı. Partiyalararası münasibətlərin getdikcə 

kəskinləşməsi və qüvvələrin parçalanması hakimiyyət orqanlarının işini pozur, onun 

fəaliyyətinə qeyri-sabitlik gətirirdi. Sovetlərlə İcraiyyə Komitəsi arasındakı 

münasibətlərə təsir göstərən amillərdən biri də Sovetlərdə eser və menşeviklərin 

çoxluqda olmaları idi. 

Mütləqiyyətin devrilməsi ərəfəsində eserlər (sosial inqilabçılar) 

Azərbaycanda nə sanballı nüfuz sahibi, nə də kütləvi partiya idilər. Onlar yalnız 

inqilabın gedişində təbliğ etdikləri sosial, vətənpərvərlik, müdafiəçilik ideyalarına, 

onun ziddiyyətli proqramına uyan geniş əhali təbəqələri bu təşkilata can atarkən real 

gücü olan kütləvi partiyaya çevrildilər.  

Eserlər Cənubi Qafqazda milli məsələdən danışarkən yalnız sosialist 

partiyaların timsalında millətlərin demokrat nümayəndələri ilə taktiki saziş 

bağlamağın mümkünlüyünü iddia edir və "panislamçı düşmən" obrazının 

yaradılmasında xüsusi rol oynayırdılar. Eserlərin fikrincə, əzilən millətlərin, o 

cümlədən müsəlmanların hüquqlarının müdafiəsi "xüsusi hüquqlar və imtiyazlar 

uğrunda" mübarizə demək idi. 

Fevral inqilabı bütün müsəlmanların, o cümlədən azərbaycanlıların siyasi 

fəallığını artırdı. Gündəlikdə duran ən vacib məsələlərdən biri təkcə Cənubi 

Qafqazın yox, bütün Rusiya müsəlmanlarının pərakəndə halda olan qüvvələrinin 

birləşdirilməsindən ibarət idi. Hələ Ümumrusiya Müsəlman Şurası yaradılmamışdan 

əvvəl 1917-ci il martın 27-də Bakı Müsəlman Milli Şurasının Müvəqqəti İcraiyyə 

Komitəsi yaradılmış, "Müsavat" partiyasının üzvü Məmməd Həsən Hacinski onun 

sədri seçilmişdi.  

Komitənin öz qarşısına qoyduğu əsas məqsədlərdən biri yerli özünüidarə 

orqanlarında və gələcək Müəssislər Məclisində müsəlmanların proporsional şəkildə 

təmsil olunmasına nail olmaq idi. Lakin bu tələbə bolşeviklər, menşeviklər və eserlər 

kəskin etiraz etdilər. Onların qənaətinə görə, gizli səsvermə şəraitində ümumi, 

birbaşa və bərabər seçki hüququ müsəlmanlara öz iradəsini tam ifadə etmək imkanı 

yaradır. Lakin bu qüvvələr müsəlmanlar içərisində savadsızlığın yüksək olduğunu, 

onların baş verən inqilabi proseslərdən hələ çox uzaq olduğunu nəzərə almırdılar.  

Buna baxmayaraq, 1917-ci il mayın 21-də Bakı Ərzaq Komitəsinə keçirilmiş 

seçkilər heç milli hərəkat liderlərinin də gözləmədikləri nəticə ilə başa çatdı: 

müsəlman bloku 29735 səs, sosialistlər (menşeviklər, eserlər, bolşeviklər, 

daşnaklar) 18061, kadetlər isə yalnız 1028 səs topladı. Seçkilər Müvəqqəti 

hökumətin 1917-ci il 25 mart tarixli qərarına uyğun olaraq keçirilirdi. Komitənin əsas 
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funksiyası sabit qiymət əsasında taxılın toplanması, bölgüsü və satışına dövlət 

inhisarını həyata keçirməkdən ibarət idi. "Kaspi" qəzeti sevinclə yazırdı ki, 

müsəlmanlar bu seçkilərdə görünməmiş yüksək mütəşəkkillik göstərərək "ictimai-

siyasi kamillik imtahanından uğurla çıxdılar".  

Bu mərhələdə milli intibah qayəsi azərbaycanlıların şüurunda az da olsa iz 

buraxmış türkçülük ideyalarında ifadə edilirdi. Bu ideologiyanı milli mərkəzlərdə Bakı 

və Gəncədə yerləşən ayrı-ayrı qruplar həyata keçirirdilər.  

Fevral burjua-demokratik inqilabının qələbəsindən sonra "Müsavat" partiyası 

leqal şəkildə xalqı öz tərəfinə çəkmək istiqamətində geniş siyasi və təşkilati 

fəaliyyətə başladı. Artıq 1917-ci ilin payızında "Müsavat" Azərbaycanda milli-

demokratik hərəkata başçılıq edən, sinfi və sosial mövqeyindən asılı olmayaraq, 

Azərbaycan cəmiyyətinin müxtəlif təbəqələrini öz arxasınca apara bilən siyasi 

partiyaya çevrilirdi. Partiyanın dövlət quruluşu məsələsinə dair mövqeyi onun 

taktikasını və fəaliyyət istiqamətini müəyyən edən əsas amillərdən biri idi.  

“Müsavat” partiyası federativ demokratik Rusiya tərkibində Azərbaycana 

milli-ərazi muxtariyyəti və 20 yaşına çatmış azərbaycanlı vətəndaşlara seçki hüququ 

verilməsi ideyasını irəli sürürdü. Monarxiyanın süqutundan cəmi bir neçə gün sonra 

Gəncədə Türk Federalistlər Partiyası yarandı. Bu partiya Rusiya dövlətinin muxtar 

ərazilərin federasiyasına çevrilməsi ideyası ilə çıxış edirdi. Partiyanın yaradıcısı və 

ideya rəhbəri Nəsib bəy Yusifbəyli idi.  

Hələ 1905-ci ildə azərbaycanlı ziyalıların yaxından iştirakı ilə məramı Rusiya 

müsəlmanlarının hüquqlarını müdafiə etmək olan "Rusiyada Müsəlmanlıq partiyası" 

təşəkkül tapmışdı. 1917-ci ildə partiya və ona yaxın mühafizəkar dini dairələr ölkədə 

baş verən hadisələrə münasibətdə gözləmə mövqeyi tutdular.  

1918-ci ilin yanvar ayında "Rusiyada Müsəlmanlıq Partiyası" ilə Gəncədəki 

"İttihad" Cəmiyyətinin qovuşması, nəticəsində vahid "İttihadi-İslam - Rusiyada 

Müsəlmanlıq Partiyası yarandı". Bir il sonra, yəni 1919-cu ilin aprelində partiyanın 

adı dəyişdirilərək, "Qafqaz İttihad firqəsi" adlandırıldı. Bu partiyanın əməli fəaliyyət 

və nəzəri baxışlarının bünövrəsi hər şeydən əvvəl islama əsaslanan ittihad - birlik idi. 

İslamı yalnız din deyil, siyasi, iqtisadi, hüquqi, mənəvi və s. norma kimi 

qiymətləndirən ittihadçılar onu müsəlman həyatının özülü, əsas strukturu hesab edir, 

inkişaf yolunu isə məhz İslam normalarını təkmilləşdirmək vasitəsilə həyata 

keçirməkdə görürdülər. 

"Müsəlman kütlələrinin psixologiyasını nəzərə alan" və "özünün xüsusi tarixə 

malik olduğunu iddia edən bolşevik "Hümmət" partiyası 1917-ci il martın 3-də 

fəaliyyətini bərpa edib, özünün Müvəqqəti Komitəsini yaratdı. Müvəqqəti Komitənin 

başçısı N.Nərimanov, üzvləri isə M.Əzizbəyov, M.N.İsrafilbəyov və N.M.Sultanov 

seçildilər. Komitə bolşevik mövqeyində durduğunu bəyan etdi. Halbuki "Hümmət"in 

əyalətdəki komitələri menşeviklərin üstünlük təşkil etdikləri digər yerlərdə, həmçinin 

Tiflis quberniyasında onlara meyl göstərirdilər. 

Yeni inqilabi şəraitdə Azərbaycan xalqının məqsəd və arzularını 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə bağlı ilk addım 1917-ci il aprelin 15-20-də Bakıda 

keçirilmiş Qafqaz müsəlmanlarının qurultayında atıldı. 
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Hələ qurultay açılmamışdan əvvəl Azərbaycanın siyasi təşkilatları Rusiyanın 

gələcək siyasi quruluşu haqqında öz məramlarını elan etmişdilər. Onlar bütün 

Rusiyada demokratik respublikanın yaradılması ideyasını irəli sürən və müdafiə 

edən ilk təşkilatlardan biri idi.  

Qurultayda Azərbaycanın siyasi partiya və ictimai təşkilatlarının, həmçinin 

Şimali Qafqaz, Gürcüstan və İrəvan müsəlmanlarının nümayəndələri iştirak edirdilər.  

Qurultayda əsas məsələlərdən biri Rusiyanın gələcək siyasi quruluşu və 

kiçik xalqların hüquqlarına aid idi. Rusiyanın siyasi quruluşu barədə M.Ə.Rəsulzadə 

məruzə etdi. O göstərdi ki, "dövlətə daxil olan müxtəlif millətlərin möhkəm birliyini 

onların dövlət ittifaqı haqqında azad ifadə olunmuş arzusundan başqa heç bir qüvvə 

təmin edə bilməz". Qurultay Qafqaz müsəlmanlarının milli-siyasi idealları haqqında 

M.Ə.Rəsulzadənin məruzəsi üzrə qətnamə qəbul etdi. Qətnamədə deyilirdi: 

"Federativ əsaslarla demokratik respublika Rusiya dövlət quruluşunun müsəlman 

xalqlarının mənafeyini ən yaxşı təmin edən forma kimi tanınsın". 

Başqa xalqlara münasibət məsələsinə gəldikdə isə qurultayın qərarında 

deyilirdi: "Rusiya dövlətinin bütün xalqlarının, o cümlədən Qafqaz xalqlarının milli-

siyasi ideallarını həyata keçirmək cəhdləri hər vəchlə müdafiə olunmalıdır". Qurultay 

həmçinin Qafqazda qadınların vəziyyəti haqqında məsələni də müzakirə etdi. 

M.Ə.Rəsulzadə müsəlman qadının azad və bərabərhüquqlu olmasını müsəlman 

xalqlarının milli-azadlıq mübarizəsində ən mühüm məsələlərdən biri kimi 

qiymətləndirdi.  

Qurultayın gündəliyinə fəhlə və torpaq haqqında məsələlər də daxil 

edilmişdi. Lakin qurultay bu məsələlərə aid qətnamə qəbul etmədi və onların həllini 

Müəssislər Məclisi çağırılana qədər təxirə saldı.  

Qurultayın müzakirə etdiyi son məsələ əhalinin əsas kütləsinin savadsız 

olduğu Qafqaz xalqları üçün çox böyük əhəmiyyəti olan kütləvi təhsil haqqında idi. 

Pedaqoq M.Ə.Əfəndiyevin məruzəsi üzrə "Türk dilində ümumi, məcburi və pulsuz 

təhsilin zəruriliyi haqqında" qətnamədə müəllim kadrlar hazırlamaq üçün seminariya 

və institutlar açılması nəzərdə tutulurdu. 

Qurultayın sonuncu günü Qafqazda müsəlman milli komitələrinin təşkili və iki 

mərkəzin - biri Şimali Qafqaz üçün Vladiqafqazda və digəri Cənubi Qafqaz üçün 

Bakıda yerləşən iki mərkəzi büro açılması haqqında qərar qəbul edildi.  

Müsəlmanların Ümumqafqaz qurultayı Rusiya müsəlmanlarının siyasi 

həyatında mühüm rol oynadı, siyasi hadisələrin həmin mərhələsində onların 

mənafelərini ifadə edərək, Rusiya müsəlmanları milli hərəkatının gücləndirilməsi 

yollarını, demokratik respublika prinsiplərinə söykənən dövlət quruluşu seçimini 

müəyyənləşdirdi. 

Milli regionlar çərçivəsində formalaşmış əksər qrupların (Cənubi Qafqaz, 

Başqırdıstan, Krım, Qırğızıstan və s.) nümayəndələri, Rusiya dövlətinin həyati 

mənafelərinə toxunmamaqla, bütün sahələrdə özünüidarə hüququ verən ərazi 

muxtariyyəti prinsipinin tərəfdarı idilər. Rusiyanın müxtəlif hissələrinə səpələnmiş 

tatarların nümayəndələri isə tamamilə əks mövqedə dayanırdılar. 

Məsələ ilə bağlı ziddiyyətlər 1917-ci il mayın 1-dən 11-nə qədər Moskvada 

keçirilmiş Ümumrusiya Müsəlmanlar qurultayında özünü büruzə verdi. Qurultayı 
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təşkil etmək üçün Qafqaz sosial-demokratı Əhməd Salihovun başçılığı ilə büro 

yaradıldı. Qurultay azərbaycanlı milyonçu Şəmsi Əsədullayevin Moskvadakı 

müsəlmanlara hədiyyə etdiyi binada 900 nümayəndənin iştirakı ilə keçirildi. 

Qurultayın gündəliyində Rusiyanın gələcək idarə forması; mədəni və məhəlli 

muxtariyyət, müharibəyə münasibət, Məclisi-Müəssisan; Qadınlar, fəhlə, torpaq 

məsələləri (hər biri ayrılıqda); Qafqaziya, Türküstan, Qazaxıstan məsələləri 

(müstəmləkə siyasəti və s.); əsgəri təşkilat, siyasi təşkilat məsələləri; bütün Rusiya 

müsəlmanlarının böyük milli şurasını seçmək və s. məsələlər dururdu. Konqresin 

gündəliyindəki on dörd məsələnin müzakirəsi üçün doqquz bölmə, onun əməli işini 

aparmaq üçün dörd komissiya təşkil olunmuşdu. 

Qurultayın müzakirə etdiyi ən mühüm məsələlərdən biri Rusiyanın gələcək 

dövlət idarə üsulu haqqında idi. Məsələ ilə bağlı iki nümayəndə - M.Ə.Rəsulzadə və 

Ə.Salihov çıxış etdilər.  

M.Ə.Rəsulzadə idarə üsulu haqqında Azərbaycan türk dilində etdiyi 

çıxışında göstərirdi ki, bu məsələyə həm insanlıq mədəniyyəti, həm də milli maraqlar 

nöqteyi-nəzərindən baxılmalıdır.  

M.Ə.Rəsulzadə hesab edirdi ki, vahid Ümumrusiya təşkilatının 

yaradılmasına mane olan mədəni muxtariyyət proqramı türk xalqlarının yüksələn 

milli özünüdərketmə şüuruna ədalətli şəkildə cavab verə bilməz. O öz çıxışında da 

vurğuladı ki, "Rusiya xalq cümhuriyyəti üsulu ilə idarə edilməlidir... Mən, ədəmi-

mərkəziyyəti muxtariyyətlərdən təşəkkül edən bir federasiya şəklində təsəvvür 

edirəm. Bu muxtariyyətləri milli-məhəlli prinsipi içində faydalı bilirəm". Müsəlmanların 

Rusiyada slavyanlardan sonra ikinci yeri tutduğu, onların 96 vilayət və qəzada 

yaşadıqları, Qafqazda, o cümlədən 10 vilayətdə - onlardan Bakı vilayətində 676243 

(82,05%), Tiflis vilayətində 189098 (17,98%), İrəvan vilayətində 350096 (42,47%) 

nəfər olduğu göstərilmişdi.  

Rusiya dövlətinin ərazi federasiyası əsasında təşkili əleyhinə çıxış edən 

Əhməd Salihov iddia edirdi ki, belə quruluş aqrar məsələnin həllini çətinləşdirəcək, 

müsəlman fəhlələr Ümumrusiya sosial qanunvericiliyinin faydasından bəhrələnə 

bilməyəcəklər, çünki həmin quruluş şəraitində qanunlar müxtəlif regionlarda fərqli 

xarakter daşıyacaqdır. Onun təklif etdiyi qətnamə layihəsində deyilirdi ki, ərazi 

federalizmi müsəlmanların tam parçalanmasına gətirib çıxaracaq və milli məsələni 

həll etməyəcəkdir. 

Məsələnin vacibliyini nəzərə alan nümayəndələr Ə.M.Topçubaşovun 

rəhbərliyi altında bir daha onun müzakirəsinə qayıtdılar. Nümayəndələrə müraciət 

edən Topçubaşov göstərdi ki, "idarə üsulu məsələsi çox mühüm və böyük bir siyasi 

problemdir. Bu, bizim üçün bir imtahan məqamıdır". Məsələnin müzakirəsi çox 

gərgin keçdi. 200-ə qədər təklif verilmişdi. Ə.M.Topçubaşov öz çıxışında qeyd etdi 

ki, "hər şeydən əvvəl, biz xalq cümhuriyyəti (demokratik-federal cümhuriyyət) 

istəyirik, bu bizim əsas diləyimizdir. Xalq cümhuriyyəti demək, bütün hakimiyyətin 

tamamilə xalqın, demokrasinin öz əlində bulunan idarə deməkdir. Buna digər bir 

sözlə, "xalq hakimiyyəti" də deyilir".  

Ərazi muxtariyyəti blokunun əsas məruzəçisi olan M.Ə.Rəsulzadə hesab 

edirdi ki, vahid Ümumrusiya təşkilatının yaradılmasına mane olan mədəni 
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muxtariyyət proqramı türk xalqlarının yüksələn milli özünüdərk şüuruna ədalətli 

şəkildə cavab verə bilməz. "Sual olunur: millət nədir? Mən əminəm ki, millətin ən 

mühüm xüsusiyyətləri dili və tarixi ilə bağlı əlaqələrdən, adət və ənənələr birliyindən 

ibarətdir. Bəzən deyirlər ki, İslam millətin təcəssümüdür, çünki türk-tatardan milləti 

soruşulduqda, o "mən müsəlmanam" deyə cavab verir. Lakin bu, səhv baxışdır. 

Xristian milləti yoxdur və eləcə də İslam milləti mövcud deyildir. Bu böyük müsəlman 

evində türklər və ərəblər üçün ayrı-ayrı otaqlar olmalıdır".  

Nəticədə Rəsulzadənin "Müsəlman millətlərin mənfəətlərini saxlamaq üçün 

ən uyğun idarə üsulu milli-mədəni muxtariyyəti verən xalq cümhuriyyətidir" - fikrini 

ifadə edən layihəsinin lehinə 446, əleyhinə 271, Ə.Salihovun unitar cümhuriyyət 

təklifinin lehinə 271, əleyhinə 442 səs verildi.  

Konqresdə 30 üzvdən ibarət Şura (Qafqazdan 5 nəfər) 12 nəfərdən ibarət 

İcra Komitəsi seçildi. Əsasən Azərbaycan siyasətçilərinin təmsil etdikləri federasiya 

tərəfdarlarının bu qələbəsinə baxmayaraq, onlar Petroqraddakı Mərkəzi Şuranın 

tərkibində say etibarilə xeyli az idilər, unitar dövlət tərəfdarları isə əksəriyyət təşkil 

edirdi. Bundan sonra unitar dövlət tərəfdarları ilə yalnız formal əlaqə saxlayan 

azərbaycanlı milli siyasi xadimlərin fəaliyyət dairəsi əsasən Cənubi və Şimali 

Qafqazı əhatə edirdi. Dövrünə görə mühüm qərarlar qəbul etmiş qurultay Rusiyadakı 

30 milyonluq Türk aləminin düşüncələrini, ictimai-siyasi, milli, dini görüşlərini, arzu və 

məqsədlərini bəyan etdi.  

Müsəlman Komitəsində birgə iş təcrübəsi qazanmış müsavatçılar artıq 

Ədəmi-Mərkəziyyət Partiyası ilə birləşmək məsələsini irəli sürdülər. Birləşmə 1917-ci 

il iyunun 20-də (yeni təqvimlə 3 iyul) baş verdi. Yeni partiya Türk Ədəmi-Mərkəziyyət 

Müsavat (Türk Federalistlər Partiyası Müsavat) Partiyası adlandı və qəbul etdiyi 

bəyannamədə özünü "əməkçi kütlələrə, həmçinin Rusiyanın türk və digər müsəlman 

xalqlarının milli-mədəni səylərinə əsaslanan demokratik partiya" elan etdi 

1917-ci ilin yayı və payızında Rusiyada, o cümlədən Cənubi Qafqazda, 

xüsusən Bakıda kütlələrin genişlənən güclü inqilabi hərəkatı Cənubi Qafqaz 

bölgəsində vəziyyətə ciddi təsir göstərir, Azərbaycanda inqilabi hərəkat zamanı 

müxtəlif nəzəriyyələri, rəqabət aparan siyasi qüvvələrin intellektual, təşkilati və insani 

potensialını sınağa çəkirdi.  

Bolşeviklərlə menşeviklər arasında siyasi mübarizə daha da kəskinləşdi. 

Eser-menşevik bloku kütlələri öz tərəfinə çəkmək üçün mübarizəni qətiyyətlə 

gücləndirir, öz baxışlarını daha fəal şəkildə təbliğ edirdi. 1917-ci ilin yayında ciddi 

məsələlərin həlli zamanı daşnaklar eser-menşevik blokunun mövqeyini müdafiə edir, 

bolşeviklər isə əksər hallarda təcrid olunmuş vəziyyətdə qalırdı.  

Avqustda Müvəqqəti hökuməti devirməyə yönəlmiş Kornilov qiyamı 

uğursuzluqla nəticələnsə də, Müvəqqəti hökumətin mövqeyini sarsıtdı. Kornilova 

qarşı inqilabi qüvvələrin səfərbərliyi gedişində yaranmış şərait bolşeviklərin 

nüfuzunun güclənməsinə kömək edirdi. Onlar fəhlələrin hüquqları uğrunda Rusiya 

sosialist partiyalarının mübarizə proqramına tərəfdar çıxaraq, sentyabrın sonlarında 

Bakıda başlanmış ümumi tətili tam müdafiə etdilər. Bakı Sovetində vəziyyət 

gərginləşdi, hamı həyəcan içində idi. Siyasi hadisələr çox sürətlə dəyişir və kütlələr 

tərəfindən tam dərk olunmurdu. Azərbaycanın siyasi xəritəsində müxtəlif fəallıq 
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ocaqları var idi. Ən yüksək fəallıq mərkəzi olan Bakıda siyasi partiyaların əhalinin 

ayrı-ayrı təbəqələrinə göstərdiyi təsir müxtəlif idi.  

Bu cəhətdən qəzalarda vəziyyət daha mürəkkəb idi. Baş verən siyasi 

hadisələr haqqında məlumat qəza sakinlərinə çox nadir hallarda çatırdı. 

Bakı Sovetinin İcraiyyə Komitəsi, S. Şaumyan başda olmaqla, milli 

partiyaların cəmiyyətdə artan nüfuzunun qarşısını almaq, onların seçkilərdə iştirakını 

zəiflətmək məqsədilə yeni seçkiqabağı kampaniyada dolaşıqlıq yaratmaq üçün 

seçkilərin keçirilməsi vaxtı haqqında axırıncı günə qədər heç bir məlumat vermədi. 

"Müsavat"ın Mərkəzi Bürosu öz xüsusi seçki nömrəsini son anda aldı və buna görə 

də fəhlələr içərisində kifayət qədər təbliğat aparmağa imkan tapmadı.  

Seçkilərin nəticələri isə tamamilə gözlənilməz oldu: "Müsavat" 9617, eserlər 

6305, bolşeviklər 3823, menşeviklər 687, daşnaklar 528 səs topladılar. Beləliklə, 

Zabrat rayonu istisna olmaqla, bütün neft-mədən rayonlarında keçirilmiş seçkilərdə 

"Müsavat" Partiyası qalib gəldi.  

Bundan sonra "Müsavat" Partiyası diyarda hakimiyyət strukturlarının 

formalaşdırılması prosesinə ciddi təsir göstərməyə başladı. Onun üzvlərindən qəza 

və quberniya komissarları və müvəkkilləri vəzifəsində işləyənlər var idi. Məsələn, 

Bakı quberniyasında M.Rəfiyev və F.X.Xoyski, Bakı qəzasında Y.Əliyev, Quba 

qəzasında Səfərəlibəyov, Şamaxı qəzasında M.Mahmudov məsul vəzifələrə təyin 

olunmuşdular. Ə.M.Topçubaşovun təqdimatına əsasən, OZAKOM İ.Heydərova Bakı 

quberniyasının komissarı, M.Vəkilova isə onun müavini vəzifələrini vermişdi. Hələ 

mart ayında isə Dövlət Dumasının üzvü, Gəncə şəhər başçısı X.Xasməmmədov 

quberniya İcraiyyə Komitəsinin sədri seçilmişdi. 

"Müsavat" Partiyasının 1917-ci il oktyabrın 25-dən 31-dək davam etmiş I 

qurultayı zamanı qəbul edilmiş proqramı Azərbaycanın ictimai həyatında mühüm bir 

hadisə idi. 

"Müsavat" Partiyasının proqramı dövlət quruluşu, fəhlə məsələsi, milli və dini 

məsələlər, vətəndaş hüquqları, aqrar məsələ və s. sahələri əhatə edən 9 bölmə və 

76 maddədən ibarət idi.  

Milli azadlıq hərəkatında və milli Azərbaycan dövlətinin yaradılmasında 

"Müsavat"ın rolu böyük idi. Partiyanın liderləri real vəziyyətdən çıxış edərək, 

Ölkədəki bütün demokratik qüvvələri milli Azərbaycan dövləti yaratmaq uğrunda 

mübarizəyə çağrırdılar.  

Beləliklə, 1917-ci ildə Azərbaycandakı milli azadlıq hərəkatı üç istiqamətdə 

aparılan mübarizəni özündə birləşdirmişdi. Hər şeydən əvvəl, müvəqqəti hökumətin 

əsarətdə olan xalqlara qarşı yeritdiyi müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı mübarizə qeyd 

edilməlidir. Müvəqqəti hökumət çarizmin müsəlman xalqlarına qarşı yeritdiyi 

müstəmləkəçilik siyasətini "daha incə və daha qapalı" şəkildə davam etdirir, 

Azərbaycan xalqını separatizmdə təqsirləndirir və milli azadlıq hərəkatını boğmağa 

çalışırdı.  

İkinci istiqamət, inqilabçı demokratların rəhbərlik etdiyi Sovetlərə qarşı 

mübarizədən ibarət idi. Əvvəlcə göstərildiyi kimi, Fevral inqilabından dərhal sonra 

Bakı və digər şəhərlərdə ikinci hakimiyyət orqanı kimi Fəhlə və Əsgər Deputatları 

Sovetləri yaradılırdı. Onların içərisində nisbətən nüfuzlusu Bakı Soveti hesab edilirdi. 
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Sovetlərin fəaliyyəti Azərbaycan xalqının tarixi taleyi və milli mənafeyinə yabançı idi. 

Bakıda Fəhlə və Əsgər Deputatları Sovetinin tərkibində azərbaycanlılar yox 

dərəcəsində idi. Sovetin tərkibi və rəhbər heyəti bütünlüklə ermənilərdən və 

ruslardan ibarət idi. Eser, menşevik, daşnak blokunun rəhbərlik etdiyi bu Sovet 

"vahid və bölünməz Rusiya" ideyasını təbliğ edirdi.  

1917-ci il oktyabrın 25-də Petroqradda bolşeviklərin silahlı üsyanı 

nəticəsində Müvəqqəti hökumət devrildi. Oktyabrın 25-26-da Smolnıda keçirilən II 

Sovetlər qurultayında Sülh və Torpaq haqqında dekretlər qəbul edildi və Leninin 

başçılığı ilə Sovet hakimiyyətinin əsası qoyuldu. 

 

Sual 2. Oktyabr çevrilişi və Azərbaycan. Azərbaycan Cənubi Qafqaz 

dövlətçiliyi sistemində. Bakı XKS-nin antiazərbaycan siyasəti. 

 

Bolşeviklərin Petroqradda hakimiyyəti ələ keçirməsi xəbəri alındıqdan sonra 

1917-ci il oktyabrın 27-də Bakı Fəhlə və Əsgər Deputatları Sovetinin fövqəladə 

yığıncağı keçirildi. İclasın gündəliyində duran əsas məsələ hakimiyyət məsələsi idi. 

Bolşeviklərin kəskin etirazına baxmayaraq, menşevik-eser-daşnak bloku 168 səsə 

qarşı 246 səslə Bakıda ali hakimiyyət orqanı kimi İctimai Təhlükəsizlik Komitəsinin 

(İTK) yaradılması haqqında qərarın qəbul olunmasına müvəffəq oldu. Sovet 

səsvermədə qalib çıxmış həmin üç siyasi partiya (eserlər, menşeviklər və daşnaklar) 

adından bəyan etdi ki, inqilabın müdafiəsi Petroqradda başlanmış üsyanın qansız və 

dinc yolla ləğv olunmasını tələb edir, ölkədə bütün hakimiyyət Müəssislər Məclisinə 

verilməli, o vaxta qədər mövcud hakimiyyətin kifayət qədər inqilabi gücü olmadığı 

halda bütün hakimiyyət demokratiya daxilində koalisiyaya verilməlidir. Və qüvvələr 

bolşevik partiyasını sosialist partiyası kimi qəbul etdiklərindən onun 

nümayəndələrinin nəzərdə tutulan koalisiyada iştirakına etiraz etmir, "Müsavat" 

Partiyasını isə millətçi partiya adlandıraraq onunla hər hansı bir bloka girməyi qəti 

rədd edirdilər. Eyni zamanda onlar şəhərin erməni əhalisini Sovetdə təmsil edən 

millətçi "Daşnaksutyun" partiyasının Bakı təşkilatına çox loyal münasibət 

bəsləyirdilər. Sovetin oktyabr iclaslarının menşevik-eser qətnamələri məhz 

daşnaklarla ittifaqda qəbul olunmuşdu. 

Bolşeviklərin Sovetin qərarı ilə razılaşmayacaqları əvvəlcədən aydın idi. 

Bolşevik mətbuatı iddia edirdi ki, İctimai Təhlükəsizlik Komitəsinin yaradılması 

haqqında qərar "sağ eserlərdən hələ qəti şəkildə ayrılmamış və digər partiyadaşları" 

ilə birlikdə menşeviklərlə və daşnaklarla bloka girmiş sol eserlərin tərəddüdləri 

nəticəsində qəbul edilmişdir. 

Bakı Sovetinin 1917-ci il 27 oktyabr tarixli qərarı ilə razılaşmayan bolşeviklər, 

mədən-zavod komitələri üzvlərinin dəstəyinə arxalanaraq Sovetin geniş iclasını 

çağırmaq taktikasına əl atdılar. Bolşeviklər Bakı Sovetinin oktyabrın 31-də toplanan 

iclasına onları açıq şəkildə müdafiə edən mədən-zavod, alay və donanma 

komitələrinin nümayəndələrini dəvət etdilər. Onlar Sovetin üzvlərindən dəfələrlə çox 

idi. Bu cəhəti iclasın ilk dəqiqələrindən diqqət mərkəzinə çəkən eserlər və 

menşeviklər həmin iclasın qeyri-qanuniliyi məsələsini qaldırdılar.  
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İclas çox qızğın şəraitdə keçirdi. İclasın gündəliyində 30-a qədər müxtəlif 

qətnamələrin qəbulu təklif edilmişdi. Birinci növbədə hərbi İnqilabi Komitənin ləğv 

olunması haqqında qətnamə qəbul edildi. Bolşeviklər hələlik "Bütün hakimiyyət 

Sovetlərə!" tələbini irəli sürməkdən çəkinərək, yalnız Sovetlərin səlahiyyətlərinin 

artırılmasına çalışırdılar. Onlar Bakıda hakimiyyəti ələ almaq üçün hələ özlərini 

kifayət qədər güclü hesab etmirdilər. Yalnız digər siyasi institutların ləğvi yolu ilə 

hakimiyyəti ələ keçirməyin mümkünlüyünü başa düşəndən sonra bolşeviklər qəti 

surətdə İctimai Təşkilatların İcraiyyə Komitəsinin buraxılması məsələsini qaldırdılar. 

Alay, batalyon, rota və gəmi komitələrinin onları hərtərəfli müdafiə etdiklərini 

görən bolşeviklər, Sovetlərin hakimiyyətini və Sovetlərdə öz üstünlüyünü bərqərar 

etmək məqsədilə, Bakı Sovetinin yeni iclasının keçirilməsini təkidlə tələb etdilər. 

Hakimiyyətin Sovetlərə keçməsi ilə razılaşmadıqlarını bildirən menşevik və eserlərin 

iclas zalından çıxıb getməsi bolşeviklərə olduqca sərfəli idi. İclasda iştirak edən 468 

deputat və nümayəndədən 344 nəfəri qaldı. Onların yalnız az bir hissəsinin 

səsvermə hüququ vardı, lakin bunun artıq elə bir əhəmiyyəti yox idi, çünki 

bolşeviklərin öz qətnamələrini keçirmələri üçün istənilən qədər səs toplamaqlarından 

ötrü kifayət idi. 

İki gün sonra - 1917-ci il noyabrın 2-də bolşeviklər öz mövqelərini daha da 

möhkəmləndirmək məqsədilə yenidən bütün hakimiyyətin Sovetə verilməsi 

məsələsini qoydular. Bu zaman onlar yenə də Sovetin vaxtilə bəhrəsini gördükləri 

geniş iclasını çağırmaq taktikasına əl atdılar. Siyasi qüvvələrin mövcud nisbəti də 

bolşeviklərin xeyrinə idi.  

Sovetin 1917-ci il 31 oktyabr tarixli iclasında zəiflik göstərmiş eser-menşevik 

fraksiyası bu dəfə də qəbul edilən qərarlara real təsir göstərmək iqtidarında olmadı 

və bolşeviklərsiz yeni İcraiyyə Komitəsi yaradılmasının zəruriliyi qənaətinə gələrək 

hazırkı İcraiyyə Komitəsindən çıxdığını elan etdi.  

Bu dövrdə müsavatçıların bolşeviklərə tərəfdar çıxması da mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən amillərdən biri idi. Rusiyada baş vermiş Oktyabr çevrilişinə 

loyal münasibət nümayiş etdirən “Müsavat” Partiyası bundan sonra xalqların öz 

müqəddəratını təyin etmək hüququnun həyata keçiriləcəyinə ümid edirdi. Sovet 

hakimiyyətinin ilk sənədləri - "Rusiya xalqlarının hüquq bəyannaməsi" və "Rusiyanın 

və bütün Şərqin müsəlmanlarına müraciət" bu ümidi daha da möhkəmləndirmişdi. 

Buna görə də yaranmış siyasi böhranı dinc yolla aradan qaldırmağı zəruri hesab 

edən "Müsavat" Partiyası İctimai Təhlükəsizlik Komitəsinin hərəkətlərinin barışıq və 

saziş siyasəti üçün ziyanlı olduğunu və buna görə də özünün həmin qurumda 

iştirakını mümkün saymadığını bildirdi. 

"Müsavat"ın dəstəyini alan bolşeviklər Xəzər ticarət donanması, bir sıra 

həmkarlar ittifaqı və şəhər qarnizonu nümayəndələrini öz tərəflərinə çəkə bildilər və 

Sovetin 1917-ci il 2 noyabr tarixli iclasında onu Bakı şəhərinin ali hakimiyyət orqanı 

elan edən qərar qəbul edilməsinə nail oldular.  

Bakı Soveti İcraiyyə Komitəsinin M.V.Basin, N.P.Vatsek, P.A.Caparidze, 

İ.T.Fioletov, S.G.Şaumyan və b. ibarət yeni tərkibi seçildi. İcraiyyə Komitəsinin sədri 

S.Şaumyan oldu.  
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Beləliklə, bolşeviklər Sovetdə iştirak edən digər partiyalar-eserlər və 

menşeviklərlə müsavatçılar arasındakı ziddiyyətlərdən istifadə edərək, Bakı 

Sovetində əsas vəzifələri asanlıqla ələ keçirə bildilər. Bu zaman 1917-ci il noyabrın 

2-dən etibarən demokratik qüvvələr arasında hər iki düşərgənin səfərbər olması ilə 

müşayiət edilən açıq parçalanma prosesi başlandı.  

Eser-menşevik blokunun Sovetdən çıxması mövcud vəziyyəti daha da 

gərginləşdirdi. Məlumdur ki, eserlər və menşeviklər bolşevikləri tam təcrid etmək 

məqsədilə birgə fəaliyyət göstərmək üçün onlara qoşulmaq təklifi ilə "Müsavat" 

Partiyasına müraciət etmişdilər. "Müsavat" Partiyasının 1917-ci il noyabrın 7-də 

keçirilən konfransında bu təklif barədə qəbul edilən qətnamədə bildirilmişdi: "Yerli 

demokratiya daxilində yaranmış münaqişəni bolşevikləri inqilabi demokratiyanın 

digər hissəsindən təcrid etmək yolu ilə həll etmək bütün demokratiyanın ümumi 

məqsədləri üçün zərərlidir. Çünki inqilabın sol qanadının zəifləməsi, eyni zamanda 

əksinqilabi sağ qanadın güclənməsi deməkdir". 

Lakin bu siyasi münaqişəni dinc yolla aradan qaldırmaq mümkün olmadı. 

Sovetin təkhakimiyyətliliyə nail olmasına Bakının digər siyasi hakimiyyət strukturları 

(İctimai Təşkilatların İcraiyyə Komitəsi, Şəhər Duması) da mane olurdu. Buna görə 

də Sovetin bolşeviklərdən ibarət İcraiyyə Komitəsi bu hakimiyyət orqanlarının 

ləğvinə çalışırdı. Nəhayət, 1917-ci il noyabrın 22-də İctimai Təşkilatların İcraiyyə 

Komitəsi ləğv olundu və bolşeviklərin Sovetdə öz hegemonluqlarını bərqərar etmək 

və diyarda təkpartiyalı sistem yaratmaq uğrunda mübarizəsi başlandı.  

Lakin F.X.Xoyskinin rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən Şəhər Duması bolşevik 

Sovetinin yeganə mümkün rəqibi kimi qaldı.  

Hakimiyyət uğrunda qızğın mübarizə getdiyi oktyabr günlərində yalnız 

şəhərdəki seçicilərin iştirakı ilə şəhər dumasına seçkilər keçirildi, şəhər idarə dairəsi 

ərazisinə daxil edilməyən şəhərətrafı sənaye zonalarının əhalisi seçicilər siyahısına 

daxil edilməmişdi. Bolşeviklər bir qədər artıq (cəmi 16%) səs toplasalar da, heç bir 

partiya həlledici üstünlük qazana bilmədi. Digər təşkilatların birləşib siyasi bloklarda 

iştirak etdiyi bu seçkilərdə müsəlman bloku isə 10 mindən çox səs aldı. 

1917-ci il dekabrın 12-13-də bolşeviklərlə müsavatçılar arasında 

münasibətlərin gərginləşməsi şəraitində dəyişdirilmiş seçki qaydası əsasında Bakı 

Sovetinə seçkilər keçirildi. Nəticələr "Müsavat" Partiyası üçün ümidverici olmadı, 

bolşeviklərin 51 səsinə qarşı müsavatçılar 21, daşnaklar 41, sol eserlər 38, sağ 

eserlər 28, menşeviklər isə 11 səs almışdılar. Sovetin 1917-ci il 31 dekabr tarixli 

iclasında seçki ilə əlaqədar çıxış edən M.Ə.Rəsulzadə bəyan etdi ki, "Sovet 

demokratik əsaslarla seçilmədiyinə və kəndlilər burada təmsil olunmadığına görə, 

partiya hakimiyyətin bu Sovetə keçməsinə səs verməyəcək". Lakin iclasın sonunda 

müsavatçılar bildirdilər ki, onlar tənəffüs zamanı bu məsələni əlavə müzakirə 

etdikdən sonra hakimiyyəti Sovetə vermək və İcraiyyə Komitəsinə daxil olmaq 

qərarına gəlmişlər.  

Yeni İcraiyyə Komitəsinə 6 nəfər bolşevik, 5 daşnak, 4 sol eser, 3 sağ eser, 

2 müsavatçı daxil oldu.  

Beləliklə, 1917-ci ilin sonu - 1918-ci ilin əvvəlində Cənubi Qafqazda baş 

verən hadisələr bütün diyardakı həm mövcud siyasi şəraitə, həm də siyasi 
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partiyaların fəaliyyətinə ciddi təsir göstərirdi. Bu dövrdə diyar şərti olaraq iki hissəyə 

parçalanmışdı: birincisi, Rusiya bolşevizminin dayağına çevrilməkdə olan Bakı 

şəhəri; ikincisi, Cənubi Qafqaznın qalan ərazisi hakimiyyəti ələ keçirmiş bolşeviklər 

Azərbaycana muxtariyyət vermək istiqamətində heç bir addım atmır, əksinə, inqilabi-

demokratik qüvvələri V.İ.Leninin başçılıq etdiyi Xalq Komissarları Soveti ətrafında 

daha sıx birləşməyə çağırırdılar.  

1917-ci il dekabrın 18-də V.İ.Lenin S.Şaumyanı Cənubi Qafqaz işləri üzrə 

xüsusi komissar təyin etdi, Bakı Sovetinin sədri vəzifəsini isə ondan sonra 

P.Caparidze tutdu. Bu dövrdə müsavatçılar, xüsusilə Gəncə müsavatçıları Bakıdakı 

öz fəaliyyət məkanını Rusiyadan getdikcə uzaqlaşan bütün Cənubi Qafqaz 

regionuna keçirməyə başladılar.  

RSFSR XKS-nə tabe olmaq istəməyən və diyarı anarxiyadan qorumağa 

çalışan Gürcüstan Sosial-Demokrat Partiyası (menşeviklər), "Müsavat", 

Daşnaksutyun və sağ eserlərin nümayəndələri noyabrın 11-də Tiflisdə keçirdikləri 

müşavirədə Rusiya bolşevik hökumətinin hakimiyyətini tanımaqdan imtina etdiklərini 

bildirib, "Müstəqil Cənubi Qafqaz hökuməti" yaratmaq haqqında qərar çıxartdılar. 

Noyabrın 15-də Cənubi Qafqaz Komissarlığı yaradıldı. Onun tərkibinə Gürcüstandan 

Y.Gegeçqori (sədr) və A.Çxenkeli, Azərbaycandan F.X.Xoyski, M.Y.Cəfərov, 

X.Məlikaslanov, ermənilərdən T.Ter-Qazaryan, X.Karçikyan, A.Aqacanyan, sağ 

eserlərdən D.Donskoy daxil oldular. 

Milli Şuralar vətənpərvər qüvvələri öz ətrafında birləşdirir və yerlərdə 

hakimiyyəti ələ alırdılar. Bu cəhətdən Bakı Müsəlman Şurasının vəziyyəti çətin idi, 

çünki onun qarşısını bolşeviklərin başçılıq etdiyi Bakı Soveti kimi güclü bir rəqib 

kəsmişdi. 

Milli hərbi hissələrin yaradılması yerli milli şuraların əsas fəaliyyət 

istiqamətlərindən biri idi. İlk milli dəstələrdən biri - əvvəllər çar ordusu 

birləşmələrindən olan "Qafqaz yerli süvari diviziyasına" daxil olan, Azərbaycan 

türklərdən ibarət süvari alayı "Tatar süvari alayı" idi. Çar ordusu dağıldıqdan sonra 

bu alay Azərbaycana qayıtdı və yaradılan milli silahlı qüvvələrin tərkibinə daxil oldu.  

Yeni silahlı dəstələr yaradılması üçün silah çatmırdı. Bunu nəzərə alan 

Gəncə Müsəlman Şurası şəhərdə olan keçmiş çar ordusunun 219-cu alayını, 

həmçinin Qafqaz cəbhəsindən Rusiyaya qayıdan bir neçə hərbi eşelonu tərksilah 

etməyə razı oldu. Bu tədbirin həyata keçirilməsi nəticəsində 15 min tüfəng, 70-ə 

yaxın pulemyot və 20 top əldə edildi. Bu əməliyyat zamanı Gəncə Milli Şurasına 

Cənubi Qafqaz Komissarlığının göndərdiyi zirehli qatar kömək etdi.  

Dövrün ən kəskin sosial-iqtisadi məsələlərindən biri - aqrar məsələnin həlli 

üçün Cənubi Qafqaz Komissarlığı bir sıra addımlar atdı. Məsələn, 1917-ci il dekabrın 

16-da "Dövlət, keçmiş xanədan, kilsə, monastır, hüquqi şəxslər və sahibkar 

torpaqlarının torpaq komitələrinə verilməsi haqqında" qanun qəbul etdi. Bu qanuna 

görə, kəndlilərin alacağı torpaqlar torpaq komitələrinin sərəncamına verilməli, 

kəndlilər isə torpağı həmin komitələrdən icarəyə götürməli idilər.  

Cənubi Qafqaz Komissarlığının fəaliyyəti Antanta və ABŞ tərəfindən Sovet 

Rusiyasına qarşı hərbi müdaxilənin başladığı vaxta düşdü. İngiltərə, Fransa və ABŞ 

hökumətləri Cənubi Qafqazda antibolşevik qüvvələrə kömək etməyə xüsusi diqqət 
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yetirirdilər. Onların nümayəndələri (ABŞ konsulu Smit, ingilis generalı Şor, fransız 

polkovniki Şardinyi və b.) 1917-ci il noyabrın 11-i və 15-də Cənubi Qafqaz 

Komissarlığının yaradılması ilə bağlı keçirilən iclaslarda olmuşdular. ABŞ konsulu 

Smit Vaşinqtona göndərdiyi məktubunda Cənubi Qafqaz Komissarlığını de-fakto 

tanımaq və antibolşevik qüvvələrə maliyyə yardımı göstərmək üçün Tiflisə 10 milyon 

dollar göndərməyi təklif edirdi.  

Xarici siyasət sahəsində Cənubi Qafqaz Komissarlığının fəaliyyəti əslində 

diyarı bolşevik Rusiyasından ayırmaq məqsədi daşıyırdı.  

1917-ci il dekabrın 5-də Ərzincanda Cənubi Qafqaz Komissarlığı ilə Türkiyə 

hərbi komandanlığı arasında barışıq sazişi bağlandı. 1918-ci il yanvarın 14-də isə 

Türkiyə komandanlığı Cənubi Qafqaz Komissarlığına tərəflər arasında sülh 

müqaviləsi bağlamaq haqqında danışıqlara başlamaq təklifi ilə müraciət etdi.  

1917-ci ilin sonlarında Azərbaycanın və ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazın 

siyasi həyatında baş vermiş ən əlamətdar hadisələrdən biri Ümumrusiya Müəssislər 

Məclisinə seçkilər keçirilməsi oldu. Ona hazırlıq işlərinə hələ Oktyabr çevrilişindən 

əvvəl başlanmış, Xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsi nəzdində Müəssislər Məclisinə 

seçkilər üzrə Mərkəzi Cənubi Qafqaz Komissiyası yaradılmışdı. Azərbaycanda 

Müəssislər Məclisinə seçkilər üzrə komissiyaya F.X.Xoyski rəhbərlik edirdi. 

"Müəssislər Məclisinə seçkilər haqqında əsasnamə" öz dövrünün burjua 

dövlət hüququ standartları baxımından demokratik sənəd idi. Qadınların, hərbi 

qulluqçuların səsverməyə buraxılması, dairələrin çoxunda proporsional seçki 

sisteminin tətbiqi və s. buna dəlalət edirdi. Bu fakt da maraqlıdır ki, Müəssislər 

Məclisinə seçkilər üzrə komissiya müsəlman qadınların seçki kampaniyasında 

iştirakını təmin etməyə çalışmış, onların səs verməsi üçün 9 seçki dairəsində xüsusi 

binalar ayrılmasına icazə vermişdi. 

Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda Müəssislər Məclisinə seçkilər 

1917-ci il noyabrın 26-da keçirildi. Cənubi Qafqaz dairəsi üzrə seçkilərdə iştirak 

edən 15 partiya arasında menşeviklər, müsavatçılar və daşnaklar ümumilikdə 

səslərin 73 faizini qazandılar. Bolşeviklər bütün Cənubi Qafqaz dairəsində səslərin 

cəmi 4,4 faizini yığa bilmişdilər. Bakıda isə onlara əhalinin 20 və qarnizon 

əsgərlərinin isə 70 faizindən çoxu səs vermişdi. Eserlər seçicilərin 16,9 faizini 

menşeviklər isə cəmi 5,1 faizinin səsini almışdılar.  

Seçkilərin nəticələri göstərdi ki, Cənubi Qafqazda bolşeviklərin hakimiyyətə 

gələ bildikləri Bakı şəhəri istisna olmaqla, "Müsavat" və "Daşnaksutyun" partiyaları 

daha güclü nüfuza malikdir. 

Azərbaycan Cənubi Qafqaz dövlətçiliyi sistemində. 1918-ci ilin 

əvvəllərində Cənubi Qafqazda vəziyyət son dərəcə mürəkkəb olaraq qalırdı. 

Rusiyanın Almaniya ilə Brest-Litovskda sülh danışıqları boşa çıxdıqdan sonra 1917-

ci il dekabrın 6-da alman-türk qoşunları hücuma keçmişdilər. Türk qoşunlarının 

irəliləməkdə davam etdiyini görən Cənubi Qafqaz Komissarlığı 1918-ci il fevralın 6-

da Qafqaz cəbhəsinin komandanı Vehib paşaya Türkiyə ilə sülh danışıqları aparmaq 

istədiyini bildirən teleqram göndərməyə məcbur oldu. Regionda heç bir nüfuzu və 

kifayət qədər güclü hakimiyyəti olmayan Cənubi Qafqaz Komissarlığı özünü 

buraxmaq məcburiyyətində qaldı. 1918-ci il fevralın 22-də Cənubi Qafqazdan 
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Ümumrusiya Müəssislər Məclisinə seçilmiş deputatların yığıncağında Cənubi 

Qafqaz Seyminin yaradılması və yerli hakimiyyətin bu orqana verilməsi haqqında 

qərar qəbul edildi.  

1918-ci il fevralın 23-də üç əsas partiya fraksiyalarının nümayəndələrindən 

ibarət olan Cənubi Qafqaz Seymi öz işinə başladı. Seymdə Gürcüstandan sosial-

demokratlar (menşeviklər) 32 nəfər, Azərbaycandan müsavatçılar, onlara qoşulmuş 

bitərəf demokratlar - 30 nəfər, ermənilərdən Daşnaksütyun partiyasından olanlar 27 

nəfər deputat iştirak edirdi. Bundan əlavə, sosial-inqilabçılar (eserlər), milli 

demokratlar, Erməni Xalq Azadlıq Partiyası, Müsəlman Sosialist Bloku 7 nəfər, 

Rusiyada müsəlmanlar fraksiyası ("İttihad") 3 nəfər və menşevik-hümmətçilər 

partiyası 4 nəfər deputatla Seymdə təmsil olunmuşdular.  

Cənubi Qafqaz Seymində Azərbaycan siyasi partiyalarının 44 nümayəndəsi 

var idi. Onlardan hümmətçi menşevik olanlar gürcü fraksiyasına daxil olmuş, 

qalanları isə müsəlman fraksiyası kimi birləşmişdilər, ancaq bu fraksiya gürcü və 

erməni fraksiyalarından fərqli olaraq, çox dağınıq şəkildə fəaliyyət göstərirdi.  

Cənubi Qafqaz Seymi Y.H.Gegeçkori başda olmaqla Cənubi Qafqaz 

hökumətini təşkil etdi. Qafqaz cəbhəsində vəziyyət və Cənubi Qafqazın 

müstəqilliyinin elan edilməsi məsələləri istər Seymin, istərsə də hökumətin 

fəaliyyətində əsas yer tuturdu.  

Seymin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri yaxınlaşan sülh danışıqları 

üçün hüquqi baza yaratmaq idi. Lakin bu məsələ ilə əlaqədar qəbul edilmiş qərar 

ziddiyyətli xarakter daşıyırdı: Cənubi Qafqazı müstəqil dövlət elan etməyən Seym 

özünün xarici dövlətlərlə sülh bağlamaq səlahiyyəti olduğunu bildirir, Türkiyə ilə 

danışıqlara dair proqramında göstərirdi ki, 1914-cü ildəki dövlətlərarası sərhəd bərpa 

olunmalıdır. Bundan əlavə, Cənubi Qafqaz nümayəndə heyəti Şərqi Anadoluda 

Türkiyə dövləti tərkibində olmaqla ermənilər üçün öz müqəddəratını təyin etmək 

hüququ əsasında muxtariyyət əldə etməyə çalışırdı. Danışıqlar aparmaq üçün üç 

Cənubi Qafqaz millətinin parlament fraksiyalarını təmsil edən siyasətçilər qrupundan 

nümayəndə heyəti təşkil olunmuşdu. Gürcü Akaki Çxenkelinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətindəki azərbaycanlılar-müsavatçılar M.H.Hacınski və 

X.Xasməmmədov, sosialist blokunun üzvü İ.Heydərov, ittihadçı Mir Yaqub Mehdiyev 

və menşevik-hümmətçi Ələkbər Şeyxülislamovdan ibarət idi. Martın 12-də bütün 

qrup üzvləri danışıqların başlanacağı Trabzona gəldilər. 

Cənubi Qafqaz Seymi hələ Türkiyə ilə sülh danışıqlarına hazırlaşdığı vaxt 

Brestdə Rusiya ilə Almaniya arasında separat müqavilə imzalanmışdı və onun bir 

şərtinə görə Ərdəhan, Qars və Batum Türkiyəyə verilməli idi. Cənubi Qafqaz Seymi 

Brest sülhünün bu şərtini qəbul etmədi və Petroqrada XKS adına teleqram 

göndərərək bildirdi ki, "Brest sülhünü tanımır, çünki Cənubi Qafqaz heç vaxt 

bolşeviklərin və Xalq Komissarları Sovetinin hakimiyyətini qəbul etməmişdir". 

Türkiyə isə Brest sülhünün qərarlarına əsaslanaraq, Cənubi Qafqaz Seyminə Qars, 

Batum və Ərdəhanı dərhal boşaltması haqqında ultimatum verdi. Belə bir şəraitdə 

1918-ci il martın 14-də Trabzonda Türkiyə və Cənubi Qafqaz Seyminin nümayəndə 

heyətləri arasında sülh konfransı açıldı.  
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Konfransda Türkiyə nümayəndəliyi mövqeyini açıqlayaraq bildirdi ki, əgər 

Cənubi Qafqaz beynəlxalq hüququn subyekti olmaq istəyirsə, tezliklə Rusiyadan 

ayrılmalı və öz müstəqilliyini elan etməlidir.  

Seymdə mübahisələr getdiyi bir vaxtda Türkiyə tərəfi qətiyyətlə bəyan etdi ki, 

Cənubi Qafqaz Seymi ilə sülh Brest-Litovsk müqaviləsinin məlum şərti əsasında 

bağlanacaq. 

Mart ayının 25-də Seymin Rəyasət heyətinin və fraksiya nümayəndələrinin 

birgə iclasında Azərbaycan deputatları Türkiyənin ultimatumunu qəbul etmək təklifi 

irəli sürdülər. Fraksiya adından çıxış edən M.Y Mehdiyev bildirdi ki, Cənubi Qafqaz 

öz müstəqilliyini elan etməsə, müsəlman fraksiyası sülh danışıqlarını müdafiə 

etməyəcək. Çıxış edən Azərbaycan nümayəndələri Türkiyə ilə müharibə 

aparılmasına razı olmadıqlarını bildirdilər. Bununla belə, X.Xasməmmədov 

Türkiyəyə güzəştə gedilən ərazilərin siyahısından Batumun çıxarılmasını təklif etdi. 

O, Bakı neft kəmərinin son məntəqəsi olan Batumun Cənubi Qafqazın tərkibində 

saxlanmasını Azərbaycan neft sənayesinin mənafeyinə uyğun hesab edirdi.  

Müzakirələrin sonunda Trabzon danışıqlarında işi sürətləndirmək üçün 

Cənubi Qafqaz nümayəndəliyinin başçısı A.Çxenkeliyə fövqəladə səlahiyyətlər 

verilməsi haqda qərar qəbul edildi.  

Trabzon danışıqlarında iştirak edən Cənubi Qafqaz nümayəndəliyinin 

daxilində Türkiyəyə güzəşt məsələsində yekdillik yox idi. Çünki ermənilər Qars 

vilayətinin böyük bir hissəsini, gürcü nümayəndələri Ərdəhanın və Batumun Cənubi 

Qafqaz dövlətinin tərkibində qalmasını istəyirdilər. Bu məsələyə münasibəti ilə neft 

sənayesinin mənafeyini qoruyan Azərbaycan daha iki mühüm səbəbdən gürcüləri 

müdafiə edirdi: birincisi, bütün Cənubi Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan üçün Qars 

və Ərdəhan Dünya Okeanına yeganə çıxış qapısı olan Batum qədər çox böyük 

əhəmiyyət daşımırdı; ikincisi, yerli əhalinin əksəriyyəti türklər olan bu iki vilayət milli, 

coğrafi, tarixi amillərlə Türkiyəyə bağlı idi. 

Türkiyə tərəfinin güzəştə getmək və Cənubi Qafqaz rəhbərlərinin reallıqla 

hesablaşmaq istəməmələri danışıqların pozulmasına gətirib çıxartdı.  

Aprel ayının 6-da Türkiyə tərəfi Cənubi Qafqaz nümayəndələrinə Brest-

Litovsk müqaviləsinin şərtlərini qəbul edib-etməmək barəsində 48 saat ərzində 

cavab verilməsini tələb edən ultimatum təqdim etdi. Eyni zamanda danışıqlara 

yenidən başlamaq üçün Cənubi Qafqazın müstəqilliyini elan etməsi barədə əvvəlki 

şərtini çıxardı.  

Nümayəndə heyəti başçısı A. Çxenkeli Türkiyə tərəfinin ultimatumunu qəbul 

etmək qərarına gəldi, lakin gec idi, çünki artıq Türkiyə qoşunları Batumdan başqa 

həmin ərazilərin hamısını tutmuşdu.  

Aprelin 13-də Seymin, hökumətin və fraksiya nümayəndələrinin birgə 

iclasında danışıqların gedişi müzakirə olundu. Türkiyə ilə müharibə məsələsində 

hətta Azərbaycan fraksiyası daxilində də yekdillik yox idi. Hümmətçilər əvvəlki 

mövqelərini dəyişərək gürcü menşevikləri ilə birgə olacaqlarını bildirdilər. Müsəlman 

Sosialist Bloku isə tərəddüd edirdi. Azərbaycanlı deputatlardan bir neçəsi 

(X.Xasməmmədov, Ş. Rüstəmbəyov M.Y.Cəfərov) gürcülərlə münasibətləri 

korlamamaq üçün türkləri öz iddialarından çəkinməyə çağırdı. 
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"Müsavat", bitərəflər qrupu və "İttihad" məsələyə münasibətdə eyni 

mövqedən çıxış edərək, müharibə əleyhinə birgə qətnamə qəbul etdilər. Qətnamədə 

deyilirdi ki, Türkiyə ilə müharibənin Cənubi Qafqaz demokratiyası və onun daxili 

həyatı üçün ağır nəticələr verə biləcəyini əsas tutan "Müsavat" Partiyası, bitərəflər 

qrup "İttihad" Partiyası bu məsuliyyəti öz üzərinə götürməkdən imtina edir və 

müharibənin aparılmasına rəhbər partiyaların müsbət münasibətini nəzərə alaraq, 

müharibənin əlverişli surətdə ləğv edilməsi üçün Cənubi Qafqaz xalqlarına lazımi 

kömək göstərəcəklərini bildirirlər.  

Lakin Seym elə həmin iclasda Trabzon danışıqlarını dayandırmaq və Türkiyə 

ilə müharibəyə hazırlaşmaq haqqında qərar qəbul etdi. Ölkədə hərbi vəziyyət elan 

edildi və Y. Gegeçkori, N. Ramişvili və X. Karçikyandan ibarət Ali Müdafiə Şurası 

yaradıldı. Azərbaycan nümayəndəsinin bu Şuraya daxil edilməməsinin əsas səbəbi 

müsəlman fraksiyasının hadisələrin gedişinə təsir imkanlarını azaltmaq idi.  

Lakin bu tədbirlər də Türkiyə qoşunlarının irəliləməsini dayandıra bilmədi və 

onlar 1918-ci il aprelin 14-də Batumu tutdular.  

Bu dövrdə Cənubi Qafqazda erməni şovinist millətçi qüvvələr öz məkrli 

siyasətlərini davam etdirirdilər. 1918-ci ilin yanvarından onlar Bakıda və Cənubi 

Qafqazın digər bölgələrində müsəlman qırğını törətmək üçün müxtəlif fitnəkarlıqlara 

əl atır, Bakı Sovetinin orqanlarına, şəhər idarəçiliyinin həlledici vəzifələrinə öz 

nümayəndələrini soxurdular.  

Azərbaycanın qabaqcıl xadimləri gözlənilən təhlükəni irəlicədən duyurdular. 

Birinci dünya müharibəsinin sonlarında Qafqazın xristian əhalisi 

məqsədyönlü şəkildə silahlandırılırdı. Mart qırğınları ərəfəsində Rus Milli Şurasının 

Cənubi Qafqazın xristian əhalisinə müraciəti elan edildi. Müraciətdə mart ayının 11-

dən 18-nə qədər 19-25 yaşında olan bütün rus gənclərinin hərbi səfərbərliyə alındığı 

bildirilirdi. Qafqaz cəbhəsinin ləğv olunması nəticəsində vətənə qayıtmalı olan rus 

alaylarının əsgər və zabitləri silah və sursatları dəyər-dəyməzinə ruslara 

(malakanlara) və daha çox ermənilərə satırdılar. Müharibədən məğlub çıxan və 

Oktyabr çevrilişindən sonra xarabazara dönmüş Rusiyada onları heç bir yaxşı şey 

gözləmədiyini bilən hərbçilər çox vaxt bir qarın çörəyə görə Bakıda qalmağı üstün 

tuturdular. Sonralar S. Şaumyan və əlaltıları bu qüvvələrdən çox məharətlə 

müsəlman əhalisinə qarşı istifadə etdi. Bakıda erməni və rus şovinist siyasi 

qüvvələrinin silahlandığını görən yerli əhali 1918-ci ilin fevralında şəhəri tərk etməyə 

başladı. Mart qətllərindən hələ bir həftə əvvəl Daşnaksutyun partiyası, Bakıdakı 

vəziyyətdən guya "narahat" olaraq, hakimiyyəti ələ almağın zəruriliyini bildirmişdi. 

Müsəlman cəmiyyətləri bu təhlükəni qabaqcadan gördükləri üçün tezliklə 

özünümüdafiə qüvvələri yaradılmasını zəruri hesab edirdilər. Onların təşəbbüsü ilə 

Gəncədə, Bakıda, Lənkəranda müsəlman hərbi hissələrinin yaradılması və Bakı 

kadet məktəbində müsəlmanlardan zabit hazırlanmasına başlandı. Lakin bütün bu 

işlər düşmən qüvvələrin qurduğu maneələrə rast gəldiyi üçün çox ləng gedirdi. Digər 

tərəfdən isə Qafqazda xristian əhalinin silahlanmasına Antanta ölkələri də ciddi 

maraq göstərirdilər. Çünki ingilislər Mesopotamiyadan Qafqaza gələnə qədər burada 

Türkiyə ordusunun irəliləməsini dayandırmaq məqsədinə nail olmaq üçün yerli 

xristianlara böyük ümid bəsləyirdilər. Rus imperiyası dağıldıqdan sonra erməni 
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siyasətçiləri ingilispərəst təbliğat aparır və onlardan müəyyən dəstək alırdılar. Buna 

görə də müsəlman qəzaları fevral ayının axırlarında Cənubi Qafqaz Seyminə ingilis 

ordusunun Qafqaza müdaxiləsinin əleyhinə olduğunu bildirir və ingilislərlə aparılan 

danışıqların kəsilməsini tələb edirdilər". 

Lakin Antanta qüvvələri nə qədər ki uzaqda idi, ermənilər öz məqsədlərinə 

bolşeviklərin əli ilə nail olmaq istəyirdilər. Onların dəyişkən mövqeyini tənqid edən N. 

Nərimanov yazırdı ki, "böyük Ermənistan" xülyalarını həyata keçirmək üçün 

daşnaklar hər cür maska geyməyə, hər sifətə girməyə hazırdılar. N. Qolitsın 

dövründə onlar özlərini inqilabi partiya hesab edirdilər, sonra V. Vorontsov-

Daşkovun ayaqlarını öpüb qatı əksinqilab cəbhəsinə keçdilər, indi Qafqazda Sovet 

hakimiyyəti qurulsa, daşnaklar о dəqiqə maskalarını dəyişib, bu dəfə kommunist 

maskasını geyəcəklər". 

Uzun müddət bolşevik adı altında maskalanan və 20-ci illərdə sovetləşdirmə 

adı altında Azərbaycanın müsəlman əhalisinə qarşı '"proletariat diktaturası"nın ən 

qatı terror hərəkətlərinə fitva verən L. Mirzoyan sonralar yazırdı ki, bir çox yoldaşlar 

belə fikirləşirlər ki, guya 1918-ci ildə Bakıda Sovet hakimiyyəti daşnaklara söykənib. 

Bu, səhvdir. Əslində, Sovet hakimiyyəti daşnaklardan öz məqsədləri üçün istifadə 

edib. Belə "səhvlərə" tez-tez S. Şaumyanın da yazılarında rast gəlmək mümkündür. 

Azərbaycanda milli hərəkatın genişlənməsi, milli-azadlıq carçısı olan 

"Müsavat"ın nüfuzunun artması "böyük Ermənistan" xülyası ilə yaşayan daşnakları 

ciddi narahat edirdi. Daşnaklar mart qırğınını törətməklə "Müsavat"ın sosial 

bazasını, şəhərin müsəlman əhalisini məhv etməyi planlaşdırmışdılar. Bu məqsədlə 

təxminən 5 min erməni əsgəri müxtəlif cəbhələrdən Bakıya gətirilmişdi. Beləliklə, 

"Qırmızı qvardiya" adı ilə yaradılan 10-12 minlik ordunun da 70 faizi erməni idi. 

Əsasən ruslardan ibarət olan Xəzər donanması içərisində xüsusi təbliğat işi 

aparılmışdı. Həmçinin, Şamaxı və Muğanda ehtiyat rus-malakan silahlı dəstələri də 

yaradılmışdı. Bu hadisələrin fəal iştirakçısı olan "bolşevik" N. Əsriyants sonralar öz 

xatirələrində yazırdı: "1918-ci ilin fevralında T.Əmirov bizi yığıb bildirdi ki, 

S.Şaumyan və A.Caparidzenin tapşırıqlarını yerinə yetirməliyik. S.Şaumyan 

əvvəlcədən bizə xəbər vermişdi ki, gecə saat 1-də siqnal olacaq, bu xəbərdarlıq 

siqnalından sonra biz hücum edib "Müsavat"ın qərargahını tutmalı idik və belə də 

oldu". 

Bu cinayəti həyata keçirmək üçün bəhanə lazım idi. Bu məqsədlə "Evelina" 

münaqişəsi törədildi. Azərbaycan milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 

Lənkəranda xidmət edən oğlu Məhəmməd Tağıyev təsadüfən öz əlindəki silahdan 

açılan atəş nəticəsində həlak olmuşdu, müsəlman alayının zabitləri onun dəfnində 

iştirak etmək üçün Bakıya gəlmişdilər. Dəfn mərasimindən sonra zabitlər "Evelina" 

gəmisi ilə Lənkərana qayıtmalı idilər. Əlverişli məqamın yetişdiyini görən ermənilər 

gizli şəkildə Rus Milli Şurası, Xəzər matrosları. eser və menşevik partiyaları arasında 

belə bir şayiə yaydılar ki, guya "Evelina" ilə gedən zabitlər tapşırıq almışlar ki, 

Lənkəranda olan müsəlman hərbi dəstələri ilə birlikdə Muğandakı rus-malakan 

kəndlərini məhv etsinlər. Bu təxribat xarakterli şayiə öz nəticəsini verdi. Bakıda olan 

bütün qeyri-azərbaycanlı siyasi və hərbi qüvvələr "Evelina" gəmisinin tərk-silah 

edilməsinə tərəfdar oldu. Təcili şəkildə, martın 30-da Bakı şəhəri mədən-zavod 
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rayonlarının İnqilabi Müdafiə Komitəsi yaradıldı. Komitəyə S.Şaumyan, A. 

Caparidze, Q. Korqanov, İ.Suxartsev, S.Saakyan, M.Yolçiyan, N.Nərimanov daxil 

edildi. İnqilabi Komitənin təşəbbüsü ilə "Evelina"nın Lənkərana yola düşməsi 

dayandırıldı və gəmidəki zabitlər tərksilah edildi. Müsəlman əhalisi məscidlərə 

toplanaraq silahların qaytarılmasını tələb etdi. Vəziyyətin çox ciddi xarakter aldığını 

görən Azərbaycanın milli təşkilatlarının nümayəndələri İnqilabi Komitəyə gəlib, 

alınmış silahları "Hümmət" müsəlman bolşevik komitəsi vasitəsilə qaytarmağa cəhd 

göstərdilər. Martın 30-da N.Nərimanovun evində S.Şaumyanla və həmin gün İnqilabi 

Müdafiə Komitəsində M.Ə.Rəsulzadə ilə keçirilən görüşlərdə müəyyən razılıq əldə 

edilməsinə, silahların qaytarılması vədi verilməsinə baxmayaraq, “Hümmət”ə о 

qədər də etibarı olmayan bolşevik-daşnak koalisiyası sözünə əməl etmədi. Onlar 

həm də N.Nərimanovun çoxluğu öz ətrafında birləşdirib "sağa meyl etməsindən" 

narazı idilər. Beləliklə, əvvəlcədən sövdələşmə əsasında bolşevik-erməni 

koalisiyası, S.Şaumyanın dediyi kimi, "həlledici döyüşlərə hər cür hazırlıq görmüşdü 

və dərhal bütün cəbhə boyu hücuma başladı". Martın 30-da axşam saat beşdə 

Bakıda ilk atəşlər açıldı. Aldatma siyasəti yeridib özlərinin bitərəfliyini elan etmiş 

Daşnaksutyun və Erməni Milli Şurası bu ilk atəşlərdən sonra Bakı Sovetini müdafiə 

etdilər. 

İlk atəşlərdən sonra həmin gün şəhər silahlı dəstələrlə doldurulmuşdu. 

Ermənilər cənub hissədə səngərlər qazıb, torpaq və daşlardan sədlər qurmağa 

başlamışdılar. Erməni Milli Şurasının və Daşnaksutyun rəhbərlərinin müsəlman 

cəmiyyətləri ilə apardığı danışıqlar təxribat xarakteri daşıyırdı. Belə təhlükəli 

məqamda Bakı menşeviklərinin lideri Ayollo onların Soveti müdafiə edəcəklərini 

bəyan etdi. Eserlərin başçısı S.Saakyan panislamizmə qarşı vuruşacaqlarını, hətta 

bolşeviklərə dərin nifrət bəsləyən kadetlər də "rus işi" uğrunda mübarizə aparan 

bolşevikləri müdafiə edəcəklərini bildirdilər. Uzun müddət menşeviklərə qarşı 

mübarizə aparan bolşeviklərin menşevik və eserlərlə, hətta kadet və daşnaklarla 

mart günlərində birləşməsi dini və milli zəmində baş verdi. Lakin ermənilərin 

rəhbərlik etdiyi bolşevik və daşnaklardan başqa heç kim hadisələrin belə qanlı 

xarakter alacağını, müsavatçılara qarşı birləşmiş qüvvələrdən şəhərin bütün 

müsəlman əhalisini məhv etmək üçün istifadə ediləcəyini qabaqcadan gözləmirdi. 

Martın 30-da axşam Bakı Soveti hərbi dəstələri başçılarının təcili iclası keçirildi. 

Döyüşə başlamaq haqqında qərar çıxarıldı və Erməni Milli Şurasına, daşnak 

liderlərinə müraciət edildi ki, öz hərbi dəstələrini hərəkətə gətirsinlər. Onların 

fəaliyyətinə "Kazino" mehmanxanasında yerləşmiş təcili açılmış təlim qərargahından 

rəhbərlik etmək A.Mikoyan və N.Anançenkoya tapşırılmışdı. Onların müsəlman 

silahlı dəstələrinin toplandığı yerə qəfil hücumu qələbə ilə başa çatdı. Xəzər 

donanması gəmilərindən müsəlman məhəllələrinin atəşə tutulması şəhərdə vahiməli 

vəziyyət yaratdı. Hərbi gəmilərə göndərilmiş xüsusi təbliğatçılar buradakı heyətlərin 

çoxunun nə ermənilərin, nə də bolşeviklərin təsiri altında olmadığını bildikləri üçün 

martın 30-da onları aldadıb inandırdılar ki, guya müsəlmanlar şəhərdə rus əhalisini 

qırır. Bir neçə saatlıq bombardmandan sonra rus matrosları bunun təxribat 

olduğunu, “Müsavat”a qarşı mübarizə bəhanəsi ilə müsəlman əhalisinin qırğına 

verildiyini bildikdə atəşi dayandırdılar. Xeyli malakan-rus hərbi dəstələri də eyni 
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qaydada aldadılaraq, Muğandan Bakıya gətirilmişdi. Lakin onlar şəhərdə ayrı 

vəziyyət olduğunu görüb döyüşdən imtina etdilər və buna görə Bakı Soveti və 

erməni qoşunları tərəfindən tərksilah olundular. Malakanlardan alınan silahlar 

növbəyə durmuş erməni "könüllü"lərinə paylandı. Çıxılmaz vəziyyət yarandığını 

görən "Müsavat" liderləri əhalini xilas etmək üçün daha çox hisslərin təsiri altında 

hərəkət edib qırğına bəhanə verən "məhəllə qoçu dəstələri"nin əksinə olaraq, 

İnqilabi Müdafiə Komitəsinin ultimatumunu qəbul etdilər. Martın 31-də danışıqlar 

aparmaq üçün müsəlman nümayəndələri Sovetin İcraiyyə Komitəsinə gəldilər, 

İnqilabi Müdafiə Komitəsinin ultimatumunun qəbul edilməsinə baxmayaraq, orada 

P.Caparidze ilə aparılan danışıqlar nəinki heç bir müsbət nəticə vermədi, hətta 

müsəlman heyətindən üç nəfər geri qayıdarkən yolda güllələndi. 

Martın 31-də səhərə yaxın bütün erməni hərbi dəstələrinin başçıları və 

silahlanmış erməni ziyalıları İnqilabi Müdafiə Komitəsinin qərargahına gəldilər. Onlar 

qısa vaxtda təlimatlandırılaraq müsəlman məhəllələrinə göndərildilər. 

Yaxşı silahlanmış və hazırlanmış erməni əsgərləri müsəlmanların evlərinə 

soxulur, sakinləri öldürür, onları xəncər və süngü ilə doğrayır, uşaqları yanan evlərin 

içinə atır, körpə uşaqları süngülərin ucuna keçirirdilər. Dinc əhalini qorxudan dəhşətə 

gətirib istədiklərinə nail olmaq üçün hər cür vəhşiliyə əl atan bolşevik-erməni 

cəlladları müsəlman qadınlarını daha ağır formada qətlə yetirdilər: şəhərin təkcə bir 

yerində qulaqları, burunları kəsilmiş, qarınları yırtılmış 57 müsəlman qadının meyiti 

tapılmışdı. Çoxlu gənc qadını diri-diri divara mıxlamışdılar. Qaçıb canını qurtarmağa 

çalışan əhalini gülləbaran etmək üçün şəhərin müvafiq yerlərində əvvəlcədən 

pulemyotlar qoyulmuşdu. 

Bir çox müsəlman məhəllələri məhv edildikdən sonra, martın 31 -də 

axşamüstü İçərişəhərin alınması əməliyyatı başlandı. Bu qırğın əməliyyatında 

N.Anançenko başda olmaqla, gənc Suren Şaumyan, Ovçiyan, Qalstyan, Sarkis, 

Qaber-Kori, Artak, Manuçarov, Akopov və başqa "qırmızı qvardiyaçılar" fəal iştirak 

etdilər. Müsəlman meyitlərinin yandırılması və iyrənc formada təhqir edilməsinin 

erməni ziyalıları və kilsə xadimləri tərəfindən törədildiyini təsdiq edən onlarca sənəd 

mövcuddur. Fövqəladə istintaq komissiyası sədrinin Ədliyyə Nazirliyinə təqdim etdiyi 

məruzəsində aşağıdakı faktlar göstərilir: Nikolay (indiki İstiqlaliyyət) küçəsilə hücuma 

keçmiş erməni əsgərlərinə başlıca olaraq, erməni ziyalılarının nümayəndələri 

rəhbərlik ediblər. Belə dəstələrdən biri evə girib səkkiz qadın və uşağı güllələmişdir. 

Başqa dəstə Fars küçəsində Bala Əhməd Muxtarovun evinə girərək doqquz 

müsəlmanı küçəyə çıxarmış və kilsə meydanında güllələmişlər, meyitlərin ikisini 

"Dağıstan" mehmanxanasının alovu içinə atmışlar... 

Beləliklə, üç günün - 18-21 mart (30 mart-1 aprel) - qətl və qarətlərindən 

sonra, Fövqəladə İstintaq Komissiyasının ümumiləşdirdiyı hesabatına görə, Bakıda 

"əksinqilabçı" adı ilə 12 min nəfər azərbaycanlı əhalisi qətlə yetirilmişdi. Menşevik 

qəzeti "Naş qolos" mart qırğınından sonra şəhərdəki vəziyyəti belə təsvir edirdi: "Нər 

yerdə meyitlər qıc olmuş, eybəcər hala salınmışdır. Təzə Pir məscidinin yanında ağır 

mənzərə var. Məscid atəşdən zərər çəkmişdir. Ziyarətgahın təhqiri geniş kütlələrin 

qəlbini ağrıdır, meyitlər onları daha çox həyəcanlandırır... Nifrət və təhqir zəhərinin 

necə dərinliyə işlədiyi hiss olunur. Bu düşmənçiliyi aradan qaldırmaq, bu nifrətin 
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qəzəbli intiqam hissinə çevrilməsinin qarşısını almaq üçün çox iş görmək lazım 

gələcək". Martın 31-də müxtəlif bəhanələrlə danışıqları pozan İnqilabi Müdafiə 

Komitəsi aprelin 1-də artıq məsələnin həll edilmədiyini görüb yenidən ultimatum 

verərək bildirdi ki, İMK-nın tələbləri gündüz saat 3-ə kimi qəbul edilməsə, müharibə 

davam etdiriləcək.  

Saat 4-də azərbaycanlı partiya və cəmiyyətlərin nümayəndələri A.Aşurov, 

Ə.M.Topçubaşov, Molla Hacı Mir Möhsün, Hacı Hüseyn Tağıyev, Əbdül Kazımzadə 

danışıqlar aparmaq üçün "Astoriya" mehmanxanasına getdilər. Bir saat sonra 

P.Caparidzenin açdığı "sülh konfransı"nda Fioletov, Dudin, Suxartsev, Erməni Milli 

Şurası tərəfindən L. Atabəyov, Тег-Mikaelyan və İranın Bakıdakı konsulu Həbibulla 

xan iştirak edirdi.  

Həmin iclasa sədrlik edən Caparidzenin elan etdiyi ultimatum bütövlükdə 

“Müsavat” partiyasına qarşı yönəlmişdi. Ə.Kazımzadə baş vermiş hadisələrə görə 

"Müsavat"ın ittiham edilməsinə öz etirazını bildirdi və qeyd etdi ki, törədilən faciə 

üçün "sovet qoşunları" və daşnak hərbi hissələri məsuliyyət daşıyır. Axşam saat 9-

dək uzanan mübahisələrdən sonra İMK-nın ultimatumu qəbul edildi. Ultimatumda 

göstərilirdi: "1. Bakı fəhlə, əsgər və matros deputatları Sovetinin hakimiyyəti qəbul 

edilir; 2. Əksinqilabi "Dikaya diviziya" (Qafqaz yerlilər korpusu) Bakı və onun 

rayonlarından çıxarılır, yerdə qalan başqa müsəlman əsgəri hissələri, habelə erməni 

milli qoşun hissələri ya Bakıdan çıxarılır, ya da tamamilə fəhlə, əsgər və matros 

deputatları Sovetinə tabe edilir, əhalinin bütün silahlanma işi Sovetinin nəzarətinə 

keçirilir; 3. Bakıdan Tiflisə və Petrovska dəmir yolunun açılması üçün təcili tədbirlər 

görülür". 

Atəşkəs haqqında saziş bağlanmasına baxmayaraq, erməni və sovet hərbi 

dəstələri" hücumları aprel ayının 2-si axşamına qədər davam etdirdilər, hətta tüstüsü 

ərşə qalxan "İsmailiyyə"dəki yanğını söndürməyə gələn müsəlman əhalisini yenidən 

atəşə tutdular. Şəhərin sağ qalan azərbaycanlı əhalisi kütləvi surətdə şəhəri tərk 

etməyə başladılar.  

Aprelin 2-də Caparidze Şaumyana yazırdı ki, Daşkənddən və Şimaldan bizə 

kömək gəlir, artıq indi müsəlmanları sakitləşdirmək üçün onlara muxtariyyət vəd 

etmək olar. Üç gündən artıq davam edən faciəli hadisələrə inqilabi don geyindirmək 

üçün M.Əzizboyov şəhərin onsuz da boş qalmış müsəlman hissəsinə komissar təyin 

edildi. O, müsəlman əhalisinin şəhərdən çıxmasını və yerdəyişməsini qadağan etsə 

də, bunun elə bir əhəmiyyəti olmadı. Yerli dinc əhalinin qırğınından və özünümüdafiə 

dəstələrinin ağır məğlubiyyətindən sonra imzalanmış saziş haqqında Bakı Sovetinin 

yığıncağına məlumat verən İ.Suxartsev riyakarcasına sevinc içərisində elan etdi ki, 

"Müsavat" firqəsi darmadağın edildi və Türkiyənin Bakı cəbhəsi alındı...". Əslində 

Mart qətliamından sonra 1918-ci ilin sentyabrına qədər müxtəlif koalisiyalarda olan 

ermənilər Bakıda tüğyan edirdilər, imkansızlıq ucbatından şəhəri tərk edə bilməyən 

və ətraf kəndlərdə yaşayan əhalini əzabla qırır, işgəncələr verirdilər. Bakıda 

törədilən türk-müsəlman soyqırımının saxtalaşdırılmasına, ona "vətəndaş 

müharibəsi" donu geydirilməsinə, qətl edilənlərin sayının azaldılmasına ilk cəhdi bu 

hadisələrin təşkilatçısı S.Şaumyan etmişdir. O, aprel ayının 13-də Moskvaya - XKS-

yə göndərdiyi hesabatda utanmadan həyasızcasına yazırdı: "Üç gün - 30, 31 mart 



 28 

və 1 apreldə Bakı şəhərində şiddətli vuruşma olmuşdur. Bir tərəfdən Sovet Qırmızı 

Qvardiyası, bizim təşkil etdiyimiz Beynəlmiləl Qızıl Ordu, Qırmızı Donanma və 

erməni milli hissələri, о biri tərəfdən "Müsavat" partiyasının başçılıq etdiyi... 

müsəlman "Vəhşi diviziya"sı və silahlı müsəlman quldur dəstələr vuruşdular. Bizə 

aviasiya məktəbinin hidroaeroplanları da kömək etdi... Biz döyüşlərdə parlaq 

nəticələr əldə etmişik. Düşmən tamamilə darmadağın edilmişdir... Hər iki tərəfdən 

öldürülən üç mindən artıqdır... Onlar Bakıda üstün gəlsəydilər, şəhəri Azərbaycanın 

paytaxtı elan edər, bütün qeyri-müsəlman ünsürlər tərk-silah edilib qırılardı" 

Danılmaz tarixi fakt kimi məlumdur ki, Azərbaycan-müsəlman soyqırımı 

təkcə Bakı ilə məhdudlaşmadı. Bakıda törədilmiş cinayətlər aprel ayının ilk 

günlərindən etibarən eynilə Şamaxı, Quba. Xaçmazda törədildi. Azərbaycanın 

qəzalarına "sovet qoşunları‖ adı altında göndərilən cinayətkar dəstələrə quldur 

erməni "hərbçiləri" T.Əmiryan, H.Amazasp rəhbərlik edirdilər. Daşnak cəlladlarından 

ən ağır ziyan çəkən Şamaxı qəzası oldu.  

1918-ci ilin mart qanlı hadisələrindən sonra Şamaxı şəhəri uzun müddət 

özünə gələ bilmədi. Həmin hadisələr ərəfəsində 15 min əhalisinin 80 faizdən çoxu 

azərbaycanlılar olan Şamaxıda 1921-ci ildə cəmisi 1700 nəfər yaşayırdı.  

Quba qəzasında qırğın törədən quldur cəza dəstəsinə S.Şaumyanın xüsusi 

səlahiyyətlər verdiyi Hamazasp rəhbərlik edirdi. Aprel ayında qəzanın 122 

müsəlman kəndi dağıdılmış, yüzlərlə azərbaycanlı və dağlı, о cümlədən ləzgi məhv 

edilmişdi.  

Göyçay, Kürdəmir, Salyan və Lənkəran bölgələrinin əhalisi də erməni cəza 

dəstələrindən ciddi ziyan çəkmişdi. 

Bakı hadisələri ilə əlaqədar olaraq, müsəlman fraksiyası Cənubi Qafqaz 

Seymindən Bakıya müsəlman əhalisini müdafiə etmək üçün qoşun göndərməyi tələb 

etdi. 1918-ci il aprelin 3-də Cənubi Qafqaz Seyminin Bakı hadisələrinə həsr olunmuş 

iclasında Fətəli Xan Xoyski bildirdi ki, "...müsəlman əhalini müdafiə etmək üçün 

tədbirlər görülməsə, müsəlman nazirlər hökumətin tərkibindən çıxacaqlar". 

1918-ci il aprelin 22-də müsəlman fraksiyasının təzyiqi altında Cənubi 

Qafqaz Seyminin geniş iclası keçirildi və müstəqil, demokratik, federativ Cənubi 

Qafqaz Respublikasının elan olunması haqqında qətnamə qəbul edildi. Aprelin 20-

də Bakı hadisələri ilə bağlı məsələnin müzakirəsi zamanı yaranmış hökumət 

böhranının bir nəticəsi də bu oldu ki, Y.Gegeçkorinin başçılıq etdiyi Cənubi Qafqaz 

hökuməti istefa verdi. Cənubi Qafqaz Seymi həmin gün aşağıdakı tərkibdə yeni 

Cənubi Qafqaz hökumətini təsdiq etdi: 1. A.Çxenkeli - baş nazir və xarici işlər naziri; 

2. N.Ramişvili - daxili işlər naziri; 3. A.Xatisyan -maliyyə naziri; 4. X.Məlik- aslanov - 

yollar naziri; 5. Fətəli - Xan Xoyski ədliyyə naziri; 6. Q. Georqadze - hərbi nazir; 7. 

N.Xomeriki –kənd təsərrüfatı naziri; 8. N.Yusifbəyli - maarif naziri; 9. M.H.Hacınski 

ticarət naziri; 10. A.Saakyan - ərzaq naziri; 11. R.Kazaçnuni -ictimai məişət xidməti 

naziri; 12. A.Erzikyan - əmək naziri və 13. İ.Heydərov - dövlət nəzarət naziri. 

Hələ 1918-ci il aprelin əvvəllərində Cənubi Qafqaz Seyminin knyaz 

Maqalovun komandanlığı altında 2 min nəfərdən çox əsgəri olan qoşunu Bakıya 

doğru hərəkət etmiş, Nəcməddin Qotsinskinin dağlılardan ibarət dəstələri isə 

Dağıstandan Bakı istiqamətində hücuma başlamışdı. Knyaz Maqalovun qüvvələri 
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Hacıqabul stansiyasına, Qotsinskinin qoşunu isə Bakının 10 kilometrliyindəki 

Xırdalan kəndinə çatmışdı. 

1918-ci il aprelin 10-da Qotsinskinin dəstəsi Bakı Sovetinin qoşunları 

tərəfindən məğlub edildi, Maqalov isə aprelin 20-də Kürdəmirə tərəf geri çəkildi. 

1918-ci il aprelin 20-də Cənubi Qafqaz Seymi sədrinin müavini 

S.O.Tiqranyan və Seymin üzvü İ.Heydərov Cənubi Qafqaz Seyminin adından Bakı 

Soveti ilə danışıqlar aparmaq üçün Bakıya yola düşdülər. Bakıya çatandan dərhal 

sonra İ.Heydərov bolşeviklər tərəfindən həbs edildi. Bununla əlaqədar olaraq, 

Cənubi Qafqaz Seyminin üzvü Camo Hacınski İ. Heydərovun azad edilməsi üçün 

təcili tədbirlər görməyi təklif etdi. 

S.Şaumyanla sövdələşməyə girib, separat danışıqlar aparmış S.O.Tiqranyan 

isə Bakıdan yalnız 1918-ci il mayın 3-də qayıtdı. O, Seymdəki çıxışında hökumətdən 

Bakıdakı hakimiyyətə qarşı yönəldilmiş hərbi əməliyyatları dayandırmağı və 

iğtişaşların dinc yolla həll edilməsi üçün tədbirlər görməyi tələb etdi. 

Bundan sonra "Bakı məsələsi"ni Cənubi Qafqaz Seyminin gücü ilə həll 

etmək cəhdlərinin əbəs olduğunu görən Azərbaycan fraksiyası yeganə çıxış yolunu 

Osmanlı qoşunlarının çağırılmasında gördü. 

Cənubi Qafqazda müstəqil respublika yarandığının elan olunması və Türkiyə 

qoşunlarının sürətlə cəbhə boyu irəliləməsi ilə əlaqədar olaraq, A.İ.Çxenkelinin 

başçılıq etdiyi Cənubi Qafqaz Respublikası hökuməti Trabzon sülh danışıqlarına 

yenidən başlamaq üçün Türkiyə hökumətinə müraciət etdi. Trabzonda danışıqların 

yenidən başlanması ərəfəsində siyasi vəziyyət son dərəcə mürəkkəb idi.  

Cənubi Qafqazda vəziyyət getdikcə pisləşirdi, çünki müstəqilliyini elan 

etməsindən sonra Cənubi Qafqaz Federativ Respublikasının nə daxili, nə də xarici 

siyasətində ciddi bir dəyişiklik baş verməmişdi. Siyasi partiyaların nümayəndələri 

Cənubi Qafqaz Seymində ümumi dil tapa bilmirdilər, onların ümumi fəaliyyət 

proqramı yox idi və fraksiyaların hər biri isə öz siyasi xəttini həyata keçirməyə 

çalışırdı.  

1918-ci il mayın 11-də Batumda Cənubi Qafqaz və Türkiyə arasında 

nümayəndə heyətləri səviyyəsində danışıqlar davam etdirildi. Cənubi Qafqaz 

hökumətinin sədri və xarici işlər naziri A.Çxenkelinin başçılıq etdiyi heyətin 

danışıqlarında Azərbaycanı M.Ə. Rəsulzadə və M.H. Hacınski təmsil edirdilər. 

Türkiyə tərəfin təmsilçilərinə xarici işlər naziri Xəlil paşa, Qafqaz cəbhəsi komandanı 

Vehib paşa və hərbi nazir Ənvər paşa başçılıq edirdilər,  

Batum konfransında müşahidəçi sifətində general Otto fon Lossovun 

başçılığı ilə Almaniya nümayəndəliyi də iştirak edirdi. Lossov Batumda gürcü 

nümayəndələri ilə gizli görüşlər keçirərək, onlara hərbi və iqtisadi yardım 

göstəriləcəyini vəd etmişdi. 

Batum konfransında Cənubi Qafqaz Seyminin nümayəndə heyəti Türkiyənin 

Qars, Ərdəhan və Batum əyalətləri haqqında tələblərini tamamilə tanıdı və bununla 

da Brest-Litovsk müqaviləsinin müddəasını təsdiq etdi. 

Batum konfransının gedişində general fon Kressin komandanlığı ilə 3 min 

nəfərlik alman qoşunu Gürcüstanın Poti limanına çıxarıldı. Onlar yalnız Gürcüstanı 

tutmaq, Azərbaycan və Ermənistanı isə Türkiyəyə saxlamaq niyyətində idilər. Eyni 
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vaxtda hücumu müvəffəqiyyətlə davam etdirən Türkiyə qoşunları 1918-ci il mayın 

17-də Gümrünü (Aleksandropolu) ələ keçirdilər və Culfa istiqamətinə çıxdılar. 

Almaniya və Türkiyə tərəfindən aparılan hərbi əməliyyatlar nəticəsində Batum 

konfransında gürcülər, azərbaycanlılar və ermənilər Türkiyə ilə ayrı-ayrılıqda 

danışıqlar aparmağa başladılar.  

Digər tərəfdən, Batum konfransında Almaniya nümayəndələri ilə separat 

danışıqların gedişində və general Fon Kressin təzyiqi nəticəsində Seymin gürcü 

fraksiyası Gürcüstanın Federativ Cənubi Qafqaz Respublikası tərkibindən çıxmasını 

və öz müstəqilliyini elan etməsini qərara aldı. Bununla əlaqədar olaraq, 1918-ci il 

mayın 25-də Cənubi Qafqaz Seyminin müsəlman fraksiyasının iclası keçirildi. 

İclasda Cənubi Qafqazda siyasi vəziyyətin dəyişilməsi ilə əlaqədar olaraq oxunmuş 

rəsmi bəyanatda deyilirdi ki, Cənubi Qafqaz Seyminin gürcü fraksiyası, gürcü sülh 

nümayəndə heyəti üzvləri Batumda gizli danışıqlar aparır, ayrılmağa və Gürcüstanın 

müstəqilliyini elan etməyə hazırlaşırlar 

1918-ci il mayın 26-da Cənubi Qafqaz Seyminin son iclası oldu. Gürcü 

fraksiyası Cənubi Qafqaz Respublikasının dağılmasının bütün günahını müsəlman 

fraksiyasının üstünə yıxdı. Onların fikrincə, müsəlman fraksiyası türkpərəst mövqe 

tutduğu üçün elə vəziyyət yaranmışdır ki, gürcülər onlarla artıq əməkdaşlıq edə 

bilməz. 

Beləliklə, hakim qüvvələrin təzyiqi altında yaradılmış Cənubi Qafqaz 

Respublikası daxili ziddiyyətlərin kəskinləşməsi nəticəsində dağıldı. 

Bakı XKS-nin antiazərbaycan siyasəti. Mart hadisələrindən sonra Bakı 

şəhərində və onun neft-mədən rayonunda Bakı Sovetinin hakimiyyəti gücləndi. Aprel 

ayı ərzində Azərbaycanın şərq qəzalarında - aprelin 14-də Lənkəranda, aprelin 21-

də Salyanda, aprelin 23-də Qubada və s. Sovet hakimiyyətinin yaradılması prosesi 

gedirdi. Bu regionu idarə etmək üçün ali icra hakimiyyəti orqanı Bakı Xalq 

Komissarları Soveti yaradılması tələb olunurdu. Onun yaradılması ətrafında Bakı 

Sovetində kəskin mübarizə başlandı.  

1918-ci il aprelin əvvəllərində o dövrdə Bakıda fəaliyyət göstərən bütün 

partiya komitələri nümayəndələrinin daxil olduğu 308 nəfərdən ibarət Bakı Fəhlə, 

Əsgər və Matros Deputatları Sovetinin köhnə tərkibi hələ qalırdı. Sovetin belə 

çoxpartiyalı tərkibi bolşevikləri qane etmirdi. Onlar yalnız sol eserlərlə koalisiyaya 

üstünlük verirdilər. Doğrudur, əvvəlcə başda P. Caparidze olmaqla bolşeviklərin sağ 

qanadı sağ eserlər və daşnaklara 1-2 komissar vəzifəsi verməklə onları hökumətin 

tərkibinə daxil etməyi tələb edirdi. Lakin S. Şaumyan və tərəfdarları yalnız sol 

eserlərə və "beynəlmiləlçi" daşnaklara üstünlük verdilər və bununla da sağ 

partiyaların hökumətdə təmsil olunması təklifi rədd edildi. Lakin bolşeviklər bu 

partiyaları, xüsusən daşnakları siyasi həyatdan tam təcrid etmədilər. Məsələn, 

əksinqilabın əsas mənbələrindən biri kimi Erməni Milli Şurasını ləğv etmək haqqında 

müxtəlif partiyaların bolşeviklərə müraciəti cavabsız qaldı. Bununla yanaşı, Xalq 

Komissarları Soveti digər ictimai və siyasi strukturlara münasibətdə daha çox 

qətiyyət göstərirdi. Bolşeviklərin fikrincə, mart hadisələri zamanı qorxaqlıq göstərmiş 

Bakı hərbi donanmasının MK-sı yenidən seçildi.  
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Növbəti hücuma keçən bolşeviklər "Baku", "Kaspi", "Bakinets", "Naş qolos" 

və s. qəzetləri bağladılar, Bakı qradonaçalnikliyini ləğv etdilər, şəhərin komendantı 

vəzifəsinə daşnak B. Avakyanı oturtdular. Şəhər Dumasının buraxılması, onun 

funksiyalarının xüsusi şəhər təsərrüfatı şöbəsinə verilməsi də demokratik təsisatlara 

yönəlmiş həmin bolşevik hücumunun təzahürü idi. Fəhlə-kəndli milisi təşkil olunurdu. 

Ləğv olunmuş köhnə məhkəmə aparatı əvəzində "xalq məhkəmələri" fəaliyyət 

göstərməyə başladı. 1918-ci ilin yayında bolşeviklərin demokratik orqanlara qarşı 

mübarizəsi çox uğurlu oldu, belə ki, bolşevik ideologiyasına yad olan bütün siyasi 

strukturlar ləğv edildi. Beləliklə, hakimiyyət uğrunda yarımillik mübarizə başa çatdı 

və demokratik təşkilatların xarabalıqları üzərində Bakı XKS yaradıldı. 

1918-ci il mayın 1-də Bakı XKS gələcək funksiyaları və fəaliyyət proqramını 

müəyyən edən deklarasiyasını dərc etdi. Deklarasiyada qeyd edilirdi ki, Bakı XKS 

RSFSR XKS-nin bütün dekret ve sərəncamlarını həyata keçirməyə başlamış 

Ümumrusiya mərkəzi hökuməti ilə sıx əlaqədə fəaliyyət göstərəcək.  

Beləliklə, Bakı Xalq Komissarları Soveti əslində Sovet Rusiyası hökumətinin 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yerli orqanına çevrildi və bilavasitə Moskvaya tabe 

oldu. Buna görə də onun hər hansı sosial-iqtisadi dəyişiklik keçirmək cəhdi 

Rusiyanın mənafelərinə cavab verməli idi.  

"Bankların milliləşdirilməsi haqqında" Dekret Bakıda komissarların həyata 

keçirdiyi ilk dekretlərdən biri sayılsa da, əslində heç bir milliləşdirmə həyata 

keçirilməmişdi. Yalnız bankların bolşeviklər tərəfindən rekvizisiya edilməsindən 

söhbət gedə bilərdi. Məsələn, 1918-ci il aprelin 29-da Bakı Xalq Komissarları Soveti 

A.Mikoyana orada olan pul və zinət şeylərini ələ keçirmək üçün Rusiya Xarici Ticarət 

Bankını tutmaq tapşırığı vermişdi. Bundan əlavə, Rusiya Dövlət Bankı şöbəsinin pul 

vəsaiti Moskvaya aparılmışdı.  

"Azərbaycan neft sənayesinin milliləşdirilməsi haqqında" 1918-ci il 2 aprel 

tarixli dekretin Azərbaycan iqtisadiyyatına vurduğu ziyanı da xüsusi qeyd etmək 

lazımdır. Bu dekretin qəbul edilməsi onunla əlaqədar idi ki, vətəndaş müharibəsi və 

iqtisadi blokada şəraitində Sovet Rusiyasının neftə xüsusi ehtiyacı var idi və buna 

görə də Bakını hər vasitə ilə öz əlində saxlamağa çalışırdı. RSFSR hökuməti, 

şəxsən Lenin Bakı XKS-dən neft təchizatını təmin etməyi tələb edirdi. Məsələn, 

mayın 28-də Bakıda V.İ.Lenindən "ilk növbədə, şübhəsiz, neft hasilatını təmin 

etmək" haqqında teleqram alınmışdı. V.İ.Lenin iyunun 5-də S.Şaumyana "nefti ilk 

sıraya qoymaq" tapşırığını 152, iki gün sonra göndərdiyi teleqramda isə yenə 

"tezliklə Bakıdan neft göndərilməsi üçün tədbirlər görün" göstərişini vermişdi.  

Dekretin belə tələsik həyata keçirilməsində yeganə məqsəd Bakıdan 

mümkün qədər çox neft daşınmasına nail olmaqdan ibarət idi. Ümumiyyətlə, 408 

neft istehsalı müəssisəsi milliləşdirmə adı ilə zəbt edilmiş və onlar Bakı Xalq 

Komissarları Sovetinin orqanı olan Xalq Təsərrüfatı Şurasının ixtiyarına keçirilmişdi. 

Bakı neft sənayeçiləri və beynəlxalq maliyyə inhisarları bu dekretin həyata 

keçirilməsinə inadla müqavimət göstərirdilər. Böyük Britaniya və Fransa 

hökumətlərinin təşəbbüsü ilə İspaniya, Hollandiya, Norveç, Danimarka, İsveçrə və 

İranın Moskvadakı diplomatik nümayəndələri neft sənayesinin milliləşdirilməsinə 
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qarşı etiraz etdilər, lakin onların etirazı―RSFSR hökumətinin daxili işlərinə 

qarışmaq" kimi səciyyələndirilərək rədd edildi.  

"Xəzər ticarət donanmasının milliləşdirilməsi haqqında" dekret də neft 

sənayesinin milliləşdirilməsi siyasətinin tərkib hissəsi idi. 1918-ci ilin aprelin 5-də 

gəmi sahiblərinin etirazlarına baxmayaraq, bu tədbir də zorakılıqla həyata 

keçirilməyə başladı. Bütövlükdə 1918-ci ilin aprel-iyul ayları ərzində Bakı Xalq 

Komissarları Sovetinin zorakı tədbirləri nəticəsində Bakıdan Sovet Rusiyasına 1,3 

milyon tona yaxın neft və neft məhsulları daşındı. 

İqtisadi proqramın həyata keçirilməsində yaranmış ərzaq böhranı ilə üzləşən 

yeni hökumət ərzaq məsələsinə ciddi diqqət verməyə məcbur oldu. Əsas ərzaq 

orqanlarına menşeviklər və eserlər nəzarət edirdilər. Ərzaq məsələsinin həlli 

bilavasitə kənddəki vəziyyətdən, yəni kəndlinin kənd təsərrüfatı məhsullarının əsas 

istehsalçısının kimin tərəfində olmasından asılı idi. Süni surətdə yaradılmış qəza 

kəndli sovetlərinin çoxsaylılığı haqqında məlumatlar nə kəndlilərin yeni hakimiyyəti 

müdafiə etməsi demək idi, nə də ərzaq probleminin yaxşılaşdırılması. 1918-ci ilin 

may-iyun aylarında kəndli qurultayları keçirmək kampaniyası bu işə müvəffəqiyyət 

gətirmədi. Bəzi yerlərdə kənd əhalisi şəhərə yardım etmək zərurətinə inandılarsa da, 

ərzaq təchizatını durğunluq vəziyyətindən çıxarmaq mümkün olmadı. Bundan əlavə, 

Bakı Kommunasının tarixi bolşeviklərin və onların müttəfiqlərinin Azərbaycan 

kəndlilərini öz tərəflərinə çəkmək üçün göstərdikləri bütün səylərin tam iflasa 

uğradığını göstərir.  

Fəhlələrin vəziyyəti də Kommunanın xeyrinə deyildi. Faktlar göstərir ki, artıq 

1918-ci il aprelin 18-də Qaraşəhərdə ixtisaslı fəhlələr arasında izahat işlərini 

gücləndirmək lazım gəlirdi. Sonrakı həftələr çoxminli fəhlə mitinqləri ilə müşayiət 

olunurdu. 

Fəhlələrin irəli sürdükləri tələblər kifayət qədər sərt idi: Sovetin yenidən 

seçilməsi, koalision hökumətin yaradılması, ərzaq məsələsinin tezliklə həll edilməsi, 

dərin böhranın aradan qaldırılması. Tələblərin yerinə yetirilmədiyi halda fəhlələr son 

tədbir kimi sabotajla və hətta Bakıdan çıxıb getməklə hökuməti hədələyirdilər. 

Söhbət ixtisaslı fəhlələrdən getdiyinə görə onların şəhəri tərk etməsi neftin 

çıxarılması və daşınması işini dayandıra bilərdi, bu da, öz növbəsində, sovet 

Rusiyasının iqtisadiyyatı üçün ciddi təhlükə yaradırdı. Bununla əlaqədar olaraq, 

S.Şaumyan hətta dekret verdi. Dekretə görə, şəhəri tərk etməyin zəruriliyi barədə 

tibbi arayış təqdim edənlərdən başqa bütün adamlara şəhərdən çıxmaq qadağan 

olunurdu. Fəhlə müxalifətini mövcud hakimiyyətə qarşı çıxış edən müxtəlif həmkarlar 

ittifaqlarının üzvləri müdafiə edirdilər. Sovet hakimiyyətinə müqavimət göstərən ən 

inadlı əhali qrupu müəllimlərin həmkarlar ittifaqları oldu. 1918-ci ilin may ayında Bakı 

Sovetinin iclasında çıxış edən Maarif komissarı N.Kolesnikova müəllimlərin 

həmkarlar ittifaqının onun bəyanatına cavab verməməsindən, onların yeni 

hakimiyyətlə əməkdaşlığa hazır olmamasından şikayətlənirdi. N.Kolesnikovanın 

müəllimlər kollektivi ilə görüşmək cəhdini müəllimlər sabotajla və komissarın 

çağırdığı yığıncağı pozmaqla qarşıladılar.  

Beləliklə, yeni hökumətin siyasəti təkcə liberal ünsürləri və orta təbəqəni 

deyil, həmçinin digər sosialist partiyalarını və onların arxasınca gedən fəhlələri 
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ondan uzaqlaşdırdı. Şəhərin müsəlman əhalisi isə yeni hakimiyyətdən üz döndərdi. 

Bakıda, Azərbaycanda vəziyyət bolşeviklərin xeyrinə olmayan istiqamətdə dəyişdi və 

Bakı Kommunasının süqutu ilə nəticələndi. 

 

Sual 5. 1917-1920-ci illərdə Cənubi Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatı. 

İranın dünya müharibəsində özünü bitərəf elan etməsinə baxmayaraq Cənubi 
Azərbaycanın ərazisi Antanta ilə almanların hərbi əməliyyatları meydanına 
çevrilmişdi. Bu isə əhalinin vəziyyətini son dərəcə ağırlaşdırmış, ölkədə qiymətlər 
bahalaşmış, aclıq və yoluxucu xəstəliklər yayılmışdı. 1917-ci il fevral burjua 
demokratik inqilabının qələbə çalması və Rusiyada çarizmin devrilməsi xəbəri 
Cənubi Azərbaycanda da milli azadlıq və demokratik hərəkatın canlanmasına səbəb 
oldu. 

Əhalinin hərəkatına İran Demokrat Partiyasının Azərbaycan əyalət komitəsi 
istiqamət verirdi. Komitəyə 1905-1911-ci illər İran məşrutə hərəkatında fəal iştirak 
etmiş və mətinləşmiş Şeyx Məhəmməd Xiyabani başçılıq edirdi. 

Rusiyada fevral inqilabının qələbəsi xəbərindən sonra İDP-nin AƏK açıq işə 
keçdi. Aprelin 7-də Təbrizin Topxana meydanında Konstitusiyanın elan olunmasının 
10 illiyi ilə əlaqədar təntənəli mitinq keçirildi. Tədricən əyalətlərdəki təşkilatlar 
formalaşmağa başladı. Belə ki, Sərab, Ərdəbil, Zəncan, Urmiyada partiya komitələri 
fəaliyyət göstərirdi. 

Aprelin 9-dan «Təcəddüd» adlı qəzet AƏK-nin mətbuat orqanı kimi nəşr 
olunmağa başladı. Fars dilində çıxan bu qəzet Tehrana və digər İran şəhərlərinə 
göndərilirdi. Təşkilatın sosial bazası əsasən orta və xırda burjuaziyanın, ziyalı və 
aşağı ruhani nümayəndələrindən ibarət idi. Əsas məqsəd və vəzifələr isə xarici 
işğalçıların ölkədən qovulması Cənubi Azərbaycana muxtariyyət verilməsi idi. 
Hərəkatın başlanğıcı üçün «azad İran», «bütün xalqların qardaşlığı» kimi çağırışlar, 
həmçinin İrandakı rus ordusunun sıralarında olan sosial demokratların bilavasitə 
təsirilə irəli sürülən «Yaşasın sosializm», «Bütün xalqların zəhmətkeşləri birləşin» 
kimi solçu şüarlar idi. 

Cənubda mübarizə əhval-ruhiyyəsi artdıqca Təbriz, Urmiya və Ərdəbildə 
dövlət məmurlarının özbaşınalığına qarşı həyəcan və çıxışlar baş verirdi. 1917-ci il 
iyunun 17-də Təbrizdə başlanan çıxışlar vali Sərdar Rəşidə qarşı çevrilmişdi. Tehran 
onun istefasına razılıq verdikdən sonra xalqın intiqamından qorxan vali Ala Qapıda 
gizləndi və iyunun 21-də gecə Təbrizi tərk etdi. Üç gündən sonra yeni vali 
Şərifuddövlə təyin olundu. 

Urmiyada da xalq mahalın baş hakimi Etimadüddövlənin özbaşınalığı əleyhinə 
çıxdı. O, həbs olunaraq ölüm cəzasına məhkum edildi. 1917-ci il avqustun 24-də 
Təbrizdə əyalət komitəsinin konfransı açıldı. Konfransda Təbrizdən və Azərbaycanın 
müxtəlif vilayətlərindən 490 nümayəndə iştirak edirdi. Konfrans ADP-nı müstəqil elan 
etdi. Xiyabani başda olmaqla MK-ni seçdi.  

       Konfrans partiyanın qarşıda duran vəzifələrini müəyyən etdi. Təşkilatın 
təkamül yolunu seçməsi vurğulandı və yeni şəraitlə bağlı hərəkət xətti təsdiqləndi. 

Əncümənlərə olan böyük ehtiyacı nəzərə alan konfrans yaxın zamanda əyalət 
və məhəlli əncümənlərinə seçkilərin başqa siyasi qruplarla birləşmədən 
keçirilməsinin zəruriliyini MK-nin nəzərinə çatdırdı. Partiyanın yeni təşkilatları 
yaranırdı. Onlardan biri də Bakı təşkilatı idi. Bu təşkilatın 1918-ci ilin yanvarından 
«Azərbaycan» adlı siyasi ictimai qəzeti də çıxırdı. 

Bu dövrdə Azərbaycanda əsas siyasi partiya olan ADP «İctimaiyyənin 
Amiyyun Mücahid»in Təbriz təşkilatının keçmiş üzvləri əlaqə saxlayırdılar. Halbuki 
mərkəzi Tiflisdə yerləşən «Mütərəqqi İranlılar» partiyasının Cənubi Azərbaycandakı 
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şöbələri «Nüsrət», «Əhrar» və s. birləşərək özlərini ADP-ə qarşı qoyurdular. 
Beləliklə, fevral inqilabından sonra Cənubdakı siyasi canlanma sonrakı daha mühüm 
hadisələr üçün hazırlıq oldu. 

1917-ci ilin noyabr və dekabr aylarında Təbriz, Ərdəbil, Xoy, Urmiya, Sərab, 
Zəncan və s. şəhərlərdə keçirilən izdihamlı mitinqlərdə əhali ingilis imperialistlərinin 
əlində oyuncağa çevrilmiş Vüsüqqüddövlə kabinəsinin istefasını tələb edirdi. 

1917-ci il noyabrın 28-i və dekabrın 3-də Təbrizdə 2 mitinq xüsusilə izdihamlı 
idi. Cənubi Azərbaycanı və İranın başqa yerlərini bürüyən çıxışlar nəticəsində 
Vüsüqqüddövlə və onun əlaltıları 1917-ci ilin sonunda istefa verməyə məcbur 
oldular. 

Oktyabr çevrilişindən sonra rus qoşunları İrandan çıxarıldı. İngilis hökuməti isə 
1918-i ilin yanvarında general Denstervilin xüsusi hərbi dəstəsini İrana göndərdi. Bu 
dəstə Ənzəli və Rəşti, sonra isə Bakını işğal etməli idi. Cənuba isə başqa dəstələr 
göndərildi. Onlar Zəncan və Miyanəni işğal etdilər. Xoy və Urmiyada ingilis zabitlərini 
komandanlığı altında polis və qoşun dəstələri yerləşdirildi. İngilispərəst 
Vüsüqqüddövlə yenidən hakimiyyətə gətirildi. 

Şimalda erməni daşnak hissələrinin bolşeviklərin himayəsi ilə həyata 
keçirdikləri soyqırımı cənubda da ingilis-fransız-rus zabitlərinin təhrikilə erməni-aysor 
və kürdlər tərəfindən törədilirdi. 1918-ci ilin əvvəllərində türk hərbi hissələrinin 
azərbaycanlılara qarşı törədilən erməni vəhşiliklərinin qarşısını almaq üçün Cənubi 
Qafqaza və Cənubi Aəzərbaycana daxil olması vəziyyəti dəyişdirdi. Türk qoşunları 
Maku xanlığını, Urmiya, Səlmas və Təbrizi tutdular. Lakin Osmanlı Türkiyəsinin 
dünya müharibəsində məğlub olması türk qoşununun həm Şimaldan, həm də 
Cənubdan çıxarılmasına səbəb oldu. Onların yerini ingilis qoşunu tutdu. 

1919-cu il avqustun 9-da Vüsüqqüddövlə hökuməti İranı siyasi və iqtisadi 
cəhətdən İngiltərədən tam asılı hala salan İngiltərə-İran sazişi imzaladı. Bu isə bütün 
İranda etiraz nümayişlərinə səbəb oldu. Hərəkatın kuliminasiya nöqtəsi Təbriz silahlı 
üsyanına doğru gedirdi. ADP artıq passiv mübarizə mövqeyindən uzaqlaşıb 
hökumətə qəti surətdə öz tələblərini bildirdi. 1920-ci ilin əvvəlində partiya silahlı 
üsyana hazırlıq haqqında qərar qəbul etdi. Bu zaman hökumət nümayişçilərə qarşı 
cəza tədbirləri həyata keçirirdi. 1920-ci il aprelin ilk günlərində ADP-in üzvlərindən 
də bir neçəsi polis tərəfindən həbs olunmuşdu. Belələiklə, aprelin 6-da ayağa 
qalxmış demokratlar silahlanaraq «Təcəddüd» qəzeti redaksiyasında toplandılar. 

1920-ci il aprelin 7-nə qovuşan gecə ADP rəhbərliyi silahlı üsyan planını 
hazırladı. Həmin gecə 1905-1911-ci illər inqilabı dövründə İranda, xüsusilə Təbrizdə 
gərgin fəaliyyət göstərmiş bir sıra partiyaların - «İctimaiyyun-Amiyyun», «Mücahid» 
partiyalarının və sonradan «Ədalət» partiyasının Təbriz təşkilatına üzv olmuş köhnə 
mücahidlərin bir dəstəsi və başqaları demokratlara qoşuldular. Onlar həm üsyanda, 
həm də üsyan rəhbərliyinin həyata keçirdiyi sonrakı tədbirlərdə, həmçinin üsyanın 
düşmənlərinə qarşı mübarizədə əldə silah iştirak etmişdilər.  

Polisin hədələrinə və təqibinə baxmayaraq aprelin 7-də demokratlar 50-60 
nəfərlik silahlı dəstə vasitəsilə bir gün əvvəl şəhər kələntərinə (polis idarəsi rəisinə) 
verdikləri tələbləri əmirmülkə bildirdilər və öz yoldaşlarının azad edilməsinə nail 
oldular.  

Xiyabaninin özünün dediyi kimi, səkkiz aylıq ciddi hazırlıqdan sonra həyata 
keçirilmiş bu üsyanın başlanması ilə Cənubi Azərbaycandakı milli-azadlıq hərəkatı 
yeni mərhələyə daxil oldu. Beləliklə, aprelin 7-də silahlı çıxışa keçməklə hərəkat 
silahlı üsyan xarakteri aldı.  

Üsyanın ilk günü Təbriz bazarı bağlandı, tacirlər, sənətkarlar və əhalinin digər 
nümayəndələri demokratların tələbləri ilə həmrəy olduqlarını bildirdilər. Polis və 



 35 

jandarm dəstələri üsyançılara qoşuldular. İran ordusunun Azərbaycandakı rəisi 
Sərdar İntizar Müzəffər Ələm də Xiyabaninin yanına gələrək rəsmən öz xidmətini 
təklif etdi.  

Müəllimlər üsyana qoşulduğundan məktəblərdə dərslər dayandırıldı.  
Üsyana rəhbərlik üçün İctimai İdarə Heyəti (İİH) təşkil olundu. ADP-nın fəal 

üzvlərindən (Mirzə Tağıxan Rəfət, Zeynalabdin Qiyami və b.) ibarət bu heyətə Şeyx 
Məhəmməd Xiyabani başçılıq edirdi. İİH-nin rəhbərliyi ilə üsyançılar iki gün 
müddətində demək olar ki, bütün dövlət idarələrini ələ keçirdilər. Aprelin 9-a gecə 
ikən Byullinq, onu müşayiət edən şəxslər və onunla birlikdə Təbrizə daxil olmuş polis 
dəstəsi şəhəri tərk etməyə məcbur oldular.  

Beləliklə, silahlı üsyan qan tökülmədən qələbə çaldı.  
Təbrizdə üsyan qalib gəldikdən və bütün şəhər üsyançıların əlinə keçdikdən 

sonra İİH əhaliyə fars və fransız dillərində bəyanatla müraciət etdi. Bəyanatda bütün 
Azərbaycan əyalətində ümumi asayiş yaratmaq, hökumət nümayəndələrinin 
konstitusiyaya zidd olan siyasətinə son qoymaq və konstitusiyanı sözdən işə 
keçirmək üsyanın əsas məqsədləri hesab olunurdu. Başqa sözlə, bəyanatda 
Azərbaycan demokratlarının qanun-qayda yaradılması, şəxsiyyət və xüsusi əmlak 
toxunulmazlığının təyin olunması, məhdud da olsa, bir sıra demokratik hüquqlar 
verilməsi və s. haqqında başlıca tələblərini özündə əks etdirən, lakin həyata 
keçirilmədiyi üçün praktiki əhəmiyyətini itirmiş konstitusiyasının bərpa olunması 
tələbi qarşıya qoyulurdu.  

Bəyannamədə əks olunmasa da, üsyanın əsas hədəflərindən biri İranda 
ağalıq edən ingilis imperialistləri, onların ölkədəki qəsbkarlıq siyasəti idi. Aprelin 7-də 
Xiyabaninin Təbriz əhalisi qarşısında söylədiyi sözlər də hərəkatın antiimperialist 
mahiyyətini göstərirdi. «Bu gün bütün dünya camaatına rəsmi bildiririk ki, biz 
Vüsüqüddövlə və ingilis talançı sazişini (1919-cu il sazişi) bağlamış hökumət 
əleyhinə üsyan etmişik və... Azərbaycanın adını Azadistana dəyişərək bu gündən bu 
adı rəsmi ad kimi elan edirik».  

Xiyabani 24 maydakı nitqində bütün idarələrdən rəsmi sənədlərdə əyalətin 
adının «Azadistan» yazılmasını, həmçinin Tehranla danışıqlarda dövlətin Azadistanı 
rəsmən tanımasını tələb etmişdi.  

Azərbaycan əyalətinin adının dəyişdirilməsi İranda və xaricdə müxtəlif rəylər 
doğurmuşdu. Bəzi İran müəllifləri hesab edirlər ki, Azərbaycan «Azadistan 
məmləkəti» adlandırılmış və bundan məqsəd əyaləti İrandan ayırmaq olmuşdu. 
Digər müəlliflər iddia edirlər ki, Azərbaycan əyalətinin adının dəyişdirilməsi onu 
Şimali Azərbaycandan fərqlənmək və bəzi yanlış fikirlərə əsas verməmək 
niyyətindən irəli gəlmişdi. 1920-ci ildə Təbrizə gəldiyi günün sabahı sentyabrın 8-də 
Xiyabani ilə görüşən Cəlil Məmmədquluzadə isə «Molla Nəsrəddin» jurnalı 
səhifələrində üsyan dövründəki Cənubi Azərbaycanı «Azərbaycan cumhuriyyəti» 
adlandırırdı. 

Qərb tarixçiləri Təbriz üsyanı, hərəkatın başçısı Xiyabanini separatçı 
adlandırmaqla yanaşı, üsyan rəhbərlərini Sovet Azərbaycanına qarşı qoymağa, 
Xiyabanini antisovetçi kimi göstərməyə çalışmış və «Azadistan» adının verilməsini 
məhz Azərbaycan SSR-nin yaranması ilə bağlamağa cəhd etmişlər.  

İİH öz fəaliyyətinə Tehrandan göndərilmiş dövlət məmurlarını və hərbi 
qulluqçuları Təbrizdən qovmaqla başladı. Valı müavini Əminülmülk, maliyyə işləri 
başçısı Tərcümanüddövlə, ədliyyə idarəsində çalışan məmurlar və başqaları 
Təbrizdən getməyə məcbur edildilər. Kənar edilmiş dövlət məmurlarının yerinə ADP-
nin tanınmış üzvlərindən təyin olundu. Cavanlar təşkilatı «Azadistan”» jurnalının 
nəşrinə başladı.  
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İran hökuməti üsyan xəbərini alan kimi Təbrizdə mərkəzi hökuməti təmsil 
edən dövlət məmurlarına göstəriş verdi ki, hərəkat üsyançılar tərəfindən tərksilah 
edilməyən kazak dəstələri vasitəsilə yatırılsın. İlk zərbəni şahzadə Eynüddövlə 
vasitəsilə həyata keçirmək planlaşdırıldı.  

Azərbaycan əyalətinə vali göndərilən və Təbrizə gəlməyə cəsarət etməyən 
Eynüddövlə Tehrandan verilən göstərişə əsasən Miyanadan çıxaraq Təbrizə tərəf 
hərəkət etdi. Eynüddövlə öz gəlişi haqqında yoldan Xiyabaniyə xəbər göndərdi, İİH 
ADP-nin mübariz üzvlərindən sayılan Mötəmedüttüccarı onunla danışığa göndərdi. 
Təbrizin yaxın kəndlərindən olan Hacıağadakı danışıqlar zamanı Mötəmedüttücar 
İİH-nin 8 maddədən ibarət tələblərini Eynüddövləyə təqdim etdi. Bu tələblərə görə 
şahzadə özü ilə Təbrizə heç bir silahlı qüvvə gətirməməli, Tehrandan göndərilmiş 
məmurlar kənar edilməli və onların yerinə İİH-nin təyin etdiyi (edəcəyi) şəxslər 
rəsmən tanınmalı, Tehrandan əyalət üçün pul vəsaiti ayrılmalı və Eynüddövlə 
gələcəkdə demokratların razılığı olmadan heç bir iş görməməli idi. Eynüddövlə 
zahirən bütün şərt və təəhhüdləri qəbul edərək aprelin 20-də Təbrizə daxil oldu. 
Üsyan rəhbərləri Eynüddövləni qarşılamasalar da, onun öz dəstəsi ilə birlikdə 
yerləşdiyi binanı - Ala Qapını nəzarət altında saxladılar.  

Eynüddövlə üsyanı yatırtmaq haqqında dərhal bir sıra tədbirlər görməyə 
başladı, ilk növbədə Tehrandan külli miqdarda pul tələb etdi. O, baŞ nazir 
Vüsuqüddövlənin gizli tapşırıqla Təbrizə göndərdiyi Hüseynağa Fişəngçinin 
vasitəsilə üsyana başlamaqla ADP-dən uzaqlaşmış Mirzə Əli Heyət, Soltanzadə, 
doktor Zeynalabdin xan, Əhməd Kəsrəvi və başqalarından ibarət «Tənqidiyyun» 
(Tənqidçilər) adlanan qrupun demokratlara qarşı qiyamını təşkil etməyə çalışdı. 
Adları çəkilən şəxslərə böyük miqdarda pul vəd edilmiş, həmçinin, bildirilmişdi ki, 
Eynüddövlənin ətrafındakı dəstə, o cümlədən onunla Təbrizə daxil olmuş Qaradağ 
tayfa başçılarından Məhəmmədhüseyn xan Sərdar Əşairi də onlara kömək 
edəcəkdi.  

Təbriz üsyanından təşvişə düşmüş ingilis imperialistləri də üsyanın yatırılması 
planın hazırlanmasında iştirak edirdilər. İngiltərə səfirliyinin siyasi idarə rəisi Miçer 
Edmond Təbrizə göndərilmişdi. Miçer Edmond da «Tənqidiyyun» qrupu üzvləri, o 
cümlədən Əhməd Kəsvəri ilə görüşərək onları üsyançılara qarşı sövq etmişdi.  

Mayın 10-da həmin planı həyata keçirməyə çalışan şəxslər Eynüddövlənin 
evindən çıxdıqları vaxt həbs edildilər. Onların bir qismi Tehrana (Təliyyə), başqaları 
Kürdüstana (Sultanzadə, doktor Zeynalabdin və Əliəkbər Həriri) sürgün edildi. 
Fişəngçi, Sərdar Əşair və b. Təbriz həbsxanasında saxlandılar. Onların bir qismi 
sonra Tehrana sürgün edildi. Qalanları, o cümlədən Əhməd Kəsrəvi bir neçə gün 
gizləndikdən sonra Tehrana qaçdılar.  

M.Edmondun müxalif qrupları təhrik etməsi planı baş tutmadıqda, əlacsız 
olaraq Xiyabani ilə danışığa girdi. Danışıqlar zamanı Xiyabani Azərbaycanı 
(Azadistanı) İrandan ayırmaq fikri olmadığını, mövcud konstitusiyasını həyata 
keçirmək və bütün İranın vəziyyətini islah etmək məqsədi daşıdığını söylədi. O, 
danışığın sonunda zərurət olmadan Azərbaycanda saxlanan hind sipahiləri 
dəstəsinin Təbrizdən çıxarılmasını tələb etdi. Bu danışıqdan sonra hind sipahiləri 
Təbrizdən çıxarılaraq Zəncan yolu ilə Azərbaycandan kənar edildilər. Xiyabani ilə 
söhbətdən istədiyi nəticəni əldə edə bilməyən M. Edmond Tehrana qayıtmağa 
məcbur oldu. Bununla da, İran dövlətinin və ingilislərin Təbriz üsyançılarına qarşı 
qurduğu plan baş tutmadı.  

Dövlət idarələri mərkəzi hökumət nümayəndələrindən tamamilə təmizləndi və 
Azərbaycanda hakimiyyət Xiyabaninin əlinə keçdi. 
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1920-ci il iyunun 23-də ADP müvəqqəti hakimiyyət orqanı kimi fəaliyyət 
göstərən İİH əsasında Milli Hökumət (MH) yaratmağı qərara aldı.  

Yerli Icraiyyə orqanı olan MH demokratik respublika qaydalarına əsaslanırdı. 
Xiyabaninin sədrlik etdiyi MH-nın tərkibinə ADP-nin üzvlərindən 20 nəfər daxil oldu. 
MH-nın üzvləri əsasən ticarət burjuaziyasına (Badamçı, Nağı Gəncəyi və b) və ya bir 
qismi Xiyabani kimi ticarət burjuaziyası ilə bağlı olan ziyalı təbəqəsinə mənsub idi. 
MH-nin üzvləri içərisində orta və xırda mülkədarların (HaŞim Neysari, Mahud Əmin, 
Seyidülmühəqqin), ziyalıların (Mirzə Tağıxan Rəfət, İsmayıl Əmir Xızı, Əbülqasim 
Fiyuzat, Məhəmmədhüseyn Səfvət), qulluqçuların (Nurullaxan Yekani, Nüsrətulla 
Neysari) nümayəndələri də var idi. MH-in tərkibinə hərəkata təsadüfi və şəxsi 
mənafeləri xatirinə qoşulmuş ticarət burjuaziyasının bəzi nümayəndələri də daxil idi.  

MH-in sosial tərkibinin rəngarəng olması gələcəkdə onun fəaliyyətinin 
pozulmasına səbəb oldu. 

MH sədri Xiyabani seçilmişdi, maliyyə nazirliyi də bilavasitə onun nəzarəti 
altında idi. Maarifçilik işlərinə rəislik Əbülqasim Fiyuzata, vəqf idarəsi - 
Məhəmmədhüseyn Səfvətə, qoşun rəisliyi Müzəffər Ələm Sərdara həvalə edilmişdi.  

MH sədri Şeyx Məhəmməd Xiyabani (1879/80-1920) cavan yaşında Iran 
Məşrutə inqilabında iştirak edən böyük ruhani alim və müctəhidlərdən biri idi. Iran 
Sosial-Demokrat (Ictima- iyyun-Amiyyun) partiyasının rəhbəri Əli Müsyö Məşrutə 
inqilabı dövründə onu Azərbaycan əyalət əncuməninin başçısı təyin etmişdi. Onun 
ictimai fəaliyyəti və nüfuzu Iranın mürtəce dairələrini qorxuya salırdı. Iranın Xarici 
Işlər Naziri Həsən Vüsuqüddövlə Xiyabaniyə sui-qəsd hazırlamışdı. Bu qəsddən 
xəbərdar olan Şeyx gizli surətdə Tehrandan çıxmış və Xorasan yolu ilə Aşqabada, 
oradan Mahaçqalaya getmişdi.  

Xiyabani Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində Təbrizə qayıdır və burada 
Məşrutə inqilabının ənənələri uğrunda siyasi mübarizəyə qoşulur. O, Müzəffərəddin 
şah tərəfindən imzalanmış Konstitusiyanın əməldə həyata keçirilməsi üçün azadlıq 
və milli istiqlaliyyət hərəkatının ideoloji əsaslarını hazırlayır.  

Xiyabani bir neçə il Təbriz şəhərində geniş təşkilati və təbliğati fəaliyyət 
göstərir və 1920-ci ilin aprelindən Təbriz üsyanına rəhbərlik edərək siyasi 
hakimiyyəti ələ alır. Altı ay müddətində Azərbaycanda hakimiyyət Xiyabani və onun 
tərəfdarlarının əlində qalır.  

Xiyabani 20-ci əsrin birinci rübündə Azərbaycan və bütün Iranda xalq hərəkatı 
ideologiyasını demokratik prinsiplər əsasında inkişaf etdirməkdə mühüm rol 
oynamışdı.  

Şeyx Məhəmməd Xiyabani «Nə etməli» məqaləsində özünü Məşrutə tərəfdarı 
adlandıran və əslində məşvərət üsulunu tapdalayan hakimiyyəti ifşa etmişdi. O, 
mübarizlik və cəsarət məktəbinin əsasını qoymuşdu. «Qorxu və cəsarət» adlı 
məqaləsində yazırdı: «Qorxuram sözü, onu deyən adamın öz vicdanı qarşısında 
biabırcasına etdiyi etirafdır. Qorxuram sözü rəzalətin ən alçaq dərəcəsini və onu 
deyən adamın ruh düşkünlüyünü andıran bir formul və ifadədən ibarətdir. Qorxu 
insanın təbiətində mövcud olan ən çirkin bir hiss və uğursuz bir həyəcandır. Qorxu 
adamı mərdlik şərəfindən və alicənablıqdan məhrum edir. Qorxaq bir millət isə çox 
çəkmədən başqa bir qəddarın əlində giriftar olar. Qorxu insanın qul olmasının 
başlıca səbəblərindəndir. Qorxu təməddünün, yeniliyin qabağında duran ən böyük 
maneədir. Insan dünyaya bir dəfə gəlib, mütləq ölməlidir, ancaq burada necə 
yaşamaq və necə ölmək qarşıda durur».  

Maddi igidlikdən bəhs edən şeyx yazırdı ki, təhlükə və xətər qarşısında 
soyuqqanlılıqdan ibarətdir ki, onun ən yüksəyi ölümə qarşı etinasız olmaqdır, çünki 
ən böyük təhlükə ölümdür və heç kəs ölümlə iki dəfə qarşı-qarşıya gəlməyəcəkdir. 
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Maddi igidlik elə bir həqiqətdir ki, onu mənimsəmək mümkündür. Hər bir adam adi 
təhlükəyə rast gəldikdə həyəcanlanır, öz aramlığını itirir.  

Xiyabaniyə görə mənəvi igidlik öz ehtiraslarına hakim olmaq və onları özünə 
tabe edə bilməkdən ibarətdir. Bacarıqlı şəxslər öz nəfslərinə üstün gələ bilirlər… 
Belə şəxslər məğlubedilməzdirlər. Buna görə də, mənəvi igidliyin vaxtı vardır…  

Qoçaq bir sərkərdənin qələbə çalmasına, nailiyyətlər əldə etməsinə səbəb 
ancaq xalqların qoçaqlığı olmuşdur. Qoçaq xalqlar bəşəriyyətin dincliyini təmin 
etməli, demokratiyanın inkişafı və təkamülü uğrunda igidlik göstərməli və 
qorxmamalıdırlar» Xiyabani deyirdi: «Azərbaycan demokratiyası öz müqəddəratını 
öz əlində saxlamalı, həmişə sayıq olmalıdır. Elə çıraq yandırmaq lazımdır ki, ixtiyarı 
öz əlimizdə olsun. Azərbaycana hakimiyyət edən Milli hökumət bütün Iran üçün 
nümunədir. Iranın azadlığı Azərbaycanın azadlığının ayrılmaz hissəsidir. Bizim 
istədiyimiz Milli hökumət elə bir hökumətdən ibarət olsun ki, xalqı pak, doğruçu 
nümayəndələr təmsil etsinlər.  

…Biz aşağı sinifləri öz ictimai hüquqları ilə tanış etməliyik, onları elm və bilik 
silahı ilə silahlandırmalıyıq ki, öz azadlıqarını müdafiə etmək üçün möhkəm 
dayansınlar. Elmsiz bir millət zülm altında əzilər, öz istiqlalını itirər». Böyük şeyxin 
fikirləri bu gün üçün də aktualdır.  

MH partiya proqramından çıxış edərək Cənubi Azərbaycanda kənd 
təsərrüfatı, maarif, maliyyə, ədliyyə və s. sahələrdə islahatlar və başqa tədbirlər 
həyata keçirməyə başladı. Milli hökumət ilk növbədə Təbriz əhalisinin həyat şəraitini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə hökm sürən qanunsuzluq və özbaşınalığa son qoydu, 
çoxişlənən malların qiymətini aşağı saldı, sabit qiymət müəyyən etdi, xırda tacir, 
sənətkar və kəndlilərin vəziyyətini nəzərə alaraq Təbrizlə ətraf kəndlər arasında mal 
mübadiləsinin yaxşılaşması üçün tədbirlər gördü. Vergi sistemi və torpaq mülkiyyəti 
sahəsində islahat keçirmək üçün layihə hazırlandı. Layihəyə görə kəndli 
mülkədarlardan torpağı yalnız satın ala bilərdi. Bunun üçün kəndliyə müəyyən 
edilmiş vaxtda ödəmək şərti ilə bankdan borc pul verilməsi nəzərdə tutulurdu. 
Komissiya vəqf torpaqlarının həmin yolla kəndlilər tərəfindən satın alınmasını 
nəzərdə tuturdu.  

Göründüyü kimi, Milli hökumət kəndliləri üsyan ətrafında birləşdirmək, 
hərəkatı daha mütəşəkkil etmək üçün mühüm məsələ olan torpaq məsələsini 
məhdud şəkildə də olsa həll edə bilmişdi. 

Tehranda Böyük Britaniya nümayəndəliyi isə mərkəzi hökumətin Azadistana 
(Azərbaycana) hazırladığı silahlı hücum planının təşkilatçısı idi. Sentyabrın 11-də 
Təbriz üzərinə qəfil hücum təşkil edildi. Əksinqilabi qüvvələr sentyabrın 12-də Ala 
Qapını ələ keçirdilər, sentyabrın 14-də isə «Təcəddüd» qəzeti binasını dağıtdılar. 
Əksinqilabi qüvvələrin sayca üsyançılardan çox olmasına baxmayaraq, üsyançılar 
sentyabrın 14-dək son damla qanlarına qədər qəhrəmancasına vuruşdular. 
Sentyabrın 14-də Xiyabani vətənin azadlığı və istiqlalı uğrunda mübarizədə şəhid 
oldu. 

Üsyançılara amansızcasına divan tutuldu. İran irticasının başçısı 
Müşirüddövlə isə Cənubi Azərbaycanda və İranın müxtəlif yerlərində xalq 
hərəkatının yatırılmasındakı «xidmətlərinə» görə şah tərəfindən birinci dərəcəli «Taci 
Kəyan» nişanı ilə təltif edildi. 

Beləliklə, Xiyabaninin başçılığı ilə həyata keçirilmiş bu üsyan İrandakı 
imperialist ağalığına, şahlıq quruluşuna qarşı və azərbaycanlıların öz milli 
istiqlaliyyəti uğrunda mübarizə tarixində böyük əhəmiyyətə malik oldu. 
Ş.M.Xiyabaninin siyasi fəaliyyəti, nəzəri-fəlsəfi baxışları Azərbaycan xalqının milli-
azadlıq və demokratik hərəkatı tarixində dərin iz buraxmışdır. 
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NƏTİCƏ 

Fevral inqilabı Azərbaycan milli-azadlıq hərəkatının keyfiyyətcə yeni 

bir dövrə qədəm qoymasına və onun açıq siyasi mübarizə şəraitinə 

keçməsinə imkan yaratdı. Azərbaycanlılar siyasi cəhətdən təşkilatlanmağa, 

eyni zamanda öz haqlarını digər müsəlman xalqları ilə həmrəylik şəraitində 

tələb etməyə başladılar. “Müsavat” partiyası Azərbaycan xalqının arzu və 

istəklərini əks etdirən əsas partiyaya çevrildi. Bakı Sovetinə keçirilən 

seçkilər göstərdi ki, Azərbaycan xalqı ona yad olan bolşevik ideyalarını yox, 

milli-dirçəliş ideyalarını dəstəkləyir. 

Rusiyada oktyabr çevrilişi nəticəsində Bakıda bolşeviklər 

fəallaşdılar. !917-ci ilin noyabrında Bakıda qurulan sovet hakimiyyəti 

mövcudluğunun ilk dövründən etibarən Azərbaycan xalqına və onun 

müstəqillik ideallarına qarşı düşmən mövqe tutdu. Sovet hakimiyyətində 

təmsil olunmuş daşnaq və bolşeviklərin birgə səyi nəticəsində 1918-ci ilin 

mart-aprel aylarında Bakıda, Qubada, Şamaxıda və digər bölgələrdə 

xalqımıza qarşı qanlı cinayət – soyqırım törədildi. Mart soyqırımı milli-

azadlıq hərəkatı nümayəndələrinin muxtariyyətə olan ümidlərini qırdı və 

hərəkat Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparmağa başladı. 

Azərbaycan milli-azadlıq hərəkatı nümayəndələrinin Cənubi Qafqaz 

dövlətçiliyi sistemində - Cənubi Qafqaz Seymində və Cənubi Qafqaz 

Federativ Demokratik Respublikasının tərkibində fəaliyyət göstərmələri 

ermənilərin və gürcülərin azərbaycanlılara qarşı etimadsızlıq və biganəlik 

nümayiş etdirdiklərini bir daha aşkara çıxardı. Bu hal özünü xüsusilə mart 

soyqırımı zamanı özünü açıq şəkildə büruzə verdi. 

1917-1918-ci illərin siyasi hadisələri Azərbaycan xalqının siyasi 

cəhətdən yetkin və müstəqil yaşamağa qabil olan bir xalq kimi artıq 

formalaşdığını göstərdi. 

 


