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ÖN SÖZ 

 

“Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə)” kafedrası nəzdində “Dünya 

azərbaycanlıları: tarixi-demoqrafiya” Elmi-tədqiqat laboratoriyası özünün 

“Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik” adlı toplusunun V xüsusi 

buraxılıĢını ictimaiyyətə təqdim edir. 

Toplunun bu buraxılıĢına 2016-cı il 21-22 dekabr tarixlərində 

laboratoriyanın təĢkilatçılığı ilə keçirilən “Dünya azərbaycanlıları: tarix və 

müasirlik” konfransında dinlənilən məruzələrin əsasında hazırlanmıĢ məqa-

lələr daxil edilmiĢdir.  

Qeyd edək ki, birincisi universitetdaxili, gələcəkdə isə daha geniĢ audi-

toriya üçün nəzərdə tutulmuĢ bu konfrans ilk təcrübə idi və bakalavr, magistr 

və doktorantura pillələrində təhsil alan gənclərin elmi araĢdırmalara olan 

maragını artırmaq, onlara öz potensiallarını nümayiĢ etdirmək, fikirlərini sər-

bəst ifadə etmək imkanı yaratmaq məqsədilə reallaĢdırılmıĢdır. Bu səbəbdən 

konfransda iĢtirak etmək üçün TəĢkilat Komitəsinə edilən 53 müraciətə 

diqqətlə yanaĢılmıĢ, məqalələr 3 mərhələli mütəxəssis rəyindən keçirilmiĢ və 

müsbət rəy almıĢ 43 məruzənin müəllifi çıxıĢ etmək imkanı əldə etmiĢdir.  

BDU-nun Tarix fakültəsində keçirilən konfrans ictimaiyyət tərəfindən 

böyük maraqla qarĢılanmıĢ və KĠV tərəfindən geniĢ iĢıqlandırılmıĢdır. 

Təqdim olunan məqalələr gənc araĢdırmaçıların TəĢkilat Komitəsi 

tərəfindən təqdim edilən ”Azərbaycanın ərazisi və əhalisi (XIX-XXI 

əsrlər)”, “Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü və Azərbaycançılıq 

ideologiyasına elmi-nəzəri baxış”, “Azərbaycan mühacirətinin tarixin-

dən”, “Azərbaycan diasporu və onun fəaliyyət istiqamətləri”, ”Azərbaycan 

Respublikası müstəqillik illərində” kimi elmi araĢdırma istiqamətlərinə 

maraq göstərdiklərini göstərdi.  

Redaksiya heyəti ümid edir ki, ənənəvi keçirilməsi nəzərdə tutulan bu 

konfrans və onun toplunun V xüsusi buraxılıĢında çap edilən materialları 

gənc tədqiqatçıların, tələbələrin araĢdırmalara olan marağını daha da 

artıracaq və onları konfransda hakim olan fikir plüralizmi Ģəraitində yeni 

araĢdırmalara, elmi yeniliklərə və fikirlərə sövq edəcəkdir.  

 

REDAKSİYA HEYƏTİ 
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I BÖLMƏ. AZƏRBAYCANIN ƏRAZĠSĠ VƏ ƏHALĠSĠ 

 (XIX-XXI ƏSRLƏR) 

 

XX ƏSRĠN II YARISINDA AZƏRBAYCANDA ETNO-

DEMOQRAFĠK PROSESLƏR (1959-1979-CU ĠL 

SĠYAHIYAALMALARINA ƏSASƏN) 

 

Abdullayev AllahĢükür Əbülfəz oğlu  

Tarix fakültəsi, bakalavr, IV kurs  

abdullayevallahsukur@gmail.com 

 
Məqalədə statistik materiallar əsasında XX əsrin II yarısında Azərbaycan 

əhalisinin etnik tərkibi, xalqların sayının dəyişməsi araşdırılır. Mənbələr təsdiq edir ki, 

XX əsrdə Azərbaycanda yaşayan əhali arasında üstünlüyü azərbaycanlılar təşkil 

etmişdir. Etnodemoqrafik göstəricilərə əsasən azərbaycanlıların sayı faiz etibarilə 

artmış, digər xalqların göstəriciləri isə stabil olmamışdır. 

Açar sözlər: Azərbaycan, əhali, etno-demoqrafik göstəricilər 

 

The Ethno-demographical processes in Azerbaijan at the II half of the 20th century 

The ethnic composition of Azerbaijan population, changing of population size 

in the second half of the 20th century are investigated in the article based on statistic 

materials. The sources prove that, Azerbaijanis outweigh in number of population 

inhabited in Azerbaijan in the 20th century. According to ethnographic factors 

numbers of Azerbaijanis had increased by percentage whereas other nationals’ 

indicators hadn’t remained stable. 

Key words: Azerbaijan, population, ethno-demographic factors 

 

GiriĢ. “Azərbaycan Respublikasında demoqrafiya və əhali sakinliyinin 

inkiĢafı üzrə dövlət proqramı” və Azərbaycan Respublikası əhalisinin say 

tərkibinin öyrənilməsi ilə Dövlət proqramları, əhalinin say tərkibinin 

öyrənilməsinə və bu sahədə tədqiqatlar aparmağa böyük ehtiyac olduğunu 

göstərir. Həmçinin etno-demoqrafik proseslərə təsir edən amillər, bu amil-

lərin say tərkibinə təsiri, əhalinin psixologiyasında və həyat tərzində hansı 

xüsusiyyətlərin formalaĢmasında rolu və digər məsələlərin öyrənilməsi də 

ən vacib məsələlərdəndir. 

Əhalinin milli tərkibi. Ġstınad etdiyimiz əsas satistik qaynaq olan 1959 

və 1979-cu il siyahıyaalmalarına əsasən Azərbaycanda əhalinin milli tərkibi 

aĢağıdakı kimi olmuĢdur: 1959-cu il siyahıyaalmasına görə, azərbaycanlı 

əhalinin sayı 2.494.381, rusların sayı 501.282, ermənilərin sayı 442.089, gürcü-

lərin sayı 9.526, avarların sayı 17.254, ləzgilərin sayı 98.211, osetinlərin sayı 



V buraxılış         2017  

  

9 

2.114, yəhudilərin sayı 29.350, tatların sayı 5.887, kürdlərin sayı 1.487 nəfər 

olmuĢdur. Qeyd olunan göstəricilər əhalinin Ģəhər və kəndlər üzrə yerləĢmə-

si əsasında nəzərə alınmıĢdır. ġəhər əhalisi üzrə hər iki cinsin say göstərici-

ləri bu cür təsnif olunmuĢdur: azərbaycanlılar 927.451, ruslar 440.039, 

ermənilər 268.722, gürcülər 4.243, avarlar 761, ləzgilər 29.946, saxurlar 74, 

osetinlər 1.966, yəhudilər 28.454, talıĢlar 74, kürdlər 654 nəfər. Kənd əhalisi 

üzrə kiĢilərin göstəriciləri: azərbaycanlılar 744.702, ruslar 29.750, ermənilər 

83.355, gürcülər 2.506, avarlar 7.811, ləzgilər 32.779, saxurlar 1.238, 

osetinlər 77, yəhudilər 438, talıĢlar 6, tatlar 9, kürdlər 416 nəfər idi. Kənd 

əhalisi üzrə qadınların göstəriciləri: azərbaycanlılar 822.228, ruslar 31.493, 

ermənilər 90.012, gürcülər 2.777, avarlar 8.682, ləzgilər 35.486, saxurlar 

1.564, osetinlər 71, yəhudilər 458, talıĢlar 5, tatlar 13, kürdlər 417 nəfərdən 

ibarət idi. 1979-cu il siyahıyaalma materialları əhalinin say tərkibində artımı 

göstərir: azərbaycanlılar 3.776.778, ruslar 510.059, ukraynalılar 29.160, 

gürcülər 13.595, ermənilər 483.520, avarlar 30.735, ləzgilər 37.250, saxurlar 

6.208, osetinlər 2.315, tatarlar 31.353, yəhudilər 59.392, tatlar 7.769, udinlər 

5.492, kürdlər 5.488 nəfər olmuĢdur (1).  

1959-cu il statistik göstəriciləriunə bir çox hadisələr təsir göstərmiĢdi. 

Represiyalar, II Dünya müharibəsi, ərzaq qıtlığı, deportasiyalar əhalinin say 

tərkibinə təsir göstərən, kütləvi ölüm hallarının qeydə alındığı ən mühüm 

hadisələr idi. Ġ.Stalin diktaturası dönəminin müharibədən sonrakı son 8 

ilində də vəziyyət ürəkaçıcı deyildi. Düzdür, həmin dönəmdə Ġ.Stalin 

repressiyaları əvvəlki kimi kütləvi xarakter daĢımasa da, öz təsirini göstər-

məkdə davam etmiĢdir. Müharibənin bitməsi və Sovet Ġttifaqının 14 qalib 

ölkə statusunda olması Ģübhəsiz ki, əhalinin həyat səviyyəsinin, sosial-

iqtisadi həyatın nisbətən yüksəliĢinə səbəb olmuĢdu. Xüsusilə də əsgərlikdən 

tərxis olunmuĢ yüz minlərlə kiĢi əhalinin evlərinə geri dönməsi demoqrafik 

proseslərin normallaĢmasına təsir göstərmiĢdi.  

Burada 1947-53-cü illərdə demoqrafik proseslərə təsir göstərən iki qərarı 

xüsusi qeyd etmək istərdik: 1: 1947-ci il 23 dekabr 4083 saylı -“Ermənistan 

SSR-dən kolxozçuların və baĢqa azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-nin 

Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında” qərar. Bu qərarın 1-ci maddəsin-

də deyilirdi ki, “1948-1950-ci illərdə Ermənistan SSR-dən könüllülük 

əsasında Azərbaycan SSR-nin Kür-Araz ovalığına 100 min kolxozçu və baĢ-

qa azərbaycanlı köçürülsün, onlardan 10 min nəfər-1948-ci ildə, 40 min 

nəfər - 1949-cu ildə, 50 min nəfər-1950-ci ildə”; 2: 1948-ci il 10 mart tarixli 

754 saylı “kolxozçuların və baĢqa azərbaycanlı əhalinin Ermənistan SSR-

dən Azərbaycan SSR-nin Kür-Araz ovalığına köçürülməsi üzrə tədbirlər 

haqqında” qərar idi. Birinci qərarda “könüllülük” ifadəsinin həmin qərarın 

repressiv mahiyyətini ört-basdır etmək üçün iĢlədildiyinə heç bir Ģübhə yeri 
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qalmır. Belə ki, ikinci qərarın axırıncı - 11-ci maddəsində deyilir ki, “Ermə-

nistan SSR Nazirlər Sovetinə icazə verilsin ki, azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan 

SSR-nin Kür-Araz ovalığına köçürülməsi ilə əlaqədar onların boĢaltdıqları tiki-

lilərdən və yaĢayıĢ evlərindən xaricdən Ermənistana gələn erməniləri yerləĢdir-

mək üçün istifadə edilsin”. Həmin qərarların əsasında 1948-1953-cü illərdə 

Ermənistan SSR-dən 100 min nəfər azərbaycanlı öz tarixi ərazilərindən yük 

vaqonlarına doldurularaq Azərbaycanın adı çəkilən bölgəsinə sürgün edildilər. 

Əsasən Ermənistanın dağlıq rayonlarından köçürülən bu əhalinin heç bir nəfə-

rinə Dağlıq Qarabağda məskunlaĢmağa icazə verilmədi. Kür-Araz ovalığının 

iqliminə adaptasiya ola bilmədikləri üçün və yaĢayıĢ Ģəraitində ciddi çatıĢ-

mazlıqların olması üzündən bu əhalinin təxminən üçdə biri aclıq və xəstəliklər 

nəticəsində həlak oldu. Ġ.Stalin öləndən sonra deportasiya prosesi dayandırıldı 

və əhaliyə Ermənistanda boĢ, baxımsız qalmıĢ ev-eĢiklərinə dönməsinə icazə 

verildi. Bunun nəticəsində salamat qalanların 40-45%-i bütün çətinliklərə və 

təzyiqlərə baxmayaraq, öz doğma torpaqlarına qayıtdılar. Qeyd etmək lazımdır 

ki, icazənin verilməsi təsadüfi deyildi. Belə ki, Ermənistanda əvvəllər azərbay-

canlıların yaĢadığı yüzlərlə kənd xarabalığa çevrilmiĢdi. Ermənistanın KP MK-

nın 1975-ci il yanvar plenumunda deyilmiĢdir ki, həmin kəndlərin 476-dan çoxu 

istifadəsiz qalmıĢdır. Erməni millətçilərinin özləri də 90-cı illərdə etiraf etmiĢlər 

ki, azərbaycanlıların köçürülməsi ilə bağlı boĢaldılan torpaqlardan və mənzil 

fondundan xaricdən gələn ermənilərin yerləĢdirilməsi üçün istifadə edilməmiĢ-

dir. Beləliklə, Ġ.Stalin repressiyalarının son akkordlarının yer aldığı 1946-1954-

cü illəri əhatə edən bu dövrdə ən çox ziyan çəkən Azərbaycan xalqı olmuĢdur.  

Bütün baĢ verənlərin fonunda bu dövrdə, xüsusilə də 1950-1955-ci 

illərdə Azərbaycanın əhalisi kifayət qədər yüksək templərlə artmıĢdır. Bu 

artımda Rusiyadan Azərbaycana miqrasiyanın davam etməsi də az rol 

oynamamıĢdır. Bütövlükdə əhalinin sayı 20%-dən çox artmıĢdır. Orta illik 

artım 122,7 min nəfər və ya 3%-dən bir qədər yüksək olmuĢdur. Bu dövrü 

Azərbaycan üçün demoqrafik sıçrayıĢ və ya demoqrafik partlayıĢ dövrü 

hesab etmək olar. Əhali artımı 14,6% təĢkil etmiĢ və orta illik artım 83,7 

min nəfər və ya 2,8% olmuĢdur. 1955-1970-ci illər Azərbaycanın demoqra-

fik tarıxində ən uğurlu dövr kimi təsbit edilmiĢdir. 15 ili əhatə edən bu dövr-

də əhalinin sayı 56,1% artmıĢdır. Bu dövrdə əhalinin say dinamikasında 

miqrasiya proseslərinin heç bir rolu olmamıĢ, əhali təbii artım hesabına 

yüksək templərlə artmıĢdır. Xüsusilə 1959-1962-ci illərdə əhalinin sayı çox 

yüksək templərlə artmıĢ və orta illik artım 3,7%-ə bərabər olmuĢdur. 

Azərbaycan tarixində ən yüksək əhali artımı isə 1960-cı ildə - 4,1% qeydə 

alınmıĢdır. Həmin illərdə əhalinin təbii artım templərinə görə Azərbaycan 

nəinki SSRĠ-nin digər müttəfiq respublikaları ilə müqayisədə ilk sıralarda 

yer almıĢdır. Bu dövrdə Azərbaycanda demoqrafik sıçrayıĢa səbəb olan 



V buraxılış         2017  

  

11 

baĢlıca amillər SSRĠ-nin iqtisadiyyatında, xüsusilə də siyasi həyatında iri 

miqyaslı müsbət dəyiĢikliklərin baĢ verməsi idi. Belə ki, bu dövr stabil 

yüksək iqtisadi və texnoloji inkiĢafın və ictimai həyatın bütün sahələrində 

böyük irəliləyiĢlərin baĢ verməsi ilə fərqlənirdi. SSRĠ hökümətinin daxili 

siyasətində baĢ verən köklü islahatlar nəticəsində isə əhali repressiv haki-

miyyət orqanlarının zülmündən və qorxu-hürküsündən azad oldu. Sürgündə 

və həbsdə olan milyonlarla əhaliyə öz doğma torpaqlarına və ev-eĢiklərinə 

dönməsinə icazə verildi (Krım tatarları, Axıska türkləri və almanlar istisna 

olmaqla). Əhalinin sosial və iqtisadi fəallığını məhdudlaĢdıran bir çox qada-

ğalar aradan götürüldü. Məsələn, əhaliyə elmi texniki nailiyyətlərdən fayda-

lanmağa, o cümlədən Ģəxsi nəqliyyat vasitələrinə sahib olmağa icazə verildi. 

Kəndlilərə öz həyətyanı sahələrində sərbəst təsərrüfat fəaliyyəti ilə məĢğul 

olmağa və əldə etdikləri məhsulları istədikləri yerdə, istədikləri qiymətə pə-

rakəndə satıĢına Ģərait yaradıldı. Bütün bu müsbət dəyiĢikliklər nəticəsində 

Azərbaycan əhalisinin, xüsusilə də kənd əhalisinin rifah səviyyəsi olduqca 

yüksəldi. Belə ki, öz həyətyani ərazilərində bol meyvə-tərəvəz yetiĢdirmiĢ 

kəndlilər bu məhsulları Rusiyanın iri Ģəhərlərində, xüsusilə Moskva bazar-

larında daha baha qiymətə satmağa və yüksək gəlir əldə etməyə imkan tap-

dılar. Bütün bunlarla yanaĢı qeyd edək ki, bu dövrdə əhalinin təbii artımının 

kəskin Ģəkildə yüksəlməsinə birbaĢa təkan verən baĢlıca amil 50-ci illərdə 

tibb sahəsində inqilabi yeniliklərin baĢ verməsi idi. Bu yeniliklərin SSRĠ-də, 

o cümlədən Azərbaycanda kütləvi Ģəkildə tədbiq edilməsi nəticəsində körpə 

ölümü sürətlə aĢağı düĢmüĢdür. Təsadüfi deyildir ki, bu dövrdə təkcə Azər-

baycanda deyil, doğum əmsalının yüksək olduğu və yeni tibbi preparatların 

tədbiq edildiyi bütün dünya ölkələrində əhalinin təbii artımında sıçrayiĢlı 

yüksəliĢ olmuĢdur (2,səh.34). 

1959-1960-cı illərdə Azərbaycanda yaĢayan əhalinin ümumi sayındakı 

artım, milli tərkibə də öz təsirini göstərmiĢdi. Məsələn, burada yaĢayan rus-

lar arasında doğum əmsalı ermənilərlə müqayisədə 1,5 dəfə, azərbaycanlı-

larla müqayisədə isə 2,1 dəfə aĢağı olsa da, 1959- 1970-ci illər ərzində 

Azərbaycanda rusların sayı ümumilikdə 1,8% artmıĢdı. Ruslarla müqayisədə 

ermənilərin sayı gözə çarpacaq dərəcədə artmıĢdı. Ancaq artıq onlarda da 

təbii artım azərbaycanlılarla müqayisədə olduqca aĢağı idi. 1950-70-ci illər-

də Azərbaycanda yaĢayan digər xalqların, məsələn, avarların, saxurların və 

özəlliklə də kürdlərin sayının kəskin Ģəkildə artması (orta hesabla 2 dəfə) isə 

baĢlıca olaraq, 1970-ci il əhali siyahıyaalmasında onların etnik tərkibinin 

daha düzgün qeydə alınması ilə bağlı idi. Ləzgilərin, gürcü kimi qeydə 

alınan ingiloyların və tat kimi qeydə alınan dağ yəhudilərinin sayının yüksək 

templərlə artması isə əsasən təbii artım hesabına mümkün olmuĢdur. 

Yəhudilərin, tatarların və ukraynalıların demoqrafik göstəriciləri isə demək 
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olar ki, ruslarla eyni idi. Ona görə də onların sayının artımı aĢağı olmuĢ və 

əhalinin etnik tərkibində bu millətlərin xüsusi çəkisinin də xeyli aĢağı 

düĢməsinə səbəb olmuĢdur. Qeyd edək ki, 1970-ci ildə Azərbaycanda 8,5 

min nəfər türk qeydə alınmıĢdı. Məsələ burasındadır ki, 1944-cü ildə Gür-

cüstandan Orta Asiya və Qazaxıstana deportasiya edilmiĢ Axıska türklərinin 

bir qrupuna 1958-ci ildən baĢlayaraq Azərbaycanda məskunlaĢmağa icazə 

verilmiĢdi. Onlar əsasən Saatlı rayonunda məskunlaĢmıĢdılar.  

 

Cədvəl 1  

Azərbaycan əhalisinin etnik tərkibi 

(1959,1970 və 1979-cu il siyahıyalınmalara əsasən) 
Milliyyətlər 1959-cu il 1970-ci il 1979-cu il 

Min nəfər % Min nəfər % Min nəfər  % 

Azərbaycanlılar 2494,4 67,4 3776,8 73,8 4708,8  78,1 

Ermənilər 442,1 11,9 483,5 9,4 475,4 7,9 

Ruslar  501,3 13,6 510,1 10,0 475,3 7,9 

Ləzgilər 98,2 2,7 137,3 2,7 158,1 2,6 

Avarlar  17,3 0,5 30,7 0,6 36,0 0,6 

Saxurlar  2,9 0,1 6,2 0,1 8,5 0,1 

Yəhudilər 40,2 1,1 41,3 0,8 35,4 0,6 

Tatarlar  29,6 0,8 31,8 0,6 31.4 0.5 

Ukraynalılar  25,8 0,7 29,2 0,6 8,8 0,1 

Gürcülər 9,5 0,2 13,6 0,3 11,4 0,2 

Tatlar 5,9 0,2 7,8 0,2 8,8 0,1 

Kürdlər 1,5 0,0 5,5 0,1 5,7 0,1 

TalıĢlar  5,9  0,2 7,8 0,2 8,8 0,1 

BaĢqaları 29,0 0,8 43,3 0.8 45,3 0,8 

Bütün əhali  3697,7 100 5117.1 100 6026,5 100 

Mənbə: ġahbaz Muradov, Çingiz BaxıĢ. Azərbaycan Respublikasında etno-

demoqrafik proseslər:dəyiĢkənliklər və reallıqlar (2, səh.76). 

 

Bu 11 ildə təbii artımın çox yüksək olması sayəsində azərbaycanlıların 

sayı 51,4% artmıĢdı. 1960-cı illərin əvvəllərində azərbaycanlıların sayının 

orta illik artım tempi 4%-dən çox olmuĢdur. Orta Asiyanın yerli xalqlarını 

çıxmaq Ģərti ilə SSRĠ-nin digər respublikalarında belə təbii artım tempi 

qeydə alınmamıĢdır. Bu dövrdə Gürcüstandan və Ermənistandan Azərbay-

cana miqrasiya edən soydaĢlarımızın sayı təxminən 25-30 min nəfər 

olmuĢdur ki, bu da bütövlükdə azərbaycanlıların sayının artımına çox cüzi 

təsir göstərmiĢdir. Azərbaycanlıların əhalinin etnik tərkibində xüsusi çəkisi 

də intensiv olaraq artaraq 67,4%-dən 73,8%-ə qədər yüksəlmiĢdi. Bakı 

əhalisinin tərkibində isə azərbaycanlıların xüsusi çəkisi daha sürətlə artmıĢ 
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və 1959-cu ildəki 37,8%-dən 1970-ci ildə 46,3%-ə yüksəlmiĢdi. Xatırladaq 

ki, 1959-cu ildə olduğu kimi 1970-ci ildə də talıĢlar və tatlar azərbaycanlı 

kimi qeydə alınmıĢdılar. Əgər tatların əksəriyyəti artıq azərbaycanlılarla 

qaynayıb qarıĢmıĢ hesab edilə bilərdilərsə, talıĢlar haqqında bunu demək 

yanlıĢ olardı. TalıĢların əksəriyyəti kompakt yaĢadıqları üçün ana dillərini 

və etnik kimliklərini qoruyub saxlayırdılar. 1960-cı illərin ortalarından baĢ-

layaraq Azərbaycanda doğumun və uyğun olaraq təbii artımın səviyyəsi sü-

rətlə aĢağı düĢməyə baĢladı. Bütün millətlərdə, o cümlədən azərbaycanlı-

larda gedən bu prosesin bir sıra səbəbləri var idi. Bu səbəblər arasında ən 

baĢlıcası müharibə illərində doğulan nəslin olduqca az saylı olması idi. Bu 

nəslin nikah yaĢına çatması 1960-cı illərin ortalarına təsadüf etdiyi üçün 

həmin dövrdə nikahda olanların sayının artımı kəskin Ģəkildə aĢağı düĢmüĢ-

dü. Buna uyğun olaraq doğumun səviyyəsi də aĢağı düĢməyə baĢlamıĢdı. 

Doğumun aĢağı düĢməsinə ĢəhərləĢmə prosesinin güclənməsi də xeyli təsir 

göstərmiĢdir: ġəhər həyat tərzi, yeni dəyərlər sistemi, qadınların sosial 

aktivliyinin yüksəlməsi və onların evdən kənarda iĢə cəlb edilməsi ailədə 

uĢaqların sayının məhdudlaĢdırılması meyllərinin yayılmasına təkan verirdi. 

Böyük əksəriyyəti Ģəhərlilərdən ibarət olan ermənilərdə doğum və təbii 

artımın aĢağı düĢməsi prosesi daha sürətlə getmiĢdir. 1970-ci ildə artıq 

ermənilərdə doğumun səviyyəsi ruslarda olduğu səviyyəyə yaxın idi. Qeyd 

edək ki, 1970-ci ildə təkcə Bakıda 207,5 min nəfər erməni yaĢayırdı ki, bu 

da bütün Azərbaycanda yaĢayan ermənilərin 43%-nə bərabər idi. 1970-ci 

illərdə əsasən azərbaycanlılar arasında doğumun səviyyəsi stabilləĢməyə 

baĢladı, çünki ailənin planlaĢdırılması meyllərinin güclənməsi müharibədən 

sonrakı illərdə doğulan çoxsaylı koqortaların nikah yaĢına girməsi ilə kom-

pensasiya olunurdu. Ona görə də, əhalinin etnik tərkibinin dinamikasında 

1959-1970-ci illərdə müĢahidə edilən tendensiyalar 1970 və 1979-cu illər 

arasındakı dövrdə də davam etmiĢdir. Əhalinin tərkibində azərbaycanlıların 

xüsusi çəkisi artmaqda davam etmiĢ, rusların və ermənilərin xüsusi çəkisi 

isə baĢlıca olaraq, doğumun azalması səbəbi ilə aĢağı düĢmüĢdür. 1970-

1979-cu illərdə azərbaycanlıların sayının orta illik artımı əvvəlki sayımlar 

arası dövrdəkinə nisbətən bir qədər azalmıĢdı. Ancaq eyni zamanda bu dövr 

rusların, eləcə də yəhudilərin və ukraynalıların sayının xeyli azalması ilə 

müĢahidə edilmiĢdir. Qeyd edək ki, 1979-cu ildə artıq ermənilərin 75,6%-i, 

rusların isə 94,1%-i Ģəhər əhalisi idi. Bütövlükdə bu dövrdə əksəriyyəti kənd 

əhalisi olan ləzgiləri, avarları və saxurları çıxmaq Ģərti ilə bütün etnik 

azlıqların sayı ya azalmıĢ, ya da çox az artmıĢdı. Bunun əsas səbəblərindən 

biri də respublikalararası miqrasiya proseslərinin intensivləĢməsi idi. Daha 

doğrusu, bu dövrdən baĢlayaraq Azərbaycan öz tarixində ilk dəfə olaraq 

miqrantlar qəbul edən ölkədən miqrant göndərən ölkəyə çevrildi. Milliyyə-
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tindən asılı olmayaraq bütün gənc əhali arasında Rusiyaya, eləcə də SSRĠ-

nin bir sıra baĢqa bölgələrinə miqrasiya edənlərin sayı durmadan artmaqda 

idi. Bunun da əsas səbəbi əhalinin həyat səviyyəsinə görə Azərbaycanla 

SSRĠ-nin bir çox bölgələri arasında böyük fərqlərin yaranması idi. Təkcə 

onu qeyd etmək kifayətdir ki, bu dövrdə Azərbaycanda adambaĢına düĢən 

illik büdcə həcminə görə nəinki Rusiyadan və SSRI-nin bütün qərb respubli-

kalarından, hətta, qonĢu Gürcüstandan və Ermənistandan olduqca geri qalır-

dı. Bu dövrdə Gürcüstandan və xüsusilə Ermənistandan Azərbaycana miqra-

siya edən soydaĢlarımızın da sayı xeyli artmıĢdı. Belə ki, bizim hesablama-

larımıza görə 9 illik dövrdə (1970-1979-cu illər) bu respublikalardan Azər-

baycana köçən soydaĢlarımızın sayı təxminən 40 min nəfər idi. Ancaq ölkə-

dən kənara miqrasiya edən azərbaycanlıların sayı daha çox idi. Azərbay-

canlı, ləzgi, avar və saxurlarda əhalinin təbii artımı ruslarla, ermənilərlə və 

baĢqaları ilə müqayisədə yüksək olduğu üçün onların sayının dinamikasında 

miqrasiya proseslərinin təsiri zəif idi (2,səh .37). 

Nəticə. Beləliklə, 1959 və 1979-cu il əhali siyahıya alınmalarına əsasən 

həmin dövrdə respublika əhalisinin say tərkibinin artmasının qeydə alınmıĢ-

dır. Azərbaycanda yaĢayan əhalinin milli tərkibi rəngarəng olsa da sayca 

üstün mövqe azərbaycanlıların payına düĢürdü. 
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Tarixi Azərbaycan torpaqları, o cümlədən Naxçıvan ərazisi yadelli işğalçı-

ların, xüsusən də mənfur düşmənlərimizin daim diqqət mərkəzində olub. Ermənilər 

özlərini Cənubi Qafqazın ən qədim sakinləri sayır və bunu sübut etmək üçün, öz 

yalanları ilə Naxçıvanı özlərinə aid edərək böyük səylə tarixi faktları saxtalaşdır-

mağa çalışırlar. Məqalənin yazılmasında məqsəd tarixi mənbələrə əsaslanaraq 

qədim torpağımız olan Naxçıvanın ərazisi və əhalisinin sayına, etnik tərkibinə bir 

daha nəzər salmaqdır.  

Açar sözlər: Azərbaycan , Erməni vilayəti , Naxçıvan qəzası , Rusiya 

 

Ancient land of Azerbaijan Nakhchivan`s territory and population in the first part 

of XIX century 

Historical lands of Azerbaijan, also Nakhchivan territory was the center of 

attention of foreign invaders, especially the nasty enemies all times. Armenians 

consider themselves the most ancient inhabitants of the South Caucasus and try to 

prove it with their falses. The paper dials with the Nakhchivan's territory and 

population, ethnic composition. 

Key words: Azerbaijan, Armenian province, Nakhchivan district, Russiya 

 

Xarici havadarların yardımı ilə 1918-ci ildə Qərbi Azərbaycan ərazi-

sində dövlət yaradan ermənilər saxta Naxçıvan tarixĢünaslıq “məktəbi”ni 

yaratdılar. Onlar bu ərazilərə gəlmə olduqlarını qəbul etmir, özlərini Naxçı-

vanın yerli əhalisi sayırdılar. Əlbəttə ki, bu cür iddianı faktlarla susdurmaq 

olardı. Naxçıvanın XIX əsrin I yarısına aid ərazisinin və etnik tərkibinin 

araĢdırılması və 180 il əvvəl buraya köçmüĢ ermənilərə Naxçıvanın yerli 

əhalisi olmadıqlarını sübut etmək lazım idi. 1918-1921-ci illərdə Erməni-

lərin Naxçıvana olan ərazi iddiaları davam edirdi. Türkiyə-RSFSR arasında 

bağlanmıĢ Moskva və Qars müqavilələri Naxçıvanın Azərbaycanın tərkib 

hissəsi olmasını təsdiq etdi. Moskva müqaviləsinin 3-cü maddəsində deyilir: 

“Razılığa gələn hər iki tərəf hazırki müqavilənin əlavəsində göstərilən sər-

hədlərlə Naxçıvan vilayətinin Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi 

təĢkil etməsinə razıdırlar, o Ģərtlə ki, Azərbaycan bu himayə haqqını heç bir 

zaman 3-cü bir dövlətə güzəĢtə getməyəcəkdir” [5, s.6]. Bu Ģərtlər Qars 

muqaviləsinin 5-ci maddəsində də öz əksini tapmıĢdı. Ermənilər bu müqa-

vilələrin Ģərtlərini pozaraq, Naxçıvana yenə də ərazi iddiaları ilə çıxıĢ edir-
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dilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev (1993-2003) 

“NMR-ın 75 illiyinin keçirilməsi haqqında” 1999-cu il 4 fevral tarixli fər-

manında göstərilirdi: “Ermənistan Naxçıvan MR-ın Azərbaycan tərkibində 

olmasını rəsmən qəbul etməyə məcbur olsa da, iddialarından əl çəkmirdi. 

Ermənistanın hakim dairələri Naxçıvanın bəzi torpaqlarını qoparmağa nail 

oldular. 1929-cu ildə Zaqafqaziya Mərkəzi Ġcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə 

Naxçıvanın 657 kvadrat kilometr ərazisi-ġərur qəzasının Qurdqulaq, Xaçik, 

Horadiz, Naxçıvan qəzası ġahbuz nahiyəsinin Oğbin, Ağxaç, Almalı, 

Sultanbəy kəndləri, Ordubad qəzasının Qorçivan kəndi və Kilid kəndi 

torpaqlarının bir hissəsi Ermənistana verildi. Ermənistanın Naxçıvanla bağlı 

ərazi iddiaları sonrakı dövürlərdə də davam etmiĢ və indi də bu çirkin niy-

yətlərindən əl çəkmir” [5, s.6]. Buna görə də, bu mövzu istər XX əsrdə, 

istərsə də XXI əsrdə aktual olmuĢ və bu gün də aktuallığını saxlamaqdadır. 

Bu səbəbdən araĢdırmamız da Naxçıvanın ərazi və əhali məsələlərinə həsr 

olunmuĢdur.  

Beləliklə, Türkmənçay müqaviləsi nəticəsində indiki Naxçıvan MR-nın 

da ərazisinin daxil olduğu Naxçıvan xanlığı Rusiyaya ilhaq edildi. Həmin 

dövrdə Naxçıvanın ərazisində və demoqrafik vəziyyətində hansı dəyiĢiklik-

lərin baĢ verdiyinə diqqət edək. Naxçıvan xanlığı Rusiya tərəfindən zəbt 

edilərkən Ġ.ġopenə görə, Naxçıvan, Dərələyəz və Azadcirana bölünürdü. 

Naxçıvan Əlincəçay, Naxçıvan, Məvazixatun, Xok və Dərələyəz mahalları-

na ayrılırdı. Azadciran adı ilə tanınan Ordubad dairəsi Ordubad, Əylis, 

Dəstə, Biləv və Çananab mahallarından ibarət idi. Naxçıvan xanlığı Qacarlar 

dövləti sistemində Azərbaycan (Cənubi Azərbaycan) əyalətinə daxil olub, 

vəliəhd Abbas Mirzəyə tabe idi. 1828-ci il fevralın 10-da bağlanmıĢ Türk-

mənçay müqaviləsinə görə, Naxçıvan Rusiyaya birləĢdirildi. Çar hökuməti 

Azərbaycanın digər xanlıqlarında olduğu kimi, Naxçıvanda da eyni siyasəti 

yeridir [4,s.190]. Özünün cənub sərhədlərini möhkəmləndirmək məqsədilə 

Naxçıvan xanlığını ləğv etdi. I Nikolayın 21 mart 1828-ci il fərmanına 

əsasən ləğv edilən Naxçıvan və Ġrəvan xanlıqlarının ərazisində “Erməni vila-

yəti” yaradıldı. Həmin inzibati bölgü 1850-ci ilə qədər davam etdi [2, s.73]. 

Çar fərmanında göstərilirdi ki, Ġranla bağlanmıĢ müqaviləyə əsasən Ġrandan 

Rusiyaya birləĢdirilən Ġrəvan və Naxçıvan xanlıqlarını bundan sonra 

“Erməni vilayəti” adlandırmağı hökm edir və öz titulumuza daxil edirik. Hə-

min vilayətin quruluĢu və onun idarə edilməsi qaydası haqqında Ali Senatın 

lazımı fərmanları olacaqdır“ [3,s.29]. I Nikolayın fərmanından sonra müvəq-

qəti idarə vilayət idarəsilə əvəz olundu. 1830-cu ildən “Erməni vilayəti”nin 

idarəsi əslən erməni olan D.O.Behbudova (1793-1867) həvalə edilmiĢdi. 

D.Behbudov fəaliyyətinin ilk dövründən burada ermənilərin mövqeyini 

möhkəmləndirməyə baĢlamıĢdı [3, s.31]. Çar hökuməti “Erməni vilayəti” 



V buraxılış         2017  

  

17 

yaradıldıqdan beĢ il sonra, 1933-cü il iyunun 23-də “Erməni vilayəti”nin 

idarəsinin quruluĢu haqqında əsasnamə qəbul etdi. Ġrəvan əyalətinin inzibati-

ərazi bölgüsündə dəyiĢiklik edildi. Əyalət dörd dairəyə-Ġrəvan, ġərur, Sür-

məli və Sərdərabada bölündü. Dairələr də mahallardan ibarət idi. Naxçıvan 

əyaləti və Ordubad dairəsi əvvəlki inzibati bölgüsündə qalırdı [5, s.24]. 

Naxçıvan əyalətində polis idarə sistemi saxlanıldı. Bu inzibati-idarə sistemi 

əhali arasında narazılığa səbəb oldu. Buna görə də Çar hökuməti vəziyyəti 

sabitləĢdirmək üçün inzibati-idarə sahəsində islahatlar keçirməyə məcbur 

oldu. I Nikolay 1840-cı il aprelin 10-da Zaqafqaziya diyarının idarəsi üçün 

təsisatlar adlı sənədi imzaladı. Bu sənədə əsasən Zaqafqaziya diyarının 

ərazisi müəyyənləĢdirildi. Xəzər vilayəti və Gürcü-Ġmeret quberniyası yara-

dıldı. Naxçıvan da Gürcü-Ġmeret quberniyasının bölündüyü 11 qəzadan biri-

ni təĢkil etdi. Naxçıvan və Ordubad əyalətləri Naxçıvan qəzasını əmələ gə-

tirmiĢdi. Naxçıvan qəzası üç sahəyə-Naxçıvan, Ordubad və Dərələyəzə ayrı-

lırdı. Lakin 1840-cı il 10 aprel islahatı gözlənilən nəticəni vermədi. Zaqafqa-

ziyanı yeni çıxıĢlar bürüdü. Çar I Nikolayın göstəriĢilə Qafqazda caniĢinlik 

yaradıldı. Ġlk caniĢin M.S.Vorontsov Qafqazı sakitləĢdirmək məqsədilə bəzi 

tədbirlərə əl atdı. Çar I Nikolayın 1846-cı il 14 dekabr fərmanı ilə Zaqafqa-

ziyanın inzibati-idarə sistemində dəyiĢiklik edildi. Zaqafqaziya Tiflis, 

Qutais, ġamaxı və Dərbənd olmaqla dörd quberniyaya bölündü. Ġrəvan və 

Naxçıvan qəzalarının tərkibinə daxil olan Naxçıvan bölgəsi Tiflis 

quberniyasına verildi. Lakin bu qəzalar Tiflis quberniyasının tərkibində çox 

qalmadı. 1849-cu il iyunun 9-da Ġrəvan quberniyası yaradıldı. Bu quberniya 

yaradılan zaman Naxçıvan bölgəsinin ərazisi Ġrəvan qəzasının ġərur 

sahəsini, Naxçıvan qəzasının Naxçıvan sahəsini və Ordubad qəzasını əhatə 

edirdi. Bütün keçmiĢ “Erməni vilayəti”, o cümlədən Aleksandropol qəzası 

və Mehri sahəsinin bir hissəsi Ġrəvan quberniyasının tərkibinə verildi. Qu-

berniya beĢ qəzaya-Naxçıvan, Ġrəvan, Aleksandropol, Novobəyazit və Ordu-

bada bölünürdü [5,s.38].  

Göründüyü kimi Ordubad ayrı bir qəza kimi ayrılmıĢdı. Bəzi qəzalar 

da sahələrə bölünürdü. Naxçıvan qəzası isə Naxçıvan və Dərələyəz sahələ-

rinə bölünmüĢdü. Naxçıvanın mərkəzi Naxçıvan Ģəhəri, Dərələyəzin mər-

kəzi isə KeĢiĢkənd idi. Çar Rusiyası tərəfindən bu sonuncu dəyiĢikliklər 

deyildi. Bundan sonra da bir neçə dəfə, xüsusilə, Naxçıvan bölgəsində ərazi 

dəyiĢiklikləri həyata keçirilib. Bütün siyasət əsas etibarilə Naxçıvan torpaq-

larını Azərbaycandan ayırmaq idi. Lakin heç bir inzibati-ərazi bölgüsü Nax-

çıvan ərazisinin Azərbaycandan ayrılmasına nail ola bilmədi. Bu dövrlə 

bağlı müxtəlif qaynaqlarda Naxçıvan əhalisinə dair məlumatlar var. Rusiya 

iĢğalı ərəfəsində və ilk illərində Naxçıvan bölgəsi əhalisinin sayını müəyyən 

etmək üçün əsas qaynaqlardan biri Ġ.ġopenin “Rusiya imperiyasına birləĢ-
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dirilən dövrdə Erməni vilayətinin vəziyyətinin tarixi abidəsi” adlı əsəridir. 

Bu əsərdə göstərilən məlumatlara əsasən, Naxçıvan bölgəsi əhalisinin sayını 

müəyyən etməklə yanaĢı, sonrakı dövrün vəziyyətini də izləmək mümkün 

olmuĢdur. Əldə olan məlumata görə Naxçıvan xanlığının Rusiya tərəfindən 

iĢğalı dövründə Ģəhərdə 5.470 nəfər yaĢayırdı. Ġ.ġopenin verdiyi məlumata 

görə, XIX əsrin 30-cu illərinin baĢlanğıcında Naxçıvanda 873 ailə var idi. 

Həmin ailələrdən 127-sini xan, bəy, sultan, yüksək rütbəli zabit, ali ruhani, 

axund və molla və s. ailələr təĢkil edirdi. Belə ki, 127-dən 2-si xan ailəsi, 

45-i bəy və sultan ailəsi, 11-i hərbi vəzifəli Ģəxslərin ailəsi, 2-ni ali müsəl-

man ruhani ailəsi, 36-nı axund və molla ailəsi, 22-ni seyid ailəsi, 3-ü dərviĢ 

ailəsi və 6-nı mirzə ailəsi təĢkil edirdi. Burdan aydın olur ki, 873 ailədən 

yalnız 166-sını yüksək feodal məmur və ruhani ailəsi təĢkil edirdi. Yerdə 

qalan 707 ailə isə güman etmək olar ki, sənətkar, tacir və kəndli ailələri idi 

[2, s. 50]. Göstərilən bu statistik rəqəmlər bizə bunu deməyə imkan verir ki, 

Naxçıvanda da Azərbaycanın digər Ģəhərlərində olduğu kimi ictimai təbəqə-

ləĢmə mövcud olub. Təbiidir ki, sənətkarlar və xırda ticarətlə məĢğul olanlar 

əhalinin ən yoxsul təbəqəsini təĢkil edirdilər. Naxçıvan Ģəhərinin özündə də 

kəndli ailələri vardı. Bu digər Ģəhərlərə nisbətən daha çox idi. Əlbəttə ki, bu 

da təsadüfi deyildi. Çünki Azərbaycanın baĢqa Ģəhər-qalalarından fərqli 

olaraq Naxçıvan Ģəhər-qalasında əkinə yararlı torpaqlar daha çox idi. Mən-

bələrdən aldığımız məlumata görə Naxçıvan xanlığında 600 xalvar əkinə ya-

rarlı torpaq vardı. Bundan baĢqa Naxçıvan Ģəhər evlərinin həyətlərində də 

çoxlu üzüm və meyvə bağları vardı.  

Qaynaqlardan aydın olur ki, Ġrəvan əyalətindən ġərur mahalı bütünlük-

lə, Vedibasar mahalından Sədərək kəndi, Naxçıvan əyalətindən Əlincəçay, 

Naxçıvan və Xok mahalları, Ordubad dairəsi isə bütünlüklə müasir Naxçı-

van bölgəsinin əsasını təĢkil edirdi. Həmin ərazilərə dair məlumatlara əsasən 

Naxçıvan bölgəsində 1829-cu ildə 8.567 ailə və ya 40.248 nəfər əhali yaĢa-

yırdı. Ġ.ġopenin məlumatı ilə birgə quberniya katibi Zolotnitskinin 1831-ci 

ildə apardığı kameral təsvirin materialları da Naxçıvan bölgəsinin əhalisi 

haqqında təsəvvürləri dəqiqləĢdirməyə imkan verir. 1848-ci ildə yeni kame-

ral təsviri keçirilmiĢdi. Lakin həmin kameral təsvirin Naxçıvan bölgəsinə 

dair materialları tam Ģəkildə bizə gəlib çatmamıĢdır.  

1850-ci il məlumatına əsasən, həmin ildə Naxçıvan bölgəsində 56.000 

ailə yaĢayırdı. Həmin vaxt Ordubad qəzası ləğv olunaraq Naxçıvan qəzasına 

birləĢdirilmiĢdi. Naxçıvan qəzası bütövlükdə üç sahəni Naxçıvan, Dərələyəz 

və Ordubad sahələrini əhatə edirdi. Tarixi Azərbaycan ərazisi olan Naxçıva-

nın yerli əhalisini azərbaycanlılar təĢkil edirdi. Naxçıvan bölgəsinin erməni 

əhalisi isə buraya gəlmə idi. Gəlmə erməniləri də iki yerə bölmək olar: 1) 

Rusiya iĢğalınadək bu bölgəyə gələnlər (rus qafqazĢünaslığında onlar 
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səhvən “yerlilər”, yaxud “ köhnədən yaĢayanlar” adlandırılır), 2) ĠĢğal za-

manı və sonra gələnlər. Ġ.ġopenə görə, Naxçıvan əyaləti üzrə Rusiya iĢğalı-

nadək gəlmə ermənilər 530 ailə (2.690 nəfər), Ordubad dairəsi üzrə 400 

ailədən (2.388 nəfər) ibarət idi. Müqayisə üçün bildirək ki, həmin dövrdə 

azərbaycanlıların müvafiq sayı 3.863 ailə (17.138 nəfər) və 1.675 ailəni 

(7.247 nəfər) təĢkil etmiĢdir. Yalnız köçürmə hesabına çar hökuməti əhali-

nin etnik tərkibində xeyli dəyiĢiklik yaratmıĢdı. Rusiya iĢğalından sonra hə-

min dövr üzrə Naxçıvanda 8.863 ailə qeydə alınmıĢdı ki, onlardan 5.538 ailə 

(64,49%) azərbaycanlı, 3.325 ailə (37.51%) erməni idi [5,s.72].  

Naxçıvan bölgəsi əhalisinin əksərən azərbaycanlılardan ibarət olmasını 

toponimik materiallar da təsdiq edir. Beləliklə, istinad etdiyimiz faktlardan 

da göründüyü kimi, Naxçıvan qədim Azərbaycan torpağıdır və onun yerli 

sakinləri də azərbaycanlılardır. 
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Məqalədə XVIII-XIX əsrin ilkin mənbələri əsasında Azərbaycanın etnik tərkibi, 

əhalisinin sayı, yerləşməsi, ölkəmizin ümumi demoqrafik vəziyyəti araşdırılmışdır. 

Tədqiqata cəlb edilən əsərlərin hər biri dərindən təhlil edilmiş, yerli və xarici 

ədəbiyyatlarla müqayisələr aparılmışdır. Tədqiqatı mühüm edən həmin mənbələr 

əsasında əldə edilmiş elmi nəticələr və onların tarixi gerçəkliyi əks etdirməsidir.  

Açar sözlər: Azərbaycan, etno-siyasi vəziyyət, demoqrafiya, Yevetski, Şopen 

 

Sources of the XVIII-XIX centuries about ethno-political and demographic 

situation in the regions of Azerbaijan 

The paper deals with the ethnic composition of the population, the location, 

the demographic situation of the country on the basis of the primary source of the 

XVIII-XIX centuries. Each of these sources, involeved in research, were analyzed 

and were compared with the local and foreign literature. Scientific results, which 

has been achieved under the investigation, are very important, because they reflect 

the historical reality.  

Кеу words: Azerbaijan, ethno-political situation, demography, Evetsky, 

Shopen 

 

Tarix elmimizin qarĢısında duran vacib vəzifələrdən biri Azərbaycanın 

sosial-iqtisadi və siyasi tarixinin hərtərəfli Ģəkildə araĢdırılmasıdır. Xüsusilə 

etno-siyasi və demoqrafik proseslərin ilkin mənbələr əsasında izlənilməsi 

tarixi araĢdırılmanın özəyidir. Müasir dövrdə Azərbaycanın tarixi vilayət-

lərinin etnik tərkibi, əhalisinin sayı, demoqrafik dəyiĢikliklərin izlənilməsi 

böyük elmi aktuallıq və mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə, XIX əsrdə 

torpaqlarımızın Rusiya çarizmi tərəfindən iĢğal edilməsini nəzərə alaraq 

həmin dövrdə yazılmıĢ əsərlərin tədqiq edilməsi, eyni zamanda digər ilkin 

mənbələr ilə müqayisə edilərək təhlil edilməsi Azərbaycanın demoqrafiya 

tarixinin öyrənilməsi baxımından mühümdür. XIX əsrdən baĢlayaraq 

Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, mədəni və xüsusilə sosial vəziyyətini özündə 

əks etdirən əsərlər yazılmağa baĢlandı. Nəzərə alsaq ki, bu əsərlər Çarizmin 

iĢğalçı fəaliyyətinə qanuni don geyindərmək məqsədilə yazılmıĢdı, bu 

səbəbdən həmin əsərlərdəki məlumatları dərindən araĢdırmaq, müqayisələr 

aparmaqla tarixi gerçəkliyin ortalığa çıxarılması üçün tənqidi yanaĢmaq 
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lazımdır. Onu da nəzərə almalıyıq ki, bu əsərlərin bəzilərinin müəllifləri 

müəyyən hadisələrin birbaĢa iĢtirakçısı olmuĢlar və əsərlərində öz gözləri ilə 

gördükləri hadisələrə də yer vermiĢdilər ki, bu da həmin mənbələrin 

istifadəsini daha da zəruri edir.  

Təqdim edilən məqalədə XIX əsr Rusiya tədqiqatçısı Orest Yevetski-

nin redaktəsi ilə 1835-ci ildə nəĢr olunmuĢ “Zaqafqaziya bölgəsinin statistik 

təsviri” adlı monoqrafiyası [15] əsasında Azərbaycanın demoqrafik vəziyyə-

ti araĢdırılmıĢdır. Adı çəkilən əsər XVIII əsr mənbələrinə əsaslandığına görə 

araĢdırdığımız mövzu üçün xüsusilə qiymətlidir. Orest Stepanoviç Yevetski 

statist, etnoqraf olmuĢ və onun əsərində Cənubi Qafqazın siyasi, iqtisadi, 

sosial və mədəni həyatına aid olduqca qiymətli, elmi əhəmiyyətli faktlar, 

materiallar mövcuddur. Lakin əsərdə bəzən təhriflərə yol verilmiĢ, tək-tək 

hallarda rast gəlinən hadisələr bütün ölkəyə Ģamil edilmiĢdir. Etno-siyasi 

məsələlər tədqiqat zamanı dəqiqləĢdirilmiĢ və digər ədəbiyyatlardan əldə 

edilmiĢ faktlarla müqayisəli təhlil edilmiĢdir. Əsərdə əhalinin vəziyyəti, sayı 

və etnik tərkibi haqqında müxtəlif məlumatlar vardı. Azərbaycanın ayrı-ayrı 

Ģəhər və bölgələrinin təsviri zamanı əhali və onun etnik tərkibi barədə qısa 

qeydlər aparılmıĢdı. Ġrəvan, Ordubad və Naxçıvan bölgələrinin etnik tərki-

binin öyrənilməsi müasir dövrdə tarix elminin əsas tələblərindəndir.  

XVIII əsrin I yarısında əhalinin sıx məskunlaĢdığı ərazilərdən hesab edilən 

Ġrəvanın əsas əhalisi türklərdən ibarət olmuĢdur. L.Lokhart buranın əhalisinin 

Ġran ermənilərindən ibarət olmasını qeyd etsə də [9, c.4-5], bu məlumatın yanlıĢ 

olmasını dövrün digər mənbələri təsdiq edir. Ġmperatriça II Yekaterinanın 

təĢəbbüsü ilə Azərbaycanın öyrənilməsi ilə məĢğul olan ekspedisiya rəhbəri 

Ġ.A.QildenĢtedt yazır ki, Ġrəvan mahalı (xanlığı – Z.Ġ.) Pəmbəklə qonĢu olub, 

əhalisi tərəkəmə (türkmən-Z.Ġ.), tatarlardır [12, c.170]. Fransız diplomatı C.Otter 

Ġrəvan Ģəhərinin coğrafi uzunluqlarını göstərərkən yazır: “türk torpağı olan 

Rəvan Çuxur-Səəd vilayətində yerləĢir və Zəngi çayı ilə sərhədlənir” [7, c.290]. 

Zəngi çayından söz düĢmüĢkən, fransız səyyahı J.P.Turnefort qeyd edir ki, 

“Zəngi çayı Ģimal-qərb istiqamətində, Qırxbulaqdan cənub-qərbə doğru axır və 

öz baĢlanğıcını Ġrəvandakı göldən götürür. Zəngi çayının üzərində üç aĢırımı 

olan körpü salınmıĢdı ki, vilayətin hakimi olan Xan isti yay günlərində 

sərinləmək üçün buraya gəlir” [11, c.142].  

O.Yevetskinin məlumatlarına əsasən, “Naxçıvan, Ġrəvan, Ordubad 

Ģəhərlərində 4345 ailə vardı. Bunlardan 2.606 ailə müsəlman, 1023 ailə 

erməni, 716 ailə Azərbaycanın cənubundan köçmələrdi. Gələnlərin az 

hissəsi müsəlmandı, çoxusu ermənilərdi. Əkinçilər 23.066 ailə, köçmə əhali 

3.653 ailədən ibarətdir” [15, c.192] (rəqəmlərdəki fərq mənbədə izah edilmir 

- Ġ.Z.). J.P.Turnefort isə yazır ki, “oval formalı Ġrəvan qalasında səkkiz 

mindən çox müsəlman vardı, ermənilər isə gecə yatmağa buraya gəlirlər” 
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[11, c.142]. Həm say baxımından azərbaycanlıların üstün olmasını, həm də 

məskun əhalinin məhz azərbaycanlılar olduğunu sübut edən fransız səyyahın 

bu qeydinə əsasən ermənilər Ģəhərdən kənarda olub, gecəni təhlükəsiz 

ərazidə keçirtmək üçün buraya gəldiklərini göstərir. Ġ.ġopen Ġrəvan Ģəhərin-

də 1807 müsəlman ailə (7331 sakin) olduğu halda, yerli erməni ailəsinin 

sayını 567 (2369 sakin), Ġrandan köçürülən erməni ailəsinin sayını 366 

(1715 sakin), Türkiyədən köçürülənlərin isə 11 ailə (48 sakin) olduğunu 

göstərir [17, c.638]. Bununla belə, yenə müsəlmanların (türklərin - Z.Ġ.) sayı 

ermənilərin ümumi sayından 4-5 dəfə çox olur. Nəticə etibarilə Ġrəvan 

Ģəhərində 11463 nəfərdən 7331-i türk, 4132-nin köçürülənlərlə birlikdə 

erməni olduğunu görürük. Ġrəvan əyalətində yaĢayanların isə 9196 türk 

ailəsi (49875 sakin), 3498 yerli erməni ailəsi (20073 sakin) olmuĢ, Ġrandan 

4559 erməni ailəsi (23568 sakin), Türkiyədən 3674 erməni ailəsi (21639 

sakin) köçürülmüĢdür. Ermənilərin Azərbaycan ərazisinə Türkmənçay 

(1828) və Ədirnə (1829) müqavilələrindən sonra köçürülməsi və verilən 

məlumatların XIX əsr mənbələrindən götürüldüyünü nəzərə alsaq, XVIII 

əsrdə əzəli Azərbaycan türk torpağı olan Çuxur-Səəd bəylərbəyiliyində 

əhalinin böyük hissəsi azərbaycanlılardan ibarət olmuĢdu. QafqazĢünas alim 

olan Ġ.ġopen yazırdı ki, “Rusiyaya məxsus erməni vilayətində 440 min adam 

vardır ki, onların əksəriyyəti məhəmmədlərdir” [17, c.18]. Rus mənĢəli 

alimin bu nəticəsi general qraf Paskeviç tərəfindən də təsdiqlənir. Rus 

general qraf Paskeviç-Ġrəvanski etiraf edirdi ki, “...hətta ermənilərin 

köçürülüb, gətirilməsindən sonra belə, Ġrəvan bölgəsi əhalisinin dörddə üç 

hissəsini Azərbaycan türkləri təĢkil edirdi. Bundan baĢqa, tanınmıĢ rus 

tədqiqatçısı N.ġavrov 1911-ci ildə yazırdı: “Hazırda Cənubi Qafqazda 

yaĢayan 1 milyon 300 min erməninin 1 milyondan çoxu bu diyarın yerli 

əhalisi deyil. Onları bura biz köçürüb, gətirmiĢik” [16, c.63-64]. 

Analoji müqayisəni Naxçıvan bölgəsi üçün də apardıqda eyni mənzərə 

ilə qarĢılaĢırıq. XVIII əsrin I yarısında Naxçıvan Çuxur-Səəd bəylərbəyi-

liyinin ərazisinə daxil idi. Azərbaycanın ən qədim Ģəhərlərindən biri hesab 

edilən Naxçıvan Ģəhəri XVIII əsrdə iki dəfə dağıntıya məruz qalmıĢ, 

əhalinin sayı altı mindən çox deyildi. XVIII əsrin sonunda Naxçıvanda 1000 

ailə yaĢayırdı. QıĢ vaxtlarında Ģəhərə “əlavə 1000-ə qədər köçəri ailə” 

gəlirdi, yəni köçmə maldarlıqla məĢğul olurdular. Naxçıvanda XIX əsrin ilk 

illərində 2000-ə qədər ailə yaĢayırdı. Ġ.ġopen belə hesab edir ki, Naxçıvan 

xanlığı çar Rusiyası tərəfindən iĢğal olunana qədər, Naxçıvan Ģəhərinin 

əhalisi 5700 nəfər idi [17, c.638]. Onu qeyd etməliyik ki, Naxçıvan Azər-

baycanın ən qədim Ģəhərlərindən hesab edilir. 3500 il əvvəl əsasının qoyul-

duğu Ģəhərin, “yeni məskən” mənasını verən Naxçıvanın Nuh peyğəmbər 

tərəfindən salındığını A.Araratski qeyd etmiĢdi [13, c.163]. Türkmənçay 
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(1828) və Ədirnə (1829) müqavilələrinə əsasən ermənilərin köçürüldüyü 

bölgələrdən hesab edilən Naxçıvan əyalətinə Ġrandan 2137 erməni ailəsi 

(10652 sakin) köçürülmüĢdür. Türkiyədən köçürülən səkkiz ailə (27 nəfər) 

Naxçıvanın Dərələyəz mahalında yerləĢdirilmiĢdir. Köçürülmə zamanı 

bölgədə 3863 türk ailəsi (17138 sakin) və cəmi 530 yerli erməni ailəsi (2690 

sakin) vardı [17, c.635-636].  

Naxçıvan yaxınlığında yerləĢən təkcə Sərdarabad qalasında 700 ev 

vardı [15, c.199]. Bir qalanın əhalisi 3500-4000 nəfər olarsa, bu sözsüz ki, 

inkiĢafdan xəbər verir. Amma təəssüflər olsun ki, bu yaĢayıĢ məskəni haq-

qında nə mənbələrdə, nə də tarix ədəbiyyatında məlumat verilməmiĢdir.  

Naxçıvan bölgəsinin digər iri yaĢayıĢ məskəni olan Culfa Ģəhəri karvan 

yolları üzərində yerləĢirdi. Vaxtilə sıx əhalisi ilə seçilən Culfa sakinləri 

siyasi hadisələrlə bağlı ġah I Abbas (1587-1629) tərəfindən köçürülmüĢ-

dülər. XIX əsrin əvvəlləri üçün O.Yevetski yazırdı ki, “hal-hazırda Culfada 

25 ev vardı” [15, c.200].  

XVIII əsrin 70-ci illərində Ġ.A.QildenĢtedt qərb bölgələrimizin əhalisi 

və etnik tərkibi haqqında yazır ki, Qazax və Borçalı türkmən mahallarıdır. 

Qazax mahalı Kürün sağ sahilində olub, Ġncidən aĢağı Borçalı mahalına 

qədər və digər tərəfdən Gəncəyə qədər geniĢ ərazini əhatə edir. Ondan 

cənubda isə Pəmbək mahalı yerləĢir. Burada 6000 ailənin olması təxmin 

edilir ki, onların 2/3-si tatar, 1/3-i ermənilərdir. Ancaq müəllif əsərində 

Qazax mahalına aid iyirmi altı kəndin adını qeyd etmiĢ və onlardan ancaq 

birinin sırf erməni kəndi olduğunu göstərmiĢdir [12, c.168,170]. 

M.BiberĢteyn “Qazaxlar məhəmmədi olsalar da, Zaarın igid və sədaqətli 

əsgərləridi, buna baxmayaraq az da olsa, quldurluqları da var” [1, c.407]. 

Qarabağ xanlığının siyasi mərkəzi olan ġuĢa Ģəhərində XVIII əsrin 

sonunda 3073 evdə 13957 nəfər yaĢayırdı. 1750-ci illərin sonlarında Pənahəli 

xan əyan və məmur ailələrini, rəiyyəti ġuĢaya köçürdü. Mirzə Camal CavanĢir 

yazır ki, o vaxta kimi burada ev yox idi [8, c.29]. Ġ.A.QildenĢtedt Gəncə 

əyalətinin əhalisinin tərəkəmə tatarlar olduğunu və əsərinin sonrakı səhifəsində 

isə əyaləti türkmən mahalı kimi qeyd edir [12, c.170,171]. 

XVIII əsrin ikinci yarısında ġimali Azərbaycan Ģəhərlərində 5-10 min 

əhali vardı. XVIII əsrin 70-ci illərində ġamaxıda minə yaxın evdə 5-6 min 

adam yaĢayırdı. ġəkinin altı min, Bakının 4-5 min, Dərbəndin on min, 

ġuĢanın on min əhalisi var idi. XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində 

Lənkəranda əhalinin sayının üç min nəfər olduğu göstərilmiĢdir. 

XVIII əsrdə Avropalıların kütləvi Ģəkildə Azərbaycanda yaĢaması 

haqqında məlumatlara rast gəlinmir. Bəzən müəyyən səbəblərdən Azər-

baycanda Avropa xalqlarından nümayəndələr yaĢayırdı. C.Bel ġamaxıda 

olarkən Dansiqdən olan, PolĢa elçiliyinin tərkibində gələn, alman dilli 
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zadəganla görüĢmüĢdü. Ġsfahanda PolĢa səfiri öldükdən sonra həmin Ģəxsin 

öz yerliləri ilə mübahisəsi düĢmüĢ, müsəlmanlığı qəbul edərək, burada 

qalmıĢ, dili öyrənmiĢ və hazırda ġamaxıda ailəsi olduğunu bildirmiĢdir [14, 

c.394]. XVIII əsrdə Azərbaycan ərazisində müxtəlif səbəblərdən məskunlaĢmıĢ 

və yerli əhali ilə qaynayıb-qarıĢmıĢ əcnəbilərlə rastlaĢmaq olardı. Bu tipli 

faktlara mənbələrdə çox az hallarda təsadüf olunur. 

Mənbə və elmi əsərlərin bir çoxunda ermənilərin Azərbaycana köçü-

rülüb, yerləĢdirilməsinin vaxtı və səbəbləri göstərilmədiyinə görə, onlara 

bizim torpaqlarımızda uydurma dövlət yaratmaları iddiası ilə çıxıĢ etməyə 

imkan yaranmıĢdı. Məlum olduğu kimi, ermənilərin Güney Qafqaza, 

xüsusilə də onun Ģimal-Ģərq bölgələrinə, yəni tarixi yurd yerlərimizə köçü-

rülməsi Rusiya çarı I Pyotr tərəfindən 1724-cü ildən cəhd göstərilmiĢ [10, 

c.146] və onların bu diyara kütləvi köçürülüb, yerləĢdirilməsi Rusiya iĢğa-

lından sonra həyata keçirilmiĢdi. Tədqiqata cəlb etdiyimiz bir çox qaynaqlar 

XVIII əsrdə Azərbaycanın bəzi bölgələrində qeydiyyata düĢmüĢ ermənilərin 

elə həmin əsrdə dini, ideoloji, hərbi, siyasi məqsədlərlə qonĢu ölkələrdən 

köçürülüb, yerləĢdirilməsindən xəbər verir. Fərid Ələkbərlinin Vatikan 

kitabxanalarından əldə etdiyi mənbə və sənədlər əsasında yazdığı əsərdə 

holland coğrafiyaĢünası Ġsaak Tirionun (1701-1765) və Osmanlı kartoqrafı 

Ġbrahim Mütəfərriqənin 1729-cu ildə nəĢr olunmuĢ xəritələri ermənilərin 

Azərbaycana köçürülməsi haqqında məlumatın doğruluğunu sübut edir. 

Müəllif yazır: “Ġssaq Tirionun xəritəsində Van gölündən Gilana qədər ərazi 

Azərbaycan kimi göstərilmiĢdi. Ermənistan çox balaca ərazi kimi müasir 

Türkiyənin hüdudlarında, Van gölünün ətrafında göstərilir... Müasir osmanlı 

kartoqrafı Mütəfərriqənin xəritəsində erməni ərazisi ümumiyyətlə yoxdur. 

Müasir Ermənistan Respublikasının ərazisi Rəvan, Gəncə və digər 

Azərbaycan vilayətlərinin ərazisi kimi göstərilmiĢdir” [6, c.30].  

Beləliklə, məqalədə ilkin mənbələrdən əldə edilmiĢ fraqmental Ģəkildə 

olan kiçik materiallar birləĢdirilərək Azərbaycan əhalisinin sayı və onun 

etnik tərkibi araĢdırılmıĢ, ölkəmizin etnik durumuna bir daha nəzər salın-

mıĢdır. Yerli statistik mənbələrin azlığı Ģəraitində, XVIII-XIX əsr mənbələri 

əsasında Azərbaycanın əhalisi, etnik və sosial tərkibi haqqında çox qiymətli 

məlumatlar bölgənin əsas və köklü əhalisi olan Azərbaycan türklərinin öz 

etnik tərkibini və üstün mövqeyini sabit saxladığını sübuta yetirməklə 

yanaĢı, xüsusilə əhalinin etnik mənsubiyyəti ilə bağlı müxtəlif ədəbiy-

yatlarda öz əksini tapmıĢ yalnıĢ mülahizələri ortadan qaldırır.  

 
Ədəbiyyat siyahısı: 

1. A General, historical, and topographical description of Mount Caucasus. With a 

Catalogue of Plants midigenous to the Country. In II volums. Translated from 



V buraxılış         2017  

  

25 

the works of Dr. Reineggs and Marshal Bieberstein, by C. Wilkinson. With a 

map and plates. Vol. I. London: 1807, pp. 407 

2. Azərbaycan tarixi (Uzaq keçmiĢdən 1870-ci illərə qədər), S.S.Əliyarlının 

redaktəsi ilə. Bakı, “Azərbaycan” nəĢriyyatı, 1996, 872 s. 

3. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Bakı, “Çıraq”, 2007, 400 s. 

4. Azərbaycan tarixi. Bakı, “BakıUniversiteti”, 2014, 380 s. 

5. Azərbaycan tarixi. 7 cilddə, III c., Bakı, Elm, 2007, 592 s. 

6. Ələkbərli F. Vatikan arxivində saxlanılan Azərbaycana aid əlyazmalar. Bakı, 

“Elm və Təhsil”, 2014, 75 s. 

7. Jean Otter. Voyage en Turquie et en Perse. Avec un Relation des expeditions de 

Tahmas Kouli-Khan. T.I. Paris, 1748, p.415 

8. Qarabağnamələr. I kitab. Bakı, ġərq-Qərb, 2006, 216 s. 

9. Lockhart L. The fall of Safavids Dinasty and the Afqan Occupation of Persia. 

Cambridge,1958, pp. 583  

10. Lokkart L. Nadir ġah. Ruscadan tərcümə edən Nəriman Əbdülrəhmanlı. Bakı, 

Qanun nəĢriyyatı, 2013, 552 s. 

11. M. Pitton de Tournefort. Relation d'un Voyage du Levant, fait par ordre du Roi 

Contenent. L'Histoire Ancienne & Moderne de plusieurs Mes de l'Archipel, de 

Constantinople, des Côtes de la Mer Noire, de l'Arménie, de la Géorgie, des 

Frontières de Perse & de l'Asie Mineure. T.II, Amsterdam, Aux dépens de la 

Compagnie, 1717, pp. 208. 

12. Гильденштедт И.А. Путешествие по Кавказу в 1770-1773 гг. Перевод 

Т.К.Шафрановский, Спб: Петербургское Востоковедение, 2002, 512 с. 

13. Жизнь Артемия Араратского. Издание подготовиль К.Н.Григорьян при 

участии Р.Р.Орбели. 1981, 224 с. 

14. Путешественники об Азербайджане. Под редакцией Э.М.Шахмалиева. т.I, 

Составиль З.И.Ямпольский. Баку: Издательство Академии Наук 

Азербайджанской ССР, 1961, 425 с.  

15. Статистическое описание Закавказского края съ присовокуплениемъ статьи: 

Политическое состояние Закавказского края въ исходъ XVIII века и сравненье 

онаго съ нынешнимъ. Составилъ Орестъ Евецкийъ в двух частяхъ. Санкт-

петербургъ. Печатано вь Типографии Штаба Отдельнаго Корпуса Внутренний 

стражи, 1835, 306 c. 

16. Шавров Н.Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье: Предстоящая 

распродажа Мугани инородцамь. СПб, Типографиа Редакции 

периодическихъ изданий Министерства финансов, 1911, 156 с. 

17. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской областии в эпоху 

ее присоединения к Российской империи. СПб, 1852, 1232 с. 

 



Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik 

 

26 

 

XIX ƏSRĠN I YARISINDA RUSĠYA-ĠRAN MÜHARĠBƏLƏRĠ VƏ 

ONLARIN AZƏRBAYCANDAKI ETNO-SĠYASĠ VƏZĠYYƏTƏ 

TƏSĠRĠ 

 

Kərimli Ġlahə Əlizamin qızı 

Tarix fakültəsi, magistrant, II kurs 

ilahekerim@gmail.com 

 
Məqalədə XIX əsrin I yarısında baş vermiş Rusiya-İran müharibələrindən və 

bunun nəticəsində Qafqaz regionunda baş vermiş etno-siyasi proseslər, köçürmə 

siyasəti nəticəsində Azərbaycan ərazisində demoqrafik proseslərdən bəhs edilir. 

Azərbaycanın yerli əhalisinin mövqeyi, Rusiya-İran müharibəsinə münasibəti eyni 

cür deyildir. Əhali nə İran, nə də Rusiyanın istilasına məruz qalmaq istəmir, 

İstilaçılara qarşı mübarizə aparırdılar. 

Açar sözlər: Rusiya-İran müharibəsi, “Erməni vilayəti”, “Gülüstan müqaviləsi”, 

“Türkmənçay müqaviləsi”, köçürmə siyasəti 

 

The Russo–Persian wars in the first half of the 19th century and their influence on 

the ethno-political situation in the Caucasus 

The article dedicated to historical events, such as Russia-Iran wars, which 

occurred in the first half of the 19th century and the ethno political actions in the 

Caucasus as a result of this war, and also the re-settlement policy, which influence 

on the demographic processes in Azerbaijan. Azerbaijani locals had different 

position and attitude to the Russo-Persian wars. The population didn’t want to be 

invaded nor by Russia, neither by Iran; and they struggled against invaders. 

Key word: Russo-persian war, “Armenian province”, “Treaty of Gulistan”, 

“Treaty of Turkmanchay”, “re-settlement policy” 

 

GiriĢ. XVIII-XIX əsrlərdə Azərbaycanın daxili və beynəlxalq vəziy-

yəti olduqca mürəkkəb Xırda dövlətlərə bölünmüĢ ölkə feodal pərakəndəliyi 

dövrünü yaĢayırdı. Xanlıq üsulu-idarəsinin hökm sürdüyü ərazidə qonĢu 

xanlıqların ərazilərini ələ keçirmək uğrunda mübarizə gedirdi. Ardı-arası 

kəsilməyən ara müharibələri, yerli feodallarla kəndililər arasında ziddiyyət-

lərin dərinləĢməsi, iqtisadi tənəzzül Azərbaycanın daxili vəziyyəti üçün 

səciyəvi hal idi. Rusiya və Qacarlar Ġranının Cənubi Qafqazla bağlı iĢğalçı 

siyasəti vəziyyəti daha da gərginləĢdirirdi. 

Bəhs edilən dövrdə Rusiyanın əsas məqsədlərindən biri Cənubi Qafqaz 

regionunun istilası idi. Carizm Qafqaza əlavə gəlir mənbəyi kimi yanaĢırdı, 

eləcə də əsas məqsədlərdən biri Xəzəri Rusiyanın daxili dənizinə çevirmək 

idi. Azərbaycan ərazisinin təbii sərvətləri artıq Rus elminə bəlli idi, bu da 

təsadüfi deyil ki, II Yekaterina ölkə ərazisinin sərvətlərinin mənimsənilməsi 
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üçün ərazilərin iĢğalını vacib hesab edirdi. Zəngin təbii sərvətləri olan 

Azərbaycan qızılboya, yun, ipək, pambıq, tütün, yanacaq və s. ilə Rusiya 

sənayesinin xammal və yanacaq bazası ola bilərdi. 

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Zaqafqaziya bölgəsi siyasi və hərbi-

strateji baxımdan da əhəmiyyətli idi. Bu diyarın iĢğalı çoxdan hökm sürən 

Rusiya-Osmanlı münaqiĢəsində qüvvələrin rusların xeyrinə dəyiĢməsi 

demək idi. Əlavə olaraq Rusiya-Böyük Britaniya rəqabətinin hökm sürməsi 

Cənubi Qafqazın, xüsusilə Azərbaycan ərazisinin əhəmiyyətini artırırdı. 

Rusiyanın burada baĢ tutacaq iĢğalları Böyük Britaniyanın ġərqdəki təsirinə 

zərbə vura bilərdi, baĢqa sözlə Ost-Hind kompaniyasının inhisarına ciddi 

təhlükə ola bilərdi. 

Rusiya və Qacarlar Ġranının Qafqaz ugrunda mübarizəsi də həmin 

dövrün ən mühüm məsələlərindəndir və biz də bu məqalədə XIX əsrin ilk 

illərindən baĢlamıĢ istilaya, Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri ilə ye-

kunlaĢan müharibələrə diqqəti edəcəyik. Belə ki, hələ XVIII əsrin sonu-

1795-1797-ci illərdə baĢ verən hadisələr - Rusiya imperatriçası tərəfindən 

general Zubovun rəhbərliyi ilə Azərbaycana heyətin göndərilməsi, Ağa 

Məhəmməd ġah Qacarın yürüĢləri hər iki tərəfin bu bölğədəki maraqlarını 

aydın göstərirdi. Ġki rəqibin döyüĢ meydanında üz-üzə gəlməsi isə XIX əsrin 

ilk illərinə təsadüf edir.  

I və II Rusiya-Ġran müharibələrinə qısa nəzər. Çar Aleksandr ikinci 

dəfə 1801-ci il sentyabrın 12-də Gürcüstanın Rusiyaya birləĢdirilməsi haqqında 

fərman verdi. ġərqi Gürcüstan adlandırılan ərazi ilə birlikdə Azərbaycan 

torpaqları olan – Qazax, Borçalı və ġəmĢəddil torpaqları da Rusiya tərkibinə 

qatıldı. Rusiya çarının siyasəti onun ayrıca bir göstəriĢində bu Ģəkildə bildiril-

məkdə idi: "Ətraf hökmdarlar və xalqlarla əlaqə saxlayaraq, Rusiya tərəfdarla-

rının sayını artırmağa çalıĢmalı, xüsusən hələ Baba xanın (Fətəli Ģahın) hakimiy-

yəti altına düĢməmiĢ və buna görə də, belə bir Ģəraitdə əlbəttə, özlərinin təhlükə-

sizliyi naminə Rusiyaya daha çox meyl göstərəcək Ġrəvan, Gəncə, ġəki, ġirvan, 

Bakı və baĢqa xanlıqların xanlarını tərəfimizə cəlb etməli" [4,13]. 

Lakin Qacarlar Ġranı bu siyasətlə razılaĢmaq istəmirdi. Məlumdur ki, 

onun bu ərazidə özünün maraqları var idi. ġərqi Gürcüstanın və Azərbaycan 

torpaqlarının bir hissəsinin iĢğalı Ġranı, eləcədə onun arxasında dayanan qərb 

ölkələrini narahat edirdi.Avropa dövlətlərinin köməyinə arxalanmaqla 

Qacarlar Ġranı Gürcüstanı Rusiya himayəsindən qoparmağa çalıĢır, Rusiyaya 

qarĢı yönələn çıxıĢlara yardım edirdi. Azərbaycan xanlıqları ilə dil tapmağa 

cəhd edən Ġran özü üçün strateji meydan hazırlamağa çalıĢırdı. 1802-ci ildə 

Qarabağ və Bakı xanlıqlarına Ġrana tabe olmalarını təklif etmiĢdi. 1804-cü 

ilin may ayında Ġran hakim dairələri rus qoĢunlarının Qafqazı tərk etməsini 

tələb etdi, lakin, tələb rədd edildi. 1804-cü il iyulun 10-da Rusiya ilə Qacar-
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lar Ġranı arasında diplomatik əlaqələr kəsildi, müharibə baĢlandı və 10 il 

müddətinə davam etdi. Bu müharibə Azərbaycanın Ģimal xanlıqlarının iĢğalı 

və Gülüstan müqaviləsi ilə yekunlaĢdı.  

Rusiya ilə Qacarlar Ġranı arasında münasibətlərə bu müqavilə ilə tam 

aydınlıq gəlmədi. Azərbaycan torpaqları uğrunda iki dövlətin maraqları ye-

nidən toqquĢurdu. Uduzan tərəf olan Qacarlar Ġranı müharibənin nəticəsi ilə 

razı deyildi. Qafqazın əldən çıxması onun üçün böyük itki idi. Rusiya isə 

Ģimalı Azərbaycanın-Naxçıvan və Ġrəvan xanlıqlarının və Cənubi Azərbay-

can xanlıqlarının iĢğalında maraqlı idi. Eləcə də müqavilədə Lənkəran 

xanlığı ilə bağlı maddə mübahisə doğururdu. Məhz bu Ģəraitdə Rusiyada 

1825-ci il dekabristlər üsyanının baĢ verməsi Ģah hökumətini yenidən Ģirnik-

ləndirdi. Çar Rusiyası Osmanlı ilə münasibətlərin gərginləĢməsi fonunda 

Lənkəran xanlığını Ġrana güzəĢtə getməklə sülhə nail olmaq istəyirdi. Lakin 

bu məqsədlə baĢlamıĢ danıĢıq səmərəsiz nəticələndi. 1826-cı il iyulun 16-da 

60 minlik Ġran ordusu Azərbaycanın Ģimal torpaqlarına soxuldu. Azərbaycan 

torpaqları uğrunda II Rusiya – Ġran savaĢı baĢlandı. Lakin müharibədə 

gediĢat heç də Ġranın düĢündüyü kimi olmadı. 1826-cı il ġəmkir döyüĢündə 

Ġran qoĢunları ağır məğlubiyyətə uğradı. Sentyabrın 13-də baĢ verən Gəncə 

döyüĢündəki məğlubiyyətdən sonra Ġran danıĢıqlara getməli olduğunu 

anladı. Ruslar Ġrəvan və Naxçıvan xanlıqlarını iĢğal edərək, Cənubi 

Azərbaycan torpaqlarına daxil oldular. Urmiya, Ərdəbil, Xoy, Təbriz tutuldu. 

Vəziyyəti ağır görən Ġran danıĢıqlara baĢladı. 10 fevral 1828-ci il Türkmənçay 

müqaviləsi ilə müharibəyə yekun vuruldu [11]. 

XIX əsrin I yarısında Qafqazda dəyiĢən etno-siyasi, demoqrafik 

durum. 1828-ci ilin fevralın 10-da Türkmənçay müqaviləsi ilə, Gülüstan 

müqaviləsinin də bəzi maddələrinin məzmunu saxlanılmaqla tərəflər arasında 

barıĢıq elan edildi. Müharibədən və onun nəticəsindən ən böyük zərər Azərbay-

cana dəydi. Müqavilənin təbəə alıĢ-veriĢi ilə bağlı olan 12, 14 və 15-ci maddə-

ləri bilavasitə bölgənin demoqrafik tarazlığının imperiyanın xeyrinə dəyiĢdiril-

məsinə yönəlmiĢ bir addım idi. Bəhs edilən maddələrlə imperiyanın cənub 

hüdudlarında “etibarlı xiristianlardan” ibarət xüsusi qurĢağın təĢkil edilməsi 

nəzərdə tutulurdu. Xüsusən sonuncu maddədə bunun kifayət qədər geniĢ izahı 

verilirdi. Müqavilədə göstərilirdi ki, Ġran Ģahı tərəfindən “Azərbaycan adlanan 

vilayətin bütün əhalisinə və məmurlarına büsbütün və tam bağıĢlanma əta edir”. 

Eləcə də, “hansı dərəcəyə məxsus olmasından asılı olmayaraq, onlardan heç kəs 

öz hərəkətinə və ya müharibə ərzində və ya Rus ordusunun adı çəkilən vilayəti 

müvəqqəti tutduğu zaman davranıĢına görə təqibə, dini əqidəsinə görə təhqirə 

məruz qalmaması” qeyd olunurdu. 

Müqavilənin bəhs edilən maddəsi ilə ermənilərin Transqafqaza köçü-

rülməsi məsələsi birbaĢa olmasa da “dini əqidəsinə görə kimsəyi təqib etmə-
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yəcəyinə” dair təminatın verilməsi və hadisələrin sonrakı inkiĢafı göstərdi 

ki, söhbət məhz ermənilərdən gedir, bu isə onu göstərir ki, müqavilədə 

əksini tapmamıĢ gizli razılaĢma olmuĢdur. “Bundan baĢqa o məmur və sa-

kinlərə bu gündən baĢlayaraq öz ailəsi ilə birlikdə Ġran vilayətindən Rusi-

yaya sərbəst keçmək, hökumət və yerli rəisliyin heç bir maneçiliyi olmadan 

onların satlıq malına və ya əmlakına və əĢyalarına hər hansı gömrük və 

vergi qoyulmadan tərpənən mülkiyyətini aparmaq və satmaq üçün bir il vaxt 

verilir. Tərpənməz mülkə gəldikdə isə, onun satılması və ya onun haqqında 

özxoĢuna sərəncam üçün beĢ illik müddət müəyyən edilir. Lakin bu bağıĢ-

lanma qeyd olunan bir illik müddət baĢa çatanadək məhkəmə cəzası düĢən 

günah və ya cinayət iĢləmiĢ adamlara Ģamil edilmir”[7].  

Ġran vilayətində yaĢayan təbəələrə öz ailələri ilə birlikdə sərhəddi 

sərbəst keçmək, hər hansı gömrük və vergi ödəmədən tərpənən mülkiy-

yətlərini aparmaq və ya 1 il ərzində satmaq, tərpənməyən mülklərini isə 5 il 

ərzində satmaq hüququ verilirdi. Köçürülən ermənilər üçün Rusiya tərəfi də 

böyük güzəĢtlər nəzərdə tuturdu. Belə ki, xristian təbəələrə lazımi miqdarda 

məhsuldar xəzinə torpaq sahəsinin ayrılacağına, 6 il müddətinə hər cür 

vergidən və 3 il ərzində zemstvo mükəlləfiyyətlərindən azad olunacaqlarına 

dair təminat verildi, köçürülən ailələrə maddi yardım da göstərildi [5]. 

Beləliklə, Ġranın da iĢtirakı ilə çar Rusiyasının ġimali Azərbaycan 

ərazisində əhalinin mövcud etnik vəziyyətini öz xeyrinə dəyiĢmək üçün 

əlinə yeni imkan keçdi. Bu hal xüsusilə Azərbaycan türklərinin torpaqlarına 

göz dikən erməni millətçiləri üçün fürsət oldu. Ġran ərazisində yaĢayan 

ermənilərin ġimali Azərbaycana köçürülməsi iĢinə rəhbərlik erməni mənĢəli 

polkovnik Lazarevə tapĢırıldı. Türkmənçay müqaviləsi ilə razılaĢdırılan kö-

çürmə kampaniyasının ilk mərhələsi 26 fevral- 11 iyun 1828-ci ildən, 1830-

cu ilə qədər davam etdi, bu zaman 40 mindən çox erməni düĢünülmüĢ 

Ģəkildə Azərbaycan ərazisində, əsasən Ġrəvan, Naxçıvan və Qarabağda yer-

ləĢdirildi. Bu məqsədlə onlar üçün 200 min desyatindən çox münbit torpaq 

ayrıldı və müsəlmanlardan bunun üçün 2 milyon manatlıqdan çox xüsusi 

sahibkar torpağı satın alındı. Osmanlı ərazisindən 84 min erməni və qeyri-

rəsmi köçənlərlə birlikdə köçürülənlərin sayı 200 mini ötüb keçdi.  

Hələ müharibə baĢa çatmamıĢ 1827-ci il oktyabrın 6-da Ġ.V.Paskeviçin 

təĢəbbüsü ilə Ġrəvanda “müvəqqəti idarə” yaradılmıĢdı. Ġdarənin üzvləri 

sədr-leytinant Krakovski, AĢtaraketsi və Ġrəvan qalasının komendantı 

podpolkovnik Borodindən ibarət idi. 1828-ci il, 21 mart tarixində çar I 

Nikolayın fərmanı ilə ləğv edilmiĢ Naxçıvan və Ġrəvan xanlıqları əsasında 

“Erməni vilayəti” adlı müvəqqəti inzibati-idarə yaradıldı. Diqqət çəkən 

məqam odur ki, Rusiya hakimiyyəti dövründə bu torpaqlar Ermənistan 

deyil, “Erməni vilayəti” adlandırılmıĢdı. Vilayət idarəsi vilayət rəisindən, iki 
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rus müĢavirindən və iki iclasçıdan ibarət idi. Ġclasçılardan biri azərbaycanlı, 

digəri erməni icmasından idi. Çar hökümətinin tarixi Azərbaycan torpaqları 

əsasında “Erməni vilayəti” yaratması ilə I Pyotrdan baĢlayaraq ermənipərəst 

siyasətin həyata keçirildiyini təsdiq edirdi. Yeni yaradılmıĢ vilayət - Ġrəvan 

və Naxçıvan əyalətlərindən ibarət idi.  

“Erməni vilayəti” əhalisinin 73,4 %-ni türklər təĢkil edirdi. Ġrəvanda 

yaĢayan müsəlman bəylərin irsi torpaqları əllərindən alınaraq, bu ərazidə 

yeni köçürülmüĢ ermənilər yerləĢdirildi. Məhz bu siyasətin nəticəsində 

1823-1827-ci illərdə Qarabağ əyalətində məskunlaĢmıĢ əhalinin cəmi 8 

faizini təĢkil edən ermənilərin sayı 1828-1830-cu illərdə 35 faizə, Naxçıvan 

əyalətində müvafiq olaraq 13 faizdən 49 faizə, nəhayət “Erməni vilayəti”ndə 

isə 24 faizdən 54 faizə çatdırıldı [3,634].  

Təbii ki, bunun müqabilində də eyni illərdə Azərbaycan türklərinin 

sayı Qarabağda 91 faizdən 65 faizə, Naxçıvan əyalətində 86 faizdən 51 faizə 

və “Erməni vilayəti”ndə 73,8 faizdən 46,2 faizə düĢmüĢ oldu. Rus müəllifi 

ġavrovun da etiraf etdiyi kimi, XX yüzilliyin baĢlanğıcında Zaqafqaziyada 

yaĢayan 1,3 milyon erməninin bir milyondan çoxu diyarın köklü sakinləri 

olmayıb çar Rusiyası tərəfindən məskunlaĢdırıldı . 

Fransız mənĢəli rus tədqiqatçısı Ġ.ġopenin 1829-1832-ci illərdə rəsmən 

apardığı araĢdırmaya görə, artıq burada 31.201 ailə, 164.450 nəfər əhali 

qeydə alınmıĢdı. Onlardan 16.078 ailə (51.53%), 81.749 nəfər (49.71%) 

müsəlmanlar (azərbaycanlılar); 4.428 ailə (14.19%) 25.151 nəfər (15.29%) 

köçürməyədək burada yaĢayan ermənilər; 6.949 ailə (22.27%), 35.560 nəfər 

(21.62%) Ġrandan köçürülmüĢ ermənilər; 3.682 ailə (11.80%), 21.666 nəfər 

(13.17%) Osmanlıdan köçürülmüĢ ermənilər idi. Bu faktlardan aydın olduğu 

kimi vilayətə Qacarlar Ġranı və Osmanlıdan birgə 10.631 ailə (bütün ailələrin 

34.07%-i), 57.226 nəfər (34.79%) erməni köçürülmüĢdü. Belə bir vəziyyət 

Ġrəvan Ģəhərində də müĢahidə edilirdi. Rusiyanın Ġrəvanı iĢğal etdiyi dövrdə 

burada 1.807 azərbaycanlı ailəsi, yaxud 7.331 nəfər (3.749 kiĢi, 3.582 

qadın), 567 erməni ailəsi, yaxud 2.369 nəfər (1.220 kiĢi, 1.149 qadın) qeydə 

alınmıĢdı. Köçürülmələrdən sonra azərbaycanlıların sayı 64 %-ə enmiĢ, 

ermənilərin sayı isə 36%-ə qədər artmıĢdı. Beləliklə, çar höküməti ġimali 

Azərbaycanın iĢğalı zamanı ermənilərin çar ordusuna göstərdiyi “xidmət” 

müqabilində onlara iĢğal olunmuĢ Azərbaycan torpaqlarında Naxçıvan və 

Ġrəvan xanlıqlarının ərazilərində “Erməni vilayəti” adlandırılan ərazini 

“bəxĢiĢ” verdi. Bununla ermənilər Cənubi Qafqazda çar hökümətinin dəstəyi 

ilə ozlərinə baza yaratmaq imkanı əldə etdi. Çar höküməti isə Qafqazın 

iĢğalını baĢa çatdırdıqdan və burada möhkəmləndikdən sonra 1840-cı il 10 

aprel qanunu ilə “Erməni vilayəti”ni ləğv edərək, ərazisini Ġrəvan və 

Naxçıvan qəzalarına çevirdi. Çar I Nikolayın fərmanı ilə 1849-cu il iyunun 
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9-da keçmiĢ “Erməni vilayəti” və Aleksandropol (Gümrü) qəzası əsasında 

Ġrəvan quberniyası yaradıldı. Bəzi inzibati ərazi dəyiĢikliklərindən sonra 

quberniya Ġrəvan, Aleksandropol, Eçmiədzin, Naxçıvan, Novobayazid, 

ġərur-Dərələyəz və Sürməli qəzalarına bölündü. 

Göründüyü kimi, Ermənilərin XIX əsrin I yarısında Azərbaycan ərazisinə 

köçürülməsi Qafqazdakı demoqrafik vəziyyəti və etno-siyasi vəziyyəti kökün-

dən dəyiĢdi.  

Nəticə. XIX əsrin birinci yarısında Azərbaycan torpaqları uğrunda gedən 

mübarizə, aparılan müharibələr ədalətsiz idi. Ġki dövlətin öz mənafeyi 

naminə üçüncü dövlətin ərazisinə təcavüz etməsi, onun torpaqlarını öz 

aralarında bölüĢdürməyə yönəlmiĢ bu siyasət Azərbaycan tarixi üçün faciə 

kimi qiymətləndirilir. Bəhs edilən dövrdə Qafqazdakı etno-siyasi durumun 

dəyiĢdirilməsi sonralarda Azərbaycan torpaqlarının yenidən iĢğal edilmə-

sinə, öz planlarından istifadə etmək üçün baza rolu oynadı. Bütün bunları 

nəzərə almaqla söyləmək olar ki, XIX əsrin I yarısı Azərbaycan ərazisində 

baĢ vermiĢ hadisələr Azərbaycan tarixi üçün mühüm mərhələ olmuĢdur.  
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Təhsil millətlərin gələcək müqəddəratını həll edən mühüm məsələlərdən 

biridir. Müasir dövrdə dövlətlər əhalisinin təkcə kəmiyyət artımına diqqət yetirmir, 

həm də onun keyfiyyət dəyişikliyini diqqətdə saxlayır, sağlam, təhsilli, dövlətçiliyə 

sadiq nəsillər yetişdirməyə çalışırlar. Gənc Azərbaycan dövlətinin də qarşısında 

duran əsas məsələlərdən biri sağlam nəsillərin yetişdirilməsidir. Lakin təhsil və 

səhiyyə sahəsindəki bir sıra uğursuz islahatlar, gənc nəslin oxumağa marağının 

azalması bu məsələdə ciddi problemlər yaratmaqdadır. Bunun respublikanın ümumi 

əhalisinin və eləcə də bölğələrdəki əhalinin səviyyəsinə necə təsir etdiyini aydınlaş-

dırmaq və səbəbləri aradan qaldırmaq olduqca vacibdir.  

Məqalədə dövlətçilik tariximizdə mühüm rol oynamış, eyni zamanda mədəniy-

yət mərkəzi olan Şəki rayonunda 1999-2009-cu illərdə əhalinin təhsil səviyyəsi və 

onda baş verən dəyişiklilər izlənilmişdir.  

Açar sözlər: Azərbaycan, Şəki, Şəki-Zaqatala coğrafi-iqtisadi rayonu, əhali, təhsil 

 

The level of education of Sheki population in the years of indepence 

Education is one of the most important issues in the determination of nations’ 

future. In modern times states pay attention not only to the growth of the population 

in number, but also to the change in its quality, trying to bring up generations 

healthy, educated, loyal to the statehood. One of the key issues facing Azerbaijan is 

bringing up of the healthy young generation. However, a number of unsuccessful 

reforms in the field of education and health care, the reduction of the young people’s 

interest to study create serious problems for this issue. It is very important to clarify 

how it affects to the level of the total population of the country, as well as the 

regions’ population and eliminate these causes. The article deals with the level of 

education of the population in 1999-2009 in Sheki region which is a cultural center 

and played a significant role in the statehood history of our country and show the 

changes taking place in this. 

Keywords: Azerbaijan, Sheki, Sheki-Zagatala geographic and economic 

district, population, education  
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Müstəqil Azərbaycan Respublikasında ciddi islahatlara ehtiyacı olan 

sahələrdən biri də təhsildir. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasınn illik 

hesabatları yeni nəsillər arasında təhsil səviyyəsinin əvvəlki illərlə 

müqayisədə hər il daha aĢağı endiyini, mütaliəyə maragın sürətlə azaldığını 

və bu səbəbdən gənclərin fikirlərini belə ifadə etməkdə çətinlik çəkdiklərini 

aydın göstərir.  

Dövlətçilik tariximizdə mühüm rol oynamıĢ, mədəniyyət, sənətkarlıq 

mərkəzlərimizdən olan ġəkidə təhsilə həmiĢə yüksək dəyər verilmiĢ, burada 

dəqiq elmlərə böyük maraq olmuĢdur. Bir vaxtlar SSRĠ-nin ən aparıcı 

universitetlərində ġəkinin ucqar kəndlərindən texniki təmayüllü təhsil alan 

gənclərə rast gəlmək çətin deyildi. Amma, 1980-ci illərin ortalarından 

aparılan yenidənqurma siyasəti nəticəsində SSRĠ-nin dağılmasının sürət-

lənməsi, müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycanın təhsil sistemində baĢ verən 

dəyiĢikliklər, uğursuz təhsil islahatları bu bölgəmizin də əhalisinin təhsil 

səviyyəsinə və onun təhsilə maragına öz təsirini göstərmiĢdir.  

Bu məqalədə 10 il ərzində, yəni 1999 və 2009-cu illərdə ġəki rayonu-

nun əhalisinin təhsil səviyyəsini və baĢ verən dəyiĢiklikləri statistik rəqəmlər 

əsasında izləyəcəyik. 

1999-cu il siyahıyaalmasına əsasən həmin ildə qeydə alınan 7.068.562 

nəfər respublika əhalisindən 573.574 ali təhsilli, 680.987 orta ixtisas təhsilli, 

2.811.666 ümumi orta təhsilli, 920.753 nəfər natamam orta təhsilli olmuĢdur. 

942.133 nəfər isə təhsili olmayanlar qrupunda yer almıĢlar ki, bunlardan 

814.099 nəfər təhsil almasalar da oxuyub-yazmağı bacaran, 128.034 nəfər isə 

tamamilə savadı olmayanlar kimi qeydə alınmıĢlar [1, s.17]. 

1999-cu ildə respublika əhalisinin 3.657.949 nəfəri (51,7 %) Ģəhər 

əhalisi, 3.410.613 nəfəri (48,3 %) isə kənd əhalisi olmuĢdur. Baxmayaraq ki, 

Ģəhər əhalisi kənd əhalisindən az bir fərqlə, cəmi 247.336 nəfər, çox olmuĢdur, 

amma, respublika əhalisinin təhsil üzrə bölgüsü və yerləĢməsində Ģəhər və 

kənd əhalisi arasındakı fərq özünü ciddi Ģəkildə göstərir. Respublikada qeydə 

alınan 573.574 ali təhsillilərin 439.170 nəfəri (76,6 %) Ģəhər əhalisinin, 

134.404 (23,4 %) nəfəri isə kənd əhalisinin payına düĢmüĢdür. Təhsili 

olmayanlar qrupunda yer alan 942.133 nəfərin 495.992 nəfəri (52,6 %) kənd 

əhalisi, 446.141 nəfəri (47,4 %) isə Ģəhər əhalisi olmuĢdur [1,s.23-24]. 

7.068.562 nəfər respublika əhalisinin 456.806 nəfəri, yəni 6,5 %-i 

ġəki-Zaqatala coğrafi-iqtisadi rayonunda məskunlaĢmıĢdır. Onlardan 23.540 

nəfəri ali təhsillidir ki, bu da respublikanın ali təhsilli əhalisinin 4,1 %-ni 

təĢkil edir. ġəki-Zaqatala coğrafi-iqtisadi rayonuna daxil olan 6 rayon 

arasında ali təhsillilərin sayı aĢağıdakı kimi olmuĢdur: Balakən 3.026 nəfər 

(12,9 %), Qax 3.402 nəfər (14,5 %), Qəbələ 3.402 nəfər (14,5 %), Oguz 

1.918 nəfər (8,1 %), Zaqatala 5.286 nəfər (22,4 %), ġəki 6.506 nəfər (27,6 
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%). ġəki əhalinin ümumi sayına və eləcə də ali təhsillilərin sayına görə digər 

5 rayonla müqayisədə üstün mövqedə idi [1,s.29-30].  

Balakəndə 6.925, Qaxda 5.940, Qəbələdə 5.882, Oğuzda 3.322, Zaqata-

lada 11.213, ġəkidə 13.134 nəfər isə orta ixtisas təhsilli vardı. Bölgə üzrə 

təhsil almayan qrupa aid edilən əhalinin ümumi sayı 61.796 nəfər olmuĢdur. 

1999-cu ildə 6 rayon üzrə təhsili olmayanların sayı isə aĢağıdakı kimi idi: 

Balakəndə 73.792 nəfərdən 10.045 nəfər (rayon əhalisinin 13,6 %), Qaxda 

45.371 nəfərdən 5.605 nəfər (12,3 %), Qəbələdə 71.501 nəfərdən 10.263 nəfər 

(14,3 %), Oğuzda 31.796 nəfərdən 4.812 nəfər (15,1 %), Zaqatalada 95.012 

nəfərdən 12.641 nəfər (13,3 %), ġəki rayonunda 139.334 nəfərdən 18.430 

(13,2 faiz) nəfər təhsili olmayan kimi qeydə alınmıĢdır [1,s.33].  

Bölgə üzrə təhsil almayan 61.796 nəfərin 16,2 %-i Balakən, 9,1 %-i 

Qax,16,6 %-i Qəbələ, 7,8 %-i Oğuz, 20,5 %-i Zaqatala, 29,8 %-i ġəki 

rayonunun payına düĢmüĢdür.  

Respublika üzrə 10 və daha yuxarı yaĢ üzrə savadı olmayan 65.654 

nəfərin isə 4.776 nəfəri (7,3 %) bu altı rayonun payına düĢmüĢdür. Onlardan 

801 nəfər (16,8 %) Balakəndə, 273 nəfər (5,7 %) Qaxda, 734 nəfər (15,4 %) 

Qəbələdə, 487 nəfər (10,2 %) Oğuzda, 699 nəfər (14,6 %) Zaqatalada, 1.782 

nəfər (37,3 %) ġəki rayonunda qeydə alınmıĢdır [1,s.35-37].  

1999-cu il siyahıyaalması zamanı ġəki-Zaqatala coğrafi-iqtisadi rayonu 

üzrə əhalinin müxtəlif təhsil müəssisələrində oxuyan hissəsinin sayı isə 

aĢağıdaki kimi idi: ġəki rayonu üzrə tədris müəssisələrində oxuyanların cəmi 

sayı 39.525 nəfər, onlardan ali təhsil alanların sayı 1.583 nəfər, Balakən 

rayonunda 20.476 nəfər, ali təhsil alanların sayı 439 nəfər, Qax rayonunda 

12.797 nəfər,ali təhsil alanların sayı 879 nəfər, Qəbələ rayonunda 20.841 

nəfər, ali təhsil alanların sayı 713 nəfər, Oguz rayonunda 9.452 nəfər, 

onlardan ali təhsil alanların sayı 299 nəfər, Zaqatala rayonunda 26.518 nəfər, 

onlardan ali təhsil alanların sayı 1.024 nəfər olmuĢdur [2,s.15-36]. 
 

Cədvəl 1 

ġəki-Zaqatala coğrafi-iqtisadi rayonunun təhsil müəssisələrində oxuyan 

əhalinin bölgüsü (1999-cu il, 6 yaĢ və yuxarı) 

ƏRAZĠ Tədris 

müəssisə 

lərində 

oxuyanlar 

– CƏMĠ 

Onlardan 

Ali təhsil 

müəssisə-

lərində 

oxuyanlar 

Orta ixtisas 

təhsili müəs-

sisələrində 

oxuyanlar 

Orta 

ümum-

təhsil mək-

təblərində 

oxuyanlar 

Digər tədris 

müəssisə-

lərində 

oxuyanlar 

Azərbaycan 

Respublikası 
2133025 147393 40556 1911513 33563 

kiĢilər: 1101105 85878 17755 978506 18966 

qadınlar: 1031920 61515 22801 933007 14597 
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ġəhər 

əhalisi: 

1130293 119459 31928 951378 27528 

kiĢilər: 583714 67671 13820 486835 15388 

qadınlar: 546579 51788 18108 464543 12140 

Kənd 

əhalisi: 

1002732 27934 8628 960135 6035 

kiĢilər: 517391 18207 3935 491671 3578 

qadınlar: 485341 9727 4693 468464 2457 

ġəki 

rayonu 

39525 1583 879 36877 186 

kiĢilər: 20368 1026 288 18945 109 

qadınlar: 19157 557 591 17932 77 

ġəhər 

əhalisi: 

15614 912 534 14119 49 

kiĢilər: 8031 572 160 7271 28 

qadınlar: 7583 340 374 6848 21 

Kənd 

əhalisi: 

23911 671 345 22758 137 

kiĢilər: 12337 454 128 11674 81 

qadınlar: 11574 217 217 11084 56 

Balakən 

rayonu 

20476 439 239 19719 79 

kiĢilər: 10363 261 56 10005 41 

qadınlar: 10113 178 183 9714 38 

ġəhər 

əhalisi: 

2477 129 56 2272 20 

kiĢilər: 1239 68 15 1145 11 

qadınlar: 1238 61 41 1127 9 

Kənd 

əhalisi: 

17999 310 183 17447 59 

kiĢilər: 9124 193 41 8860 30 

qadınlar: 8875 117 142 8587 29 

Qax 

rayonu 

12797 879 354 11306 258 

kiĢilər: 6478 532 129 5675 142 

qadınlar: 6319 347 225 5631 116 

ġəhər 

əhalisi: 

3025 218 111 2503 193 

kiĢilər: 1516 131 38 1247 100 

qadınlar: 1509 87 73 1256 93 

Kənd 

əhalisi: 

9772 661 243 8803 65 

kiĢilər: 4962 401 91 4428 42 

qadınlar: 4810 260 152 4375 23 

Qəbələ 

rayonu 

20841 713 169 19881 78 

kiĢilər: 10700 479 85 10089 47 

qadınlar: 10141 234 84 9792 31 
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ġəhər 

əhalisi: 

2799 166 33 2585 15 

kiĢilər: 1424 98 15 1305 6 

qadınlar: 1375 68 18 1280 9 

Kənd 

əhalisi: 

18042 547 136 17296 63 

kiĢilər: 9276 381 70 8784 41 

qadınlar: 8766 166 66 8512 22 

Oğuz 

rayonu 

9452 299 83 9041 29 

kiĢilər: 4907 179 29 4681 18 

qadınlar: 4545 120 54 4360 11 

ġəhər 

əhalisi: 

1822 98 27 1694 3 

kiĢilər: 938 50 8 877 3 

qadınlar: 884 48 19 817 0 

Kənd 

əhalisi: 

7630 201 56 7347 26 

kiĢilər: 3969 129 21 3804 15 

qadınlar: 3661 72 35 3543 11 

Zaqatala 

rayonu 

26518 1024 290 25069 135 

kiĢilər: 13243 561 98 12509 75 

qadınlar: 13275 463 192 12560 60 

ġəhər 

əhalisi: 

6878 449 132 6239 58 

kiĢilər: 3447 237 53 3123 34 

qadınlar: 3431 212 79 3116 24 

Kənd 

əhalisi: 

19640 575 158 18830 77 

kiĢilər: 9796 324 45 9386 41 

qadınlar: 9844 251 113 9444 36 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan 

Respublikası Əhalinin Siyahıyaalınması 1999-cu il, Bakı, “Səda” nəĢriyyatı, 

2000, II. 2 hissə, 620 s. s.15-36. 

 

1999-cu ildə ġəki rayonunda qeydə alınan 139.334 nəfərin 56.926 

nəfəri (40,9 %) Ģəhər əhalisi, 82.408 nəfəri (59,1 %) isə kənd əhalisi 

olmuĢdur. Rayon üzrə əhalinin 67.906 nəfərini kiĢilər (48,7 %), 71.428 

nəfərini (51,3 %) isə qadınlar təĢkil etmiĢdir. ġəhərdə yaĢayan əhalinin 

27.170 nəfəri kiĢi, 29.756 nəfəri qadın olmuĢdur ki, burada yaĢayan 

qadınların sayı kiĢilərdən 2.586 nəfər çox olmuĢdur. Kənddə də qadınların 

sayı az fərqlə, cəmi 936 nəfər kiĢi əhalidən çox olmuĢdur. 
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Cədvəl 2 

ġəki rayon əhalisinin təhsil üzrə bölgüsü və yerləĢməsi 

(1999-cu il, 6 yaĢ və yuxarı)  
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Azərbaycan 

Respublikası 

7068562 573574 44022 680987 2811666 920753 192189 903238 814099 128034 65654 

ġəki 

rayonu: 

139334 6506 392 13134 55362 23363 4005 18142 15551 2879 1782 

KiĢilər 67906 4153 208 6562 26264 10352 3107 8458 7793 1009 422 

Qadınlar 71428 2353 184 6572 29098 13011 898 9684 7758 1870 1360 

ġəhər 

əhalisi: 

56926 3720 246 7016 23435 7649 1253 6878 5731 998 559 

KiĢilər 27170 2081 111 2882 11080 3563 954 3291 2846 382 142 

Qadınlar 29756 1639 135 4134 12375 4086 299 3587 2885 616 417 

Kənd 

əhalisi: 

82408 2786 146 6118 31927 15714 2752 11264 9820 1881 1223 

KiĢilər 40736 2072 97 3680 15204 6789 2153 5167 4947 627 280 

Qadınlar 41672 714 49 2438 16723 8925 599 6097 4873 1254 943 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan 

Respublikası Əhalinin Siyahıyaalınması 1999-cu il, Bakı, “Səda” nəĢriyyatı, 

2000, II. 1 hissə, 745 s., s.17, 35 

 

ġəki rayonu üzrə qeydə alınan 6.506 nəfər ali təhsillinin 3.720 (57,2 

%) nəfəri Ģəhər əhalisinin, 2.786 (42,8 %) nəfəri isə kənd əhalisinin payına 

düĢmüĢdür. 6.506 nəfər ali təhsillidən 4.153 nəfəri kiĢi (63,8 %), 2.353 (36,2 

%) nəfəri isə qadın olmuĢdur. Bu rayonda ailələrin oğlan uĢaqlarının 

təhsilinə daha çox diqqət yetirmələri ilə bağlı idi. Qızlar çox vaxt tam orta 

təhsil aldıqdan sonra davam etdirmək Ģansı əldə edə bilmirdilər, ən yaxĢı 

halda isə rayonda fəaliyyət göstərən Tibb və Pedaqoji texnikumda orta 

ixtisas təhsili alırdılar. 1999-cu il siyahıyaalmasına əsasən, rayonda orta 

ixtisas təhsilli qadınların sayı 6.572, kiĢilərin sayı isə 6.562 nəfər olmuĢdur. 

Orta ixtisas təhsilli qadınların 4.134 nəfəri Ģəhər, 2.438 nəfəri isə kənd 

sakini olmuĢdur. KiĢilər arasında isə orta ixtisas təhsillilərin 2.882 nəfəri 

Ģəhərdə, 3.680 nəfəri kənddə yaĢamıĢdır. Kənddə yaĢayan orta ixtisas 

təhsillilərin böyük çoxluğu rayonda fəaliyyət göstərən və aqrotexniki 

qaydaları öyrənmələrinə imkan verən Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun 
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məzunları idi. PeĢə təhsillilərin sayına görə də kənd əhali Ģəhər əhalisini 

üstələyirdi. ġəhərdə 1.253 nəfər, kənddə isə 2.752 nəfər peĢə təhsili almıĢ 

vardı ki, onlardan da 2.153 nəfəri kiĢi, 599 nəfəri qadın olmuĢdur.  
 

Cədvəl 3 

Daimi əhalinin yaĢ qrupları üzrə təhsil səviyyəsi  

(ümumi əhali, 1999-cu il) 
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ġəki rayonu 

YaĢı 6 və 

yuxarı olan 

bütün əhali 

o cümlədən: 

139334 6506 392 13134 55362 23363 4005 18142 15551 
287

9 

6 - 9 yaĢ 14244        13147 1097 

10 – 14 yaĢ 17001     1885  13798 1317 1 

15 – 19 yaĢ 14509   240 5931 8073 82 170 3 10 

20 – 24 yaĢ 12278 476 73 1050 8836 1415 348 58 4 18 

25 – 29 yaĢ 12020 700 48 1572 7808 1231 581 53 9 18 

30 – 34 yaĢ 13834 909 42 2225 8232 1518 803 66 9 30 

35 – 39 yaĢ 14633 1106 52 2486 8298 1560 964 115 18 34 

40-44 yaĢ  10936 1120 56 1985 5729 1332 542 133 19 20 

45-49 yaĢ 6512 810 28 1257 3066 952 225 134 15 25 

50-54 yaĢ 3308 402 14 564 1378 616 99 175 24 36 

55-59 yaĢ 3760 262 13 485 1524 882 97 362 68 67 

60-64 yaĢ 6041 301 19 586 1979 1558 121 940 230 307 

65-69 yaĢ 5151 223 20 334 1474 1301 95 1068 286 350 

70-74 yaĢ 3039 137 16 225 737 716 34 654 207 313 

75-79 yaĢ 1182 42 11 98 243 211 8 248 106 215 

80-84 yaĢ 449 11  18 81 59 5 95 38 142 

85-89 yaĢ 281 4  7 33 35  48 32 122 

90-94 yaĢ 96   1 9 16  16 9 45 

95-99 yaĢ 44 3  1 3 1  9 5 22 

100 yaĢ və 

yuxarı 
16    1 2 1  5 7 

Əhalinin 

ümumi 

sayından: 

10 yaĢ və 

yuxarı 

125090 6506 392 13134 55362 23363 4005 18142 2404 
178

2 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.Azərbaycan 

Respublikası Əhalinin Siyahıyaalınması 1999-cu il, Bakı, “Səda” nəĢriyyatı, 

2000, II. 1 hissə, 745 s., s.622 

 

Siyahıyaalma materiallarından göründüyü kimi, rayon üzrə əhalinin 

18.142 nəfəri yalnız ibtidai təhsil almıĢdı. Onlardan 6.878 nəfəri (37,9 %) 

Ģəhər, 11.264 nəfəri (62,1 %) kənd sakini olmuĢdur. Ancaq ibtidai təhsil 

alan Ģəhər və kənd əhalisi arasında qadınlar çoxluq təĢkil etmiĢlər: Ģəhərdə 

3.291 nəfər kiĢi, 3.587 nəfər qadın, kənddə 5.167 nəfər kiĢi, 6.097 nəfər 
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qadın. Beləliklə, 18.142 nəfər ibtidai təhsillidən 9.684 nəfəri (53, 4 %) 

qadın, 8.458 nəfəri (46,6 %) isə kiĢi olmuĢdur.  

Rayon üzrə qeydə alınan 18.430 nəfər təhsili olmayanlar kimi qeydə 

alınanlar arasında da kənd əhalisi və qadınlar üstünlük təĢkil edirdilər. 

ġəhərdə bu kateqoriyadan olan əhalinin sayı cəmi 6.729 nəfər, kənddə isə 

11.701 nəfər olmuĢdur. Göründüyü kimi təhsili olmayanların 36,5 %-i Ģəhər 

əhalisinin, 63,5 %-i kənd əhalisinin payına düĢmüĢdür. 18.430 nəfərdən 

9.628 nəfəri (52,2 %) qadın, 9.355 nəfəri (50,8 %) kiĢi olmuĢdur.  

Beləliklə, təhsili olmayanların Ģəhər və kənd üzrə yerləĢməsində ciddi fərqlər 

qeydə alınsa da, qadın və kiĢi əhali arasında bu fərq cəmi 1,4 % təĢkil etmiĢdir.  
 

Cədvəl 4 

ġəki rayonunun daimi kiĢi əhalisinin yaĢ qrupları üzrə təhsil səviyyəsi (kiĢilər, 

1999-cu il) 
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ġəki rayonu 

YaĢı 6 və 

yuxarı olan 

bütün əhali 

o cümlədən: 

67906 4153 208 6562 26264 10352 3107 8458 7793 1009 

6 - 9 yaĢ 7398        6811 587 

10 – 14 yaĢ 8671     945  7058 667 1 

15 – 19 yaĢ 7286   66 2951 4114 60 90  5 

20 – 24 yaĢ 6120 251 43 309 4567 651 262 24 2  

25 – 29 yaĢ 5761 379 21 701 3646 542 436 24 5 7 

30 – 34 yaĢ 6632 553 19 1067 3743 615 590 30 1 14 

35 – 39 yaĢ 7026 680 32 1213 3689 597 759 42 1 13 

40-44 yaĢ  5458 760 28 1066 2656 471 423 39 6 9 

45-49 yaĢ 3198 557 18 710 1385 293 197 30 3 5 

50-54 yaĢ 1566 284 6 330 637 184 89 26 1 9 

55-59 yaĢ 1696 192 4 295 736 284 78 79 16 12 

60-64 yaĢ 2790 228 12 403 984 644 105 276 70 68 

65-69 yaĢ 2474  148 9 222 779 622 82 408 101 103 

70-74 yaĢ 1230 79 5 124 340 289 21 230 62 80 

75-79 yaĢ 381 29 11 44 103 71 3 63 20 37 

80-84 yaĢ 107 7  6 29 22 2 16 5 20 

85-89 yaĢ 79 4  5 15 3  17 13 22 

90-94 yaĢ 20    3 5  4 5 3 

95-99 yaĢ 10 2  1 1   2 1 3 

100 yaĢ və 

yuxarı 
3        3  

Əhalinin 

ümumi 

sayından: 

10 yaĢ və 

yuxarı 
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Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.Azərbaycan 

Respublikası Əhalinin Siyahıyaalınması 1999-cu il,Bakı, “Səda” nəĢriyyatı, 

2000, II. 1 hissə, 745 s., s.623 
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Cədvəlin son qrafasında 10 və yuxarı yaĢlı savadı olmayanlar kimi 

qeydə alınan 1.782 nəfərin 559 nəfəri (31,4 %) Ģəhər, 1.223 nəfəri (68,6 %) 

isə kənd sakini olmuĢdur. Bu qrupdan olan kiĢilərin sayı 422 nəfər (23,7 %), 

qadınların sayı isə 1.360 (76,3 %) olmuĢdur.  

Daimi əhalinin yaĢ qrupları üzrə təhsil səviyyəsinə gəldikdə isə qeyd 

etməliyik ki, ali təhsillilər arasında üstünlük 1.120 nəfərlə 40-44 yaĢlılarda, 

ondan sonra isə 1.106 nəfərlə 35-39 yaĢlılarda olmuĢdur. Beləliklə, 1999-cu 

ildə 2 yaĢ qrupu - 1955-1959 və 1960 -1964-cü illərdə və ya sovet dövründə 

doğulmuĢ əhali arasında ali təhsillilərin sayı 2.226 nəfər və ya rayonda 

qeydə alınan bütün ali təhsillilərin 34,2 %-i olmuĢdur. Ondan sonra gələn 

20-24, 25-29, 30-39 yaĢ qrupları arasında ali təhsillilərin sayı isə cəmi 2.085 

nəfər olmuĢdur ki, bu da yuxarıda qeyd etdiyimiz iki yaĢ qrupundakı ali 

təhsillilərin sayından 141 nəfər azdır. Bu 3 yaĢ qrupundan olan əhalinin ali 

təhsil almaq dövrü SSRĠ-nin dağılması ilə baĢlayan siyasi, iqtisadi böhran, 

kiĢi əhalinin ailələrini dolandırmaq məqsədilə qazanc dalınca ölkəni tərk 

etməsi, Qarabag müharibəsinin ən ağır vaxtlarına təsadüf edən dövrdür. Bu 

yaĢ qruplarından olan 163 nəfərin öz alı təhsilini yarımçıq qoymağa vadar 

edən səbəblər arasında yuxarıda göstərdiyimiz 3 əsas səbəbin daha üstün rol 

oynadığını qeyd edə bilərik. 
 

Cədvəl 5 

ġəki rayonunun daimi əhalisinin yaĢ qrupları üzrə təhsil səviyyəsi (qadınlar, 

1999-cu il) 
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ġəki rayonu 

YaĢı 6 və 

yuxarı olan 

bütün əhali 

o cümlədən: 

71428 2353 184 6572 29098 13011 898 9684 7758 1870 

6 - 9 yaĢ 6846        6336 510 

10 – 14 yaĢ 8330     940  6740 650  

15 – 19 yaĢ 7223   174 2980 3959 22 80 3 5 

20 – 24 yaĢ 6158 225 30 741 4269 764 86 34 2 7 

25 – 29 yaĢ 6259 321 27 871 4162 689 145 29 4 11 

30 – 34 yaĢ 7202 356 23 1158 4489 903 213 36 8 16 

35 – 39 yaĢ 7607 426 20 1273 4609 963 205 73 17 21 

40-44 yaĢ  5478 360 28 919 3073 861 119 94 13 11 

45-49 yaĢ 3314 253 10 547 1681 659 28 104 12 20 

50-54 yaĢ 1742 118 8 234 741 432 10 149 23 27 

55-59 yaĢ 2064 70 9 190 788 598 19 283 52 55 

60-64 yaĢ 3251 73 7 183 995 914 16 664 160 239 

65-69 yaĢ 2677 75 11 112 695 679 13 660 185 247 

70-74 yaĢ 1809 58 11 101 397 427 13 424 145 233 

75-79 yaĢ 801 13  54 140 140 5 185 86 178 
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80-84 yaĢ 342 4  12 52 37 3 79 33 122 

85-89 yaĢ 202   2 18 32  31 19 100 

90-94 yaĢ 76   1 6 11  12 4 42 

95-99 yaĢ 34 1   2 1  7 4 19 

100 yaĢ və 

yuxarı 
13    1 2 1  2 7 

Əhalinin 

ümumi 

sayından: 

10 yaĢ və 

yuxarı 
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Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan 

Respublikası Əhalinin Siyahıyaalınması 1999-cu il,Bakı, “Səda” nəĢriyyatı, 

2000, II. 1 hissə, 745 s., s.624 

 

Bütün yaĢ qrupları üzrə savadı olmayanlar ən çox 6-9 yaĢ qrupunda 

qeydə alınmıĢdır. ġəki rayonu üzrə savadı olmayan qrupunda qeydə alınan 

2.879 nəfərdən 1.097 nəfəri 6-9 yaĢ qrupuna aiddir.  

Cədvəl 4-12-də Ģəhər, kənd, qadın və kiĢi əhalisinin yaĢ qrupları üzrə 

təhsil səviyyəsi verilmiĢdir.  
 

Cədvəl 6 

ġəki rayonunun daimi əhalisinin yaĢ qrupları üzrə təhsil səviyyəsi  

(Ģəhər əhalisi, 1999-cu il) 
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ġəki rayonu 

YaĢı 6 və 

yuxarı olan 

bütün əhali 

o cümlədən: 

56926 3720 246 7016 23435 7649 1253 6878 5731 998 

6 - 9 yaĢ 5333        4894 439 

10 – 14 yaĢ 6642     776  5384 481 1 

15 – 19 yaĢ 5586   152 2386 2904 52 85  7 

20 – 24 yaĢ 4584 211 35 595 3216 362 147 13 2 3 

25 – 29 yaĢ 4380 338 29 778 2734 268 214 16 2 1 

30 – 34 yaĢ 5383 475 25 1040 3253 337 231 16  6 

35 – 39 yaĢ 6291 616 35 1287 3671 337 267 24 2 12 

40-44 yaĢ  5096 684 40 1108 2705 373 141 34 6 5 

45-49 yaĢ 3253 507 20 725 1589 293 66 41 5 7 

50-54 yaĢ 1638 268 9 336 732 184 30 62 3 14 

55-59 yaĢ 1761 172 10 279 790 314 29 127 21 19 

60-64 yaĢ 2460 179 13 297 967 555 32 284 65 68 

65-69 yaĢ 2217 138 11 182 776 508 24 370 97 111 

70-74 yaĢ 1455 95 13 155 422 287 15 262 80 126 

75-79 yaĢ 518 26 6 65 134 73 2 95 44 73 

80-84 yaĢ 190 6  13 40 24 3 40 17 47 

85-89 yaĢ 105 2  3 13 11  19 10 47 

90-94 yaĢ 25   1 6 3  5 1 9 
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95-99 yaĢ 9 3   1   1 1 3 

100 yaĢ və 

yuxarı 
          

Əhalinin 

ümumi 

sayından: 

10 yaĢ və 

yuxarı 
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Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.Azərbaycan 

Respublikası Əhalinin Siyahıyaalınması 1999-cu il,Bakı, “Səda” nəĢriyyatı, 

2000, II. 1 hissə, 745 s., s.625 

 

Cədvəl 7 

ġəki rayonunun daimi əhalisinin yaĢ qrupları üzrə təhsil səviyyəsi 

(Ģəhər əhalisi, kiĢilər, 1999-cu il) 
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o cümlədən: 

27170 2081 111 2882 11060 3563 954 3291 2846 382 

6 - 9 yaĢ 2741        2501 240 

10 – 14 yaĢ 3450     403  2797 249 1 

15 – 19 yaĢ 2806   35 1205 1470 40 53  3 

20 – 24 yaĢ 2167 98 20 171 1576 186 107 5 1 3 

25 – 29 yaĢ 2005 137 9 296 1236 146 171 8 1 1 

30 – 34 yaĢ 2489 254 9 399 1489 153 172 12  1 

35 – 39 yaĢ 2949 314 19 490 1712 180 220 7  7 

40-44 yaĢ  2517 425 15 492 1321 149 102 9 3 1 

45-49 yaĢ 1578 314 12 346 724 113 54 11 2 2 

50-54 yaĢ 814 169 3 165 358 77 23 14 1 4 

55-59 yaĢ 763 111 3 127 364 105 17 28 4 4 

60-64 yaĢ 1079 116 8 166 434 211 24 89 15 16 

65-69 yaĢ 992 76 2 98 378 227 16 134 28 33 

70-74 yaĢ 572 47 5 72 181 108 7 87 26 39 

75-79 yaĢ 162 14 6 21 54 24  23 9 11 

80-84 yaĢ 45 2  3 17 8 1 5 3 6 

85-89 yaĢ 33 2  1 9 1  8 3 9 

90-94 yaĢ 5    2 2    1 

95-99 yaĢ 3 2      1   

100 yaĢ və 

yuxarı 
          

Əhalinin 

ümumi 

sayından: 

10 yaĢ və 

yuxarı 

 

 

24429 

 

 

2081 

 

 

111 

 

 

2882 

 

 

11060 

 

 

3563 

 

 

954 

 

 

3291 

 

 

345 

 

 

142 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.Azərbaycan 

Respublikası Əhalinin Siyahıyaalınması 1999-cu il,Bakı, “Səda” nəĢriyyatı, 

2000, II. 1 hissə, 745 s., s.626 
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Cədvəl 8 

ġəki rayonunun daimi əhalisinin yaĢ qrupları üzrə təhsil 

səviyyəsi (Ģəhər əhalisi, qadınlar, 1999-cu il)) 
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ġəki rayonu 

YaĢı 6 və 

yuxarı olan 

bütün əhali 

o cümlədən: 

29756 1639 135 4134 12375 4086 299 3587 2885 616 

6 - 9 yaĢ 2592        2393 199 

10 – 14 yaĢ 3192     373  2587 232  

15 – 19 yaĢ 2780   117 1181 1434 12 32  4 

20 – 24 yaĢ 2417 113 15 424 1640 176 40 8 1  

25 – 29 yaĢ 2375 201 20 482 1498 122 43 8 1  

30 – 34 yaĢ 2894 221 16 641 1764 184 59 4  5 

35 – 39 yaĢ 3342 302 16 797 1959 197 47 17 2 5 

40-44 yaĢ  2579 259 25 616 1354 224 39 25 3 4 

45-49 yaĢ 1675 193 8 379 865 180 12 30 3 5 

50-54 yaĢ 824 99 6 171 374 107 7 48 2 10 

55-59 yaĢ 998 61 7 152 426 209 12 99 17 15 

60-64 yaĢ 1381 63 5 131 533 344 8 195 50 52 

65-69 yaĢ 1225 62 9 84 398 281 8 236 69 78 

70-74 yaĢ 883 48 8 83 241 179 8 175 54 87 

75-79 yaĢ 356 12  44 80 49 2 72 35 62 

80-84 yaĢ 145 4  10 23 16 2 35 14 41 

85-89 yaĢ 72   2 4 10  11 7 38 

90-94 yaĢ 20   1 4 1  5 1 8 

95-99 yaĢ 6 1   1    1 3 

100 yaĢ və 

yuxarı 

          

Əhalinin 

ümumi 

sayından: 

10 yaĢ və 

yuxarı 
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1639 

 

 

135 

 

 

4134 

 

 

12375 

 

 

4086 

 

 

299 

 

 

3587 

 

 

492 

 

 

417 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.Azərbaycan 

Respublikası Əhalinin Siyahıyaalınması 1999-cu il,Bakı, “Səda” nəĢriyyatı, 

2000, II. 1 hissə, 745 s., s.627 
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Cədvəl 9 

ġəki rayonunun daimi əhalisinin yaĢ qrupları üzrə təhsil 

səviyyəsi (kənd əhalisi, 1999-cu il) 
 

 

YaĢı 
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O cümlədən 

Təhsili olanlar 
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ġəki 

rayonu 

YaĢı 6 və 

yuxarı 

olan bütün 

əhali 

o 

cümlədən: 

82408 2786 146 6118 31927 15714 2752 11264 9820 188

1 

6 - 9 yaĢ 8911        8253 658 

10 – 14 yaĢ 10359     1109  8414 836  

15 – 19 yaĢ 8923   88 3545 5169 30 85 3 3 

20 – 24 yaĢ 7694 265 38 456 5620 1053 201 45 2 15 

25 – 29 yaĢ 7640 362 19 794 5074 963 367 37 1 17 

30 – 34 yaĢ 8451 434 17 1185 4979 1181 572 50 9 24 

35 – 39 yaĢ 8342 490 17 1199 4627 1183 697 91 16 22 

40-44 yaĢ  5840 436 16 877 3024 959 401 99 13 15 

45-49 yaĢ 3259 303 8 532 1477 659 159 93 10 18 

50-54 yaĢ 1670 134 5 288 646 432 69 113 21 22 

55-59 yaĢ 1999 90 3 206 734 568 68 235 47 48 

60-64 yaĢ 3581 122 6 289 1012 1003 89 656 165 239 

65-69 yaĢ 2934 85 9 152 698 793 71 698 189 239 

70-74 yaĢ 1584 42 3 70 315 429 19 392 127 187 

75-79 yaĢ 664 16 5 33 109 138 6 153 62 142 

80-84 yaĢ 259 5  5 41 35 2 55 21 95 

85-89 yaĢ 176 2  4 20 24  29 22 75 

90-94 yaĢ 71    3 13  11 8 36 

95-99 yaĢ 35   1 2 1  8 4 19 

100 yaĢ və 

yuxarı 

16    1 2 1  5 7 

Əhalinin 

ümumi 

sayından: 

10 yaĢ və 

yuxarı 

73497 2786 146 6118 31927 15714 2752 11264 1567 122

3 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan 

Respublikası Əhalinin Siyahıyaalınması 1999-cu il,Bakı, “Səda” nəĢriyyatı, 

2000, II. 1 hissə, 745 s., s.628 
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Cədvəl 10 

ġəki rayonunun daimi əhalisinin yaĢ qrupları üzrə təhsil səviyyəsi  

(kənd əhalisi, kiĢilər, 1999-cu il) 
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ġəki rayonu 

YaĢı 6 və yuxarı 

olan bütün əhali 

o cümlədən: 

40736 2072 97 3680 15204 6789 2153 5167 4947 627 

6 - 9 yaĢ 4657        4310 347 

10 – 14 yaĢ 5221     542  4261 418  

15 – 19 yaĢ 4480   31 1746 2644 20 37  2 

20 – 24 yaĢ 3953 153 23 138 2991 465 155 19 1 8 

25 – 29 yaĢ 3756 242 12  405 2410 396 265 16 4 6 

30 – 34 yaĢ 4143 299 10 668 2254 462 418 18 1 13 

35 – 39 yaĢ 4077 366 13 723 1977 417 539 35 1 6 

40-44 yaĢ  2941 335 13 574 1335 322 321 30 3 8 

45-49 yaĢ 1620 243 6 364 661 180 143 19 1 3 

50-54 yaĢ 752 115 3 165 279 107 66 12  5 

55-59 yaĢ 933 81 1 168 372 179 61 51 12 8 

60-64 yaĢ 1711 112 4 237 550 433 81 187 55 52 

65-69 yaĢ 1482 72 7 124 401 395 66 274 73 70 

70-74 yaĢ 658 32  52 159 181 14 143 36 41 

75-79 yaĢ 219 15 5 23 49 47 3 40 11 26 

80-84 yaĢ 62 5  3 12 14 1 11 2 14 

85-89 yaĢ 46 2  4 6 2  9 10 13 

90-94 yaĢ 15    1 3  4 5 2 

95-99 yaĢ 7   1 1   1 1 3 

100 yaĢ və yuxarı 3        3  

Əhalinin ümumi 

sayından: 

10 yaĢ və yuxarı 

 

 

36079 

 

 

2072 
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3680 
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6789 
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5167 
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280 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.Azərbaycan 

Respublikası Əhalinin Siyahıyaalınması 1999-cu il,Bakı, “Səda” nəĢriyyatı, 

2000, II. 1 hissə, 745 s., s.629 

 

Cədvəl 11 

ġəki rayonunun daimi əhalisinin yaĢ qrupları üzrə təhsil səviyyəsi 

(kənd əhalisi, qadınlar, 1999-cu il) 
YaĢı 
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Təhsili olanlar Təhsili olmayanlar 
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ġəki rayonu 

YaĢı 6 və yuxarı 

olan bütün əhali 

o cümlədən: 

41672 714 49 2438 16723 8925 599 6097 4873 1254 

 

 

6 - 9 yaĢ 4254        3943 311 

10 – 14 yaĢ 5138     567  4153 418  

15 – 19 yaĢ 4443   57 1799 2525 10 48 3 1 
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20 – 24 yaĢ 3741 112 15 317 2629 588 46 26 1 7 

25 – 29 yaĢ 3884 120 7 389 2664 567 102 21 3 11 

30 – 34 yaĢ 4308 135 7 517 2725 719 154 32 8 11 

35 – 39 yaĢ 4265 124 4 476 2650 766 158 56 15 16 

40-44 yaĢ  2899 101 3 303 1689 637 80 69 10 7 

45-49 yaĢ 1639 60 2 168 816 479 16 74 9 15 

50-54 yaĢ 918 19 2 63 367 325 3 101 21 17 

55-59 yaĢ 1066 9 2 38 362 389 7 184 35 40 

60-64 yaĢ 1870 10 2 52 462 570 8 469 110 187 

65-69 yaĢ 1452 13 2 28 297 398 5 424 116 169 

70-74 yaĢ 926 10 3 18 156 248 5 249 91 146 

75-79 yaĢ 445 1  10 60 91 3 113 51 116 

80-84 yaĢ 197   2 29 21 1 44 19 81 

85-89 yaĢ 130    14 22  20 12 62 

90-94 yaĢ 56    2 10  7 3 34 

95-99 yaĢ 28    1 1  7 3 16 

100 yaĢ və yuxarı 13    1 2 1  2 7 

Əhalinin ümumi 

sayından: 

10 yaĢ və yuxarı 
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Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.Azərbaycan 

Respublikası Əhalinin Siyahıyaalınması 1999-cu il,Bakı, “Səda” nəĢriyyatı, 

2000, II. 1 hissə, 745 s., s.630 

 

2009-cu il siyahıyaalmasına əsasən həmin ildə rayonda yaĢayan 

əhalinin ümumi sayı 145.754 nəfər olmuĢdur ki, bu da 1999-cu il siya-

hıyaalmasından sonra keçən 10 il ərzində əhalinin sayının 6.420 nəfər 

artdığını göstərir. Bundan 71.592 nəfəri (49,1 %) kiĢi, 74.162 nəfəri (50,9 

%) qadın əhalinin payına düĢür. ġəhər və kənd, qadın və kiĢi əhalinin 

nisbətində ciddi dəyiĢikliklər olmamıĢdır. Rayon əhalisinin 9.933 nəfəri 

(6,8%) ali təhsilli,1321 nəfəri natamam ali təhsilli (0,9%), 15.366 nəfəri 

(10,5%) orta ixtisas təhsilli, 70.819 nəfər (48,6% ) orta ümumi təhsilli, 

22.847 nəfəri (15,7%) əsas ümumi təhsilli, 4.867 nəfəri(3,3%) peĢə təhsilli, 

18.702 nəfər (12,8%) ibtidai ümumi təhsilli idi. Rayon əhalisindən 146 nəfər 

(0,1%) təhsili olmayan kimi qeydə alınmıĢ, 1.753 nəfər (1,2 %) isə təhsilini 

göstərməmiĢdir (bax, cədvəl 12). 

Qeyd edək ki, 1999-cu illə müqayisədə ali təhsillilərin sayı 3.427 nəfər 

artaraq, 6.506 nəfərdən 9.933 nəfərə yüksəlmiĢdir. Ondan 5.818 nəfəri (58,6 

%) Ģəhər əhalisinin, 4.115 (41,4%) nəfəri kənd əhalisinin payına düĢmüĢdür. 

Bu 1999-cu illə müqayisədə ali təhsillilərin sayının Ģəhər əhalisinin xeyrinə 

1,4 % artdığını göstərir.  

2009-cu ildə qeydə alınan ali təhsillilərin 6.409 nəfəri (64,5%) kiĢi, 

3.524 (35,5%) nəfəri qadın olmuĢdur. 1999-cu illə müqayisədə ali təhsilli 

kiĢilərin sayı qadınların xeyrinə 0,7 % azalmıĢdır. 

2009-ci il siyahıyaalmasında rayon əhalisindən cəmi 146 nəfər təhsili 

olmayan kimi qeydə alınmıĢdır. Halbuki, 1999-cu ildə bu rəqəm 18.430 

nəfər olmuĢdur. Bu azalma necə baĢ vermiĢdir, 18.284 nəfər təhsil almıĢdır 
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ya daimi yaĢayıĢ yerlərini tərk etmiĢlər – kimi sualların cavabını təəssüf ki, 

siyahıyaalma materiallarından aydınlaĢdırmaq mümkün deyil. Eyni zamanda 

təhsilini göstərməyənlər cərgəsində yer alan 1.753 nəfər haqqında da tam 

fikir söyləmək mümkün deyildir. Onlar təhsil səviyyələrini göstərməyi 

unutmuĢlar ya təhsilləri olmadıqları üçün qeyd etməmiĢlər kimi sualları 

aydınlaĢdırmaq imkanımız yoxdur. 

Digər təhsil səviyyələrindəki əhalinin də sayı 2009-cu illə müqayisədə 

artmıĢdır.        
  Cədvəl 12 

2009-cu ildə ġəki rayonu əhalisinin təhsil səviyyəsi 

 (10 və yuxarı yaĢlılar) 
 

Ərazi  

 

Cəmi  

o cümlədən 

Ali 

təhsilli 

Nata 

mam 

ali 

təhsilli 

Orta 

ixtisas 

təhsilli 

Orta 

ümumi 

təhsilli 

Əsas 

ümumi 

təhsilli 

PeĢə 

təhsilli 

Ibtidai 

ümumi 

təhsilli 

Təhsili 

olmayanlar 

Təhsilini 

göstərmə 

yənlər 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Azərbaycan 

Respublikası 

7592721 831234 107308 577309 3885560 911378 269442 921993 17002 71495 

KiĢilər 3704701 477226 56613 243254 1853910 411056 191078 446719 5269 19576 

Qadınlar  3888020 354008 50695 334055 2031650 500322 78364 475274 11733 51919 

ġəhər əhalisi 4078067 648556 87725 397435 1897601 409701 176088 423651 9810 27500 

KiĢilər 1977554 358103 45383 154892 887360 191249 117380 212515 3131 7541 

Qadınlar 2100513 290453 42342 242543 1010241 218452 58708 211136 6679 19959 

Kənd əhalisi 3514654 182678 19583 179874 1987959 501677 93354 498342 7192 43995 

KiĢilər 1727147 119123 11203 88362 966550 219807 73698 234204 2138 12035 

Qadınlar  1787507 63555 8353 91512 1021409 281870 19656 264138 5054 31960 

ġəki rayonu 145754 9933 1321 15366 70819 22847 4867 18702 146 1753 

KiĢilər 71592 6409 765 6227 34742 10274 3738 8891 54 492 

Qadınlar 74162 3524 556 9139 36077 12573 1129 9811 92 1261 

ġəhər əhalisi 57213 5818 764 8722 26986 6299 1891 6145 71 517 

KiĢilər  27315 3437 405 2889 13071 2970 1413 2943 31 156 

Qadınlar 29898 2381 359 5833 13915 3329 478 3202 40 361 

Kənd əhalisi 88541 4115 557 6644 43833 16548 2976 12557 75 1236 

KiĢilər 44277 2972 360 3338 21671 7304 2325 5948 23 336 

Qadınlar 44264 1143 197 3306 22162 9244 651 6609 52 900 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.Azərbaycan 

Respublikası Əhalinin Siyahıyaalınması 2009-cu il, Cild 2, s.11,36, 671-679 

 

2009-cu ildə qeydə alınan 9.933 ali təhsillinin 1.649 nəfəri 25-29, 

1.231 nəfəri 20-24 yaĢ, 1.165 nəfəri 30-34 yaĢ qrupunda idi. 1999-cu il 

siyahıyaalmasından keçən 10 il ərzində rayonun daimi əhalisinin yaĢ 

qrupuna görə təhsil səviyyəsində fərqlər yaranmiĢdi. Yuxarıda da qeyd 

etdiyimiz kimi, 1999-cu ildə ən çox ali təhsilli 40-44 yaĢ qrupu arasında 

(1.120 nəfər) qeydə alınmıĢdısa, 2009-cu ildə 25-29 yaĢ qrupu ali 

təhsillilərin sayına görə ilk sırada idi. Bu da rayon üzrə qeydə alınan 9.933 

nəfər ali təhsillinin 16,6%-ni təĢkil edirdi. Ġkinci sırada 1.231 nəfər (12,4%) 

ali təhsillinin olduğu 20-24 yaĢ qrupu, üçüncü sırada isə 1.165 nəfərlə 

(11,7%) 30-34 yaĢ qrupu gəlir. Beləliklə, bu 3 yaĢ qrupuna aid olan ali 
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savadlılar rayonun bütün yaĢ qrupları üzrə olan ali təhsillilərinin 40,7 %-ni 

təĢkil etmiĢdir. Maraqlıdır ki, 2009-cu ildə rayon üzrə qeydə alınan 70.819 

nəfər orta ümumi təhsillinin də böyük çoxluğu 20-24 (10.657 nəfər – 

15,04%), 25-29 (8.512 nəfər – 12 %) və 45-49 (8.106 – 11,4%) yaĢ qrupları 

arasında qeydə alınmıĢdır.  

2009-cu il siyahıyaalmasına görə, 15-19, 20-24 yaĢ qrupları arasında 

əvvəlki yaĢ qrupları ilə müqayisədə ancaq ibtidai ümumi təhsillilərin də sayı 

artmıĢdı. Əgər 30-34 yaĢ qrupunda onların sayı 76 idisə, 25-29 yaĢ qrupunda 

artaraq 95, 20-24 yaĢ qrupunda 115,15-19 yaĢ qrupunda isə 146 nəfər 

olmuĢdur.  

Orta ixtisas təhsillilər isə daha çox 45-49 yaĢ qrupları (2.324 nəfər), 

40-44 (2.110 nəfər) və 25-29 (1.888 nəfər) yaĢ qrupları arasında qeydə 

alınmıĢdır (bax, cədvəl 13).  

KiĢi əhali arasında orta ümumi təhsillilər digər yaĢ qrupları ilə müqa-

yisədə ən çox 20-24 (5.638 nəfər) və 25-29 (4.477 nəfər) yaĢ qrupları arasın-

da idi. 15-19 yaĢ qrupları arasında onların sayı 3466 nəfər olmuĢdur. Eyni 

vəziyyət qadın əhali qrupunda da müĢayət olunur. 20-24 yaĢ qrupunda olan 

qadınlardan 5.019 nəfəri yalnız orta ümumi təhsil almıĢdır. 25-29 yaĢlarında 

olan qadınlar arasında orta təhsillilərin sayı isə 4.035 nəfər olmuĢdur.  
 

Cədvəl 13 

Daimi əhalinin yaĢ qruplarına görə təhsil səviyyəsi (10 və yuxarı yaĢlılar) (ġəki 

rayonu, ümumi əhali, 2009-cu il) 
YaĢ 

qrupları 

Cəmi  

 

O cümlədən 

Təhsili olanlar Təhsili olmayanlar 
Ali 

təhsilli 

Natamam 

ali təhsilli 

Orta 

ixtisas 
təhsilli 

Orta 

ümumi 
təhsilli 

əsas 

ümumi 
təhsilli 

PeĢə 

təhsilli 

Ibtidai 

ümumi 
təhsilli 

Oxuyub 

yazmağı 
bacaranlar 

Savadı 

olmayanl
ar 

ġəki 

rayonu 

üzrə-cəmi 

O 

cümlədən 

145754 9933 1321 15366 70819 22847 4867 18702 146 1753 

10-14 yaĢ 14359 0 0 0 0 53 0 14289 0 17 

15-19 17725 0 218 163 6751 10287 95 146 5 60 

20-24 16781 1231 985 1729 10657 1626 380 115 7 51 

25-29 14048 1649 62 1888 8512 1411 381 95 5 45 

30-34 12019 1165 19 1377 7731 1229 383 76 1 38 

35-39 11828 775 6 1550 7673 1113 592 81 1 37 

40-44 13494 991 7 2110 8074 1273 864 98 8 69 

45-49 14127 1165 11 2324 8106 1394 918 150 6 53 

50-54 10540 1140 3 1715 5703 1121 630 167 3 58 

55-59 6205 813 3 1092 2925 795 276 245 4 52 

60-64 3043 377 0 475 1278 508 114 248 5 38 

65-69 2825 212 3 306 1089 513 77 489 14 122 

70-74 4197 217 2 363 1268 764 95 1067 28 393 

75-79 2859 124 0 172 725 518 48 881 33 358 

80-84 1267 57 1 69 264 197 12 420 19 228 

85-89 334 16 1 32 47 38 2 107 5 86 

90-94 64 0 0 1 16 7 0 18 1 21 
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95-99 23 1 0 0 0 0 0 3 1 18 

100 yaĢ 

və yuxarı 

16 0 0 0 0 0 0 7 0 9 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il. II 

Cild, Bakı, 2010, 772 s. Səh.671-679 

 

Ġndi isə rayonda yaĢayan əhalinin milli tərkibinə görə təhsil 

səviyyəsinə diqqət yetirək. 1999-cu ildə ġəki rayonu üzrə 6 yaĢdan yuxarı 

əhalinin millətlər üzrə təhsil səviyyəsini araĢdıranda məlum olur ki, 131.787 

nəfər azərbaycanlıdan 2.629 nəfəri (onlardan 927 nəfəri kiĢi,1.702 nəfəri 

qadın), 6.603 nəfər ləzgidən 231 nəfəri (onlardan 76 nəfəri kiĢi,155 nəfəri 

qadın), 121 nəfər ukraynalıdan 2 nəfəri (onlardan 1 nəfəri kiĢi,1 nəfəri 

qadın), 228 nəfər rusdan 6 nəfəri (onlardan 1 nəfəri kiĢi,5 nəfəri qadın), 54 

nəfər tatardan 1 nəfər (1 nəfər qadın), 43 nəfər kürddən 4 nəfəri (onlardan 2 

nəfər kiĢi, 2 nəfər qadın), 7 nəfər ermənidən 1 nəfər (1 nəfər qadın) savadı 

olmayanlardır. Ümumilikdə, baĢqa millətlər üzrə savadı olmayanların sayı 

azlıq təĢkil edir [4, s.293-295]. 

1999-cu il statistikasını 2009-cu il materialları ilə müqayisə etdikdə 

nəticələrin demək olar ki, eyni qaldığını görürük. Rayon əhalisinin sayına 

görə ilk sırada dayanan 139.220 nəfər azərbaycanlıdan 141 nəfəri, 6.101 

nəfər ləzgidən 5 nəfəri təhsili olmayanlardır, 120 nəfər rusun hamısı 

təhsillidir. BaĢqa millətlərdən avar 14 nəfər, erməni 2 nəfər, kürd 21 nəfər, 

saxur 1 nəfər, tatar 10 nəfər, türk 21 nəfər, udin 2 nəfər, ukraynalı 6 nəfər 

olmasına baxmayaraq onların da təhsilli olması qeyd edilir [5, s.285-289]. 

Qeyd edək ki,1999-cu il siyahıyaalma materiallarında ġəki rayonu üzrə 

əhalinin milli tərkibi və təhsil səviyyəsinin göstəriciləri 6 və yuxarı yaĢda 

olan bütün əhali göstərilirdisə, 2009-cu il siyahıyaalma materiallarında bu 

statistika 10 və yuxarı yaĢlı əhali üçün göstərilmiĢdir.  

Beləliklə, 1999-2009-cu il siyahıyaalma materialları əsasında Respublika-

mızın ġəki rayonunda təhsil səviyyəsini izlədik və baĢ verən kəmiyyət dəyiĢik-

liklərini qeyd etdik. Əhalinin təhsil səviyyəsindəki kəmiyyət dəyiĢiklikləri çüzi 

xarakter daĢısa da bütün respublikada olduğu kimi ġəki rayonunda da təhsilin 

keyfiyyət səviyyəsinin aĢağı enməsi özünü aydın göstərir.  
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GÜRCÜSTAN AZƏRBAYCANLILARI: DÜNƏN VƏ BU GÜN  

 

Mirzəyeva Nəsibə Eldar qızı 

Tarix fakültəsi, bakalavr, IV kurs 

nasiba_mirzayeva@mail.ru  

 
Azərbaycanlılar Qafqazın ən qədim xalqıdır. Bu xalqın silinməz tarixi, adət-

ənənəsi, dili mövcuddur. Bu gün tarixi torpaqları parçalanmış vəziyyətdə olan etnik 

azərbaycanlılar Qafqaz regionunun Gürcüstan, Rusiya Federasiyası, İran kimi 

ölkələrində də parçalanmış vəziyyətdə yaşayırlar.  

Öz tarixi torpaqlarında yaşayan Gürcüstan azərbaycanlıları da uzun bir tarixi 

yol keçmiş və öz varlıqları uğrunda ciddi mübarizə aparmışlar. Gürcüstan 

müstəqillik qazandıqdan sonra yeni siyasi-iqtisadi-mədəni mühitə adaptasiya olmaq 

məcburiyyətində qalan soydaşlarımızın yaşadıqları çətinliklər ara-sıra mətbuat 

orqanlarında işıqlandırılır. Lakin problemlərin səbəblərinə, orada yaşayan 

soydaşlarımızın bu gün üz-üzə qaldığı problemlərə təəssüf ki, lazımı diqqət 

yetirilmir. 

Bu problemlərin miqyasının genişlənərək daha təhlükəli şəkil alana qədər 

həllinin vacib olduğunu düşünərək, bu araşdırmamızı onlara həsr etmişik. 

Açar sözlər: Gürcüstan, Gürcüstan azərbaycanlıları, Borçalı , etnik millət. 

 

Georgia and Azerbaijan: in the past and today 

Azerbaijanis are the ancient inhabitants of the Caucasus. This nation has a 

rich history, traditions and language. Today, the ethnic Azerbaijanis, whose 

historical lands were divided, live in Georgia, Russia, and Iran.  

Azerbaijanis of Georgia, liveing in the own historical land, passed long history 

and fought hard for their existence. After independence of Georgia in the process to 

adapt to the new political, economic and cultural environment our compatriots faced 

with difficulties and their problems highlighted in the press from time to time. But 

unfortunately, the causes of the problems, the problems, which faced by our 

compatriots are not considered necessary. Before expanding the scale of these 

problems until the picture is even more dangerous and considering the importance of 

their resolution, this research has been devoted to them. 

Key words: Georgia, azerbaijanis in Georgia, Borchali, ethnic nation  

 

Gürcüstan azərbaycanlılarının tarixinə qısa baxıĢ. Gürcüstanda 

yaĢayan azərbaycanlıların etnik tərkibini qarapapaqlar, qıpçaqlar, saklar, 

göyərlər kimi türk tayfaları təĢkil edir. Hələ eramızdan əvvəl Gürcüstanın 

cənub və cənub-Ģərqində türk tayfaları yaĢamıĢdır. Gürcüstan azərbay-

canlılarının tarixi haqqında ərəb və fars mənbələrində yetərincə məlumat 

vardır. Gürcü yazılı mənbələrindən “Kartlis Tsxovreba” və “Moktsevani 

Kartlisani” əsərlərində bu ərazidəki türk tayfalarından bəhs olunur. X əsrdə 
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türk tayfalarının bu ərazidəki izlərinə rast gəlinib. 1121-ci ildə Didqori 

döyüĢü barədə məlumat verən mənbələr həm də buradakı türk tayfaları 

haqqında bəhs edən mənbələrdəndir. XV-XVI əsrlərdə Gürcüstana etnik 

azərbaycanlıların hakimiyyətə dayaq məqsədilə köçü müĢahidə olunub. 

XVII əsrin ilk yarısında I ġah Abbas tərəfindən Kartli və Kaxetiya çarlığı 

ərazisinə azərbaycanlılar köçürülüb [15,s.6]. 1604-cü ildən bu ərazidə XVIII 

əsrə kimi Borçalı xanlığı mövcud olub. 1879-cu ildə Tiflisdə azərbaycan 

dilində “Tatar xəbərləri” adlı qəzet nəĢr olunmağa baĢladı [16]. Ġ.Stalinin 

hakimiyyəti dövründə etnik prinsiplərə əsaslanan bir sıra deportasiyalar 

həyata keçirilmiĢdi. Məhz bu dövrdə Tsalkin, Borçalı və Qarayazıda 3.240 

nəfər azərbaycanlının yerləĢdirilməsi məlumdur [14]. Gürcüstan müstəqillik 

qazandıqdan sonra Z.Qamsaxurdiyanin hakimiyyəti ilə azərbaycanlılar 

arasında münasibətlər pisləĢdi. Sovet dönəmində Dmanisi (BaĢkeçid) və 

Bolnisi rayonlarının əhalisinin 50%-dən artığını azərbaycanlılar təĢkil 

edirdi. Qamsaxurdiyanın hakimiyyəti dövründə onların hamısı zorakılıqla öz 

evlərindən çıxarılmıĢdı ki, Bolnisidə didərgin düĢənlərin sayı 800 ailə idi 

[15, s.14]. 1980-ci ilin sonunda yüksək vəzifə tutan azərbaycanlılar öz 

yerlərindən qovulmuĢdular. 1989-cu ildə gürcülərlə azərbaycanlılar arasında 

toqquĢma baĢ vermiĢdi, buna səbəb azərbaycanlıların mərkəzi Rustavi 

olmaqla Marneuli, Bolnisi, Dmanisi rayonlarının birləĢdirilməsi ilə 

Borçalıya muxtariyyətin verilməsi məsələsi idi. 90-cı illərdə Qamsaxur-

diyanın millətçi siyasətindən qorxuya düĢən azərbaycanlılar miqrasiya 

etməli oldular və Azərbaycan dilində olan 32 kəndin, çay və dağın adı 

dəyiĢdirilərək gürcü dilinə çevrilir [9]. Həmin vaxtda azərbaycanlılara qarĢı 

təqiblər də həyata keçirilirdi. Azərbaycanlıların sıx yaĢadığı Borçalı 

ərazisinə Qərbi Gürcüstandan svanlar yerləĢdirilmiĢ və silahlandırılmıĢdı, 

nəticədə çoxsaylı münaqiĢələr yaranmıĢ, azərbaycanlıların çoxu qətlə 

yetirilmiĢ digərləri isə köçürülmüĢlər. 

Gürcüstanda yaĢayan azərbaycanlıların bu günkü vəziyyəti 

haqqında. Gürcüstan azərbaycanlıları Gürcüstan hüdudlarında qalmıĢ öz 

tarixi torpaqlarında yaĢayan xalqdır. Tarixən onların bu ərazilərdə məskən 

salması uzun bir yol keçməsinə baxmayaraq, müasir dövrdə soydaĢlarımızla 

əlaqələrin qurulması məqsədilə dövlət komitələri yaradılmıĢ, bununla bağlı 

müvafiq qanunlar qəbul edilmiĢdir. Lakin mövcud vəziyyət və aparılan 

statistik təhlillər göstərir ki, Gürcüstanda yaĢayan azərbaycanlılar öz 

yurdlarını kütləvi Ģəkildə tərk edirlər [3]. Əslində, bunun bir sıra baĢlıca 

səbəbləri vardır. Ġlk növbədə buradakı azərbaycanlıların çıxarılması üçün 

hökümət orqanlarının həyata keçirdiyi təzyiq formaları buna misal ola bilər. 

Bu məqsədlə, Bolnisi rayonunun mərkəzində 100-dən artıq evin 

partladılması, yandırılması və talan edilməsini göstərə bilərik. Təbii olaraq 
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əhalinin sayının gündən-günə azalması artım faktoru ilə deyil, köçmələrlə 

əlaqədardır. Statistik məlumatlara görə, təkcə 1989-1993-cü illərdə, yəni 

Gürcüstanda “Gürcüstan gürcülərindir” ideyasının hakim olduğu dövrdə 

100-dən artıq azərbaycanlı ailəsi qovulmuĢdur [14]. Bu gün soydaĢlarımızın 

problemləri təhsil, kənd təsərrüfatı, sosial təminat, səhiyyə, məiĢət sahələrini 

əhatə edir. Buradakı azərbaycanlıların təhsil problemi daha ciddidir. 

Gürcüstan azərbaycanlılarının bu gün üz-üzə qaldıqları problemləri 

aĢağıdakı kimi sıralamaq olar: 

1) Təhsil problemi. Burada əsas məsələ Azərbaycan dili ilə bağlıdır. 70 

illik Sovet dönəmində buradakı azərbaycanlılar təhsillərini ana dilində 

almalarına baxmayaraq, SSRĠ dağıldıqdan sonra mövcud strukturun 

dağılması, Azərbaycan dilində məktəblərin bağlanması və kadr çatıĢmazlığı 

vəziyyətin gərginləĢməsinə səbəb oldu və bu problem 20 ildən artıq bir dövr 

keçməsinə baxmayaraq hələ də öz həllini tapmayıb [5].  

 2) Torpaq məsələsi. Gürcüstanda keçirilmiĢ torpaq islahatı soydaĢla-

rımıza zərərsiz ötüĢməmiĢdir. Hakimiyyət dəyiĢikliyindən sonra torpaq 

sahələri qanunvericiliyə müvafiq olaraq əhaliyə yenidən satılaraq, özəl-

ləĢdirilməli idi. Lakin tam əksinə olaraq, torpaqlar hərraca çıxarılıb gür-

cülərə satılmıĢdı. Nəticədə yüz hektarlarla sahələrə sahib olan azərbay-

canlılar torpaqsız qaldı və bu problem hələ də qalmaqda davam edir.  

3) İşsizlik problemi. Son iki il ərzində əksər azərbaycanlıların məskun-

laĢdığı Marneuli rayonunda 10-a yaxın fabrik və zavodun bağlanması, iĢ 

yerlərinin kütləvi ixtisarı iĢsizlik probleminə yol açmıĢdır.  

4) Vətəndaşlıq statusu. Məlumata görə, 1998-ci ilin oktyabrına qədər 

Azərbaycana gəlmiĢ əhaliyə Azərbaycan Respublikasının vətəndaĢı statusu 

verilirdisə, bu tarixdən sonra gələn əhalinin qeydiyyata düĢmə məsələsi 

açıqlanmır, qaçqın statusu ilə bağlı edilmiĢ müraciətlər isə cavabsız qalır.  

5) Sosial problem. Gürcüstan azərbaycanlılarının tibbi yardım alma 

imkanları, hərbi xidmət məsələsi də qənaətbəxĢ hesab oluna bilməz. Hər 

Ģeydən əvvəl kəndlərdə tibbi məntəqələrin yoxluğu məsələni ciddiləĢdirir. 

Orduda azərbaycanlı əsgərlərin gürcü dilini bilməməsi, silah və hərbi 

sursatlarla bağlı verilən təlimatların baĢa düĢülməsində ciddi maneələr 

yaradır, buna görə də əsgərlər yalnız təsərrüfat iĢlərinə cəlb edilirlər.  

6) Dil məsələsi. Burada yeni bir problem - Gürcü dilinin 

öyrənilməməsi məsələsi önə çıxır. DüĢünürəm ki, sadaladığım faktorlar 

içərisində xüsusilə vurğulanması vacib olan da məhz budur. Bu gün 

Gürcüstanda yaĢayan soydaĢlarımızın bu dili öyrənməməsi öz hüquqlarının 

müdafiəsində, hakimiyyətdə təmsil olunmalarında, öz Ģikayətlərini 

bildirməkdə, müəyyən qurumlara müraciətdə, təhsil, tibb, sahələrində 

xüsusilə maneə yaradır. Əgər Sovet dövründə azərbaycanlılar öz ana dilində 
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təhsil ala bilirdilərsə, bu gün mövcud Ģərait bunu göstərmir, əksinə gürcü 

dilinin öyrənilməsinin vacibliyini dəfələrlə təsdiqləyir və təsdiqləməkdədir. 

Oktyabr seçkiləri bir daha bu mövzunu əyani Ģəkildə sübut etdi. Fikrimizcə, 

hələ uzun müddət yaddaĢlardan silinməyəcək tarixi dərs oldu. Belə bir 

müqayisə aparmaq istərdik. Bu gün siyasi məkanda azərbaycanlılar elə bir 

ciddi nailiyyət əldə etməsələr də, buradakı ermənilər nəinki gürcü dilini 

mükəmməl öyrənir, hətta qeyri-enerji sektorunda biznes qurur, parlamentdə 

təmsil olunur və hal-hazırda 50-yə yaxın fəaliyyət göstərən erməni 

təĢkilatına malikdirlər [4]. Bütün bunlardan nəticə çıxarmaq gələcək üçün 

mühümdür. Gürcüstanın esk-prezidenti M.SaakaĢvilinin (2004-2013-cü 

illər) Gürcüstanda yaĢayan milli azlıqlar üçün “1+4” layihəsi effektsiz 

qalmamıĢdır. Bu layihə əsasında Gürcüstanın ali məktəblərində təhsil alan 

azərbaycanlı tələbələrin sayı artmaqda davam edir. Ümid edək ki, gələcəkdə 

bu artım soydaĢlarımızın hər sahədə təmsil olunmasını Ģərtləndirəcək və 

töhfəsini verəcəkdir. 

Ermənilər Gürcüstanda yaĢayan milli azlıqlar içində say baxımından II 

yerdədirlər. Gürcüstanda 2014-cü ildə siyahıyaalınmaya görə, 168,1 min 

erməni (4,5%) vardır. Lakin gürcü soyadlarını alan erməniləri nəzərə almıĢ 

olsaq, faiz nisbəti ilə onlar çoxluq təĢkil etmiĢ olacaq.  

Azərbaycan türklərindən fərqli olaraq, ermənilərin Gürcüstanın 

ictimai-siyasi həyatında fəal rol oynamasına səbəb onların dövlət dilini 

mükəmməl bilmələridir. Ermənilər Gürcüstan iqtisadiyyatının qeyri-enerji 

sektorunda fəaliyyət göstərirlər. Bundan baĢqa bir çox sahələrdə təmsil 

olunan ermənilər məharətlə azərbaycanlıların yaratdığı boĢluğu doldurmağa 

çalıĢırlar. Gürcüstanda ermənilərin təmsil olunduğu sahələrdən bəzilərinin 

adını çəkmək istərdim. Məsələn, Avropa brendlərinin rəsmi distribyuturu 

olan “Monte Napoleone” Ģirkəti, ziynət əĢyaları sahəsində erməni kapitalı 

ilə fəaliyyət göstərən “Chronograph” Ģirkəti, A.Abramyana məxsus “Aray 

Tomorrow” Ģəbəkəsi, Gürcüstanda göbələyə olan tələbatın 60%-ni ödəməyə 

malik olan “Белая Шапка” istilikxana təsərrüfatı, “Hytex Plastic” (plastik 

tələbatının 70%-ni ödəyir) və bir çoxlarının adını çəkmək olar [1]. Bundan 

baĢqa erməni təsirini artıran 50-yə yaxın təĢkilatın adını çəkmək olar ki, 

onların rolu danılmazdır: Erməni Apostol Kilsəsinin Gürcüstan Yeparxiyası; 

Erməni Apostol Kilsəsinin Gürcüstan Yeparxiyası yanında "Ayartun" 

mədəniyyət və maarifləndirmə Mərkəzi; Tiflis Erməni Teatrı; "Vrastan" 

qəzeti; Axaltsixe Gənclər Mərkəzi; Tiflis Erməniləri Assambleyası; 

Gürcüstan Ermənilərinin Milli Konqresi; Erməni-Gürcü iĢ adamları Birliyi; 

Gürcüstan Erməniləri Ġttifaqı; Tiflis Erməniləri Ġttifaqı; Gürcüstan 

Erməniləri Ġcması; Acara Erməniləri Ġcması; Samtsxe-Cavaxk Erməni 

Ġctimai TəĢkilatları ġurası [4]. Bu təĢkilatlar zaman-zaman müxtəlif 
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aksiyalar təĢkil edir, türklər əleyhinə “Genosid günü”, ġuĢanın alınmasını 

bayram kimi qeyd edir, müxtəlif bəyanatlarla çıxıĢ edirlər ki, buna misal 

olaraq Cavaxetiyaya status verilmə məsələsini göstərə bilərik. Təbii olaraq 

bunlara qarĢı parlamentdə təmsil olunan azərbaycanlı deputatlar bəyanatla 

çıxıĢ etmiĢlər [7]. Gürcüstanda yaĢayan ermənilər mediadan, xüsusilə 

Gürcüstan informasiya mərkəzlərində çalıĢan erməni jurnalistlərindən də 

alət kimi istifadə edirlər. Bu il aprel döyüĢlərində həmin jurnalistlərin dəstək 

məqsədli yazıları əyani sübut ola bilər. Oktyabrın 8-də keçirilən seçkilərdə 

də ermənilərin fəallığı diqqəti cəlb etdi. Əsasən də Cavaxetiyada seçki 

fəallığı 50%-dən artıq olmuĢdu. Axalkalaki dairəsindən 63,42% səs çoxluğu 

ilə “Gürcü arzusu” partiyasının namizədi Genzel Mikoyan qalib gəlmiĢdi. 

2016-2020-ci illərdə fəaliyyət göstərəcək parlamentdə 3 hakim partiya 

nümayəndəsi-Genzel Mikoyan, Samvel Manukyan, Ruslan Poqosyan təmsil 

olunacaq [10]. 

Bu gün Azərbaycanın sahib olduğu enerji resursları böyük layihələr 

əsasında Gürcüstan vasitəsilə Avropaya çatdırılır. Hazırda azərbaycanlı iĢ 

adamlarının çoxsaylı sərmayələri ilə hər iki tərəfin iqtisadi əlaqələri inkiĢaf 

edir. 2007-ci ildən bəri Gürcüstanda Azərbaycanın böyük neft Ģirkəti olan 

SOCAR fəaliyyət göstərməkdədir və vergi ödəyicisi kimi qonĢu ölkədə 

əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur. Gürcüstanda 300-ə yaxın Azərbaycan 

Ģirkəti fəaliyyətdədir. QonĢu Gürcüstanda azərbaycanlıların təmsil olun-

duqları cəmiyyət və təĢkilatlar vardır ki, bunlara misal olaraq, Acarıstan 

Gürcü-Azərbaycan Xeyriyyə cəmiyyətini, Azərbaycanlıların Tbilisi 

Mədəniyyət Mərkəzini, “Birlik” Ümumgürcüstan azəri türklərinin cəmiyyə-

tini, “Dayaq” Assosiyasiyasını, Gürcüstan Azərbaycanlı Tələbələr Ġttifaqını, 

Gürcüstan Azərbaycanlılarının Ziyalılar Birliyini, “Varlıq” mədəniyyət 

mərkəzini, Gürcüstan Azərbaycanlılarının Milli Assambleyasını, “Tolerans” 

Ġnsan Hüquqları Müdafiəsi Ġctimai Birliyini göstərə bilərik. Bu il seçkilər 

göstərdi ki, 30-a yaxın azərbaycanlı partiyalarda öz namizədliyini irəli 

sürmüĢdür. Təhsil sahəsində də irəliləyiĢlər əldə olunub. Əgər 2003-cü ildə 

Gürcüstanın ali təhsil məktəblərində 54 tələbə təhsil alırdısa, 2013-cü ildə 

bu rəqəm 1000-dən artıqdır. 2016-cı il seçkilərindən sonra hal-hazırda olan 

məlumata görə, Gürcüstan Parlamentində 4 azərbaycanlı namizəd təmsil 

olunur. Onlardan Mahir Dərziyev parlamentin “Diaspora və Qafqaz 

məsələləri ilə bağlı komitə”nin üzvü, Savalan Mirzəyev “Ġnsan haqlarının 

Müdafiəsi və Mülki Ġnteqrasiya Komitəsi”nin üzvü, Ruslan Hacıyev isə 

“Təhsil, elm və mədəniyyət komitəsi”nin üzvü seçilmiĢdir.  

Gürcüstanda son seçkilər və real nəticələr. 2016-cı il oktyabrın 8-də 

Gürcüstanda Parlament seçkiləri keçirildi. Seçkilərin necə keçirilməsindən 

və nəticələrindən asılı olmayaraq onu qeyd edə bilərəm ki, məhz bu il 
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Gürcüstan azərbaycanlılarının bəlkə də hələ uzun müddət yaddaĢlarda qala 

biləcək seçimi oldu. Onların tarixində tarixi bir baĢlanğıc üçün səhifə 

açılmıĢ oldu. Ġlk dəfə olaraq azərbaycanlılar hakim partiyaya hamılıqla səs 

verməkdən çəkindiklərini nümayiĢ etdirdilər. SoydaĢlarımız həm iqtidar, 

həm də müxalifət partiyalarında təmsil olunurdular. Azərbaycanlıların səsini 

qazanmaq naminə hətta ən millətçi partiya namizədləri açıq Ģəkildə 

mübarizəyə qalxmıĢ və məcburi olsa belə azərbaycanlı nümayəndələrdən 

təmsilçi seçməyə razı olmuĢdular. Maraqlı məqam isə ondadır ki, 

müĢahidələr nəticəsində azərbaycanlıların gürcülərlə müqayisədə daha çox 

vətənpərvərlik nümayiĢ etdirmələri idi. Bu cür hərəkət bərabər hüquq 

istəyən soydaĢlarımızın demokratiya uğrunda mübarizəsinin təcəssümü idi. 

Seçkilərdən sonra saxtalaĢdırma prosesi ilə əlaqədar çıxıĢlar da yadda qalan 

hadisələrdən biridir. Hətta Qızılhacılı kəndində baĢ tutan bu cür çıxıĢlardan 

sonra soydaĢlarımızdan 6 nəfəri gecə ikən həbs olunmuĢdu [2].  

Bu il proporsional siyahı üzrə Marneuli rayonundan “Gürcü arzusu” 

partiyasının azərbaycanlı namizədi Ruslan Hacıyev, “Vahid Milli Hərəkat” 

partiyasından Əhməd Ġmamquliyev, Qardabani rayonundan Savalan 

Mirzəyev, Bolnisidən Samirə Ġsmayılova təmsil olunurdular. Nəticələrə 

əsasən, azərbaycanlı namizədlərdən Ruslan Hacıyev (56,13% səs çoxluğu 

ilə), Savalan Mirzəyev (50,02%), Mahir Dərziyev (50,02%) və Azər 

Süleymanov parlamentə daxil oldular.[10] Onlardan yalnız Azər 

Süleymanov Vahid Milli Hərəkat partiyasının üzvüdür. Əhməd Ġmam-

quliyev 25,9% səslə rəqibi Tamaz Naverianiyə məğlub olaraq parlamentə 

seçilə bilmədi. Gənclər arasında xüsusi dəstəklənən Samirə Ġsmayılova da 

bu il parlamentdə iĢtirak edə bilməyəcək. Samirə Ġsmayılova seçkilərin ilk 

mərhələsində +50%-lik həddi keçə bilmədiyindən, digər namizədlər üçün 

təĢkil olunan II mərhələdə iĢtirak hüququ almadı. 

Bu günkü azərbaycanlıların hakimiyyətdə təmsil olunmaları göründüyü 

kimi müəyyən səbəblər ucbatından məhdudlaĢır və ya məhdudlaĢdırılır. 

Tarixi bir müqayisə aparmaq istərdik. Əgər eks-prezident M.SaakaĢvilinin 

dönəmində azərbaycanlılar içərisində prezident müĢaviri, nazir müavini, 

parlament ekspertləri vardısa, bu gün isə nəinki azdırlar, hətta yox 

dərəcəsindədirlər. Təbii ki, bu məhdudlaĢmanı daha da gücləndirən dil 

amilini də yaddan çıxarmaq olmaz. Gələcəkdə gənclər arasında savadlılığın 

artırılması, siyasi hadisələrə qatılmaq kimi amillər Gürcüstanda yaĢayan 

azərbaycanlıların bir millət kimi öz hüquq və azadlıqlarının müdafiə 

edilməsi, onların da azad Ģəkildə təmsil olunmasına yol aça bilər. Bunun 

üçün daim çalıĢmaq lazımdır. Çünki müasir dövr silah müharibəsi, güc 

nümayiĢi dövranı deyil, burada yalnız ağıl, bilik qalib gələ bilər.  

Nəticə. Beləliklə, soydaĢlarımızın ümumi problemlərini araĢdırarkən 
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belə nəticəyə gəlirik ki, tarixi torpaqlarında yaĢayan azərbaycanlıların 

vəziyyəti yetəri qədər qənaətbəxĢ deyildir.  
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Məqalədə Azərbaycanın I Dünya müharibəsi illərindəki fəaliyyətindən, 

müharibə illərindəki vəziyyətindən və Azərbaycan ziyalılarının fəaliyyəti barədə 

məlumat verilir. 

Açar sözlər: Fevral inqilabı, Şıxlinski, ordu, Azərbaycan, I Dünya müharibəsi 

 

Azerbaijan during the world war I ( 1914-1918) 

This article dedicated to the World War I with the focus on the activities of 

Azerbaijanis. The people of Azerbaijan were struggling to create new institutions in 

this period and they created it. The people of Azerbaijan have participated very 

dynamically in the period of revolution and after that they have won success. 

Key words: February revolution, Shikhlinski, Azerbaijan, army, Azerbaijan 

,first world war. 

 

GiriĢ. Bildiyimiz kimi “Üçlər Ġttifaqı” və “Antanta” dünyanı bölüĢ-

dürmək uğrunda bir mübarizəyə baĢladılar. Onların bu arzusu aralarındakı 

mübarizəni daha da geniĢləndirdi və nəticə olaraq da dünya müharibəsinə 

gətirib çıxartdı. Həmin hərbi bloklara daxil olmuĢ dövlətlərdən hər birinin 

iĢğalçılıq planında sözsüzki Azərbaycan və onun nefti də mühüm yer 

tuturdu. Ölkəmizdə neft sənayesində hakim mövqe tutmaq uğrunda mübari-

zədə bir çox inhisarçılar mübarizə aparırdılar, lakin bunlar arasında alman 

və ingilis inhisarları xüsusilə fərqlənirdilər. Təbii ki, müharibədə döyüĢən 

blokların hər birinin öz məqsədləri var idi. Müharibə xeyli ölkələri əhatə 

etmiĢ və qlobal xarakter almağa baĢlamıĢdı. Yaranan ziddiyyətlər, həll 

olunmaz mürəkkəb məsələlər 38 ölkəni müharibəyə cəlb etdi və müharibə 

dünya müharibəsinə çevrildi. 

Müharibə edən dövlətlərin Azərbaycan planı. Bakı neft sənayesində 

Ġngilis, alman və fransız kapitalları hökmranlıq uğrunda mübarizəyə baĢla-

dılar və bu da ilk dövrlərdə Rusiya neft ticarətində almanların güclənməsinə 

gətirib çıxardı. Bunun nəticəsi olaraq Azərbaycanın neft istehsalında əsas 

mövqelər rəqiblərin əlinə keçdi və alman kapitalı sıxıĢdırılırdı. Neft istehsalı 

uğrunda mübarizədə itirilmiĢ mövqelərini geri qaytarmaq cəhdləri ilə 

bərabər, almanlar Skandinaviyadan Ġran körfəzinədək çox böyük əraziləri 

əhatə edəcək olan "ümumalman reyxi" yaradılması proqramını hazırlayır-
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dılar. Rudolf Martin - Almanyanın hökumət məmuru hələ müharibədən 

əvvəl, 1907-ci ildə nəĢr etdirdiyi "Berlin-Bağdad" adlı kitabında müharibə-

nin məqsədlərindən birinin Bakı və bütün Qafqazı əhatə edəcək "Tiflis 

caniĢinliyi" yaradılması olduğunu qeyd edir. 

Cənubi Azərbaycanda Almaniya təsirini gücləndirmək üçün, Rusiyanı 

burada zəiflətməyə çalıĢırdı. O bu bölgənin strateji əhəmiyyətini nəzərə 

alaraq, adı-sanı olan yerli dairələrlə sıx əlaqələr qurmağa çalıĢırdı.  

Müharibə dövründə Ġranın bitərəfliyi hər birimizə məlumdur. Osmanlı 

Qafqaz cəbhəsindəki döyüĢlər baĢ verən bir vaxtda rusların diqqətini Qafqaz 

cəbhəsindən yayındırmaq üçün Cənubi Azərbaycan ərazisinə öz qoĢunlari 

ilə daxil olur, bununla da Ġranın bitərəfliyi pozulur. Almaniya və Osmanlının 

məqsədi Ġranda ingilis və rusların təsirini puça çıxararaq onun ərazisindən 

Cənubi Qafqaza soxulmaq idi. Belə ki onlar ilk növbədə Bakını tutmaq 

arzusunda idlər. 

Qafqaz cəbhəsində müharibə çox ağır Ģəraitdə davam edirdi. Çoxlu 

sayda itkilər var idi, buna əsas səbəb olaraq isə sərt iqlim Ģəraiti, nəqliyyatın 

yarıtmaz vəziyyəti və silah çatıĢmazlığı ilə bərabər bir çox zabit və general-

ların səriĢtəsizliyini göstərmək olar. Cənubi Qafqaz əvvəlcə hərbi əməliyyatlar 

meydanı idi, lakin sonradan cəbhəyanı bölgəyə çevrildi və bu da gözəl 

ərazinin siyasi və iqtisadi vəziyyətinə xeyli zərər vururdu. Mərkəzi Rusiya ilə 

əlaqələr də pozulmuĢdu, nəticədə isə diyarın zəruri ərzaqla təchizatı çətin 

vəziyyətdə idi. Gündən-günə neftin qiyməti aĢağı düĢürdü. Əgər buna səbəb 

axtarsaq görərik ki, bu dövrdə Qara dəniz limanlarının bağlanması və neft 

ixracının dayandırılması bu hadisələrin əsasını təĢkil edir. 

Müxtəlif təbəqələrin müharibəyə münasibəti. Birinci Dünya müha-

ribəsinin baĢlanması Azərbaycan cəmiyyətinin müxtəlif təbəqələrində çoxlu 

ziddiyyətlərə səbəb oldu. Cəmiyyətin yuxarı sosial təbəqələri müharibədə 

Rusiyanı müdafiə edirdilər. Bunu isə burjua nümayəndələri və publisistlərinin 

çıxıĢlarında, eyni zamanda rəsmi sənəd və bəyanatlarda görmək mümkün idi.  

Müharibə nəticəsində müstəqillik əldə olunacağına ümid bəsləyən 

M.Ə.Rəsulzadə "Açıq söz" qəzetinin ilk sayında yazırdı ki, bu müharibə 

əzilmiĢ ölkələrin müstəqilliyini möhkəmləndirə biləcək bir sülhlə bitməlidir, 

bunun əksi olarsa həmin sülh uzun sürməyəcək. “Ancaq dövlətçilik uğrunda 

öz mübarizəsində birləĢmiĢ xalqlar istiqlaliyyət qazanacaqlar, çünki ancaq 

onlar birlik və dəyanətdən doğan ideallarına və özlərinə inama malik ola 

bilərlər”. Lakin bununla bərabər, o Rusiya hökumətinin müharibədəki 

xəttini tamamilə müdafiə edirdi. Bu isə vətənpərvərlik istiqamətində öz 

ifadəsini tapırdı. M.Ə.Rəsulzadə elə həmin məqaləsində yazırdı: "Bütün 

vətəndaĢlarla birgə biz də hər Ģeydən əvvəl Rusiyaya uğurlar və qələbə 

diləməliyik" (1,səh.137). 
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Məlum olduğu kimi, Rusiyada yaĢayan müsəlman türkləri orduya çağırıl-

mırdılar. Çar hökuməti isə Azərbaycan türklərinin cəbhələrdə Osmanlılara qarĢı 

vuruĢmayacağından əmin idi və silahın özünə çevriləcəyindən ehtiyyat edərək 

müharibə dövründə onları orduya çağırmırdı. Azərbaycandan rus ordusuna 

xidmətə yalnız ali müsəlman silkinə aid olanlar qəbul olunurdu. 

I dünya müharibəsi dövründə rus ordusunda 200 nəfərdən artıq azər-

baycanlı zabit iĢtirak etmiĢdir. Müharibə dövründə bir çox azərbaycanlı 

orden və medallarla təltif olunmuĢdular. Onlardan “Müqəddəs Georgi” 

ordeni alan azərbaycanlılar bunlar idi: 

1) Ġlk azərbaycanlı təyyarəçi- Fərrux ağa Qayıbov 

2) Nijqorod draqun alayının rotmistri-Teymur Novruzov 

3) Polkovnik- Qalib ağa Vəkilov 

1914-cü il Lodz əməliyyatında 21-ci piyada diviziyasının komandiri 

general Səməd bəy Mehmandarov alman generalı Makenzinin hərbi 

qüvvəsini darmadağın edir və rus ordusunu mühasirədən çıxardır. Həmin 

göstərdiyi Ģücaətə görə Mehmandarovun vəzifəsi böyüdüldü və II Qafqaz 

ordusuna korpus komandanı təyin edildi. 

Müharibəyə baĢlayan kimi Əliağa ġıxlinskiyə çarın əmri ilə 

Peterburqun toplarla müdafiəsi tapĢırılmıĢdı. Ə.ġıxlinski artilleriyanın ən 

yaxĢı bilicisi olduğuna görə “Artilleriya Allahı” adlandırılırdı. Müharibənin 

gediĢində o, Qərb cəbhəsi artilleriya qoĢunlarının rəisi, 1917-ci ilin 

sentyabrında isə 10-cu komandanın rəisi təyin edildi. Əliağa ġıxlinski 

Rusyanın ali ordenləri ilə yanaĢı, Fransanın da ali rütbəli sərkərdələri üçün 

nəzərdə tutulan ordenlərlə də təltif olunmuĢdur.  

Müharibədə Cənub-Qərb cəbhəsində ikinci süvari divizyanın koman-

danı olan Hüseyn xan Naxçıvanski alman cəbhəsinin yarılmasında xüsusilə 

fərqlənirdi. 

Ölümündən sonra “Müqəddəs Georgi” ordeni ilə təltif olunan ilk hərbi 

təyyarəçimiz Fərrux ağa Qayıbov 1916-cı ildə Vilnüs səmasında qanlı hava 

döyüĢü zamanı düĢmənin 4 təyyarəsini vurmuĢ, lakin özü ekipajı ilə birlikdə 

23 yaĢında həlak olmuĢdur. 

I dünya müharibəsi illərində azərbaycanlılardan təĢkil olunmuĢ əlahiddə 

“Tatar süvari alayı” çar generalları tərəfindən “VəhĢi divizya” adlandırılırdı. 

Bu alay isə sonralar Azərbaycan milli ordusunun təĢkilində böyük rol oynadı. 

Müharibənin iqtisadiyyata təsiri. Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasını 

neft sənayesi təĢkil edirdi, lakin bu sənaye müharibə dövründə durğunluğa 

uğradı və bir müddət sonra həmin durğunluq getdikcə dərinləĢdi. Müharibə 

Ģəraitini nəzərə alaraq deyə bilərik ki, duru yanacağa tələbat oduqca çox idi, 

ancaq neft hasilatı sənaye və hərbi idarələr üçün tələbatı ödəyə bilmirdi. 

Təsərrüfat dağınıqlığı sənayenin digər sahələrində də özünü göstərirdi. 
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Müharibə baĢlayan kimi bir çox zavodlar xüsusilə də misəritmə zavodları 

hərbi sifariĢlər yerinə yetirməyə baĢladılar və onların fəhlələrinə möhlət 

verilmiĢdi, çünki həmin qeyri-müsəlman fəhlələr orduya çağırılmırdılar. 

Müharibə illərində ölkədə kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə də böhran 

baĢ verirdi. Ərzaq qıtlığına və son dərəcə bahalığa görə ölkəni aclıq 

bürümüĢdü, hətta Bakı ərazisində iri qoĢun hissələri yerləĢdirilirdi və bu da 

əhalinin vəziyyətini daha da ağırlaĢdırırdı.  

Azərbaycan Fevral inqilabından sonrakı dövrdə. Rusiyada 1917-ci 

il Fevral inqilabı nəticəsində çarizm devrildi. Müvəqqəti hökumət yerlərdə 

əvvəlki hakimiyyət orqanlarını ləğv edərək öz hakimiyyətini yaratmağa 

baĢladı. Çarizmin devrilməsindən istifadə edərək Azərbaycanda gizli 

fəaliyyət göstərən partiyalar artıq açıq fəaliyyət göstərirdilər. 1917-ci ildə 

Bakı sovetinə seçkilər keçirildi və bu seçkilər zamanı xalqın milli 

mənafeyinə zidd olan Sovetlər yarandı. Bura isə əsasən menĢevik, daĢnak, 

eser və bolĢeviklər aid idi. 1917-ci il fevralın 27-də Peterburqda baĢ verən 

ümumi-siyasi tətil üsyana çevrildi. Fevralın 28-də isə inqilab qələbə çaldı və 

ikihakimiyyətlilik yarandı. Bunlar: Müvəqqəti hökumət və Fəhlə Deputatları 

Soveti idi.  

Bu dövrdə Azərbaycanda müsəlman milli Ģuraları da yaradılırdı. 

Ġnqilabın qələbəsindən sonra bütün siyasi partiyalar, həmçinin Müsavat 

partiyası açıq iĢ Ģəraitinə baĢladı. Həmin vaxt N.Yusifbəyli, H.Ağayev, 

ġ.Rüstəmbəyli və baĢqalarının təĢəbbüsü ilə Türk Ədəmi Mərkəziyyət 

Federalistlər Partiyası təĢkil olundu. Bu partiya Rusyanın tərkibində 

Azərbaycana muxtariyyət verilməsini istəyirdi. 

Nəticə. Fevral inqilabından sonra Azərbaycanda milli-azadlıq 

hərəkatında mühüm olan yeni bir mərhələ baĢlandı: 

1) Həmin dövrdə milli hərəkat daha kütləvi bir xarakter daĢıyırdı. 

2) Əvvəlki hərəkatlardan fərqli olaraq, bu hərəkata ziyalılar rəhbərlik 

edirdi. 

3) Həmin bu hərəkatda əhalinin bütün təbəqələri milli dövlətçilik 

ətrafında birləĢirdi. 

1917-ci il mayın 1-də Ümumrusya müsəlmanlarının Moskvada 

qurultayı keçirildi. Qurultayın gündəliyini maarif, milli-məhəlli muxtariyyət, 

siyasi təĢkilatların açılması kimi məsələlər təĢkil edirdi. Qurultayda Tatar 

burjuaziyasının nümayəndələri türk-müsəlman xalqlara yalnız mədəni 

muxtariyyət verilməsini irəli sürmüĢdü, ancaq qurultayın sonunda səsvermə 

nəticəsi ilə milli-məhəlli muxtariyyət verilməsi qəbul olundu. 

1917-ci ildə Azərbaycanda milli-azadlıq uğurunda mübarizə 3 

istiqamətdə gedirdi. 

1) Müvəqqəti hökumətin əsarət altında olan xalqlar haqqında yeritdiyi 
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müstəmləkəçilik siyasəti: 

2) “Vahid və Bölünməz” imperiya ideyasını təbliğ edən Sovetlərə qarĢı 

3) Ermənilərin azərbaycanlılara qarĢı törətdikləri soyqırımın qarĢısının 

alınması. 

1917-ci ildə Petroqradda bolĢevik çevriliĢi nəticəsində Müvəqqəti 

hökumət devrildi. Oktyabrın 25-26-da II Sovetlər qurultayı keçirildi və 

bununla da sovet diktaturasının əsası qoyuldu (1,səh.137). 

 
Ədəbiyyat siyahısı:  

1. Azərbaycan tarixi. VII cilddə, V cild. Bakı, 2001, 584 səh. 

2. Altay Goyushov. 1914-1918. Ġnternational Encyclopedia of the First Warld War. 

Universty Berlin, Berlin, 2016 

3. Firuz Kazemzadeh. The struggle for Transcaucasia (1917-1921) New York, 

Oxford, 1951, 230 p. 

4. T.Ə.Əzizov. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində (ümumi tarixi icmal), Bakı, 1997, 

256 s. 

5. Swietochowski Tadeusz: National Consciousness and political orientations in 

Azerbaijan, 1905-1920, New York, 1985 Cambridge Universty Press 

6. Reynolds Michael A: Shattering empires: the clas and collapse of the Ottoman and 

Russian epmires, 1908-1918, Neü York, Cambridge Universty Press, 2011. 

 



V buraxılış         2017  

  

63 

 

1918-CĠ ĠL MART QIRĞINLARININ TARĠXġÜNASLIĞI  

 

Novruzova Xəyalə Ceyhun qızı 

Tarix fakültəsi, bakalavr, II kurs  

mussinanov9700@gmail.com 

 
XX əsrin müxtəlif zaman kəsiyində Mart hadisələri ilə bağlı qələmə alınmış 

əsərlərdə mövcud vəziyyətin qabardılması, Zaqafqaziyada və Çar Rusiyasında baş 

verən siyasi hadisələrin ön plana çəkilməsi və bu baxımdan da mart qırğınlarına 

lazımi dəyər verilməyərək onu “vətəndaş müharibəsi”, “qonşuluq münaqişəsi” və 

başqa cür adlandırılması hadisələrin real səbəbini gizlətməyə xidmət etmişdir. Lakin 

bir çox milli yazarlar hadisələrə obyektiv yanaşaraq, fakt və sənədlərə dayanaraq 

Sovet dövrü müəlliflərinə cavab olaraq monoqrafiyalarda bu fikrin əsassız olduğunu 

ortaya çıxarmışlar. Məqsədimiz tariximizin acılı səhifələrindən olan Mart 

qırğınlarının kökündə duran məqsədyönlü siyasəti ortaya çıxarmaq və hadisələri 

olduğu kimi çatdırmaqla şübhəsiz təbliğ olunmasını təmin etməkdən ibarətdir.  

Açar sözlər: Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası, Şaumyan, Bakı, soyqırım, 

tarixşünaslıq 

 

The historiography of the March 1918 massacre 

In the different period of the 20th in the works devoted to the March massacre 

lighting of the issue and mainstreaming the political events of the Caucasus and 

Russia, in this respect underestimating the March massacre, named it "civil war", 

"neighborhood dispute" and others served to conceal the true causes. But many 

national writers standing objectively pulled out the events, based on the facts and 

documents in their monographs in response to the authors of the Soviet period. Our 

goal is to uncover a painful page of history, the March massacre and the events 

underlying the policy, moreover to depict the real picture and to desiminate the real 

facts. 

Key words: Extraordinary İnvestigation Commission, Shaumyan, Baku, 

genocide, historiography 

 

1917-ci ildə Fevral inqilabı nəticəsində Rusiyada çar hakimiyyətinin 

devrilməsi, oktyabr ayında bolĢevik çevriliĢi hadisələrindən sonra 

imperiyanın dağılmasından daĢnaklar böyük məharətlə istifadə etdilər. Belə 

ki, baĢda ġaumyan olmaqla, Fevral burjua inqilabından sonra Qafqaz 

cəbhəsindən qayıdan rus əsgərlərini öz tərəflərinə çəkən ermənilər 1917-

1918-ci illərdə türk-müsəlman əhalisinə qarĢı kütləvi insan qırğını, zorakılıq 

soyqırımı həyata keçirdilər ki, bu da heç də təsadüfi hadisə olmamıĢdır. 

Sovet tarixĢünaslığında bu qırğınlar nə qədər təhrif olunmuĢ Ģəkildə ifadə 

edilərək verilsə də, 1918-ci il iyulun 15-də Ələkbər bəy Xasməmmədovun 
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sədrliyi ilə yaradılmıĢ Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası, o cümlədən 

“Azərbaycan” qəzetinin 1919-cu il 31 mart sayındakı “Mart hadiseyi-

ələmiyyəsinin müxtəsər tarixçəsi” məqalələr toplusu, AXC dövründə dərc 

edilmiĢ rəsmi sənədlər və s. materiallar bu hadisənin “DaĢnaksütyun” 

partiyasının “Böyük Ermənistan” yaratmaq planını reallaĢdırmaq yolunda 

atılan bir addım olub, soyqırımı siyasətindən baĢqa bir Ģey olmamasını sübut 

edir. Bu qırğınları törətməkdə baĢlıca məqsəd Bakıda hakimiyyəti ələ almaq 

və “siyasi rəqib” olan “Müsavat”ı zərərsizləĢdirmək idi. Hadisələrin 

gediĢində ermənilərin bolĢeviklər tərəfindən vuruĢması qırğını daha da 

Ģiddətləndirdi, çünki qırğından bir neçə gün əvvəl Erməni Milli ġurası 

rəsmən Ģəhərdə müsəlmanlarla bolĢeviklər arasında toqquĢma baĢ verdiyi 

təqdirdə ermənilərin bitərəf qalacağını elan etmiĢdi və məhz bu səbəbdən də 

daha sonrakı hadisələr milli qırğın zəminində inkiĢaf etməyə baĢladı. 

Mənbələr içərisində Təhqiqat Komissiyasının 1920-ci ilin aprelinə qədər 

topladığı materiallar və Ģahid ifadələri daĢnak və bolĢeviklərin cinayətlərini 

ifĢa edən sanballı tarixi sənədlərdir ki, məhz bu sənədlərə istinadən AXC 

höküməti 1919-cu və 1920-ci illərdə martın 31-ni Ümummilli matəm günü 

kimi qeyd etmiĢdir. Eyni zamanda M.Ə.Rəsulzadənin, Ə.M.TopçubaĢovun, 

Adil xan Ziyadxanlının əsərləri də bu hadisələrin araĢdırılıb öyrənilməsində 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, tarixçi A.Ġsgəndərovun “1918-ci il 

Mart qırğınının tarixĢünaslığı” əsərində M.Ə.Rəsulzadənin mart qırğını 

Ģəhidlərinin ildönümünə yazdığı “Unudulmaz faciə” məqaləsindən: “Bu gün 

tarixin qeyd edə biləcəyi “aĢura”, “Varfolomey gecəsi” kibi xainə bir 

surətdə hazırlanmıĢ siyasi faciələrdən birisi idi”- sətirləri xatırlanaraq 

müəllifin təəssüf hissini əks etdirir [1,s.10]. Həmçinin əsərdə Əlimərdan bəy 

TopçubaĢovun qırğınlar barədə qeydlərinə yer verilib. O, «Evelina» 

gəmisinin müsadirəsi haqqında belə deyir: “«Evelina» gəmisinin müsadirəsi, 

sadəcə, bəhanə idi. Çünki bolĢeviklər bu qırğına çoxdan hazırlaĢırdılar. 

DöyüĢlərin ilk günündə bolĢeviklər müsəlman əhalini soymağa və qırmağa 

baĢladılar” [1,s.12]. Daha sonra Ə.TopçubaĢov Bakıda öldürülən əhalinin 

sayının 6 mindən yuxarı olduğunu göstərmiĢdir. Sonralar Təhqiqat 

materiallarından da məlum olur ki, 1918-ci il martın 18-22-si arası təkcə 

Bakıda müsəlman məhəllələrində 6 mindən yuxarı adam öldürülmüĢ, 

yüzlərlə ev dağıdılıb, yandırılıb və talan olunmuĢdur [4,s.96]. Qeyd etmək 

lazımdır ki, faciəli mart günlərində erməni daĢnakları azərbaycanlıların 

böyük mədəniyyət ocaqlarını da tarixdən silməyi borc bilmiĢ, nəhəng 

“Ġsmailiyyə”ni, o cümlədən məktəbləri, məscidləri, “Kaspi” mətbəəsini, 

xəstəxanaları dağıdıb, yandırır, uĢaqdan tutmuĢ qocaya qədər hamını 

gülələyirdilər. Kimsəyə rəhm edilmirdi. Öldürmədikləri qadınların saçlarını 

bir-birinə bağlayaraq küçələrdə qundaqları ilə vurub qaçmağa məcbur 
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edirdilər [3,s.304]. Tariximizin 1917-1920-ci illərini tədqiq edən tarixçi-

arxivĢünas A.PaĢayev “AçılmamıĢ səhifələrin izi ilə” adlı fundamental 

monoqrafiyasında bir çox arxiv sənədləri ilə iĢləyərək, o cümlədən, 

Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası materiallarını dərindən araĢdırmıĢ, 

nəticədə sözügedən hadisələrlə bağlı həqiqətləri ortaya çıxarmıĢdır. Müəllif 

əsərdə ġaumyanın əsl məqsədinin izahıyla bağlı elə onun öz məktubunun 

məzmunundan nəticəyə gəlmiĢdir - ġaumyan 1918-ci il aprel ayının 13-də 

Moskvaya - Xalq Komissarları Sovetinə yazdığı məktubunda azərbaycan-

lılara qarĢı törədilmiĢ bu vəhĢiliklərə haqq qazandıraraq: “Milli hissələrin 

(daĢnak) iĢtirakı vətəndaĢ müharibəsinə qismən milli qırğın xarakteri 

vermiĢdir. Lakin buna yol verməmək mümkün deyildir. Biz bilərəkdən buna 

yol verdik” [4, s.243]. Məktubdan bir daha aydın olur ki, Mart hadisələri 

planlı həyata keçirilməklə, yanaĢı, həmçinin daĢnakların qırğında iĢtirakına 

qəsdən yol verilmiĢdir. Mart qırğını ilə bağlı ilk tədqiqat iĢlərindən sayılan 

AXC-nın fəaliyyəti dövründə tərtib edilmiĢ “Qafqazın Azərbaycan 

Respublikası” adlı kitabdır. Kitabın V hissəsindəki bir fikir diqqəti cəlb edir. 

Belə ki, burada qeyd olunur ki, Qərb cəbhəsindən qayıtmıĢ və Zaqafqaziya 

dəmir yollarının iĢləməməsi üzündən Bakıda qalmıĢ 7 minə qədər erməni 

əsgəri sözügedən hadisələr zamanı bölgədə olmuĢlar [1, s.41]. Bu, sovet 

tarixĢünaslığındakı Qırmızı Ordu sıralarında vuruĢan erməni-daĢnaklarının 

sayı barədəki yazını (4 minə yaxın olduğu göstərilmiĢdir) aydın Ģəkildə ifĢa 

edir [2, s.57]. Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədlərində ermənilərin 

Lənkəranda törətdikləri qırğınlar diqqətdən kənarda qalmamıĢdır. Bu haqda 

Türk qoĢunlarının Bakını almasından az əvvəl Lənkərana 2 min nəfərlik 

erməni dəstəsinin gəliĢi, onların məscidlərə soxularaq dini ayinlərin yerinə 

yetirilməsinə mane olmaqla yanaĢı, camaatı qarət etməsi qeyd olunur 

[4,s.227]. ġamaxı qəzasının müsəlman kəndlərinin talan edilməsi haqqında 

toplanılan materiallarda Ģəhərin bütün müsəlmanlar yaĢayan hissəsinin 

yandırılması, yanğının hər Ģeyi məhv etməsi, bir dənə də olsun salamat ev 

qalmaması göstərilir. Qeyd edək ki, hesablamalara, əsasən, qırğın zamanı 13 

məhəllə məscidi və böyük “Cümə” məscidinin yandırılması, həmçinin 72 

kəndin büsbütün yandırılması və bu zaman ermənilərlə birgə molokanların 

hərəkət etməsi təsbit edilmiĢdir [1,s.44]. 

Tarixçi-alim A.Ġsgəndərovun “1918-ci il Mart qırğınının tarixĢünaslığı” 

adlı əsərinin II fəslində “Türk-müsəlman soyqırımı 20-30-cu illər sovet tarix-

Ģünaslığında” adlı ilk paraqrafında verilmiĢ RəĢid bəy Ġsmayılovun “Azərbay-

can tarixi” kitabı olduqca əhəmiyyətlidir. Hadisələrin Ģahidi olmuĢ müəllif 

qırğının 2-ci günü daĢnakların “Biz bolĢevik, sosialist bilmərik, müsəlmansan 

kifayətdir”-deyərək, hətta müsəlman sosialistlərini də qırmasını qeyd etmiĢdir 

[1, s.78]. N.Nərimanovun “Biz Qafqaza hansı Ģüarla gedirik?” adlı məqaləsi 
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də bu qəbildən olub hadisələrin məğzini görməyə imkan verir. Xarici tarixĢü-

naslıq əsərlərindən Y.Ratqauzer adlı müəllifin fikirlərinə nəzər salsaq, onun da 

hadisələrə birmənalı yanaĢmadığının Ģahidi olarıq. Müəllifin fikrincə, 1917-ci 

ilin axırlarında “Müsavat” Azərbaycanın ayrı-ayrı qəzalarında müsəlman milli 

alaylarının yaradılmasına baĢlanmıĢ, “DaĢnaksütyun” partiyası və sağ eserlər 

bu təhlükəni aradan qaldırmaq üçün Bakı Sovetinin hərbi qüvvələrinin 

köməyindən istifadə etməyi təkid etmiĢlər. Bu fikri davam edərək müəllif 

Sovet rəhbərliyinin “Müsavat”a qarĢı mübarizəyə baĢlayarkən Bakıda yerlə-

Ģən daĢnak qüvvələrindən istifadə edəcəyini planlaĢdırmamasını səsləndirir. 

Lakin qeyd etmək yerinə düĢər ki, dövrün digər əcnəbi tədqiqatçısı Dubner bu 

fikrin tam əleyhinə olaraq, Bakı Kommunasının özünü qorumaq üçün Ģəhərdə 

olan bütün silahlı qüvvələrlə əvvəlcədən razılığa gəlməsini qeyd edir [2, s.50]. 

Lakin Pçalen və 50-ci illərin tədqiqatçısı Y.A.Tokarjevski də qırğınların 

günahkarı kimi “Müsavat”ın fəaliyyətini hesab edirdilər. Fövqəladə Təhqiqat 

Komissiyasının topladığı materiallardan birində həmin günlərin Ģahidi 

Məmməd Hüseyn Axundov xatırlayır: “Ermənilər azərbaycanlıları qıra-qıra 

Göyçaya çatmıĢdılar. Onlar hamilə qadınlara da acımamıĢ, onların qarnını 

yarıb uĢağı nizəyə keçirib, divara mıxlayır, camaatı məscidə doldurub yan-

dırır, qız və gəlinlərin kürəyinə qaynar samovar bağlayır və baĢqa insanlıqdan 

kənar vəhĢiliklər edirdilər” [1,s.159]. Materiallarda Əlabbas Müznibin Ģahidi 

olduğu hadisələr haqqında dedikləri: “Bu müharibədə müsəlmanlar yalnız 

tüfəng və tapançalar ilə müsəlləh olduqları halda, rus və ermənilərin nizami 

əsgərləri top, güclü pulemyot, əl bombası və vintovka ilə silahlanmıĢdılar. 

ġaumyan isə Sarıtsinə teleqram vuraraq üstəlik döyüĢ təyyarələri göndəril-

məsini xahiĢ edirdi” [3, s.171]. Mart hadisələri ilə bağlı əhəmiyyətli əsərlərdən 

biri də son illərin nəĢri olan (2008) Tarixçi-alim Xəqani Məmmədov və Nuru 

Məmmədov tərəfindən iĢlənilib hazırlanmıĢ “Erməni iddiaları və azərbay-

canlıların soyqırımı”adlı əsəridir. Əsərdə ermənilərin tarixən ərazilərimizə 

necə və kimlərin əliylə yerləĢdirilməsindən baĢlayaraq, sonrakı hadisələr Ģərh 

olunaraq verilmiĢ, mart soyqırımının əsas təĢkilatçısı S.ġaumyanın fikirləri 

səsləndirilərək onun məqsədini pərdələməsi və yalnız Moskvaya göndərilən 

məktublarında bunu aydınca görmək olduğunu təsbitləmiĢdir. Belə ki, əsərdə 

S.ġaumyanın özünün də az öncə qeyd etdiyimiz müəlliflər kimi mart 

hadisələrinə siyasi qiymət verərkən bu hadisələrin “vətəndaĢ müharibəsi” kimi 

səciyyələndirməsi, aprelin 13-də Moskvaya göndərdiyi hesabatında “hər iki 

tərəfdən qətlə yetirilənlərin sayının üç mindən artıq” olduğunu göstərməsi 

qeyd olunur [5,s.154]. Ermənilər özləri bu hadisələri bolĢeviklərlə müsəlman-

lar arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə kimi qələmə verirdi və erməni 

yepiskopu Baqrat iddia edirdi ki, guya qanlı mart günlərində cəmi min nəfər: 

300 erməni və rus, 700 müsəlman öldürülmüĢdür [5,s.178]. Mart hadisələrinin 
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əsl xarakteri, bəzi erməni xadimləri tərəfindən, xüsusilə də Bakı Kommu-

nasının gələcək üzvü, həmin günlər HəĢtərxanda olan Saak Ter-Qabrielyan 

tərəfindən də təsdiq edilirdi. Mart hadisələri ilə əlaqədar olaraq Bakını tərk 

etmiĢ və HəĢtərxana gəlmiĢ rus vətəndaĢlarının söhbətlərini eĢidən Saak Ter-

Qabrielyan 28 aprel 1918-ci il tarixində Stepan ġaumyana yazırdı: “Ġndi 

kütləvi surətdə Bakıdan gələn rusların, sosial vəziyyətindən asılı olmayaraq, 

heç birindən eĢitməzsən ki, Bakıda sovet mübarizəsi gedir. Hamı bir səslə 

deyir: “Bakıda erməni-tatar qırğını gedir və bu qırğın ermənilər tərəfindən 

qəsdən törədilmiĢdir” [6,s.62]. Qeyd etmək lazımdır ki, problemlə bağlı 

sənədləri özündə ehtiva edən əsər müəllifi Solmaz Rüstəmova-Tohidi “Bakı. 

Mart 1918-ci il. Azərbaycan qırğınları sənədlərdə” adlı monoqrafiyasında 

Mart hadisələri ilə bağlı aparılan son araĢdırmaların nəticəsini belə yazır: ”Son 

illər Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri araĢdırıldıqdan sonra 

müəyyən edilmiĢdir ki, 1918-ci il qırğınları nəticəsində 5 ay ərzində əvvəllər 

qeyd olunduğu kimi 30 min deyil, 50 mindən artıq günahsız insanın–azərbay-

canlıların zorakılıqla öldürülməsinə, ölkənin müsəlman əhalisinə məxsus olan 

yüzlərlə yaĢayıĢ məntəqələrinin, minlərlə sosial, mülki, ticarət, mədəniyyət 

obyektlərinin, memarlıq abidələrinin və i.a. məhv edilməsinə gətirib çıxaran 

dəhĢətli terror hadisələrinin əsl miqyası və xarakteri haqqında həm Azərbay-

can, həm də dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması iĢində son dərəcə 

mühümlüyü və aktuallığından irəli gəlirdi” [6,s.68]. Deyilənlərə nəticə olaraq 

bir daha qeyd etməyi borc bilirəm ki, Mart hadisələrinin baĢ vermə səbəbi 

kimi və öldürülən insanların günahını uzun müddət “Müsavat” partiyasının 

üzərinə ataraq, bu qırğınları Bakıda sovet hakimiyyətinin dayaqlarını möh-

kəmlədən hadisə kimi təqdim edilmiĢdir. Lakin 80-cı illərin I yarısından sonra 

nəĢr olunan yeni əsərlər Mart qırğınlarının bolĢevik partiyasının planına uyğun 

olaraq həyata keçirilməsini faktoloji məlumatlarla ortaya çıxarır. Bundan 

baĢqa Mart qırğınının sovet höküməti üçün gərəkli olmasını A.Ġsgəndərov 

“Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımı probleminin tarixĢünaslığı” əsərində 

ġaumyanın öz fikrini- “Mart hadisələrinə qədər Bakıda sovet hakimiyyəti 

havadan aslı idi” verməklə təsdiqləyir [3,s.301]. Eyni zamanda ġaumyan, 

“Müsavat”ın inqilabın II illərində bütün Zaqafqaziyada ən güclü partiyaya 

çevrilməsini qeyd edərək onun aradan qaldırılmasını vacib sayır, digər tərəf-

dən bölgədə milli azadlıq hərəkatının güclənməsinin, xalqların muxtariyyət 

hüququ tələb etməsinin vəziyyəti gərginləĢdirdiyini dərk edirdi. Belə bir 

vəziyyətdə Rusiyanın mövqeyi ortada idi: o, imperiya torpaqlarını yenidən öz 

hakimiyyəti altında birləĢdirmək-iĢğal etmək niyyətini həyata keçirmək üçün 

çalıĢır və bu yolda hər cür vasitəyə əl atırdı. Belə ki, o, bu yolda yalnız 

ermənilərə Türkiyə ərazisində muxtariyyət verilməsini təsdiq edən dekret 

vermiĢdi [3,s.307]. Bu dekret bilavasitə Bakı Soveti və “DaĢnaksütyun” 
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ittifaqını möhkəmləndirdi və bunu yenə ġaumyanın “Qızıl Ordudakı boĢluğu 

daĢnak dəstələri doldura bilər” fikrindən aydınca sezmək mümkündür.  

Beləliklə, sənəd və yazıĢmaları dərindən təhlil edərkən Mart qırğın-

larının baĢ vermə səbəbi, bu qırğınları törətməkdə kimlərin hansı məqsəd 

güdməsi, qırğınların bilavasitə iĢtirakçısı və fəalları olmuĢ daĢnakların 

mənafeləri və onların xalqımıza qarĢı əsrlər boyu səngiməyən qisas hissini 

müəyyən etməklə, yanaĢı, bu problemin araĢdırılmasının zəruri olduğu 

faktını ortaya qoyur. Deyilənlər bir daha Mart qırğınlarının təkcə ġaumyan 

və Bakı sovetinin deyil, ümumilikdə xalqlara öz müqəddəratını təyin etmə 

hüququ “verən” bolĢevik hökümətinin ucbatından baĢ verməsini təsdiqləyir. 

Bu danılmaz faktı unutmamalı, problemlə bağlı daha dərindən araĢdırmalar 

apararaq, gələcək nəsillərə əsl həqiqətləri ötürməliyik. Dahi bəstəkar Üzeyir 

Hacıbəylinin dediyi kimi “Bu gün vəzifəmiz o günləri yaddan çıxarmamaq, 

hər an hər cür təcavüzə hazır olmaqdır. Borcumuz bu vətəni hər cür hücum-

lardan qorumaq və məmləkətimizi Ģərəflə yaĢatmaqdan ibarətdir” [3, s.308]. 
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1914-cü ildə başlamış I Dünya müharibəsini Osmanlıya qarşı planlarını gerçək-

ləşdirmək üçün fürsət kimi qiymətləndirən ermənilər və onların rus himayədarları 

geniş fəaliyyətə keçdilər. Güclü Almaniya ilə gözlənilən müharibədə Rusiyanın canlı 

qüvvəsinə böyük ehtiyac duyan İngiltərə və Fransa onu öz tərəflərinə çəkmək məqsə-

dilə, Rusiyanın Osmanlıya qarşı olan işğalçı planlarını təqdir edir və şirnikləndirir-

dilər. 1914-cü ildə Peterburqda səfərdə olan Fransa Prezidenti A.Puankare bildirmişdi 

ki, fransız hökuməti Rusiyanın İstanbulu tutmasına etiraz etməyəcək. Avqust ayının 

sonunda isə İngiltərə Xarici İşlər Naziri Rusiya nümayəndəsi ilə söhbətində Osman-

lının taleyinin artıq həll olunduğuna eyham vurmuşdu. Bunun ardınca, müharibənin 

gedişində Rusiya, İngiltərə və Fransa hökumətləri arasında Osmanlının bölünməsi 

haqqında Sazonov–Paleoloq və Sayks–Piko gizli sazişləri imzalandı. İstanbul, boğazlar 

və Şərqi Anadolu ilə birlikdə ən böyük hissə Rusiyanın payına düşürdü. Özünün işğalçı 

məqsədlərini təmin etmək üçün Rusiyanın hakim dairələri XVIII əsrdən başlayaraq 

Osmanlı imperiyası ərazisində yaşayan xristian xalqlardan, xüsusilə də ermənilərdən, 

onları “müsəlman zülmündən” xilas edəcəyinə vədlər verərək, istifadə etməyə çalışırdı. 

Bununla əlaqədar olaraq, 1768-1774-cü illər Rusiya-Osmanlı müharibəsi zamanı 

erməni millətçiləri Rusiyanın himayəsi altında “Ararat çarlığı”nın yaradılması layihə-

sini hazırlamış və çar hökumətinə təqdim etmişdilər. Layihə imperatriça II Yekaterina 

tərəfindən bəyənilmiş, 200 nüsxədə çap olunmuş və yayılmışdı. Erməniləri Osmanlı 

əleyhinə qaldırmaq üçün Rusiya onları təşkilatlandırır və silahlandırırdı. Erməni komi-

təçilərinin fikrincə, dünya müharibəsi “erməni məsələsi”nin həlli vasitəsi, erməni 

kapitalının isə “günəş altında yer alması” imkanı olmalı idi. 

Antanta ermənilərdən iki cür istifadə etməyi düşünürdü: Osmanlıda yaşayan 

ermənilərə “azadlıq”, hətta muxtariyyət vəd etməklə onların Osmanlı hökumətinə qarşı 

çıxışlarına nail olmaq; Kilikiyanı və 7 vilayəti onlara verəcəyini bildirərək azğınlaşmış 

ermənilərdən cəza dəstələri, kəşfiyyat və avanqard hissələri təşkil etmək. Komitəçilər gizli 

yollarla dünyanın müxtəlif yerlərindən Osmanlı ermənilərinə silah gətirirdilər. Beləliklə, I 

Dünya müharibəsi illərində Rusiya ilə Osmanlı arasındakı yolayrıcında məskunlaşmış 

ermənilər birinci üçün böyük siyasi əhəmiyyət kəsb etmişdilər. 

Açar sözlər: erməni məsələsi, Osmanlı erməniləri, Rusiyanın Şərq siyasəti 

 

Features of the application of the Armenian factor in Russia's eastern policy 

Having regarded the First World War, which started in 1914, Armenians and 

their Russian backers have begun to take action, as a suitable moment for aggressive 

intentions against Ottoman. In order to bring Russia to its side, Britain and France, 
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are experiencing an acute need for its living allowances in the coming war with a 

strong Germany, welcomed and encouraged aggressive aspirations of Russia against 

Ottoman. On a visit to St. Petersburg in July 1914, French President Poincare 

assured that the French government would not object to the fact that Russia seized 

Istanbul. And in the end of August, Britain's Foreign Minister in an interview with a 

representative of the Russian hinted that the fate of Ottoman has been resolved. 

Later, during the war have been concluded secret agreements Sazonov - Paleologue 

and the Sykes-Picot on Turkish section between the governments of Russia, Great 

Britain and France. The largest part, together with the Istanbul and Eastern Anatolia 

had to go to Russia. To ensure their predatory ambitions Russian government circles 

since the 18 th century have tried to use as a tool residing in the nation with the 

Christian beliefs in the first place - the Armenians, promising relief from the alleged 

"Muslim captivity." In this regard, during the Russian-Ottoman war of 1768-1774 

years of the Armenian nationalists under the protection of Russia prepared and 

submitted to the tsarist government project to create "the Ararat kingdom" . The 

project was approved by the Russian Empress Catherine II, printed and distributed 

200 copies. In order to adjust the Armenians against Ottoman, Russia organized and 

armed them. According to the Armenian committee members World War way of 

solving the "Armenian issue" was to appear, the opportunity for the Armenian 

capital "to take place under the sun." Allies planned to use the Armenians in two 

ways: promised to Armenians living in Ottoman, "freedom" and even "autonomy", to 

achieve their performances against the Ottoman Government; promises of Cilicia 

and 7 of organized groups of crazed Armenians executioners, avant-garde and 

intelligence. Secret paths supplied committee members from various parts of the 

world the Ottoman Armenians weapons. Thus, during the First World War, the 

Armenians entrenched at the crossroads between Russia and Ottoman, becoming a 

major political value for the first. 

Key words : Armenian issue, Ottoman armenians, Russian Eastern policy  

 

GiriĢ. Rusiyanın ġərq siyasətinin bəlli tarixi və sosial-siyasi kökləri 

vardır. Orta əsrlərdən baĢlayaraq isti dəniz sularına və boğazlara yiyələnmək 

və Hind okeanına çıxmaq üçün Rusiya hökmdarları strateji planlar 

hazırlamıĢlar. Ancaq Rusiyanın xarici siyasətinin ana xəttinə “ġərq 

məsələsi” XVIII əsrin ikinci yarısından etibarən rəsmən daxil edildi və 

beynəlxalq münasibətlər sisteminə bir problem kimi əlavə olundu. Beləliklə, 

XVIII əsrin sonlarından etibarən “ġərq məsələsi” rəsmi ideoloji və diploma-

tik bir problemə çevrildi. “ġərq məsələsi”ni əsasən Rusiya, Ġngiltərə, Fransa 

və Avstriya dövlətləri yaratmıĢdılar, lakin baĢlıca maraqlı olan ölkələr 

Rusiya və Ġngiltərə idi. Beynəlxalq münasibətlər müstəvisində “ġərq məsə-

ləsi” nin avantürist mahiyyətində az sonra “erməni məsələsi” də uyduruldu 

ki, bunun da əsas mahiyyəti Osmanlı dövlətini daxildən parçalamaq, onun 

torpaqlarını ələ keçirmək siyasəti idi. Bu iĢdə əsas vasitə ermənilər idi. 

Tarixən dövləti olmayan və əsasən Osmanlı imperiyası və Ġran ərazisində 
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toplum halında yaĢayan bu xalq tezliklə böyük dövlətlərin əlində geosiyasi 

alətə çevrildi. 

Müxtəlif tarixi mərhələlərdə Rusiyanın ġərq siyasətində erməni 

amilinin tətbiqinin xüsusiyyətləri. XVIII əsrdən etibarən getdikcə güclə-

nən Rusiyanın imperiya və müstəmləkəçilik siyasəti onun bir sıra dövlətlər 

və xalqlarla münasibətləri məsələsini də ortaya çıxardı. Zaman-zaman ġərqə 

doğru geniĢlənən və uzaqgedən geostrateji maraqlar güdən çarlıq Rusiyası 

sərhədlərinə çıxdığı dövlətlərə və onların təbəələri olan müxtəlif etnoslara 

dair siyasətini formalaĢdırmağa baĢladı. Onun “ġərq siyasəti”nin reallaĢdı-

rılması Osmanlı imperiyası və Ġranla toqquĢmasını qaçılmaz edirdi. Bu 

yolda ilk addımlardan biri Qafqazın tamamilə iĢğalı idi. Rusiya "ġərq məsə-

ləsi"nin həllində "erməni amili"ni nəzərdən keçirdi. Bununla əlaqədar olaraq 

da ermənilərdən istifadə xətti seçildi və müxtəlif planlar hazırlandı. Bu 

məqsədlə ermənilərin seçilməsi təsadüfi deyildi. ġərq xristianları olan 

ermənilər özəlliklə Osmanlı imperiyası və Ġran ərazisində yaĢayırdılar. Tari-

xən dövlətçiliyi olmayan bu xalqın dövlət yaratmaq xəyallarını süsləyərək 

və Ģirnikləndirici vədlər verərək ondan öz geosiyasi məqsədləri üçün istifadə 

etmək mümkün idi. Öz növbəsində ermənilər də Rusiyanın imperiya siya-

sətindən özlərinin məqsədlərini gerçəkləĢdirmək üçün faydalanmağa çalıĢır-

dılar. Onların baĢlıca hədəfi isə "erməni dövlətçiliyini bərpa etmək" idi. 

Rusiya imperiyası-ermənilər münasibətlərini və çarlığın onların 

dövlətçiliyi məsələsinə baxıĢını təhlil edərkən burada iki mərhələni bir-

birindən ayırmaq, fərqləndirmək lazımdır. Çünki yalnız bu cür elmi 

yanaĢma, tədqiqat üsulu ilə məsələlərin əsl mahiyyətini açıqlamaq mümkün-

dür. Həmin iki mərhələ isə belə səciyyələndirilə, ifadə oluna bilər: 

1. Çarlığın Cənubi Qafqazın istilasınadək olan dövrdəki baxıĢ və planları. 

2. Türkmənçay müqaviləsinin bağlanmasından 1917-ci il fevral inqilabına 

qədər müddətdəki mövqe və yanaĢmalar. 

Öncə çox vacib bir cəhəti qeyd etmək lazımdır. Rusiyanın bu iki mər-

hələdə ermənilərlə (onların "dövlətçiliyi" ilə) bağlı güddüyü məqsədlər, 

hazırladığı planlar və layihələr bir-birlərindən köklü, prinsipial, konseptual 

olaraq kəskin fərqlənirlər. 

Yəni ki, çarlıq Cənubi Qafqazın istilasınadək bu regionda Rusiyanın 

protektoratlığında olan bufer dövlətciklərin yaradılması - Ġran və Osmanlı ilə 

sərhədlərində baryerlər qurulmasında çox maraqlı olmuĢ, bunlara da çalıĢ-

mıĢdı. Belə bir siyasət isə, bəzi erməni müəlliflərinin də yazdığı kimi, 

“erməni xalqının milli maraqlarına cavab verirdi” [6, s.222]. Ancaq Güney 

Qafqazın iĢğalından sonra bu ərazilərdə ermənilərə ayrıca dövlət qurul-

masından əsla söhbət belə gedə bilməzdi. Çar I Nikolayın 1828-ci il 21 mart 

fərmanı ilə Azərbaycanın Naxçıvan və Ġrəvan xanlıqları ərazisində 
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yaradılmıĢ “Erməni vilayəti”ni müstəqil dövlət qurumu kimi səciyyələndirən 

baxıĢlar yanlıĢdır. O, sadəcə Rusiya imperiyasının bir ərazi-inzibati bölgü 

vahidi idi və sadəcə ermənilərdən gələcəkdə də istifadə edə bilmək üçün bir 

sakitləĢdirici manevr rolu oynayırdı. Təsadüfi deyil ki, bu inzibati vahid 12 

ildən sonra ləğv edildi. Sadəcə olaraq, Rusiyanın maraqları Qafqazda-

Osmanlı və Qacarlar Ġranı sərhəddə ermənilərin sayının artırılmasını, burada 

rus meylli ermənilərin kompakt halda yerləĢdirilməsini tələb edirdi. Məhz 

bu səbəbdən, Türkmənçay (1828) və Ədirnə (1829) müqavilələrində erməni-

lərin sərbəst Ģəkildə Qacarlar Ġranından və Osmanlı imperiyasından artıq 

Rusiya iĢğalında olan Qafqaza, daha dəqiq desək, Qarabağ, Naxçıvan, 

Ġrəvan xanlıqları ərazisinə köçmələrinə imkan verən xüsusi maddələr yer 

almıĢdı. I Nikolay hətta 1836-cı ildə Kiçik Asiyanın xristian erməni əhali-

sinə təsir gücünü artırmaq məqsədilə Eçmiədzin patriarxına yüksək ali 

səlahiyyətlər verərək onu bütün ermənilərin (Osmanlı və Ġran daxil olmaqla) 

ali dini baĢçısı elan etmiĢdi [3, s.37]. Bununla, Rusiya hökuməti eyni 

zamanda Türkiyədəki ermənilərin də rəğbətini qazanmağı və onların sima-

sında Kiçik Asiyada özünə dayaq yaratmağı düĢünürdü. Burada əsas vurğu 

olunan məqam ermənilərin öz kilsələrinə bağlılığından istifadə edilməsi idi. 

Dövlətsiz xalqlarda hər zaman dinin siyasi mərkəz rolunu oynadığını nəzərə 

alaraq Rusiya geosiyasi məqsədlərinin həyata keçirilməsində erməni milli 

kilsəsi ilə əməkdaĢlıq etməyi düĢünürdü. “Erməni məsələsi”nə Osmanlı 

imperiyasını daxildən, “iç güclər”in köməyilə çökdürmək, parçalamaq və 

nəticədə, Rusiyanı tarixi niyyətlərinin gerçəkləĢdirilməsinə aparan əsas yol-

lardan biri kimi yanaĢılırdı. Rusiya Aralıq dənizinə Cənub–ġərqi Anadolu 

vasitəsilə çıxmağa üstünlük verirdi. I Nikolay Ġngiltərəyə rəsmi səfəri 

zamanı (1844) “xəstə adam” (Osmanlı imperiyası) haqqında məsələni müza-

kirə edərək, “ölüm yatağında” olan Osmanlı dövlətinin gələcəkdə bölüĢdü-

rülməsinə xüsusi yer ayırmıĢ və onu diqqət mərkəzində saxlamıĢdır. Hətta 

Avstriya rəsmiləri ilə görüĢündəki (1853) tarixi söhbətində I Nikolay 

bildirmiĢdi ki, “Türkiyə dağılarsa, Kostantinopolu (Ġstanbul) heç kimə 

verməyəcəyəm”, “Ġngiltərə yaxın gələcəkdə Konstantinopolda yerləĢmək 

istərsə, mən buna imkan verməyəcəyəm” [15, s. 145]. Tarixi faktlar sübut 

edir ki, Rusiya “yunan məsələsi” məzmununda, “erməni məsələsi”ndən də 

öz xeyrinə istifadə etmək istərkən Qərb dövlətlərini də bu iĢə cəlb etməsinə 

baxmayaraq, onların heç birinə Osmanlı dövlətindən pay verməyi düĢün-

mürdü. Çünki özünü “güclü adam” adlandıran Rusiyanın iĢtəhası o qədər 

böyük idi ki, nəinki Türkiyənin bəzi vilayətləri hesabına “Türkiyə Ermə-

nistanı” yaratmaq, hətta bütövlükdə Osmanlı dövlətinə sahib olmağa çalıĢır-

dı. Rusiyanın xarici siyasət tarixində “MenĢikov missiyası” (1853) dediklə-

rimizə sübutdur. Beynəlxalq diplomatiya tarixində ən kobud diplomatik akt 
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kimi xarakterizə olunan “MenĢikovun Ġstanbul missiyası” ultimatum forma-

sında Osmanlı sultanına təqdim olundu. Burada göstərilirdi ki, Türkiyə 

danıĢıqsız olaraq Rusiyanın protektoratlığına keçsin; Osmanlı imperiyasının 

bütün pravoslav xristianlarına rus çarının himayə hüququ tanınsın. 

Rusiya hələ Aleksey Mixayloviçin çarlığı dövründən ermənilərə xüsusi 

maraq göstərmiĢ və onlardan istifadənin yollarını, vasitələrini, formalarını 

aramıĢdı. Bu maraq və istifadə isə XVIII əsrdən etibarən Rusiya-ermənilər 

(xüsusilə də kilsə xadimləri) iĢbirliyi səviyyəsinə yüksəldi. Cənubi Qafqazın 

istilasına qədərki dövrdə Rusiya yaxın xarici ölkələrdə yaĢayan ermənilərlə 

bağlı bir sıra plan-layihələr hazırladı, onlardan yararlanmaq məqsədilə müx-

təlif tədbirlər gördü. Onlardan ən baĢlıcalarını burada qısaca təhlil etmək 

yerində olardı. 

Öncə belə bir vacib məsələni diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, çarlığın 

ermənilərdən istifadə sahəsindəki fəaliyyəti I Pyotrun hakimiyyəti zamanın-

dan daha məqsədyönlü, sistemli, planlı səciyyə daĢımağa baĢladı. Məhz ilk 

dəfə bu Rusiya imperatoru ermənilərə siyasi nöqteyi-nəzərdən baxmıĢ, bu 

xalqın taleyində Rusiyanın oynayacağı rolu uzaqgörənliklə müəyyənləĢdir-

miĢdi [14,s.714]. Onun gördüyü tədbirlərdən bəzilərini burada bir daha 

xatırlatmağı lazım bilirik: 

1. Qarabağ ermənisi Ġsrael Orinin 1678-1711-ci illər arasında Avropaya (Rusiya 

daxil) missiyası ilə əlaqədar olaraq verdiyi tapĢırıqlar. Rusiyanın ilk imperatoru 

Ġ.Oriyə “erməni iĢi”ni öz üzərinə götürdüyünü və Ġsveçlə müharibəni qurtaran 

kimi bu məsələ ilə ciddi məĢğul olacağını bildirmiĢdi [2, s.39]. 

2. Öz elçiləri Volınskini və Qarabağ əsilli Ġvan Karapeti Azərbaycana gön-

dərərək ermənilər barədə məlumatlar toplatdırdı. O, sonuncunu əmin etmiĢdi 

ki, erməniləri "öz himayəsinə qəbul etməyə və dinsizlərin zülmündən qurtar-

mağa" hazırdır; ancaq öncə Xəzər sahillərində möhkəmlənməyi məqsədə-

uyğun sayır [6, s.80]. 

3. Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında kütləvi Ģəkildə məskunlaĢmasına 

ilkin təĢəbbüslər etdi. Bunu onun 1704-cü il 10 noyabr tarixli fərmanı da 

yetərincə təsdiqləyir. Fərmanda yazılırdı ki, "Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ 

ərazilərinə ermənilərin köçürülüb gətirilməsi üçün yer ayrılsın... ermənilərə 

mehribanlıq göstərmək, mühafizələrini yaxĢı təĢkil etmək, boĢalmıĢ evləri, 

münbit torpaqları onlara vermək lazımdır. ġübhələndiyiniz müsəlmanları 

dərhal bu yerlərdən çıxarmalı və orada xristianlar yerləĢdirilməlidir... 

erməniləri hər vasitə ilə bu ərazilərə dəvət etməyə çalıĢın, müsəlmanların 

sayını isə mümkün qədər azaldın. Lakin bunu elə edin ki, onlar heç nə baĢa 

düĢməsinlər" [13, s.56]. Fərmandakı baĢlıca müddəalar az sonra Rusiya 

imperiyası Xarici ĠĢlər nazirliyinin 1725-ci il 11 fevral tarixli qərarı və I 

Yekaterinanın 1726-cı il fevralın 22-də verdiyi fərmanla bir daha 
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rəsmiləĢdirildi. I Pyotrun bu kimi tədbirlərinin siyahısını xeyli uzatmaq olar. 

Amma, bizcə, burada olduqca vacib bir məsələyə, yəni rus çarının erməni-

pərəstliyinə dair erməni dəyərləndirmələrindəki ümumi mövqe ilə uzlaĢ-

mayan yanaĢmaya diqqət yetirmək daha da məqsədəuyğundur. Çox maraq-

lıdır ki, bəzi yüksək rütbəli qriqorian din xadimləri imperatorun bir sıra 

hərəkətlərini ermənilərin aldadılmaları, "vədlərin öyüdlərlə əvəzlənməsi" 

kimi qiymətləndirmiĢlər. Belə hərəkətlərə bunları misal göstərmək olar: 

a) imperatorun erməniləri himayəyə almaqdan öncə Xəzər sahillərində 

möhkəmlənmək istəməsi; 

b) Rusiya ilə Osmanlı dövləti arasındakı 1724-cü il Ġstanbul müqaviləsinə 

əsasən Ġrəvan, Naxçıvan, Qarabağ və s. bölgələrin sultanın idarəçiliyində 

qalması ilə razılaĢması; 

c) Azərbaycan ərazisində bir erməni dövləti yaratmayaraq yalnız, erməni-

lərin Rusiyanın tutduğu ərazilərdə yerləĢdirilmələri ilə kifayətlənməsi və s. 

Bütün bunları isə, Ġ.Musayevin tədqiqatlarında özünə yer alan belə bir 

elmi qənaətlə əsaslandırmaq olar: I Pyotrun "Böyük Rusiya" siyasəti erməni 

din xadimlərinin - Ġsraili fironlardan yəhudilər üçün xilas edən Musa pey-

ğəmbər kimi – “Ermənistan”ı müsəlmanlardan qurtarmağa dair niyyətlərini 

arxa plana keçirmiĢdi [2, s.40]. 

Rusiya hökmdarları sırasında erməniyönümlü siyasəti ilə seçilənlərin 

ən öndə gedənlərindən biri də II Yekaterina hesab olunur. O da imperiya 

siyasətindən çıxıĢ edərək ermənipərəst mövqe tutmuĢdu. Və bunu da 

təsdiqləyən çoxlu tarixi faktlar mövcuddur. Onlardan bəzilərini burada 

qısaca nəzərdən keçirmək yaxĢı olardı. 

II Yekaterina "Ararat krallığı"nın yaradılmasına dair bir erməni 

ideyası-layihəsini hərtərəfli dəstəkləmiĢdi. Müəllifi Eçmiədzin katolikosu 

H.Arğutyan olan bu layihə "Rusiya ilə islam qonĢuları (Osmanlı və Ġran) 

arasında bir xristian divarı olacaq Ararat krallığının yaradılması"nı nəzərdə 

tuturdu [16, s.432]. 

Layihənin Rusiya hökmdarı tərəfindən təqdir olunması məĢhur "Peter-

burq müzakirələri" ilə nəticələndi. Müzakirələrin sonunda isə "müstəqil 

Ermənistan" ilə çarlıq arasında iki müqavilə bağlandı və II Yekaterinanın 

ermənilərə müraciətini özündə əks etdirən bəyannamə elan olundu [5, 

s.751]. Müzakirələrin əsas qayəsi və məqsədini Cənubi Qafqazda Rusiyanın 

idarəçiliyi (qraf. Q.Potyomkinin baĢçılığı ilə) altında bir Ermənistanın 

yaradılması təĢkil edirdi. Bəyanatda isə "Rusiyanın himayəsi altında erməni 

çarlığının bərpasına razılıq" ifadə olunurdu. 

Dövrün daha bir rus qaynağı da Rusiyanın (II Yekaterinanın) erməni-

pərəst mövqeyini, yəni Qarabağda onlara bir dövlət yaratmaq niyyətini yaxĢı 

açıqlayır. Qraf Q.Potyomkinin çariçaya ünvanladığı 1783-cü il 19 may 
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tarixli sənəddən bəlli olur ki, Qafqaz iĢləri üzrə baĢ komandan II Yekateri-

nanın istəyinə və dinə müvafiq olaraq Asiyada (Qarabağda) erməni-xristian 

dövləti qurmalı idi [13, s.57]. I Aleksandrın bir sıra tədbirləri (Çarın 1802-ci 

il 21 dekabr tarixli fərmanında onun əcdadlarının erməni xalqına hədiyyə 

etdikləri hüquq və üstünlüklərin tam gücündə olduğu bir daha təsbit edilirdi 

[10, s.27] ) və onun, habelə I Nikolayın Ġran və Osmanlı ilə apardıqları 

uğurlu iĢğalçı müharibələr erməniləri xeyli ümidləndirdi. Bu müharibələri 

"Ararat ölkəsinin və erməni millətinin qurtuluĢ savaĢı, saatı" kimi 

dəyərləndirən qriqorian kilsə xadimləri [4, s.95] daha da fəallaĢdılar. 

Qraf Ġ.Qudoviçə ünvanlanan 1808-ci il 3 dekabr tarixli çar reskriptində 

də ermənilərin himayə olunduğuna iĢarə edilirdi [9, s.99]. Ġmperatorun 

1813-cü ilin sentyabrında ermənilərə ünvanladığı müraciətdə onların çarlığa 

sədaqəti vurğulanır və davamlı himayə olunacaqları bildirilirdi [2, s.49]. 

Məlum Kürəkçay, Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri ilə Rusiyanın 

erməni dövlətçiliyinə dair mövqe və siyasətinin bir mərhələsini yekunlaĢ-

dırmaq olar. Həmin müqavilələrin tekstoloji təhlili bu cür qənaətlərə 

gəlinməsinə əsas verir: 

1. Bu və digər müqavilələrlə Cənubi Qafqazın (ġimali Azərbaycanın) da 

imperiyaya qatılmasının hüquqi bazasını əldə edən çarlıq Cənubi Qafqazda 

"erməni dövlətçiliyinin bərpası" məsələsinə yenidən baxmalı oldu. 

2. Ġmperiyada erməni dövlətinin qurulmasının mümkünsüzlüyü xətti əsas 

götürüldü. 

Və bu zamandan etibarən Rusiyanın “erməni məsələsi” ilə bağlı fəaliy-

yəti tamamilə Osmanlı imperiyasının ərazisinə daĢındı. Artıq ermənilərə vəd 

olunan dövlətin Osmanlı imperiyasının ərazisində yaradılması nəzərdə tutulur-

du. Əslində, məqsədi zəifləmiĢ Osmanlıdan torpaq qoparmaq, xüsusilə də 

Qara dəniz boğazlarını, Ġstanbulu ələ keçirmək olan Rusiya bu fəaliyyətini 

“Müsəlman Türkiyənin zülmündən xristianların azad olunması uğrunda mü-

barizə” devizi ilə pərdələyirdi. Erməniləri sultan hökumətinə qarĢı qaldırmaq 

üçün Rusiya onlar arasında təbliğat aparır və silahlandırırdı. Balkan mühari-

bələri zamanı (1912-1914) Rusiya Türkiyədə Ərzurum, Van, Bitlis, Diyarbə-

kir, Harput, Sivas vilayətlərindən ibarət “Qərbi Ermənistan” adlandırılacaq 

erməni muxtar vilayətinin yaradılması ideyası ilə çıxıĢ etdi. Bu vilayətin 

hakimi Türkiyə hökumətinin Avropa dövlətlərinin razılığı ilə təyin edəcəyi 

xristian general-qubernator olmalı idi. Lakin bu planı Avropa dövlətləri dəs-

təkləmədilər [12, s. 259]. 1914-cü ildə baĢlamıĢ I dünya müharibəsini Türki-

yəyə qarĢı planlarını gerçəkləĢdirmək üçün fürsət kimi qiymətləndirən erməni-

lər və onların rus himayədarları geniĢ fəaliyyətə keçdilər. Güclü Almaniya ilə 

gözlənilən müharibədə Rusiyanın canlı qüvvəsinə böyük ehtiyac duyan 

Ġngiltərə v Fransa onu öz tərəflərinə çəkmək məqsədilə, Rusiyanın Türkiyəyə 
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qarĢı olan iĢğalçı planlarını təqdir edir və Ģirnikləndirirdilər. 1914-cü ildə 

Peterburqda səfərdə olan Fransa prezidenti A.Puankare bildirmiĢdi ki, fransız 

hökuməti Rusiyanın Ġstanbulu tutmasına etiraz etməyəcək. Avqust ayının 

sonunda isə Ġngiltərə Xarici ĠĢlər Naziri Rusiya nümayəndəsi ilə söhbətində 

Türkiyənin taleyinin artıq həll olunduğuna eyham vurmuĢdu. Bunun ardınca, 

müharibənin gediĢində Rusiya, Ġngiltərə və Fransa hökumətləri arasında Tür-

kiyənin bölünməsi haqqında Sazonov–Paleoloq və Sayks– Piko gizli saziĢləri 

imzalandı. Ġstanbul, boğazlar və ġərqi Anadolu ilə birlikdə ən böyük hissə 

Rusiyanın payına düĢürdü [15, s. 141-142]. I dünya müharibəsi dövrünə aid 

diplomatik yazıĢmalarda da çar hökumətinin Osmanlı və Rusiya ermənilərinin 

niyyətləri ilə bağlı tutduğu mövqeyə dair çoxlu Ģərhlərə rast gəlinir. Belə 

sənədlər sırasında isə Böyük Britaniyanın Rusiyadakı səfiri J.Byukenenin 

S.Sazonova 1916-cı il 11 mart, Ġngiltərənin fövqəladə təmsilçisi M.Sayksın 

J.Byukenenə 1916-cı il 12 mart tarixli məktubları, S.Sazonovun 1916-cı ildə 

çar II Nikolaya məlumatı və s. mühüm önəmə malikdir [6, s.631-633]. Bu 

sənədlərdə məĢhur Sayks-Piko müqaviləsinin gerçəkləĢdirilməsinə dair məsə-

lələrə toxunulmuĢ, o cümlədən də ġərqi Anadolu ermənilərinin idarəçiliyinə 

aid plan və layihələr nəzərdən keçirilmiĢdi. 

Qeyd olunan yazıĢmalarda bizim tədqiqat obyektimizlə əlaqədar 

məqamlar da mövcuddur. Belə ki, M.Sayksın J.Byukenenə yazısında türk 

tabeçiliyi (suverenliyi) altında bir erməni hökuməti qurmağın ikinci bir 

Bolqarıstan meydana gətirmək demək olması vurğulanır. Əsaslı sayılmayan 

həmin plan həm də "bu Ermənistan Qafqazda münaqiĢə etməyə 

baĢlayacaq..." mülahizəsi ilə qəbul olunmamıĢdı. "HazırlanmıĢ Ermənistanı 

tamamilə Rusiyaya təslim etmək..." layihəsi isə Qafqazda, xüsusilə də 

Cənub-Qərbi Azərbaycanda erməni siyasi qüvvələrinin (daĢnaklar və s.) 

güclənməsi ehtimalından məqbul sayılmamıĢdı. 

Dönəmin baĢ rus diplomatı və Osmanlıda “erməni muxtariyyəti” layihə-

sinin müəllifi S.Sazonovun Qafqazın o dövrki caniĢini, böyük knyaz (çarın 

əmisi) Nikolay Nikolayeviçlə yazıĢmalarına da burada qısaca diqqət yetirmək 

lazımdır. Birincinin ikinciyə ünvanladığı 1916-cı il 27 iyun tarixli məktubda 

ġərqi Anadolu (Osmanlı) ermənilərinin idarəçiliyinə dair iki baxıĢ və onların 

reallaĢmasının Rusiya (Qafqaz, o cümlədən də Cənub-Qərbi Azərbaycan) ermə-

nilərinin idarəçiliyi ilə bağlı məsələlərə təsiri, çarlığın bu sahədəki maraqları 

(qazana və itirə biləcəkləri) təhlil edilirdi [6, s.634-636; 36, s.58-59]. 

CaniĢinin 1916-cı il 16 iyul tarixli, 21083 saylı cavab məktubundakı [6, 

s.636-637] bir məqam da diqqətçəkicidir. Həmin məqam da belə bir qənaətimizi 

təsdiqləyir ki, çarlıq Rusiya xaricində, yəni yenicə tutulan Osmanlı vilayətlə-

rində (Ərzurum, Van, Bitlis və s.) də erməni dövlətinin qurulmasında əsla 

maraqlı görünmürdü. CaniĢin bu məktubda yazırdı ki, "bugünkü Rusiyanın 



V buraxılış         2017  

  

77 

hüdudları daxilində bir erməni məsələsi, mənim inamıma görə, qətiyyən 

mövcud olmayıb, belə bir problemin düĢünülməsinə belə gərək yoxdur; 

...Rusiyanın himayəsi altında bir müstəqil Ermənistanın təĢkili məsələsinə 

təmas etmək doğru deyildir". 

Bizcə, belə bir hal və məqam da çox maraqlıdır. Belə ki, çarlığın 

siyasi-hərbi elitasının «imperiya hüdudlarında erməni dövləti ola bilməz» 

kimi baxıĢ-mövqeyi haykların Rusiyanı Böyük Hərbdə hərtərəfli dəstək-

ləməsi Ģəraitində (fonunda) baĢ verirdi. Tarixdən yaxĢı bəllidir ki, ermənilər 

Birinci Dünya müharibəsində özlərini «Antanta»nın müttəfiqi sayaraq onun 

üzvlərinə, xüsusilə də Rusiyaya müxtəlif yönlü xidmətlər göstərmiĢlər. 

Erməni komitəçilərinin fikrincə, baĢlanmıĢ dünya müharibəsi “erməni 

məsələsi”nin həlli üçün vasitə, erməni kapitalının “günəĢ altında yer alması” 

üçün imkan olmalı idi. Belə ki, Rusiya və Türkiyə arasındakı yolayrıcında 

məskunlaĢmıĢ ermənilər, Milyukovun dediyi kimi, Antanta üçün böyük 

siyasi əhəmiyyət kəsb etməyə baĢlamıĢdı [8, s.436]. Onlar özlərini qürurla 

“Antantanın kiçik müttəfiqi” adlandırırdılar və beĢinci kolon rolunu 

mənimsəmiĢdilər. 

Antanta ermənilərdən iki cür istifadə etməyi düĢünürdü: Türkiyədə 

yaĢayan ermənilərə “azadlıq”, hətta muxtariyyət vəd etməklə onların 

Osmanlı hökumətinə qarĢı çıxıĢlarına nail olmaq; Kilikiyanı və 7 vilayəti 

onlara verəcəyini bildirərək azğınlaĢmıĢ ermənilərdən cəza dəstələri, kəĢfiy-

yat və avanqard hissələri təĢkil etmək. Komitəçilər gizli yollarla dünyanın 

müxtəlif yerlərindən Türkiyə ermənilərinə silah gətirirdilər. Məqsəd rus 

ordusunun hücumlarından istifadə edərək bölgənin türk əhalisini qırmaq, öz 

torpaqlarını tərk etməyə məcbur etmək, bununla da gələcək erməni dövləti 

üçün ərazi əldə etmək idi. Lakin tarixi mənbələrdən məlum olur ki, Rusiya 

sadəcə öz məqsədlərinə çatmaq üçün erməni kartından istifadə edirdi və əldə 

edəcəyi ərazidə bir “Ermənistan” qurmaq niyyəti yox idi. Bəzi erməni 

müəlliflərinin də etiraf etdiyi kimi “Rusiyaya ermənilərsiz Ermənistan lazım 

idi” [7]. “Bizə ikinci bir Bolqarıstan lazım deyil” (Bolqarıstanın Osmanlı 

imperiyasının tərkibindən Rusiyanın fəal yardımı ilə çıxaraq müstəqillik 

qazanmasından sonra Rusiyanın himayəsini qəbul etməməsi nəzərdə tutulur) 

kimi bəyanatları səsləndirməklə əslində, Rusiya rəsmiləri bu fikri təsdiq-

ləyirdilər [11, s.9]. Ermənilər böyük dövlətlər tərəfindən aparılan oyunda 

gah irəli, gah geri çəkilən piyadalar idi. Ġnsani düĢüncələr, xristianların 

müdafiəsi kimi bəyanatlar yalnız bəhanələr idi. 

Bütün bu qeyd edilənlər bir daha təsdiqləyir ki, Cənubi Qafqazın 

iĢğalından sonra Rusiya regionda, o cümlədən də Azərbaycanın Ġrəvan, 

Naxçıvan və Qarabağ mahallarında ayrıca bir erməni dövləti qurulmasında 

əsla maraqlı olmamıĢdır. Hətta imperiya daxilində muxtar quruma belə 



Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik 

 

78 

imkan verilməmiĢdi. Buna yönəlik erməni düĢüncəsi və tədbirləri də 

qətiyyən qəbul edilməmiĢdi. Amma imperiya hüdudlarında erməniləri üstün 

tutma, onları himayə siyasəti yürüdülmüĢdü. Bütün bunlara görə də, burada, 

H.Verdiyevanın bir fikrinə qoĢulmaq lazım gəlir: "Erməni məsələsi" Rusi-

yanın, müsəlman ġərqinin tutulması və oradakı müstəmləkə siyasətinə 

hesablanan, strateji fəaliyyətində ara mərhələsi idi [9, s.116]. 

Rusiyada baĢ verən 1917-ci il fevral və oktyabr inqilablarından sonra 

“erməni məsələsi”nin inkiĢafında yeni mərhələ baĢlandı. 1917-ci il oktyabr 

ayında Tiflisdə Erməni Milli Konqresi toplandı və bütün erməni xalqı 

adından bəyan etdi ki, müharibə zamanı rus ordusunun tutduğu “Qərbi 

Ermənistan” ərazisi Rusiyada qalmalıdır. Qərbi Ermənistan yaradılması 

ideyasını V.Lenin də dəstəklədi. Onun 1917-ci il oktyabrın 28-də imzaladığı 

dekretdə Sovet Rusiyası “Qərbi Ermənistan” xalqının tam öz müqəddəratını 

təyin etmə hüququnu bəyan edirdi [1, s.17-18]. Bununla o, əslində erməni 

dövlətçiliyinə aid fəaliyyətlərin baĢlıca ağırlıq mərkəzinin ġərqi Anadoluya 

keçirilməsinə üstünlük vermiĢdi. 1918-ci ilin may ayında elan olunmuĢ 

Ermənistan Respublikasının nə ərazisi, nə də paytaxtı yox idi. Onun ərazisi 

Azərbaycanın tarixi torpaqları hesabına təmin olundu, 400 min əhali ilə 

Ġrəvan və Eçmiədzin mahallarından ibarət Ermənistan Respublikası 

yaradıldı. 1920-ci ildə Ermənistanın sovetləĢməsindən sonra Zəngəzurun da 

onun tərkibinə verilməsi Sovet Rusiyasının öz xələfi Rusiya imperiyası kimi 

erməniyönümlü siyasətinin kobud təzahürü idi. 1921-ci il Rusiya-Türkiyə 

müqaviləsi Ədirnə müqaviləsini ləğv edərək Ermənistanın Türkiyə Cumhu-

riyyəti ilə bu günkü yeni sərhədlərini müəyyən etdi. Bu zamandan etibarən 

erməni xalqının Qafqazda dövlətçilik tarixi baĢlayır. Türkiyədə Qərbi 

Ermənistan yaradılması ideyasının mifik olduğunu nəzərə alan Sovet höku-

məti “erməni məsələsini” Azərbaycan torpaqlarında “ġərqi Ermənistan” 

yaratmaqla həll etdi. 

Nəticə. “ġərq məsələsi” “orta əsrlərin yeganə əsl hərbi monarxiyası olan 

Osmanlı imperiyası”na (K. Marks) qarĢı çevrilmiĢdi. Kobud Ģəkildə 

Türkiyənin daxili iĢlərinə qarıĢmaqla bu problemi ərsəyə gətirən dövlətlər 

onun həlli üçün çeĢidli vasitələr və planlar iĢləyib hazırlamıĢdılar. “ġərq 

məsələsi”ndən gözlədiklərinin gerçəkləĢdirilməsi üçün zaman-zaman diplo-

matik yollar axtarılmıĢ, müxtəlif taktiki vasitələr seçilmiĢ, nəzəriyyələr 

uydurulmuĢdur. Bu baxımdan Rusiya və Qərb dövlətləri öz mənafelərinə 

uyğun “Kipr problemi”ni, “erməni məsələsi”ni gündəmə gətirmiĢlər. “Erməni 

məsələsi” xüsusilə ĢiĢirdilərək süni Ģəkildə beynəlxalq problemə çevrilmiĢdir. 

“Erməni məsələsi”nə müxtəlif prizmadan yanaĢan böyük dövlətlər vaxtaĢırı 

ondan faydalanmağa çalıĢmıĢlar. Əslində, bu gün də bu siyasət davam edir. 

Müxtəlif ölkələrin parlamentlərində vaxtaĢırı uydurma “erməni genosidi”nin 
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müzakirəyə çıxarılması geosiyasi maraqların dəyiĢmədiyini, və əsrlər öncəki 

siyasətin yenə də davam etdirildiyini bir daha sübut edir. 
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İran dünyanın ən böyük azərbaycanlı cəmiyyətinin vətəni, həm də türk 

cəmiyyəti baxımından dünyada üçüncü ölkədir. Ancaq ölkənin əsas etnik qrupu olan 

türklərin tarixi və kimliyi tarix dərsliklərində öz əksini tapmır, obyektivlikdən uzaq, 

qərəzli və çox məhdud məlumat verilir. Dərsliklərdə ölkəni əsrlərlə idarə edən türk 

dövlətlərindən bəhs edərkən mümkün olduqca onların soykökü, tarixi keçmişi 

haqqında bəhs edilmir, idarəçilik fəaliyyətlərinə yer verilmir, bunun müqabilində 

dövlətlərin fars mənşəli vəzirlərinin idarəetmə rolu daha qabarıq göstərilir. Eləcə də 

İran türklərinin əslində ari mənşəli olduğu təlqin edilir. Məqalədə 2012-2016 

illərində orta məktəb tarix dərslikləri əsasında türk tarixinin necə təqdim olunduğu 

və bu yanaşmanın arxasındakı ideoloji səbəblər araşdırılır. 

Açar sözlər: İran türkləri, İran tarixçiliyi, İran azərbaycanlıları, tarix dərslikləri 

 

Turks in Iran`s history textbooks (2012-2016)  

Iran is the homeland for the world’s biggest Azerbaijani population and the third 

country in the world in terms of Turkic speaking people as well. However, despite the 

fact that Turkic speaking people make the country’s largest ethnic group, their historic 

background is not reflected in the history textbooks of the schools. When talking about 

the Turkic dynasties that ruled the country for centuries, the textbooks provide as less 

information as possible about their ethnic roots and historic backgrounds as well as 

their activities. The article studies view towards Turkic history in the country’s history 

textbooks in a period from 2012 to 2016 as well as the ideological backgrounds behind 

the present approach regarding the issue. 

Keywords: Iran historiography, Iran Azerbaijan, Iran Turkic history, History 

textbooks Iran 

 

Tarix dərsliklərinin arxasındakı ideoloji zəmin. Modern təhsil sistemi 

Ġranda yarandığı gündən etibarən hökumətin ideologiyasını cəmiyyətdə yay-

mağa xidmət etmiĢ, xüsusilə dərsliklərdən bu sahədə əsas təsiredici vasitə 

kimi istifadə edilmiĢdir. 

Son yüz ildə Ġranın rəsmi tarixĢünaslığı irqçi zəmin və arxaik nasiona-

lizmə söykənən təməl üzərində qurulmuĢ, tarix elmi hökumətin millət və 

kimlik yaratma planına xidmət göstərən vasitəyə çevrilmiĢdir. 

Pəhləvi (1925-1979) dövrü ziyalılarına görə, Ġranın milli birliyinin əsasını 
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vahid irqə mənsubluq, din birliyi və minillikləri əhatə edən ümumi Ģanlı tarix 

təĢkil edirdi [5, s.30]. Onlar arxaizm yönümlü milliyyətçiliyi cəmiyyətə aĢılaya-

raq, ideallaĢdırdıqları antik Ġran dövrünü - “hansı ki, ərəb, türk və monqol yürüĢ-

ləri nəticəsində məhv edilmiĢdi” - yenidən bərpa etmək arzusundaydılar. Tarix 

və onun tədrisi məhz bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Ġranın ilk tarix 

dərsliklərinin müəlliflərindən olan Məhəmməd Əli Foruğinin fikrincə, Ġranın 

milli birliyini təmin edən bu ortaq keçmiĢi canlı tutmaq yalnız və yalnız tarixin 

tədrisi ilə mümkün idi [7, s.230-232; 4, s.752-754].
 
 

Beləliklə, Rza Ģah dövründə (1925-1941) Ġran tarixində ilk olaraq mil-

liyyətçilik çalarları olan rəsmi, dövlət tarixçiliyi yaradıldı. Hökumət müxtə-

lif yollarla, xüsusilə də təhsil sistemi vasitəsi ilə bu rəsmi tarixçiliyi cəmiy-

yətdə təbliğ edir, öz legitimliyini möhkəmləndirməyə çalıĢırdı [16, s. 223]. 

1978-1979-cu illər Ġran Ġslam inqilabından sonra Ġranın yeni dövlətinin 

ideoloji əsasında ümmətçilik və islamı beynəlmiləlçilik dayansa da, islami 

kimlik milli kimliyin önünə keçsə də
*
, ümumilikdə Pəhləvi dövrünün etnik 

qruplara qarĢı münasibəti yenə də davam etdi. Etnik fərqliliyə milli zəngin-

lik kimi deyil, milli təhlükəsizlik problemi kimi yanaĢıldı. Bu yanaĢmanı 

həmin dövrün tarix dərsliklərində də görmək mümkündür.  

Ġran Ġslam Respublikasının tarix dərsliklərində türklər (2012-2016). 

Dərsliklərdə türklər Ġranın Ģimal-Ģərqində yaĢamıĢ, köçəri həyat sürən və hey-

vandarlıqla məĢğul olan qəbilələr kimi təqdim olunurlar [13, s. 102]. Onların 

tarixi, mədəniyyəti, abidələri, yazı və dilləri haqqında heç bir məlumat 

verilmir, ilk tarixləri haqda dəqiq məlumat olmadığı qeyd olunur [1, s. 144]. 

Türklərin islamdan sonra tədricən Ġrana gəldikləri, Samani Ģahlarının 

onlardan bir çoxundan qul kimi (Qulam) tikinti və hərbi iĢlərdə istifadə 

etdikləri, bu kölə-qulların bəzilərini daha sonra müsəlmanlaĢdıqları və baca-

rıqları sayəsində ordu komandanlığına qədər yüksəldikləri yazılır [6, s. 102].
 
 

Ġranda türk sülalələri dövrü təkcə Qəznəvilər, Səlcuqlular və Xarəzm-

Ģahlarla məhdudlaĢdırılır. Ġran tarixinin bu dövrü türk hökumətləri dövrü 

adlandırılaraq, yalnız 500 illik bir dövrlə məhdudlaĢdırılır və Səfəvi, AvĢar 

kimi digər türk sülalələr bura daxil edilmir [6, s. 102; 1, s. 144; 13, s. 102]. 

Bəzi kitablarda isə türklərdən söz gedərkən “qul” sözü yerinə “əsir” 

sözündən istifadə edilir. Məsələn, 2012-2013-cü təhsil ili üçün hazırlanmıĢ 

7-ci sinif tarix dərsliyində əsirlikdən ordu komandanlığına qədər yüksəlmiĢ 

“türk irqli” sərkərdələrin Samani vəzirlərin iĢlərinə qarıĢdıqları, Ģahların 

                                                 
* Ġran Ġslam inqilabının rəhbəri və Ġslam Respublikasının banisi Ruhullah Xomeyni 

millətçiliyin islama və Allah əmrlərinə qarĢı olduğunu müdafiə edir, Ġran xalqının 

millətçilik deyil, islamı istədiyini deyirdi [13, s. 334]. Onun fikrincə, Ġran xalqını 

iranlı kimlikdən daha çox islami kimlik birləĢdirirdi [14, s. 508].  
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bunların əllərində oyuncaq olduqları, bunun nəticəsində yaranan ciddi prob-

lemlərin isə Samani dövlətinin yıxılmasına səbəb olduğu yazılır [2, s. 37]. 

"Türk qulamları" Abbasilər dövlətinin dağılmasında da günahkar gös-

tərilir, onların xəlifənin üzərində və saraydakı nüfuzlarının dövlətin zəifliyə 

uğramasında təsirli olduğu qeyd edilir [1, s. 130].
 
 

Türk Ģahlarının idarəçilikdən anlamadıqları və bu səbəbdən də iranlı 

vəzirlərdən yardım aldıqları təlqin edilir, onların uğurları iranlı vəzirlərlə 

əlaqələndirilir. Məsələn, 2012-2013-cü tədris ilinin 10-cu sinif tarix dərsli-

yində “Toğrul iranlıların idarəçilik qabiliyyətlərindən faydalanaraq, qəbilə 

liderliyindən böyük ərazisi olan güclü bir dövlətin hökmdarlığına yüksəldi” 

- deyə yazılır [1, s. 148].
 
Və yaxud 5-ci sinif tarix dərsliyində türk sülalələrin 

ölkəni idarə etmək üçün "zəkalı iranlı" vəzirlərdən yardım aldıqları iddia 

edilir və kitabın "sinifdə dialoq" bölməsi üçün “nə üçün türk hökumətlərin 

ölkəni idarə etməkdə iranlı vəzirlərdən yardım aldıqları” mövzu kimi qeyd 

edilir, “iranlıların türk hökumətləri dövründə idarəetmədəki rolu nədir?” 

sualı verilir [6, s. 103-104].  

Həmçinin, 2016-2017-ci təhsil ili üçün hazırlanan 5-ci sinif dərsliyində 

köçəri qəbilələrdən olan türksoylu hökmdarların ölkə rəhbərliyindən bir o 

qədər də anlamadıqları, buna görə də "ağıllı və müdrik" iranlı vəzirlər 

seçdikləri vurğulanır [13, s. 103]. 

 Monqollar və Teymurilər dövründə də iranlı vəzirlərin rolu ĢiĢirdilir, 

monqolların Ġran mədəniyyəti təsiri ilə bir çox "çirkin adətlərindən" və 

keçmiĢ "vəhĢiliklərindən" uzaqlaĢdığı, onların iranlı müdrik vəzirlərinin Ġran 

xalqına böyük xidmətlər göstərdiyi qeyd edilir [2, s. 55].
**

 

Hülakü xanın iranlıların düĢüncə və təcrübələrindən istifadə edərək, 

yaratdığı hökumətin monqol xüsusiyyətindən daha çox iranlı xüsusiyyətləri 

daĢıdığı göstərilir və iranlı dövlət adamlarının monqolların dağıdıcı və sərt 

xarakterini neytrallaĢdırdıqları iddia edilir [1, s. 158].
 
 

Eləcə də, Teymurun oğlu ġahruxun Ġranda yaĢayıb Ġran mədəniyyə-

tindən təsirləndiyi üçün atasının əksinə, təhlükəsizliyi və sülhü təmin 

etməyə, elmi və mədəniyyəti yaymağa daha çox səy göstərdiyi, buna görə də 

onun hökuməti dövründə Teymurilər dövlətinin türk-monqol əyanları və 

qəbilələrinə bağlılığının azaldığı, iranlı dövlət adamlarının hakimiyyətdəki 

rolunun artdığı göstərilir [1, s. 163].
 
 

BaĢqa bir maraqlı məsələ də türk sülalələrinin qələbələrinin Ġranın 

qələbəsi kimi göstərilməsidir. Məsələn, Malazgird müharibəsinin nəticə-

lərindən bəhs edərkən Anadoluda Ġslamın və fars dilinin yayılması yazılır, 

                                                 
** Xatırlatmaq lazımdır ki, Ġranın sosial mühəndisliyində adətən türk və monqol 

terminləri eyni tutulur. 
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ancaq türkləĢmədən söz edilmir [1, s. 148]. 

Eyni Ģəkildə Fərabi, Ġbn Sina, Əl-Biruni kimi mənĢəcə türk olan və ya 

soykökləri haqqında dəqiq elmi sübutu olmayan Orta Asiyanın alimləri 

iranlı olaraq təqdim edilir [2, s. 61]. 

Pəhləvi dövründə olduğu kimi, tarixçilər Səfəvilərin soykökü haqqında 

səssiz qalmağı üstün tuturlar. ġiəliyə milli çalar verilir, osmanlı türkləri və 

özbəklərin Ġranda Ģiəliyin dövlət dini olmasındandan narahat olduqları, bu 

səbəbdən Səfəvilərlə müharibələrə girdikləri yazılır [6, s. 110]. Çaldıran mü-

haribəsində osmanlıların top və tüfəngləri olduğu üçün iranlıların rəĢadət-

lərinin nəticəsiz qaldığı qeyd edilir, osmanlıların türk olduğu vurğulanarkən, 

Səfəvi ordusu iranlı əsgərlər adlandırılır, onların türk soykökündən söhbət 

açılmır [6, s. 110].
 
Səfəvi sözü türk sözünün müqabilində istifadə olunur 

(“Ġranın qərbində Səfəvilər türk hökumətinin yerini aldılar”) [1, s. 164].  

Ġran Azərbaycanı üçün nəzərdə tutulmuĢ dərsliklərdə türk tarixi və 

kimliyi. Ġran Təhsil Nazirliyinin 1980-ci ilə aid sənədlərinin birində Ġrandakı 

etnik müxtəlifliyin və yerli fərqliliklərin ən yaxĢı Ģəkildə dərsliklərdə əks 

etdirilməsi təklif edilir və yerli-etnik ənənələrin qorunmasının əhəmiyyəti 

vurğulanır [17, s. 99].
 
"Əyalətlər coğrafiyası" (“Coğrafiya-ye ostanha”) adlı 

yeni dərslik kitabının bu tələb qarĢısında hazırlandığı güman edilir. 10-cu 

sinif dərs proqramına daxil edilən bu kitab daha sonra “Əyalət bilgisi” 

(“OstanĢenasi”) dərsliyi ilə əvəz edilib. Ġranın türk bölgələri olan ġərqi və 

Qərbi Azərbaycan, Ərdəbil, Zəncan əyalətlərinə aid “Əyalət bilgisi” dərslik-

lərində yerli ənənələr və mədəniyyət məhdud ölçüdə əks etdirilir, lakin 

türklərin tarixi və dili məsələsində hakim ideologiyanın müəyyən etdiyi 

sərhədlərdən kənara çıxılmır. 

ġərqi Azərbaycan əyalətinin orta məktəblərinin 2016-2017-ci dərs ili 

üçün nəzərdə tutulmuĢ “Əyalət bilgisi” kitabının tarix fəslində Səlcuqlular 

dövründən etibarən, türklərin Azərbaycana gəlməsi yazılır. Türk dövlətləri 

dövründə azərbaycanlıların türk dilində danıĢdıqları, ancaq rəsmi dövlət dili-

nin həmiĢə farsca olduğu qeyd olunur, o günlə bu gün arasında əlaqə yarada-

raq hazırkı mövcud durumun əslində tarixi keçmiĢi olduğu ima edilir. Bu 

ğun də azərbaycanlıların danıĢıq dilinin “tarixi və sosioloji” səbəblərdən 

türkcə olmasına baxmayaraq, idari, təhsil və yazı dilinin farsca olduğu 

vurğulanır [9, s. 62]. 

Bölgənin ümumi dili olan Azərbaycan türkcəsinin tarixi haqqında heç 

bir məlumat verilmədiyi halda, Ġran mənĢəli “qədim Azəri” dilinin türkcə-

dən öncəki dil olduğu iddia edilir, onun nüfuz dairəsi və tarixi dönəmləri 

ətraflı izah edilir, bu gün hansı kəndlərdə və bölgələrdə qorunub saxlanıldığı 

göstərilir. Bu gün belə qədim Azəri dilinin bir çox termininin xalqın dilində 

qorunub saxlanıldığı iddia edilir [9, s. 61-62].  
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Qədim Azərbaycan tarixi haqda yazarkən ari irqi ifadəsi dəfələrlə 

iĢlədilir, ari irqli midialıların dövləti, ari irqindən olan köçəri midialılar kimi 

ifadələrə yer verilir [9, s. 78].  

Ġslamdan qabaqkı dövr Azərbaycan tarixindən bəhs edərkən etnik 

mənsubiyyətə, az da olsa mədəniyyət tarixinə toxunulur, ancaq islamdan 

sonra yaranan türkmənĢəli Səlcuqlular, Atabəylər, Monqol, Ağqoyunlu, 

Qaraqoyunlu dövlətləri haqqında çox qısa məlumat verilir [9, s. 78-85]. 

Kitabda yerli ədəbiyyat, ənənələr, Ģifahi xalq ədəbiyyatı, oyunlar və 

aĢıq musiqisinə bir neçə səhifə ayrılıb, ancaq yenə də bu ənənələrin tarixi 

konteksti və mənĢəyi, digər türk dilli xalqlardakı bənzərləri haqqında heç bir 

məlumat yoxdur [9, s. 65-72].  

Kitabın sonuncu fəsli ġərqi Azərbaycan əyalətinin 20 illik inkiĢaf 

planına ayrılıbdır. Bu bölümdə təhsillə bağlı inkiĢaf planında islam, Ġslam 

inqilabı və Ġslam Respublikası əsasında milli kimlik və birliyin güclən-

dirilməsi, Ġran tarixi, Ġran-Ġslam tarix, mədəniyyət və incəsənəti haqqında 

yetərincə məlumatlandırılma və fars dilinə xüsusi diqqət yetirilməsi yer 

almıĢdır [9, s. 134].  

Bu kitabdakı ümumi quruluĢu digər əyalətlər üçün hazırlanan dərslik-

lərdə də görürük. Qərbi Azərbaycan əyaləti üçün tərtib edilən dərslikdə 

səlcuqlular liderliyindəki oğuzların öncə kiçik qruplarla, sonra böyük sayda 

Azərbaycanı “ələ keçirdikləri”, nəticə olaraq “iranlı əhali”nin, Qafqaz və 

ətrafında yaĢayanların “Ğoz” türkləri (Oğuz türkləri) hökumətini qəbul 

etdikləri yazılır [10, s. 73].  

Ərdəbil üçün yazılan dərslikdə isə türklər və onların mədəniyyətinə, 

əsasən yad xalq kimi münasibət göstərilir. Məsələn, Səlcuqlularla bağlı belə 

bir cümlə görürük: “Səlcuqlu türklərinin Ġrana gəlmələri ilə bizim 

məntəqəmiz də onların kontrolu altına keçdi və türklərin mədəniyyəti xalqın 

arasında yayılmağa baĢladı” [11, s. 77].  

Zəncan əyaləti üçün nəzərdə tutulan dərslikdə türklərin tarixi keçmiĢi, 

mədəniyyəti haqqında məlumat verilməsə də, digər ostanların dərslikləri ilə 

müqayisədə daha yumuĢaq, neytral və obyektiv münasibəti görmək müm-

kündür. Vilayətin Qacar dövləti dövründə burada yaĢayan 5 türk tayfaya görə 

(avĢar, muqəddəm, usanlu, bayat və xudabəndəlu) Xəmsə adlandığı yazılır 

[12, s. 62]. Səlcuqlular dövründə türkcənin buraya köçən türk tayfaların 

əhalinin əksəriyyətini təĢkil etməsi ilə bərabər yayıldığı qeyd edilir [12, s. 68]. 

Hətta 1944-1945-ci ildə baĢ verən hadisələrlə (Azərbaycan Milli Hökumətinin 

qurulması) bağlı tərəfsiz məlumatı görmək mümkündür [12, s. 70]. 

Belə təsəvvür etmək olar ki, ostanlar üçün yazılan dərsliklərdə tarixi-

etnik məsələlərin təqdim edilməsində bölgədəki milli hissin oyanıq olub-

olmaması, həmçinin əyalətin Azərbaycan Respublikası ilə həmsərhədliyi 
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diqqətə alınmıĢdır. 

Azərbaycan Respublikası haqqında. 2012-2013-cü tədris ilində 5-ci 

sinif üçün nəzərdə tutulan sosial bilgilər dərsliyində Azərbaycan Respublikası 

cəmiyyətinin böyük hissəsinin müsəlman və türkdilli olduqları məlumatı 

verilir [6, s. 35], bu ölkənin keçmiĢdə Ġran ərazisi olduğu və Fətəli Ģah Qacar 

dövründə Türkmənçay və Gülüstan müqavilələri ilə Rusiyaya verildiyi qeyd 

edilir [6, s. 3 ]. Ancaq kitabın növbəti illərdəki çapında bu iddia çıxarılmıĢ, 

ölkə haqqında obyektiv informasiyaya yer verilmiĢdir [ , s.58-59].  

Ancaq 2016-2017-ci tədris ili üçün nəzərdə tutulan tarix dərsliklərinin 

birində (11-ci sinif) Arazın Ģimalındakı ərazinin tarixi adının Azərbaycan 

deyil, Arran olduğu və həmin ərazinin ən qədim dövrlərdən Ġran torpaqları 

olduğu iddia edilir. Musavat hökümətinin Osmanlı türklərinin israrı ilə tarixi 

təhrif edərək “Arran” sözünü Azərbaycanla əvəz etməsi və bu ad dəyiĢ-

mənin arxasında Ġran Azərbaycanına qarĢı ərazi iddiasının dayandığı fikri 

irəli sürülür [ , s. 127].  

Son söz. Ġran min il boyunca türk-Azərbaycan mənĢəli dövlətlər tərə-

findən yönəldilmiĢ bir ölkə olsa da və bu gün də dünyada ən böyük azərbay-

canlı cəmiyyəti Ġranda yaĢasa da (təxminlərə görə, ölkə əhalisinin 40 faizini 

türkdillilər, o cümlədən azərbaycanlılar təĢkil edir) Ġranın tarix dərsliklə-

rində bu xalqın tarixi keçmiĢi haqqında çox məhdud və zaman-zaman 

obyektivlikdən uzaq, qərəzli məlumat verilir, onların mümkün qədər milli 

özünüdərk etmələrinin qarĢısını almağa cəhd göstərilir. 

Ġran tarixi fars etnik ünsürünün varlığı ilə məhdudlaĢdırır, türkləri və 

digər etnik qrupları bu ünsürün bünövrəsində yaradılmağa çalıĢılan vahid 

millətə inteqrasiya etmək məqsədi güdür. Azərbaycan türklərinin etnik 

kimliyi və tarixi keçmiĢi çeĢidli yollarla inkar edilir, azərbaycanlıların tarixi 

baxımdan Ġrandilli olduqları, son əsrlərdə türkləĢdiyi, bu türkləĢmənin 

kimlik, nəsil və irq dəyiĢməsi deyil, sadəcə monqol-türk və osmanlıların 

basqınları nəticəsində baĢ verən bəsit bir dil dəyiĢikliyi olduğu irəli sürülür. 

Azərbaycan türklərinə qarĢı bu münasibətin təməlində həm də onların 

Azərbaycan Respublikası və Türkiyə ilə həmsərhəd bölgələrdə yaĢaması, bu 

ölkələrin əhalisi ilə eyni tarixi keçmiĢ və soydan gəlmələri, eyni dildə danıĢ-

maları və bunun ölkənin ərazi bütövlüyü üçün təhlükə yarada biləcəyi təsəv-

vürləri dayanır. 

Ancaq bunu da inkar etmək olmaz ki, son yüz ildə Ġranda ənənə forması 

almıĢ bu düĢüncədə son zamanlarda, xüsusilə də Prezident Həsən Ruhanınin 

hakimiyyətə gəliĢindən sonra (2013) müəyyən dəyiĢiklikləri görmək müm-

kündür. Buna misal olaraq, 2016-cı ildə Təbriz Universitetində Azərbaycan 

dili və ədəbiyyatı fənninin açılması, yenə həmin ildə Ġran Məclisində "Türk 

Bölgələri Fraksiyasının" yaradılması, məktəblərdə Azərbaycan Türkcəsinin 
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fənn kimi keçirilməsi mövzusunun gündəmə gəlməsini göstərmək olar. 

Ruhani hökumətinin nəzəriyyəçilərindən və hazırda Mədəniyyət naziri 

olan Salehi Əmirinin fikrincə, Azərbaycan türklərinin dil, ədəbiyyat və 

siyasi düĢüncələrinin türk xalqları üçün ilhamverici təsir qüvvəsindən yarar-

lanmaq lazımdır. O, Ġran Azərbaycanını ölkənin türk dünyasında nüfuzunun 

təminatçısı kimi görür və Ġranın bu faktordan istifadə edərək Orta Asiya və 

Qafqazda siyası rolunu artıra biləcəyinə inanır [8, s. 228].  

Digər tərəfdən, unutmamaq lazımdır ki, qloballaĢma və informasiya 

əsrində, Ġran türkləri artıq tarixi yalnız rəsmi kanallardan öyrənmir. Müxtəlif 

mənbələrdən, o cümlədən Azərbaycan Respublikası və Türkiyənin tarix 

mənbələrindən faydalanaraq, rəsmi tarixçiliyə paralel öz milli tarixçiliklərini 

yaratmaq sahəsində fəaliyyətlərini gücləndirmiĢlər. Təbii ki, informasiyanın 

sərbəst axını erasında Ġranın rəsmi tarixçiliyinin də özünü bu yeni Ģəraitə 

uyğunlaĢdırmaqdan, ciddi reformlar etməkdən baĢqa çarəsinin olmaması 

qaçınılmazdı. 
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II BÖLMƏ. DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ HƏMRƏYLĠK 

GÜNÜ VƏ AZƏRBAYCANÇILIQ ĠDEOLOGĠYASINA ELMĠ-

NƏZƏRĠ BAXIġ 

 

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARI ANLAYIġININ YARANMASI VƏ 

BU MÖVZUDA TƏDQĠQATLAR  

 

Babaxani Nərgiz Pərviz qızı 

Tarix fakültəsi, bakalavr, III kurs 

babaxaninergiz@gmail.com 

 
1991-ci ildən etibarən hər il 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik 

günü kimi qeyd olunur. Bu tarixin hər il qeyd olunmasının xüsusi önəmi və tarixi 

əhəmiyyəti var. Bu tarixi önəmin əsasında Dünya Azərbaycanlıları anlayışı durur. 

Bu anlayış uzun tarixi proseslərin nəticəsi olaraq meydana gəlmişdir. Araşdırmada 

bu anlayışın necə yarandığı və hansı tarixi proseslərin nəticəsi olduğu, tarixi 

Azərbaycan əraziləri və əhalisi haqqında olan elmi tədqiqatlar göstərilir. 

Açar sözlər: dünya azərbaycanlıları, həmrəylik günü, diaspora, Türkmənçay 

müqaviləsi, mühacirət 

  

The creation of the concept of world azerbaijanis and researches on this 

subject 

The 31th of December has been celebrated as the Solidarity Day of World 

Azerbaijanies since 1991. There is special importance and historical significance of 

annual celebration of this day. On the ground of this importance stays the notion of 

World Azerbaijanies. This notion has been formed as a result of the long historical 

processes. This investigation explores the circumstances and historical processes for 

the emergence of this concept, academic researches about historical territories of 

Azerbaijan and her people. 

Key words: World Azerbaijanis, solidarity day, diaspora, Turkmanchay treaty, 

emigration  

 

Tarixi Azərbaycan torpaqlarının parçalanması və azərbaycanlıların 

biri-birindən ayrı düĢməsi Dünya azərbaycanlıları anlayıĢının meydana gəl-

məsi ilə nəticələndi. AraĢdırmada bu anlayıĢın necə yarandığını, hansı tarixi 

proseslərin olduğunu və bu haqda olan elmi tədqiqatlar göstərilir.  

Azərbaycanlıların parçalanmasının tarixi prosesləri. XIX əsrin 

əvvəllərində Azərbaycan uğrunda Rusiya imperiyası ilə Qacarlar Ġranı 

arasında mübarizə baĢladı. Müharibənin nəticəsi olaraq, 1828-ci il fevralın 

10-da Türkmənçay müqaviləsi imzalandı. Bu müqavilə ilə tarixi Azərbaycan 

torpaqları çar Rusiyası və Qacarlar Ġranı arasında bölüĢdürüldü. Torpaqların 
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bölüĢdürülməsi ilə azərbaycanlı əhali də iki hissəyə bölündü və iki ayrı 

dövlətin hakimiyyəti altına düĢdü. Kərim ġükürov ”Türkmənçay-1828” adlı 

əsərində göstərir ki, “Müqavilənin XIV maddəsi ilə öz təlqininə görə yurd-

daĢına zərərli təsir göstərə bilən əqidəsizlər və fərarilərə ... sərhəd 

yaxınlığında məskunlaĢmağa icazə verilməmiĢdir. Digər sakinlərə gəldikdə, 

onlardan bir dövlətdən digərinə keçmiĢ və ya bundan sonra keçəcəklər, 

hakimiyyəti altında olduğu hökümətin icazə verdiyi hər yerdə məskən sala 

və ya yaĢaya bilər...” (21, s.83). Müqavilənin mətnindən göründüyü kimi, 

hakimiyyət sərhəd ərazilərdə yaĢamaq üçün icazə verməli idi. XIV maddə 

ilə sərhəddi sərbəst keçmək azadlığı verilsə də, bu hər iki tərəfi narahat 

edirdi. Kərim ġükürov həmin tədqiqatında danıĢıqların davam etdirildiyini 

göstərir: “...Bu danıĢıqlar nəticəsində 1844-cü ildə Rusiya ilə Ġran arasında 

konvensiya bağlanmıĢdı. Konvensiyaya görə, hər iki dövlətin təbəələri 

bundan sonra, bir dövlətdən o birinə pasportsuz və rəislərinin formal icazəsi 

olmadan keçə bilməzdi; əgər pasportsuz keçmə halı baĢ versəydi, onda hə-

min Ģəxs ən yaxın sərhəd rəisliyinə və ya öz dövlətinin konsuluna qayta-

rılmalı idi.” (21, s.85). Beləliklə, ərazilərin parçalanması ilə azərbaycanlı-

ların iki hissəyə ayrılmasının əsası qoyuldu. Bundan sonra ġimali və Cənubi 

Azərbaycan anlayıĢları istifadə edilməyə baĢlanıldı. Rusiya imperiyasına 

qarĢı mübarizə aparan xanlar və rejimlə razılaĢmayan əhalinin bir hissəsi 

mühacirət etməyə məcbur olurdular. Bununla da, XIX əsrin I yarısında 

azərbaycanlıların xaricə mühacirətinin əsası qoyulur. 

1917-1918-ci illərdə bütün tarixi Azərbaycan torpaqlarında baĢ verən 

siyasi hadisələr-Cənubi və ġimali Azərbaycanda milli dövlətçiliyin bərpası 

və onların hər ikisinin süquta uğradılması nəticəsində azərbaycanlıların 

mühacirətinin yeni mərhələsi baĢlanılır. Bu dövrdə azərbaycanlılar 

Türkiyəyə və Avropaya mühacirət etməyə məcbur oldular. Azərbaycanda 

Sovet imperiyasının yeritdiyi repressiya siyasəti nəticəsində isə azərbaycan-

lılar 1920, 1930, 1940-cı illərdə SSRĠ regionunda yerləĢən müxtəlif respub-

likalara sürgün edildilər. Azərbaycanlılar daha çox Mərkəzi Asiya respubli-

kalarına deportasiya edilmiĢdilər (3; 4; 5).  

Azərbaycan siyasi mühacirətinin ilk dəstələrinə Ə.B.TopçubaĢov, 

M.Ə.Rəsulzadə, C.Hacıbəyov, F.B.Düdənginski rəhbərlik etmiĢdilər. Onlar 

mühacirət həyatının ağırlıqlarına baxmayaraq, müstəqil Azərbaycan 

ideyaları uğrunda mübarizə aparmıĢ, Azərbaycan haqqında müxtəlif əsərlər 

yazmıĢdılar. C.Həsənli “Tarixi Ģəxsiyyətin tarixi: Əlimərdan bəy Topçuba-

Ģov” adlı əsərində qeyd edir ki, “... Əlimərdan bəy milli mühacirət hərəka-

tında gedən bütün prosesləri izləməyə, müxtəlif mühacir qruplarının nəĢr 

etdiyi mətbuat orqanları ilə tanıĢ olmağa çalıĢırdı.” (9, s.551). Milli 

mühacirətin görkəmli nümayəndəsi M.Ə.Rəsulzadə də mühacirət həyatının 
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çətinliklərinə baxmayaraq, istər Türkiyədə, istərsə də Avropa ölkələrində 

müstəqil Azərbaycan uğrunda siyasi mücadilə aparmıĢdır. Nəsiman Yaqublu 

“Azərbaycan Milli Ġstiqlal Mübarizəsi və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə” adlı 

əsərində qeyd edir: “M.Ə.Rəsulzadənin milli mücadilə tariximizdə ən böyük 

xidmətlərindən biri azərbaycanlı mühacirləri birləĢdirib toplamağı oldu... 

Ġstanbulda bu iĢi M.Ə.Rəsulzadə öz üzərinə götürmüĢdü. O, Milli Mərkəz 

təĢkil edib, müsavatçı olmayan siyasətçiləri də bir təĢkilat halında birləĢ-

dirdi... M.Ə.Rəsulzadə “Azərbaycan Cümhuriyyəti, keyfiyyəti-təĢəkkülü, 

Ģimdiki vəziyyəti” əsərini yazıb çap etdirdi.” (23,s.81). 

Azərbaycan mühacirətinin iki əsas mərkəzi olan Paris və Ġstanbulda 

mühacirlər müxtəlif qəzet, jurnal, cəmiyyətlər, dərnəklər vasitəsilə azərbay-

canlıların səsini dünyaya çatdırmaq istəyirdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, 

mühacirət Azərbaycan daxilindəki mübarizəni daim qüvvətləndirən bir 

qaynaq olmuĢdur. Buna görə də, bolĢeviklər mühacirəti dağıtmağa, xaric-

dəki azərbaycanlıların milli hərəkatına hər vəchlə mane olmağa çalıĢmıĢlar. 

Milli mühacirətin nümayəndələri ilə yanaĢı, II dünya müharibəsi illərində 

Almaniyada yaranmıĢ Azərbaycan legionları Azərbaycanın müstəqilliyi 

uğrunda mübarizə aparmıĢdılar. Azərbaycandan olan mayor Əbdürrəhman 

Fətəlibəyli-Düdənginskinin, Məcid Qarasalinin, Abbas bəy Atamalıbəyo-

vun, Fuad Əmircan və baĢqalarının Almaniya höküməti orqanları ilə təmas 

qurması, Azərbaycan legionlarının təĢkil edilməsinə və Azərbaycanın 

müstəqilliyinin Almaniya tərəfindən tanınmasına nail olmuĢdur. 1943-cü 

ildə Berlində keçirilən Milli Azərbaycan Qurultayı mühüm əhəmiyyətli 

tarixi hadisə olmuĢdur. Azərbaycan legionerlərinin üzvlərinin XX əsrin 50-

60-cı illərindəki müxtəlif ölkələrdə olan fəaliyyətləri Azərbaycan 

diasporunu formalaĢdırmıĢdır (3;9;22;23).  

Müstəqil Azərbaycan respublikasının Dünya azərbaycanlılarının 

mərkəzinə çevrilməsi. XX əsrin sonundan etibarən Sovet imperiyası siyasi 

böhran keçirtməyə baĢladı. Sovet rəhbərləri imperiyanın dağılmasının qarĢı-

sını almaq məqsədilə milli münaqiĢə ocaqlarından istifadə edərək, DQMV-

nin ermənilərə verilməsi məsələsini yenidən ortaya atdılar. Eyni zamanda, 

Ermənistan SSR-dən azərbaycanlıların deportasiya edilməsinə baĢlanıldı. 

Azərbaycan torpaqları yenidən parçalanmaq təhlükəsi qarĢısında idi. Bu 

təhlükə qarĢısında əhali ayağa qalxdı, xalq meydanlara axıĢdı və vətənin 

bütövlüyü üçün birləĢdi. Bu hadisələr Azərbaycanda milli hərəkatın, milli 

oyanıĢın baĢlanmasına təkan verdi. Xalq Cənubi Azərbaycanda yaĢayan qan 

qardaĢları, qohumları ilə mədəni və iqtisadi əlaqələri, gediĢ-gəliĢi bərpa 

etmək tələbi ilə rəhbər orqanlara müraciət etdi. Eyni zamanda, Naxçıvan 

MSSR-də əhali sərhəd dəstəsinin komandirindən dekabrın 31-dək insanların 

müəyyən qaydalarla keçməsinə razılıq istədilər, lakin razılıq ala bilmədilər. 
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Buna görə də, dekabrın 31-də Araz çayı boyu Sovet-Ġran sərhəddindən çıxıĢ-

lar baĢlandı. O tayda və bu tayda sahildə toplanmıĢ adamlar Arazı keçib 

görüĢdülər. Yanvarın 15-də Cəlilabad rayonunda sərhəd qurğuları dağıdıldı. 

“Sərhəd hərəkatı” sadəcə bir vahid xalqın ədalətsizliyə qarĢı etirazı deyildi, 

dünya azərbaycanlılarının milli birliyini və siyasi həmrəyliyini nümayiĢ 

etdirdi (3,s.208-210; 10; 15; 17).  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti (1993-2003) Heydər Əliyev 

Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibətilə 1997-ci il 24 

dekabr tarixli təbrik müraciətində azərbaycanlılar üçün həmrəyliyin vacibli-

yini açıqlayır: “1980-ci illərin axırında, Sovetlər İttifaqı zəifləməyə başla-

dığı zaman bizim Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar öz soydaşları, 

bacı-qardaşları ilə əlaqə qurmağa daha da çox cəhdlər göstərmişlər. Məhz 

bu istək, bu arzu, bu cəhdlər 1989-cu ilin sonunda gənc azərbaycanlıları 

İranda, Türkiyədə yaşayan azərbaycanlılardan bizi ayıran, Sovetlər 

İttifaqının sərhəd qoşunlarının yaratdığı mühəndis istehkamlarını, tikanlı 

simləri vurub dağıtmağa, qırmağa məcbur etmişdir. Bu, o vaxt - 1989-cu 

ilin dekabrında tarixi bir hadisə olmuşdur. O günlər Arazın o tayında da, bu 

tayında da azərbaycanlılar bir-birinə qovuşmağa, birləşməyə çalışmışlar. 

Bu arzular, bu istəklər yerinə yetmiş və bu gün biz böyük xoşbəxtlik hissi ilə 

deyə bilərik ki, başqa ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızla, qohum-əqrəbala-

rımızla azad, sərbəst əlaqə yaratmaq imkanına malikik. ” (6). 

1989-cu ilin dekabrında Naxçıvanda sərhəd dirəklərinin sökülməsi və 

milli həmrəylik nümayiĢi 1991-ci il dekabrın 16-da Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Ali Məclisi tərəfindən 31 dekabr Dünya azərbaycanlılarının 

həmrəylik günü kimi elan edildi (3,s.208-210; 15; 17). 

1991-ci il 18 oktyabrda müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurul-

ması ilə “Dünya azərbaycanlıları” anlayıĢının təĢəkkülü dövrü baĢladı.  

Azərbaycan Respublikası bərpa edildikdən sonra dünya azərbaycanlıla-

rının təĢkilatlanması, diaspora fəaliyyəti əsas diqqət mərkəzində olan 

məsələyə çevrildi. Hələ XX əsrin 50-60-cı illərində əsası qoyulan diaspora 

fəaliyyəti sürətləndi, geniĢləndi və dünya azərbaycanlıları ilə bağlı dövlət 

sistemli iĢ apardı: Dünya Azərbaycanlılarının I qurultayının keçirilməsi, 

“Xaricdə yaĢayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında” Azərbay-

can Respublikasının Qanununun qəbulu (11), “Xarici ölkələrdə yaĢayan 

Azərbaycanlılarla ĠĢ üzrə Dövlət Komitəsi”nin təsis edilməsi və s.. Xaricdə 

yaĢayan azərbaycanlılarla bağlı fəaliyyət əsasında isə diasporanın iĢi durur. 

Bunu üçün də əsasən ideoloji iĢə diqqət yetirmək vacib idi. Bütün bu iĢləri 

həyata keçirmək məqsədilə I Qurultayın keçirilməsi Azərbaycan tarixinə 

böyük bir prosesin baĢlanğıcı kimi daxil olmuĢdur (7). 

Elmi tədqiqatlar. Azərbaycan Respublikasının qurulması və Dünya 



Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik 

 

92 

azərbaycanlıları ilə əlaqələrin geniĢləndirilməsi, təĢkilatlanma fəaliyyətinin 

inkiĢafı bu məsələlərə elmi marağı artırdı. XIX əsrdən etibarən mövcud olan 

ərazi, əhali, sərhəd məsələləri, çarizmin köçürmə siyasəti, deportasiya, mü-

hacirət tarixi, mühacir həyatı yaĢamıĢ ayrı-ayrı Ģəxslərin fəaliyyəti 

araĢdırılmağa baĢlanıldı.  

Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra tarixi Azərbaycan 

ərazilərində baĢ vermiĢ soyqırımlar, deportasiya və köçürülmələrin 

öyrənilməsi prinsipial əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu səbəbdən də tədqiqatların 

mərkəzləĢdirilmiĢ halda aparılması üçün elmi müəssisənin olması vacibdir. 

Respublikada ilk belə mərkəz 1994-cü ildə BDU-nun Tarix fakültəsində 

yaradılıb. “Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik” toplusunun III 

buraxılıĢında bu barədə yazılır: “Azərbaycanın tarixi demoqrafiyasının 

sistemli Ģəkildə tədqiqinin vacibliyinə xüsusi diqqət yetirən əməkdar elm 

xadimi, AMEA-nın müxbir üzvü Y.M.Mahmudovun (həmin dövrdə Tarix 

fakültəsinin dekanı) təĢəbbüsü ilə 1994-cü ilin dekabrın 12-dən “Dünya 

azərbaycanlıları: tarixi-demoqrafiya” elmi tədqiqat laboratoriyası yenidən 

fəliyyətini davam etdirməyə baĢladı” (5,səh. 6).  

“Dünya azərbaycanlıları: tarixi-demoqrafiya” elmi-tədqiqat labora-

toriyasında XIX-XX əsrlərdə tarixi Azərbaycan ərazilərində əhalinin yerləĢ-

məsi, say dinamikası, miqrasiyası və digər əhali problemləri öz həllini 

tapmıĢdır. AraĢdırmalar zamanı əsas diqqət Azərbaycanın Ģimal, Ģimal-qərb 

və qərb ərazilərinin əhalisinin və sərhədlərinin öyrənilməsinə yönəldilmiĢdir: 

“Deportasiya problemi (tarixi-demoqrafik tədqiqat)” (A.Ə.PaĢayev), “XIX əsrin 

I yarısında ġimali Azərbaycanın əhalisi” (H.Y.Verdiyeva), “ġimal-Qərbi 

Azərbaycan tarixi-demoqrafik tədqiqat “(XIX əsrin əvvəlləri-70-ci illəri)” 

(Z.Ə.Cavadova), “Quba xanlığının əhalisi (tarixi-demoqrafik tədqiqat)” 

(S.Ə.ĠbiĢov), “Naxçıvan bölgəsinin tarixi (1828-1920-ci illər)” (Ġ.F.Kazımov), 

“XVIII əsrdə Rusiyanın Cənubi Qafqaza qarĢı iĢğalçılıq siyasətində dini 

amillər” (A.A.Abbasova), “XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəllərində azərbay-

canlıların sahibkarlıq fəaliyyəti” (S.S.Xəlilova), “Naxçıvan xanlığının əhalisi 

(tarixi-demoqrafik tədqiqat)” (N.Ə.Quliyev), “Rusiya Federasiyasında Azərbay-

can diasporu (tarixi-demoqrafik tədqiqat)” (G.T.Novruzova), “Car-Baləkən ca-

maatlığı XVII əsrin sonları -XIX əsrin 30-cu illərində (tarixi-demoqrafik 

tədqiqat)” (A.Ə.Məmmədova), “Dərbənd əhalisi XX-XIX əsrin əvvəllərində 

(tarixi-demoqrafik tədqiqat)” (A.A.Hacıyev) (5, səh. 6-8; 16). 

Bu tədqiqatlarla yanaĢı aĢağıdakı tədqiqatları da qeyd edə bilərik:  

ərazi-sərhəd məsələlərinə dair: “1917-ci ilin oktyabrından 1918-ci ilin 

mayınadək Cənubi Qafqazda ərazi dəyiĢiklikləri” (S.O.Mustafayeva), “Ġlisu 

Sultanlığı: ərazisi və etnik tarixi” (E.M.Lətifova), “Azərbaycan-Gürcüstan 

münasibətlərində ərazi məsələləri (Azərbaycanın Ģimal-qərb bölgəsinin ma-
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terialları əsasında, 1917-1930-cu illərin əvvəlləri)” (ġ.F.Rəhmanzadə) və s. 

əhali, diaspora, mühacirət mövzuları: “Borçalı azərbaycanlılarının 

soykökü” (K.Məmmədov); “Azərbaycan Milli Ġstiqlal Mübarizəsi və Məhəm-

məd Əmin Rəsulzadə”, “Azərbaycan Legionerləri” (N.Yaqublu), “Tarixi Ģəxsiy-

yətin tarixi: Əlimərdan bəy TopçubaĢov” (C.Həsənli), “Azərbaycan Diasporu: 

böyük yolun baĢlanğıcı” (N.Ġbrahimov), “Azərbaycan diasporu” (V.Arzumanlı), 

“Avropa Azərbaycanlılarının milli həmrəylik hərəkatında iĢtirakı” (XX əsrin 

sonu-XXI əsrin əvvəli)” (G. Novruzova), “Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəy-

liyi (XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəlləri)” (S.A.Həziyeva), “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında ictimai-siyasi proseslər (1988-2005-ci illər)” (M.Məmmədov), 

“Mərkəzi Asiya Respublikalarında Azərbaycan diasporu”
 
(R.Cəfərova) və b. (1; 

4; 5; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 22; 23). 

Bu tədqiqatlarla yanaĢı, qeyd etmək vacibdir ki, çox təəssüf ki, “Dünya 

azərbaycanlıları” mövzusunda yeganə tədqiqat iĢi prof.K.K.ġükürovun 

“Dünya azərbaycanlılarının öyrənilməsi: struktur yanaĢma” adlı məqaləsidir. 

Bu əsərində K.K.ġükürov anlayıĢı belə izah edir: “Ġlk olaraq “Dünya 

azərbaycanlıları”nın elmi anlayıĢı müəyyənləĢdirilməlidir... Dünya azərbay-

canlıları=Azərbaycan Respublikasında yaĢayan azərbaycanlılar + xaricdə 

yaĢayan azərbaycanlılar.” (20).  

Yekun. Bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrində yaĢayan azərbaycanlılar 

müstəqil Azərbaycanın ətrafında sıx birləĢib, milli həmrəylik, milli birlik 

nümayiĢ etdirib vahid məqsəd, milli maraqlar yönümlü fəaliyyət göstərirlər. 

Dünyada yaĢayan azərbaycanlıların sayı Azərbaycan Respublikasında 

yaĢayan azərbaycanlıların sayından xeyli çoxdur. Azərbaycan Respublikası 

dünyada yaĢayan azərbaycanlıların qürur və güvən mənbəyinə çevrilərək, 

onların milli hisslərini və gələcəyə ümidlərini artırır. 

Beləliklə, baĢ verən tarixi proseslərə və bu mövzuda aparılan elmi 

tədqiqatlara nəzər saldıqda deyə bilərik ki, dünya azərbaycanlıları Azər-

baycan Respublikasında yaĢayan azərbaycanlılar və dünyada yaĢayan azər-

baycanlıların cəmidir. Bu anlayıĢ çox böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir və 

onun tədqiqinə ciddi ehtiyac var. Bu tarixi əhəmiyyətli məsələnin araĢdırıl-

ması isə tədqiqatçıların öhdəsinə düĢür. Həmçinin digər ölkələrdə yaĢayan 

azərbaycanlıların tədqiqat iĢlərinin Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırılması 

da vacibdir. 
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Hər bir xalqın təşəkkülü məsələsi həmin xalqın tarixinin həm ən mühüm, həm də 

mürəkkəb məsələlərindən biridir. Azərbaycan xalqının təşəkkülünə nəzər saldıqda ayrı-

ayrı konsepsiyalar nəzərə çarpır. Bu nəzəriyyələrin bəziləri sadəcə qonşu dövlətlərin 

siyasi oyunlarının bir hissəsindən ibarətdir. Azərbaycanın bir bölgə kimi öyrənilməsi 

prosesinə ilk olaraq SSRİ işğalı dönəmində başlanılmışdır ki, bu da bu nəzəriyyələrin 

sadəcə yerli xalqın tarixinin unutdurulması səyindən ibarət olduğunu göstərir.  

Açar sözlər: etnogenez, təşəkkül, etnik birliklər, konsepsiyalar, tədqiqatlar 

 

Scientific and theoretical review to the Azerbauijan people formation process 

The formation of each nation is one of the important and complicated parts of 

its history. Separate concepts attract our attention while taking a look at the 

formation of Azerbaijani nation. Some of these theories contain a part of the political 

games of the neighbouring countries. Azerbaijan was firstly studied as a region in 

the period of the Soviet occupation. This study showed that these theories only made 

efforts causeing to forget the history of local people. 

Key words: ethnogenesis, formation, ethnic unities, conception, research 

 

Hər bir xalqın təĢəkkülü uzun və arasıkəsilməz etnik prosesin nəticəsi 

olaraq ortaya çıxır. Müəyyən bir ərazi daxilində mənsubiyyyətcə, həmçinin 

də dilcə qohum olan etnosların qaynayıb-qarıĢması prosesi etnogenez adlanır. 

Bu zaman ərzində onların adlarında da müəyyən qədər dəyiĢikliklər özünü 

büruzə verir, ortaq adət-ənənələr yaranır.  

Etnogenez prosesini tədqiq etmək üçün istər yerli, istərsə də xarici 

yazılı mənbələrə, həmçinin arxeoloji və etnoqrafik materiallara istinad 

olunur. Lakin nəzərə alsaq ki, bu proseslə bağlı yerli mənbələr azlıq təĢkil 

edir, bu səbəbdən tədqiqatçılar ciddi maneələrlə üzləĢirlər. 

Belə ki, bu zamana qədər azərbaycanlıların etnogenez məsələsi haqqında 

qəti, yekdil fikir söylənilə bilməmiĢdir ki, bunun da əsas səbəbi ayrı-ayrı tədqi-

qatçıların əsərlərindəki fərqli mülahizələri olmuĢdur. "Türk mənĢəli azərbay-

canlıların etnik mənĢəyi probleminin həllində Azərbaycan tarixĢünaslığında çox 

böyük ədalətsizlik, tarixi həqiqətə biganəlik mövcuddur. Bəzi rus, erməni, gürcü 

tarixçilərinin saxta fikirlərini olduğu kimi qəbul edərək tarixĢünaslığımıza daxil 

etmiĢ yüksək adlı-sanlı tarixçilərimiz Azərbaycanda türk mənĢəli etnosların 
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qədim tarixini heçə endirmiĢ və türklərin buraya orta əsrlərdə gəlmə olmasını 

sübut etməyə doğru yönəldilmiĢ konsepsiya yaratmıĢlar" (1, səh. 38). 

Hər bir xalqın etnogenezi həmin xalqın ərazi, dövlətçilik, mədəni va-

risliyinin - tarixinin müəyyənləĢdirilməsi üçün əsas xüsusiyyətə malikdir. 

Etnogenezi məlum olmayan xalqın istər mədəni, istərsə də siyasi tarixi haqqında 

söz söyləmək qeyri-mümkündür. Xalqın mənĢəyi ilə bağlı Sovet tarixĢünaslı-

ğındakı konsepsiyalar təəssüf ki, indiki dövrdə də müəyyən qədər aktuallığını 

saxlayır. Göründüyü kimi azərbaycanlıların qədim və orta əsr tarixi Qərbi 

Avropa, rus, gürcü, erməni və fars tarixçiləri tərəfindən təhrif olunmuĢ Ģəkildə 

verilmiĢdir. Təsadüfi deyildir ki, "Viktor ġnirlerman ingilis və rus dillərində nəĢr 

edilərək bütün dünyada yayılmıĢ məĢhur əsərində Azərbaycan tarixini "yaxĢı 

bəzədilərək beyinlərə yeridilən mif" adlandırır" (4). 

Ümumiyyətlə, bugunə kimi nəĢr olunan bir çox ensiklopedik əsərlərdə 

Azərbaycan xalqı qarıĢıq və müəmmalı etnik tərkibə malik etnos kimi təq-

dim olunur. Hətta 1750-ci ildən dövrü olaraq nəĢr olunan məĢhur Britannik 

ensiklopediyasında Azərbaycan adlı məqalədə konkret olaraq Azərbaycan 

türkləri qarıĢıq etnik tərkibə malik hibrid xalq kimi göstərilmiĢdir. 

Xüsusən də ermənilərin Azərbaycana qarĢı mədəni və ərazi iddialarının 

əsasında da Azərbaycan türklərinin etnogenezi haqqında qəbul olunmuĢ 

konsepsiya durur. Göründüyü kimi, bu konsepsiya siyasi xarakter daĢıyır.  

Ġlk olaraq Azərbaycan tarixinin bir bölgə kimi öyrənilməsinə Sovet 

Rusiyasının iĢğalı dönəmində baĢlanılmıĢdır. Bildiyimiz kimi, Sovet 

tarixĢünaslığında bu məsələ təhrif edilərək olduqca yanlıĢ konsepsiyalar irəli 

sürülmüĢdür. Bu konsepsiyalardan ilkinə görə bugünkü Azərbaycan xalqı XI 

əsrə kimi Araz çayından yuxarı qafqazdilli, Araz çayından aĢağı irandilli 

(farsdilli) xalq idi. Sonralar buraya bir qrup türk tayfası gəlmiĢ və XI-XIII 

əsrlərdə yerli əhalinin dilini dəyiĢdirmiĢdir. Bu konsepsiyaya əsasən, 

“azərbaycanlılar yerli avtoxton Qafqaz-hürri dilli xalqlardan ibarətdir” (6). 

Belə ki, guya Aran, Alban adları ilə tanınan Arazdan yuxarı ərazilərin əhalisi 

əvvəlcə qafqazdilli imiĢ, sonra isə türkləĢib. Arazdan cənubda yaĢayan əhali 

isə irandilli olmuĢ və səlcuqların XI əsrdə buraya gəliĢindən sonra bu 

irandillli tayfalar türkləĢmiĢlər. Bu konsepsiyanı təkzib edərkən ilk olaraq 

hələ e.ə yaranmıĢ qədim Albaniya dövlətindəki sülalə və Ģəxs adlarına nəzər 

salsaq (Aran, Ərbak, Urnayr və b.) onların qədim türk dilində olduğunu 

görərik. MərkəzləĢmiĢ vahid bir dövləti idarə edən ilk sülalə -Aranilər 

sülaləsi (aran-qədim türk dilində ərən sözündən götürülmüĢ, mənası cəsur, 

igid deməkdir) olmuĢdur. Arazdan cənubda yaĢayan etnosların irandilli 

olması haqqında fikir isə belə formalaĢmıĢdır ki, guya bu ərazidəki etnoslar 

naməlum (qarıĢıqdilli) tayfalardan ibarət olmuĢlar, sonra irandilli tayfaların 

təsiri ilə farslaĢmıĢlar. Daha sonra səlcuqların gəliĢi ilə isə türkləĢmə prosesi 
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baĢ vermiĢdir. Ġlk olaraq deyək ki, bir xalqın dilini 2 dəfə dəyiĢməsi 

(xüsusilə eyni dil ailəsindən belə olmayan fars və türk dillərinin bir-birini 

əvəz etməsi) çox nadir prosesdir. Əgər səlcuqların XI əsrdə buraya 

gəliĢindən sonra farslaĢmıĢ etnoslar türkləĢdisə bu prosesin özünün də 

gerçəkləĢməsi üçün əsrlər lazımdır. Nəzərə alaq ki, səlcuqlar buraya 

gəlməzdən çox-çox əvvəl burada türk sülalələrinin hakin olduğu vahid 

dövlətlər yaradılmıĢdı (Sacilər, Salarilər). 

Digər bir konsepsiya Ural-Altay nəzəriyyəsidir ki, bu nəzəriyyəyə 

əsasən, türk tayfaları Azərbaycana Orta Asiya və Altaydan gəlmiĢdir. Lakin 

digər konsepsiyadan fərqli olaraq bu konsepsiyada gəlmələrin XI əsrdə 

deyil, daha tez gəldikləri müdafiə olunur. Nəzəriyyəyə əsasən, Azərbaycan 

xalqı aborigen (yerli) xalq deyil, sonradan buraya gələrək məskunlaĢmıĢ 

türk etnoslarından ibarətdir. Belə ki, “türk etnosunun ana yurdu Altaydan 

Azərbaycana kimi uzanır” (6). Ural-Altay nəzəriyyəsi Sovet tarixĢünaslı-

ğının uydurduğu (Avropa dövlətlərinin də mənafeyinə uyğun gəldiyi üçün 

təsdiqlədiyi) xalqın keçmiĢini unutdurmaq çabasından baĢqa bir Ģey deyildir. 

Bu konsepsiya türk xalqlarının deportasiyasında daha çox nəzərə çarpdı 

(məsələn, ahıska türklərini Mərkəzi Asiyaya köçürərkən onların buradan 

gəldiklərini bəhanə edirdilər). SSRĠ daima türklərin Mərkəzi Asiya və 

Monqolustan ərazilərindən buraya gəlmə olduqlarını təbliğ edirdi. Bu 

nəzəriyyənin puçluğunu göstərən ilk faktor mədəniyyətdir. Təsadüfi deyildir 

ki, Qobustan qayaları üzərindəki rəsmlərlə Mərkəzi Asiyadan tapılmıĢ 

Ģəkilli iĢarələr eynilik təĢkil edir. Xüsusilə Ural-Altay nəzəriyyəsi təkzib 

edilərkən digər tərəfdən də Ön Asiya nəzəriyyəsi təbliğ edilir. Çünki bu 

nəzəriyəyə əsasən, Azərbaycan ən qədim çağlardan Azərbaycan türklərinin 

ana yurdudur. Buradan gedən türklərdən bəzi boylar sonradan yenə 

Azərbaycana qayıtmıĢ, yerli tayfalarla qayıdan türk boylarının qaynayıb-

qarıĢması (konsolidasiya) nəticəsində Azərbaycan xalqı yaranmıĢdır. Yuxa-

rıda sadaladığımız digər iki konsepsiyaya nisbətən bu nəzəriyyə daha 

cəlbedicidir. Belə ki, azərbaycanlıların qafqazdilli (dağıstandilli) və farsdilli 

olması və sonradan dönüb türkdilli olması fikri istənilən Ģəkildə qəbuledil-

məzdir. Bu fərziyyələrdən ilkinə görə arazdan Ģimalda yaĢayan albanlar 

guya ləzgidilli, digər bir fərziyyəyə görə çeçen-inquĢların ümumi dili olan 

Nax-Dağıstan dilli tayfalar olmuĢlar. Belə ki, azərbaycanlıların qafqazdilli 

(dağıstandilli) və farsdilli olması və sonradan dönüb türkdilli olması fikri 

istənilən Ģəkildə qəbuledilməzdir. Belə ki, əgər yerli əhali XI əsrdə səlcuq-

ların gəliĢilə türkləĢdisə nə üçün Azərbaycanın Ģimalında yaĢayan ləzgilər, 

yaxud cənubdakı farsdilli talıĢlar bu prosesə qoĢulmayaraq öz dilini saxladı? 

Bundan baĢqa bilirik ki, xalqın təĢəkkülü prosesi qısa bir zaman kəsiyində 

baĢ verən hadisə deyil. Bunun üçün əsrlər lazımdır. XI əsrdə səlcuqların 
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buraya gəliĢilə birdən-birə xalq formalaĢa bilməzdi. Həmçinin, Azərbaycan 

xalqının dili, musiqisi, folkloru, mifologiyası, etnoqrafiyası Ģimaldakı 

dırnaqarası dilini mənimsədiyi Qafqazdilli xalqlarla deyil, Arazdan cənu-

bdakı türkləĢmiĢ azərbaycanlılarla eyni olması bu fikrin yanlıĢlığını sübut 

edir. Türk etnosunu yerli xalq saymayan "gəlmə türklər" konsepsiyası Azər-

baycan tarixĢunaslığında dərin kök salmıĢdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz Altay 

nəzəriyyəsinə əsasən isə türklərin ana yurdunun Altay olması fikridir. 

"Xarici tədqiqatçıların fikrinə görə türklər erkən orta əsrlərdə Orta Asiyaya, 

ġərqi Avropaya və Yaxın ġərqə gəlmə maldar köçərilərdir, mədəniyyətdən 

kənar barbarlardır" (1, səh. 25). 

Azərbaycanın etnik tarixi xalqının formalaĢması tarixindən qədimdir. 

Azərbaycanda ilk sosial-siyasi birliklərin e.ə V minillikdə formalaĢdığını 

güman edirik, lakin onların etnik mənsubiyyəti barədə tam fikir söyləmək 

mümkün deyil. "Adları bizə məlum olan ən qədim tayfalar isə kutilər, lullu-

bilər və hurrilərdir ki, mənbələr onlar barəsində e.ə III minilliyin ortaların-

dan baĢlayaraq söhbət açırlar. Həmin tayfalar əsasən, Azərbaycanın 

cənubunda məskunlaĢmıĢdılar" (3, səh. 9).  

Tarixi Azərbaycan ərazisində hələ e.ə III minillikdən lullubi, kuti, su, 

turukki və b. tayfalar yaĢamıĢlar. Bu tayfalar daha sonra vahid dövlətin – 

Mannanın tərkibinə daxil olmuĢlar. Beləcə bir xalqın təĢəkkülü üçün əsas 

sayılan ərazi birliyi artıq yaranmıĢ olur və xalqın təĢəkkülü prosesi bu dövrdən 

baĢlayır. Bildiyimiz kimi tarixi Azərbaycan ərazisinə bir neçə dəfə türk 

axınları baĢ vermiĢdir. Bunlardan ilki kimmer, skif, sakların axını olmuĢdur ki, 

bu da e.ə VII əsrində baĢ vermiĢdir. Bu türkdilli ernosların əraziyə axını bu 

prosesə təkan verdi. Elə təkcə bu axını vurğulamaqla XI əsrə səlcuqların 

gəliĢindən sonra yerli əhalinin dilinin dəyiĢdirilərək türkləĢməsi fikrini təkzib 

etmək olar. Nəzərə alaq ki, Albaniyanın türk tayfalarının kimmerlər və 

saklarla konsolidasiyası nəticəsində alban xalqı yaranmıĢdı. Hətta bu xalqın 

V-VII əsrdə yazısı da türkcə idi. "Alban adını daĢıyan etnos tarixi qaynaqlar 

üzrə Transqafqaza saka tayfalarının içində gəlmiĢlər" (5, səh.170). 

Azərbaycan türklərinin gəlmə olması haqqında nəzəriyəyə qarĢı çıxan 

Ziya Bünyadov yazır ki, "türkləri Azərbaycana kənardan gəlmiĢ bir 

komponent hesab etmək səhvdir, çünki onda yerli böyük və yığcam türk 

tayfa təĢəkküllərinin varlığına göz yumulur" (7, səh. 171).  

Azərbaycan xalqının təĢəkkül tarixinin digər bir mərhələsini hun-qıp-

çaq türklərinin Azərbaycanda məskunlaĢması təĢkil edir. Azərbaycan ta-

rixĢünaslığında etnogenez problemindən bəhs edilərkən bu prosesdə qıpçaq 

tayfalarının iĢtirakı məsələsinə də toxunulmuĢdur. Təsadüfi deyildir ki, 

azərbaycanlıların ən qədim folklor nümunəsi sayılan "Kitabi-Dədə Qorqud" 

dastanı qıpçaqların Azərbaycanla bağlılığını göstərən ən əski qaynaqdır. 
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"Azərbaycanda məskunlaĢmıĢ qıpçaq toplumlarını araĢdırarkən qarqar 

etnonimi diqqəti cəlb edir ki, V.V.Bartold tərəfindən XVI əsrə aid edilən 

Axzikəndinin "Məcmu ət-təvarix"əsərində"qarqar qıpçaqlar"nın adı çəkilir." 

(2, səh. 124) "Strabona görə qarqarlarla amazonkalar yanaĢı yaĢamıĢlar" (2, 

səh.129). Qıpçaqların Azərbaycana axınları 3 mərhələdə baĢ vermiĢdir. Ġlk 

mərhələdə skif-sak tayfalarının, ikinci mərhələdəki axın isə hun tayfa birliyi 

ilə bağlı olmuĢdur. Son axınlar isə XI-XII əsrlərdə olmuĢdur. Qıpçaqlar 

Azərbaycan xalqının etnogenezi prosesinin ilkin mərhələlərində əhəmiyyətli 

rol oynamıĢ, Azərbaycanın etno-mədəni sisteminə öz təsirini göstərmiĢdiir. 

Görkəmli tarixçilərimizdən S.S.Əliyarlının redaktəsi ilə nəĢr olunmuĢ 

"Azərbaycan tarixi” kitabında eramızın IV-V əsrlərinə kimi Azərbaycanda 

hunlar, bulqarlar, buntürklər, albanlar, sakalar və baĢqaları kimi onlarla türk 

söyköklü toplumlar yaĢamaqda idi. Demək olar ki, onların hamısı həm 

Güney Azərbaycan, həm də Quzey Azərbaycan torpaqlarıda yerləĢmiĢdilər.  

Azərbaycan xalqının formalaĢması prosesi haqqında hələ də bir-biri ilə 

uzlaĢmayan fikirlər mövcuddur. Ġ.Əliyev, Y.Cəfərov və b. tədqiqatçılar XI-

XII əsrlərdə türkdilli tayfaların axınından sonra xalqın təĢəkkülü prosesinin 

baĢa çatdığı fikrini müdafiə edir. Digər bir tədqiqatçımız Z.Bünyadov isə 

oğuz və qıpçaqların buraya axını ilə onların yerli türkdilli əhali ilə qaynayıb-

qarıĢması nəticəsində xalqın təĢəkkülü prosesinin baĢa çatdığını söyləyir. 

Nəticə. Bildiyimiz kimi, hər hansı xalqın təĢəkkülü prosesinin baĢa 

çatması üçün bir neçə zəruri Ģərtlər vardır ki, bunlara vahid dil, ərazi, mə-

dəniyyət birliyi, həmçinin məhəlli-iqtisadi əlaqələrin ümumiliyi aiddir. Ayrı-

ayrı dövrlərdə Azərbaycan ərazisi müxtəlif dövlətlərin, sülalərin hakimiyyəti 

altına düĢmüĢ, sərhədlər tez-tez dəyiĢilmiĢdir. Bununla belə coğrafi əlveriĢli 

mövqedə - Ģərqlə qərbi bir-birinə bağlayan əsas yolların və Xəzər dənizi 

hövzəsində yerləĢən ərazimizə müxtəlif vaxt kəsiklərində türkdilli etnosların 

axınları baĢ vermiĢdir. Onlar aborigen (yerli) türkdilli etnoslarla qaynayıb 

qarıĢaraq xalqın təĢəkülü prosesinin baĢlanmasına Ģərait yaratdılar. Ayrı-ayrı 

dövrlərdə Azərbaycan ərazisi müxtəlif dövlətlərin, sülalərin hakimiyyəti 

altına düĢmüĢ, sərhədlər tez-tez dəyiĢilmiĢdir. Lakin bu proseslər nəinki 

yerli xalqın dilinin dəyiĢilməsilə nəticələnmədi, hətta IX-X əsrlərdən sonra 

xalqın təĢəkkülü prosesi daha da sürətləndi. Belə ki, XI əsrdə səlcuqların, 

XII əsrdə qıpçaqların buraya axını ilə onların yerli türkdilli etnik birliklərlə 

konsolidasiyası nəticəsində Azərbaycan xalqının təĢəkkülü prosesi tam baĢa 

çatmıĢ olur. ġübhəsiz ki, bu prosesdən sonra Azərbaycan ərazisində bu gün 

də olduğu kimi sayca çoxluqda olan yerli türk əhali ilə yanaĢı, az saylı fars 

və qafqazdilli xalqlar da yaĢayırdılar. Nəzəriyyələrə gəldikdə isə, bu 

uydurma nəzəriyyələr Sovet Rusiyasının türk xalqlarına duyduğu “sevginin” 

bariz nümunəsindən baĢqa bir Ģey deyildir. 
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Məqalədə informatorlardan alınmış məlumatlar və dövrün mətbuatında yer 

almış məqalələr əsasında 1989-cu ilin dekabr, 1990-cı ilin yanvar aylarında 

Cəlilabad rayonunda baş verən azadlıq hərəkatı araşdırılır. Bu məlumatlar həmin 

dövrdə Sovet hökumətinin ermənipərəst siyasətinə qarşı Azərbaycanda baş verən 

milli azadlıq hərəkatında Cəlilabad əhalisinin iştirakını və sərhəd hərəkatı ilə müba-

rizənin ən yüksək zirvəsinə çatmasını təsdiq edir. Baş verən proseslər Azərbaycanın 

1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyinin bərpası ilə nəticələndi. Eyni 

zamanda, dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü təsis edildi. 

Açar sözlər: Cəlilabad, Naxçıvan, İran, sərhəd, həmrəylik, azadlıq mübarizəsi, 

xalq hərəkatı 

 

National freedom movement in Jalilabad and destruction of the USSR-Islamic 

republic of Iran border posts 

The freedom movement, which had occured in December 1989 and January 

1990, in the district of Jalilabad, is investigated on the base of the information 

obtained from an informants and the press reports of the time. This information 

confirms that the national freedom movement against pro-Armenian policy of the 

Soviet government in Azerbaijan, which people of Jalilabad were attended and the 

highest peak of the struggle was reached with border movement. The processes 

taking place in Azerbaijan on October 18, 1991, resulted by the restoration of the 

state independence. At the same time, the World Azerbaijanis Solidarity Day was 

established. 

Keywords: Jalilabad, Nakhchivan, Iran,border, solidarity, freedom struggle, 

national movement 

 

GiriĢ. XX əsrin 80-ci illərində SSRĠ-də iqtisadiyyat və siyasi institutlar 

böhran vəziyyətində idi. Digər müttəfiq respublikalarda olduğu kimi, Azər-

baycan SSR-də də cəmiyyətin iqtisadi, siyasi və mənəvi həyatında böhranlı 

vəziyyət yaranmıĢ, kommunist ideologiyasına inam azalmıĢdı. 1985-ci ildə 

Sov.ĠKP MK-nın baĢ katibi seçilən Mixail Qorbaçov siyasi və iqisadi vəziy-

yəti dirçəltmək üçün sürətləndirmə konsepsiyası, yenidənqurma və aĢkarlıq 

siyasəti yürütməyə baĢladı. Lakin bütün bunlar böhranı daha da dərinləĢ-

dirdi. Ġttifaq dövlətlərində milli münaqiĢələr baĢ qaldırdı. Qazaxıstan, Gür-

cüstan, Azərbaycan və digər yerlərdə siyasi müstəvidə baĢ verən hadisələr 
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SSRĠ-də vəziyyəti kritik hala gətirdi. Bu vəziyyətdən istifadə edən, tarixi 

düĢmənimiz olan ermənilər ilk olaraq Ermənistan ərazisindəki azərbay-

canlıları öz tarixi torpaqlarından deportasiya etməyə baĢladılar. Sonra isə 

Azərbaycana qarĢı əsassız ərazi iddiaları irəli sürərək DQMV-ni Ermə-

nistana birləĢdirmək üçün qurduqları planlarını həyata keçirməyə baĢladılar. 

Həmin dövrdə baĢ verən bu hadisələr Azərbaycanda milli azadlıq müba-

rizəsinin formalaĢmasına və ümumxalq hərəkatının yaranmasına gətirib çı-

xardı. Ölkə ərazisində mitinq və etiraz aksiyaları baĢlandı. Belə nümayiĢ-

lərin ən çox keçirildiyi əsas rayonlardan biri Ermənistanla sərhəddən uzaq 

və Bakıdakı azadlıq mübarizəsi ilə sıx bağlı olan Cəlilabad rayonu idi. Ra-

yon əhalisi ziyalıların və ağsaqqalların ətrafında birləĢib ölkə rəhbərliyini 

zəif siyasət yürütməkdə günahlandıraraq mitinq, tətil, yürüĢ kimi etiraz aksi-

yaları keçirirdilər.  

Ġctimai-siyasi gərginliyin yaranması. Rayon əhalisi arasında siyasi 

fəallığın artmasının əsas səbəblərindən biri də əhalinin iqtisadi vəziyyətinin 

çətin olması idi. Sovet dövründə Cəlilabadda üzümçülük sahəsi yüksək inkiĢaf 

etmiĢdi. Rayonun əkin sahələrinin əksəriyyətində üzüm bağları salınmıĢdı. 

Rayonda yığılan üzüm ölkə ərazisindəki Ģərab zavodlarını üzümlə təmin 

edirdi. SSRĠ-də alkoqolizmə qarĢı mübarizə haqqında qərardan sonra üzüm 

sahələri baxımsız qaldı və düĢünülmüĢ Ģəkildə məhv edildi [7]. Bu da rayon 

iqtisadiyyatına ağır zərbə vurdu. Ġqtisadi çətinliklər sosial və dərin siyasi 

problemlərin yaranmasına gətirib çıxarmıĢdı. Hadisələrin canlı Ģahidlərindən 

olmuĢ Aslan Ağayevin dediklərinə görə, 1989-cu ilin dekabrında Cəlilabad 

əhalisinin ayağa qalxmasında siyasi səbəblərlə yanaĢı, sosial səbəblər də 

mühüm yer tuturdu. Həmin sosial narazılıqlara misal olaraq əmək haqqlarının 

və təqaüdlərin aylardır verilməməsi, dövlət idarələrində rüĢvətxorluq və 

qohumbazlığın olmasını göstərmək olar [5]. Sosial-iqtisadı problemlərin 

kəskinləĢməsi əhali arasında narazılığın pik həddə çatmasına səbəb olmuĢdu.  

Milli azadlıq hərəkatının baĢlaması. Dekabrın 8-dən Cəlilabadda 

fasiləsiz mitinqlər və tətillər baĢladı [1, s.208]. Dekabrın 12-də “21 Azər” 

hərəkatının ildönümü münasibətiylə Ġranla (Cənubi Azərbaycan) sərhəd 

bölgələrində həmrəylik tonqalları qalandı. Bu hadisə iki yerə parçalanmıĢ 

xalqın Ģüurunda təzyiqlərə baxmayaraq qardaĢlıq bağlarının silinməməsinin 

göstəricisi idi. Dekabrın 20-dən Ġran Ġslam Respublikasına gedən “Sovavto-

trans” avtomobillərinin yolu kəsilmiĢ və qatar yolları tutulmuĢdu [4, s.18].  

Cəlilabadlıların apardığı mücadiləyə dəstək olmaq üçün Xəlil Rza 

Ulutürk rayona gəlmiĢdi. O və rayonun ağsaqqallarından sayılan yerli Ģair 

Abbasağa Azərtürk söylədikləri Ģer və nitqləri ilə rayon əhalisinə mənəvi 

dəstək verərək mübarizəyə ruhlandırırdılar. 

Hadisələrin fəal iĢtirakçılarından biri Ġmanqulu ġəkərəliyev 1989-cu 
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ilin dekabrında Cəlilabadda əhalinin ayağa qalxmasının əsas səbəbinin 

Ermənistandan azərbaycanlıların deportasiya edilməsi və Qarabağdakı 

vətəndaĢlarımızın ermənilər tərəfindən incidilməsi olduğunu bildirir. Onun 

dediklərinə görə, həmin dövrdə ölkə rəhbərliyinin Qarabağda baĢ verənlərə 

etinasızlığı xalqı hiddətləndirmiĢdi [6]. 

Dekabrın son günlərində qıĢın soyuğuna baxmayaraq rayon meydanına 

yığılmıĢ əhali oturaq aksiyaları davam etdirir. Rayon Kommunist 

Partiyasının Birinci katibi Xeyrulla Əliyev mitinq iĢtirakçılarına qarĢı qəti 

tədbir görmək üçün dekabrın 27-də rayona avtomat, tapança və dəyənəklərlə 

silahlanmıĢ yüzlərlə milis iĢçisi gətirtdi. Rayonda sabitliyi bərpa etmək adı 

altında “əməliyyat planı” hazırlandı. Dekabrın 28-dən 29-na keçən gecə 

əməliyyat baĢlandı. Mitinqlər dağıdıldı və ələ keçənlər tutuldu. Sonra 

qabaqcadan hazırlanmıĢ siyahı üzrə milis maĢınlarında avtomatlarla 

silahlanmıĢ dəstələr gecə saat 2-3 radələrində evlərə soxularaq prokuror 

sanksiyası olmadan adamları tutub DĠN-in Cəlilabad rayon üzrə Milis 

Ģöbəsinə apardılar. Əməliyyat gecə saat 5-də baĢa çatdı. Sonra 

səsgücləndiricilər vasitəsilə rayon əhalisinə piketlərin dağıdıldığı və mitinq 

fəallarının tutulduğu elan edildi [6;8]. Səhər saatlarında rayon əhalisi DĠN-in 

Cəlilabad rayon Milis Ģöbəsinin qabağına toplaĢaraq tutulanların azad 

olunmasını tələb etdilər. Etirazçıların geri çəkilmədiyini görən milis iĢçiləri 

onların üzərinə silah çəkdi. Bundan hiddətlənən rayon əhalisi milis iĢçilərini 

və Ģöbə daĢa basaraq onların üzərinə hücum etdi. Rayon əhalisinin qəzəbin-

dən qorxuya düĢən milis iĢçiləri silahı yerə ataraq geri çəkilmək məcburiy-

yətində qaldılar. Əhali Milis bölməsinin binasına daxil olaraq axĢam saxla-

nılan Ģəxsləri azad etdi. Cəlilabadlıların göstərdiyi bu mübariz hərəkət bu-

nunla bitmədi. Onlar rayonun Kommunist partiyasının binasına girərək I 

katib X.Əliyevi Cəlilabaddan qovdular. Öz içlərindən seçdikləri məsul Ģəxs-

lərə rayon rəhbərliyini etibar etdilər. Bununla da, Cəlilabadda xalq hakimiy-

yətə gəldi. Bu hadisə o dövr üçün böyük bir hadisə idi. Türkiyənin məĢhur 

qəzetlərindən olan “Cumhuriyyət” qəzeti baĢ vermiĢ bu hadisə haqqında 1 

yanvar 1990-cı il nəĢrində “Xalq Kommunist Partiyası binasını iĢğal etdi” 

baĢlığı altında məlumat vermiĢdi [3]. Cəlilabadda baĢ verənlər itkisiz ötüĢ-

məmiĢdi. Milis iĢçilərinin açdığı atəĢ nəticəsində rayon sakini Miryusif 

Əbilov güllə yarası almıĢ, sonra isə xəstəxanada vəfat etmiĢdi [4, s.24]. 

Ümumilikdə götürdükdə Cəlilabaddakı hadisələr Azərbaycanda baĢ verən 

qanlı tarixi günlərin məhz ilki oldu. 

Sərhədlərin açılması. Cəlilabadda baĢ verən hadisələrlə eyni tarixlər-

də - 1989-cu ilin dekabrın 31-də Naxçıvanda Ġranla sərhəd olan 137 km-lik 

bir ərazidə SSRĠ-Ġran Ġslam Respublikası sərhəd telləri qırılmıĢdı. Hər iki 

tərəfdən sahildə toplaĢmıĢ adamlar Araz çayını keçib görüĢmüĢdülər. 1990-
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cı il yanvarın 7-də SSRĠ-Türkiyə Respublikası sərhəddində də həyəcanlar 

baĢlamıĢdı [1, s. 208] . Bununla yanaĢı, 1990-ci il yanvarın ilk günlərindən 

həm Ermənistanla sərhəd rayonlarda, həm də Bakı, Gəncə, Bərdə, Cəlilabad 

və digər rayonlarda gərginlik artırdı [9]. Respublika əhalisi SSRĠ və 

respublika rəhbərliyinin Ermənistanın Azərbaycana qarĢı siyasətindən narazı 

olduğunu açıq bildirirdi. Və buna qarĢı tədbir görmək məqsədilə 1990-cı il 

yanvarın 15-də SSRĠ Ali Soveti Rəyasət Heyəti “Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətində və bəzi baĢqa rayonlarda fövqəladə vəziyyət elan edilməsi 

haqqında” fərman verdi. Bu fərmana əsasən DQMV-nin, Azərbaycan SSR-

in ona bitiĢik rayonlarının, Ermənistan SSR Gorus rayonunun ərazisində, 

habelə Azərbaycan SSR ərazisində SSRĠ-nin dövlət sərhədi boyunca 

sərhədyanı zonada fövqəladə vəziyyət elan edildi [10]. 

15 yanvar 1990-cı il qərarı xalqın etirazına səbəb oldu və bu etiraz 

Cəlilabadda SSRĠ-Ġran Ġslam Respublikası sərhəd dirəklərinin sökməsi ilə 

nəticələndi. 

“Müvəqqəti Xalq Hakimiyyəti” dövründə - yanvarın 18-də rayon 

əhalisi Dələli, Ləkin, Əsədli, Burovar kəndləri istiqamətində SSRĠ-Ġran 

Ġslam Respublikası sərhədinin 50 km-lik ərazisində sərhəd tellərini qırdı [6]. 

Bu hadisə Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə həkk olunmalı bir hadisə idi. 

Naxçıvan və Cəlilabad ərazilərində SSRĠ-Ġran Ġslam Respublikası sərhəd 

dirəklərinin dağıdılması nəticəsində Azərbaycan xalqı sərhədin digər tərə-

findəki qardaĢları ilə qovuĢmuĢ, həmrəylik nümayiĢ etdirmiĢdilər. Bu hadi-

sələrin canlı Ģahidi olmuĢ Ġmanqulu ġəkərəliyev deyir ki, “Mən ömrümdə 

insanların gözündə belə bir sevinc görməmiĢdim. Heç o hadisədən sonra da 

görmədim. Sərhədin digər tərəfindəki qardaĢlarımızla görüĢəndə sevincdən 

gözlərimiz yaĢarmıĢdı. Sərhədləri qırıb Cənubi Azərbaycandakı qardaĢları-

mızla görüĢəndən sonra, onlar da bizə qoĢularaq maĢınlara minib rayon 

meydanına gəldilər. Onlar da tribunada Cəlilabad əhalisinin qarĢısında çıxıĢ-

lar etdilər. Cənublu qardaĢlar arasında Ġsmayıl Məhəbbəti adlı Ģəxs Ģair 

Məhəmmədhüseyn ġəhriyarın məĢhur Ģeirindən bu bəndi oxudu. 

 

Övladların nə vaxtadək tərki-vətən olacaqdır? 

Əl-ələ ver, üsyan elə, oyan, oyan, Azərbaycan! 

Bəsdir fəraq odlarından kül ələndi baĢımıza, 

Dur ayağa! Ya azad ol, ya tamam yan, Azərbaycan! " [6] 

 

Yanvarın 21-də isə Ģəhərin “Əli meydanı”nda Bakıda “20 Yanvar” 

hadisələri zamanı azadlıq uğrunda həlak olmuĢ Ģəhidlərin xatirəsini yad 

etmək məqsədilə matəm mitinqi keçirildi. Matəm mitinqində cənubdan 

gəlmiĢ qardaĢlarımız da iĢtirak edirdilər [4, s.50].  
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Tahir Babayev SSRĠ-Ġran Ġslam Respublikası sərhədinin Cəlilabad his-

səsindəki 50 km-lik sərhəd tellərinin qırılması ilə əlaqədar yazdığı “Açılan 

yolların Ģərqisi” adlı məqaləsində qeyd edir ki, “illərlə gözdağı olan tikanlı 

məftillər və sərhəd dirəkləri insan selinin ayaqları altında qalır. 162 illik 

ayrılıq tilsimi qırılır. Bu hadisələrdən sonra xalqımız mərkəz qarĢısında 

tələblər irəli sürür. 

1. Qanı bir, dili bir olan iki qardaĢ arasındakı tikanlı məftillər ləğv edilsin. 

2. Zorla yadlaĢdırılan vahid milli psixologiyanın doğmalaĢdırılması üçün 

Güney Azərbaycan ilə Quzey Azərbaycan arasında iqtisadi, siyasi, mədəni 

əlaqələr yaradılsın. 

3. Ġki qardaĢ arasında gediĢ-gəliĢ qanun çərçivəsində həll edilsin.  

4. Süni Ģəkildə yaradılmıĢ “Dağlıq Qarabağ problemi” yox, Qarabağ məsə-

ləsi birdəfəlik həll edilsin və respublikanın suverenliyinə qara səhifələr yaz-

mağa səy göstərən “xaç barmaqlar” kökündən kəsilsin” [4, s.52].  

Hadisələrin belə cərəyan etdiyi bir vaxtda sovet hakimiyyəti Cəlilabaddakı 

“qiyamı” yatırtmaq üçün tədbirlər görməyə baĢladı. Yanvarın 30-da rayona 

hərbçilər daxil oldular. Sərhəd və meydan hərəkatlarında fəal iĢtirak edənləri 

həbs etdilər. “Müvəqqəti Xalq Hakimiyyəti”nin fəaliyyətinə son qoydular.  

1990-cı il yanvarın 30-dan rəsmi fəaliyyətə baĢlayan Cəlilabad rayon 

hərbi komendantı V.Orlov tələb etdi ki, “Ġran Ġslam Respublikası vətəndaĢ-

ları 2 fevral saat 22:00-dək SSRĠ ərazisini tərk etməlidir. Əks təqdirdə onlar 

və onları evində saxlayan vətəndaĢlar barəsində beynəlxalq hüquq 

qaydalarına uyğun olaraq tədbir görüləcəkdir” [4, s.71]. 

Zaqafqaziya sərhəd hərbi dairəsinin komendantlığı Azərbaycan SSR 

sərhədyanı rayonlarının əhalisinə müraciət edərək bildirirdi: “Dövlət 

sərhədinin kütləvi surətdə pozulması ona gətirib çıxarmıĢdır ki, Azərbaycan 

SSR-də çoxlu Ġran vətəndaĢı vardır. Onların geri qaytarılması üçün iki 

buraxılıĢ məntəqəsi yaradılmıĢdır. Yerli əhalinin arzularını nəzərə alaraq 

daimi keçid postları açmaq üçün SSRĠ və Ġran Ġslam Respublikası arasında 

yüksək səviyyədə danıĢıqlar olmuĢdur” [2]. 

Nəticə. 1989-cu ilin dekabr və 1990-cı ilin yanvar aylarında Cəlilabad-

da baĢ verən hadisələr mahiyyət etibarilə ümumrespublika milli azadlıq 

hərəkatının tərkib hissəsi olduğundan Azərbaycan xalq hərəkatına qarĢı 

tətbiq edilən repressiya və 20 Yanvar faciəsi yaranmıĢ vəziyyətə təsirsiz 

ötüĢmədi. “Müvəqqəti Xalq Hakimiyyəti”nin fəaliyyəti dayandırıldı və 

Cəlilabad hadisələrinin fəal iĢtirakçıları həbs edildi. Bütün bunlara baxma-

yaraq, Cəlilabadda sovet hakimiyyətinin mövcud olduğu 70 illik bir dövrdə 

tarixdə ilk dəfə olaraq Kommunist Partiyasının hakimiyyətinə son verilmiĢdi 

və hakimiyyət xalqın nəzarətinə keçmiĢdi. Rayonda 31 dekabr 1989-cu ildən 

31 yanvar 1990-cı ilə kimi “Müvəqqəti Xalq Hakimiyyəti” fəaliyyət 
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göstərmiĢdi. Həmin müddətdə rayonda heç bir oğurluq və digər cinayət 

hadisələri olmamıĢdı.  

Yanvar ayında istər Naxçıvanda, istərsə də Cəlilabadda baĢ verən 

sərhəd hadisələri respublikanın paytaxtındakı siyasi gərginliklə bağlı idi. Bu 

hadisələr yaxın dövrdə baĢ verdiyi üçün bu gün də rayon sakinlərinin 

yaddaĢında qalmaqdadır. BaĢ verən hadisələr bir daha təsdiq etdi ki, tarixin 

müxtəlif dövrlərində Azərbaycan xalqı ümumi düĢmənə qarĢı birləĢib, 

həmrəylik nümayiĢ etdirə bilir. Məhz bu səbəbdən 1989-cu ildə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası və Cəlilabad rayonunda baĢlamıĢ hərəkat milli birlik 

və həmrəylik tarixində mühüm mərhələ oldu.  
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Azərbaycan xalqının yaranması və etnogenezis məsələsi müasir tarix elminin 

əsas tədqiqat obyektidir. Azərbaycan tarixi kitablarında bu məsələyə olan münasibət 

və onun araşdırılması yazıldığı dövrdən asılı olaraq fərqli olmuşdur. Ümumən 

“Azərbaycan tarixi” adlı kitablar XX əsrin 20-ci illərindən yazılmağa başlanmışdır. 

Sovet imperiyası dövründə yazılmış bu kitablarda Azərbaycan xalqının yaranması və 

etnogenezis məsələsi haqqında qəsdən məlumat verilməmişdir. Müstəqillik dövründə 

nəşr olunan eyniadlı kitabların bir çoxunda isə bu məsələ öz əksini tapmışdır. 

Açar sözlər: Azərbaycan tarixi, Azərbaycan xalqı, etnogenezis. 

 

The books on history of Azerbaijan and issue of formation and etnogenesis of 

Azerbaijanis 

The issue of the formation and ethnogenesis of Azerbaijanis are the main 

subjects of modern historical researches. Books on the history of Azerbaijan contain 

distinguished attitude and way of study depending on the period of publication. 

Generally, books, with the title “History of Azerbaijan” were written starting 1920s. 

During the Soviet Empire concerning books purposely didn’t contain the issue 

formation and ethnogenesis of Azerbaijanis. This problem is reflected in some books, 

published after independence. 

Key words: History of Azerbaijan, Azerbaijani people, Ethnogenesis. 

 

Azərbaycan tarixĢünaslığının əsası Abbasqulu ağa Bakıxanovun 1841-ci 

ildə yazdığı “Gülüstani-Ġrəm” əsərilə qoyulmuĢdur. Əsər fars dilində yazılaraq 

əsas etibarilə, müqəddimə, beĢ fəsil və nəticədən ibarətdir. Burada Azərbay-

can xalqının, xüsusilə ġirvan və Dağıstanda yaĢayan tayfa və xalqların tarixi 

qədim dövrlərdən baĢlayaraq 1813-cü il Gülüstan müqaviləsinə qədər təsvir 

olunmuĢdur. A.Bakıxanov Azərbaycan tarixinə aid olan materialları toplamıĢ, 

onları müəyyən bir sistemə salmıĢ və təsviri yolla bu əsərdə yazmıĢdır. 

“Gülüstani-Ġrəm” əsərinə qədər Azərbaycan tarixinə aid yazılmıĢ ümumi tarix 

əsərinə təsadüf edilmir. Əsər bu sahədə ilkdir. Azərbaycan tarixinin ümumi 

tarixĢünaslığın əvəzedilməzi olsa da, “Azərbaycan tarixi” adlı və daha 

uzunmüddətli dövrü əhatə edən kitabların yazılması XX əsrin 20-ci illərindən 

baĢlanmıĢdır. Ġlk belə əsər 1921-ci ildə Məhəmməd Həsən Vəliyev (Baharlı) 

tərəfindən yazılmıĢdır. Onun bu kitabı rus dilində Bakıda nəĢr olunmuĢdur. 
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Kitab “Azərbaycan tarixi” adlansa da içərisindəki yazılar Azərbaycanın 

iqtisadi coğrafiyasına daha cox uyğundur. Burada etnogenezis və Azərbaycan 

xalqının yaranması adlı xüsusi paraqraf olmasa da Etnoqrafik oçerk baĢlıqlı 

yazıda qədim Azərbaycan ərazisində yaĢamıĢ, daha sonradan buraya gəlmiĢ 

tayfaların adları çəkilir və haqqında məlumat verilir. Mütləq Ģəkildə qeyd 

etmək lazımdır ki, bu kitab yazılan dövrdə Sovet imperiyasının müstəmlə-

kəçilik siyasətinə əsasən Sovet adamının yaradılması qarĢıya məqsəd qoyul-

muĢ və Azərbaycan xalqının öz soykökünü tanımamasına çalıĢılmıĢdır. 

Müəllif Azərbaycan ərazisində ibtidai insan məskunlaĢması haqqında heç bir 

məlumatın olmadığını, ilk dəfə burada insan yaĢayıĢı haqqında müəyyən 

məlumatları müqəddəs kitab və rəvayətlərdə verildiyini bildirir. Ġstinad etmək 

lazım olan tarixi məlumatlar kimi isə b.e 1200-ci ilə aid olan Assuriya mixi 

yazıları göstərilir. Burada Azərbaycan ərazisində 3 ölkə-Ġllipi, Xarxar və 

Xəzər ölkələri sakinləri və tayfa tərkibi haqqında bir söz demədən göstəril-

miĢdir [7,s.20]. Kitabda yəhudilərin Azərbaycan ərazisinə gəliĢinə geniĢ yer 

ayrıldığı halda Azərbaycan xalqının formalaĢmasının baĢlanğıcına səbəb olan 

ərəblərin gəliĢi, Ġslamın yayılmasının xalqımız üçün əhəmiyyəti, eyni 

zamanda XI əsrdə buraya axın etmiĢ Səlcuqlar haqda məlumat demək olar ki, 

yoxdur. Ərəblərin gəliĢi ilə vahid dinin yaranması, Azərbaycan türklərinin 

eyni dindən olan soydaĢları ilə qarıĢması məsələsi deyil, ərəblərin hakimiyyəti 

dövründə baĢ verən üsyanları yatıra bilmədiyi təqdirdə türklərin çağırıldığını, 

bununla əlaqədar kəngərlilər, cavanĢirlər, xalaclar, səlcuqlar, monqol xalqla-

rından isə monqol və cığatayların gəldiyi göstərilir [7,s.38]. Ümumən, qeyd 

etməliyik ki, din məsələsi kitabda və Azərbaycan xalqının etnogenezisində 

oynadığı rol düzgün dəyərləndirilməmiĢdir. Azərbaycan ərazisində yaĢayan 

ermənilər yerli və gəlmə kimi bölünmüĢdür [7,s.27]. Diofizitliyi qəbul etmiĢ 

albanlar yerli ermənilər kimi göstərilmiĢdir. Çox güman ki, bütün bunlar 

həmin dövr üçün Azərbaycan tarixinin dərindən araĢdırılmaması, Məhəmməd 

Həsən Vəliyevin ixtisasca tarixçi olmayıb hadisələri düzgün qiymətləndir-

məməsi və kitabın SSRĠ dövründə yazılması ilə əlaqədar Azərbaycan xalqının 

formalaĢması məsələsinə toxunula bilinməmiĢdir. 

1920-ci illərdə ümumi Azərbaycan tarixi yazılması sahəsində bir neçə 

cəhd olmuĢdur. Bunlardan biri də elmi-publisistik və tarixi kitab olan 

Cahangir Zeynaloğlunun 1924-cü ildə iĢıq üzü görən Müxtəsər Azərbaycan 

tarixi kitabıdır. Zeynaloğlunun Azərbaycan istiqlaliyyəti tarixini baĢlıca 

prinsip kimi götürdüyü bu əsərdə Azərbaycanın ta qədim dövrdə baĢlamıĢ 

1920-ci ilə qədər olan tarixi əks olunmuĢdur. Baharlının kitabı ilə eyni 

dövrdə yazılmıĢ bu kitabda Azərbaycan adının yaranması, türklərin 

Azərbaycanda məskunlaĢması, azəri türkləri kimi baĢlıqların açıqca veril-

məsi, Azərbaycan xalqının formalaĢması, etnogenezisi məsələsi ilə bağlı 
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məlumatların verilməsi çox güman ki, kitabın Ġstanbulda nəĢr olunması ilə 

əlaqədardır. Azərbaycan adının bir versiyaya əsasən Həzrəti Nuhun 

adlarından biri olan Azərbazın adına uyğun olaraq yaranması, digər 

versiyaya əsasən və Tarixi-Təbəridə qeyd olunmuĢdur ki, pəhləvi lisasında 

atəĢə “azər“ deyilirdi və atəĢin ən böyüyü burada olduğundan əcəmlər bura 

Azərbaycan demiĢdilər [8,s.8-9]. Kitabda qədim zamanlarda buradan mi-

diyalıların yaĢadığını, onların türk olduğu qeyd olunmuĢdur. Azərbaycan 

xalqının Azərbaycan türklərindən ibarət olduğunu, Azərbaycan türklərinin 

isə buraya müxtəlif dövrlərdə gəlmiĢ türklərin nəsilləri olduğunu və onların 

çoxluğu hesabına azlıq təĢkil edən tat, talıĢ, ləzgi sonradan gəlmiĢ kürd və 

ərəbləri assimilə etdiyi qeyd olunmuĢdur [8,s.12]. Burada da Məhəmməd 

Həsən Vəliyevdə olduğu kimi, ərəb iĢğalı və səlcuqların Azərbaycan iĢğalı-

nın nəticələri dəyərləndirilməmiĢdir. 50-60-cı illərdə bizim elmimizdə Azər-

baycanın ən qədim əhalisinin kutilərin, lullubilərin, hurrilərin və b. Tayfala-

rının etrogenezisi ilə bağlı problemlərə canlı maraq göstərilmiĢ, madalıların 

etnik mənĢəyi, Albaniyanın etnik mənzərəsi tədqiq olunmuĢdur. Bu iĢdə 

1964-cü ildə Elmlər Akademiyasının Tarix Ġnstitutunda fəaliyyətə baĢlamıĢ 

Azərbaycan xalqının formalaĢması və mənĢəyi üzrə keçirilən seminar mü-

hüm rol oynamıĢdır. 1958-1961-1964-cü illərdə nəĢr olunan 3 cildli elmi 

əsər olan Azərbaycan tarixi kitabının I cildində əvvəlki kitablardan fərqli 

olaraq kuti və lullubilər haqqında məlumat verilmiĢdir. Əvvəlki dövrdə nəĢr 

olunan kitablardan həcmcə çox olan bu kitabda Azərbaycan ərazisində 

yaranmıĢ dövlətlər, ərəb iĢğalları, səlcuqlar haqqında daha geniĢ məlumat 

verilmiĢdir. Xilafətin tərkibinə qatıldıqdan sonra Azərbaycan ərazisində 

vahid dinin, dilin, mədəniyyətin yaranması məsələsi qeyd olunmuĢdur. 

Səlcuq iĢğalını isə buraya türklərin kütləvi axını ilə nəticələnməsini, həm-

çinin səlcuqilərin Azərbaycanın böyük bir hissəsini iĢğal etməsini xalqın 

dinində bəzi dəyiĢikliklərə səbəb olduğu göstərilmiĢdir [2,s.157]. Səlcuqlara 

qarĢı aparılan mübarizənin Azərbaycanda köhnə dövlətlərin güclənməsi və 

yeni dövlətlərin meydana çıxması ilə nəticələndirilmiĢdir. Burada Azərbay-

can xalqının yaranması və etnogenezis məsələsi iĢıqlandırılmamıĢdır. 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan tarixi üzrə dərsliklərin 

yenidən yazılması davam etdirildi. 1993-cü ildə nəĢr olunan müəllifi Ġqrar 

Əliyevin Azərbaycan tarixi kitabında Azərbaycan xalqının yaranması və 

etnogenezisə aid ayrıca paraqraf olmasa da (baxmayaraq ki, o etnogenezis 

məsələlərinə dair konsepsiyanın müəllifi idi) Azərbaycan qədim dövrdə adlı 

bölmədə eyniadlı mətndə ərazimizdə mövcud olmuĢ tayfa ittifaqlarının, 

tayfaların adları çəkilib onlar haqda məlumat verilmiĢdi. Kuti, lullubi, huri, 

kaĢĢu, kassit etnosunun yaĢadığı ərazi, dilləri, onların xalqımızın etnoge-

nezisində oynadığı rol qeyd olunmuĢdur. Həmçinin müəllif qeyd etmiĢdir ki, 
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antropoloji baxımdan azərbaycanlıların müxtəlifliyi çox əsrlik etnik proses-

lərin inikasıdır [5, s.38]. 

Tunc dövründə Azərbaycan vilayətlərində məskunlaĢmıĢ tayfaların və 

tayfa birliklərinin əksəriyyəti əvvəllərdə burada mövcud olmuĢ həmin antro-

poloji elementdən törəmiĢdir. Kitabda həmin tiplərdən birinin (“Qafqazion” 

adlanan tip) olduğunu və əsasən Mərkəzi Qafqazda mövcud olduğu göstə-

rilərək bildirilir ki, bu tip Qafqazda yerlidir və o hələ son paleolit dövründə 

BaĢ Qafqaz sıra dağlarında məskunlaĢmıĢ etnik qruplardan törəmiĢdir. Qafqaz 

Albaniyası əhalisini arasında bu tip geniĢ yayılmıĢdı. Azərbaycanlıların 

etnogenezisində iĢtirak etmiĢ ikinci antropoloji tipi isə “Aralıq dənizi tipi”kimi 

qeyd olunmuĢdur. Eyni zamanda Ġqrar Əliyevin müəllifliyi ilə yazılan bu 

kitabda ərəblər Azərbaycanı iĢğal edənə kimi Azərbaycanın qədimdən türklər 

ölkəsi olması, lakin, əsasən həm Ģimalın, həm də cənubun aran yerlərində 

məskunlaĢmıĢ xəzərlər, qıpcaqlar, sabirlər və baĢqa türkdilli əhali ilə yanaĢı 

burada Qafqazdilli albanlar, udinlər, xınalıqlar, ləzgilər, irandilli talıĢlar, tatlar 

və kürdlərin yaĢadığı bildirilir. Ərəb köçürmələri türk komponentinin üstünlü-

yünü müəyyən dərəcədə zəifləsə də, sonradan ərəblərin türklər tərəfindən 

assimilə olunduğu qeyd olunmuĢdur [5, s.135]. Xüsusi vurğulanmasa da 

azərbaycanlıların ümumi müsəlman məfhumu ilə birləĢdiyi ifadəsi vardır. 

1993-cü ildə müəllifi Mahmud Ġsmayıl olan daha bir Azərbaycan tarixi 

adlı kitab nəĢr olundu. Əvvəlki eyni adlı kitablardan fərqli olaraq müəllif 

Azərbaycan xalqının soykökünün və təĢəkkül tapmasının öyrənilməsini tarix 

elmimizin qarĢısında duran ən mühüm problemlərdən biri hesab edərək, 

məsələni elmi, tərbiyəvi, həmçinin siyası əhəmiyyəti nəzərə alaraq I bölmə III 

fəsil paraqraf 5-i Azərbaycan xalqının təĢəkkülü adlandırmıĢdır. Bu baĢlıqlı 

mətində Azərbaycan xalqının formalaĢması ilə əlaqədar konsepsiyalar, 

tədqiqatçıların fikirləri, burada yaĢamıĢ etnosların dil məsələsi, onların 

adlarını əks etdirən hidronim, toponimlərin araĢdırılması öz əksini tapmıĢdır. 

Ġran tarixçilərinin XI əsrə qədər Azərbaycan və Azərbaycan xalqının olmayıb, 

daha sonra Səlcuqlar tərəfindən əhalinin türkləĢməsi konsepsiyası məsələsinə 

səhv olduğunu sübut etmiĢdir [6, s.74-75]. Və qeyd etmiĢdir ki, Səlcuqlar bura 

gəldikləri zaman qohum dil mühiti ilə rastlaĢdılar və sayca az, mədəni inkiĢaf-

ca yerlilərdən qat-qat aĢağı səviyyədə olduqları üçün yerli əhalinin tərkibində 

assimilə olunub, etnik proseslərin gediĢində iĢtirak etmiĢdilər. 

Daha sonrakı dövrdə yazılan Azərbaycan tarixi adlı kitabın müəllifi 

Süleyman Əliyarlıdır və burada ən qədim dövrlərdən 1870-ci ilə kimi Azər-

baycan tarixində baĢ verən hadisələr göstərilmiĢdir. Kitabın VII bölməsi 

etnogenezis adlandırılaraq yaranıĢ problemi, yaranıĢı alt qatları adı altında 

bu məsələ araĢdırılmıĢdır. Əliyarlı bildirmiĢdir ki, indiyədək bu məsələyə 

səthi baxılmasının, səhv konsepsiyalarının doğru kimi çatdırılmasının səbəbi 
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Sovet imperiyasının müstəmləkəçilik siyasəti ilə bağlıdır. Və bu dövrdə 

Azərbaycan türklərinin kökünü sadəcə dəri rənginə əsasən müəyyən edib, 

Hind-Əfqan kökü ilə əlaqələndirən Y.P.Alekseyevin və Ə.S.Sumbatzadənin 

fikirlərinin tamamilə yanlıĢ olduğu qeyd olunmuĢdur. Müəllif qeyd etmiĢdir 

ki, [4, s.157] Azərbaycanda yaĢayanların “al üzlü, bəyaz dərili” olması haq-

qında Yaqut-Əl-Həməri yazısının ilkin qaynağı iranlılar ilə deyil, birbaĢa 

türklər ilə bağlıdır. 

1997-ci il sentyabrın 24-də Elmlər Akademiyasının Rəyasət heyəti 

geniĢ ictimaiyətin tarixi biliklərə yiyələnməsi üçün çoxcildli “Azərbaycan 

tarixi”nin hazırlanıb nəĢr edilməsi qərarına gəlmiĢdir. VII cilddən ibarət 

olan bu nəĢrin I cildindən Azərbaycan tarixinin ən qədim zamanlardan 

baĢlayaraq eramızın III əsrinin I rübü ilə baĢa çatan böyük bir dövrü əksini 

tapmıĢdır. I cildin VII fəslində etnogenezis məsələsi tam sistemli Ģəkildə 

verilməsə də burada e.ə II minilliyin sonu I minilliyin baĢlanğıcında 

Azərbaycan ərazisində əhalinin tərkibi haqqında məlumat verilmiĢdir. 

Həmçinin II cild VII fəsil p.3-də Azərbaycanda dini proseslər və onların 

yerli əhali üçün nəticələrindən danıĢılmıĢdır. Baxmayaraq bu çoxcilddi kitab 

müstəqillik dövründə nəĢr edilib burada da Azərbaycan xalqının 

formalaĢması və etnogenezis məsələsi iĢıqlandırılmamıĢdır. 

Azərbaycan tarixi adlı ən son kitab BDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrası 

əməkdaĢları tərəfindən yazılmıĢ kitabdır. Dərslikdə tariximizin ən qədim 

çağlarından XXI əsrin ilk onilliklərinə qədərki dövrünün ən mühüm problemləri 

fəsildə cəmlənmiĢdir. E.ə III-II minilliklərdə Azərbaycanın cənubunda və Ģima-

lında olan ilkin tayfa birlikləri haqqında məlumat verilmiĢdir. II fəsil paraqraf 7-

də Azərbaycan xalqının yaranması baĢlığı altında Türklər Cənubi Qafqazın ən 

qədim sakinləridir, Xalqımızın yaranıĢında iĢtirak etmiĢ türk boyları, Xalqımızın 

etno-tarixi yaddaĢı, Azərbaycan türk dili kimi yarımbaĢlıqlar verilmiĢdir. 

Arxeologiya, antropologiya və digər elm sahələrində çalıĢan alimlərin araĢdır-

malarına istinad edərək Azərbaycan türklərinin Cənubi Qafqazın ən qədim və 

köklü əhalisi olmasının təsdiq olunması bildirilir [1, s.51]. 
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Məqalədə dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanmasında dövlət xadimi Heydər 

Əliyevin rolundan bəhs olunub. Bu istiqamətdə görülən işlər Azərbaycan tarixi 

məsələlərinin tərkib hissəsi kimi təhlil edilib. Avropaya inteqrasiya etməklə yanaşı 

milli-mənəvi dəyərləri qorumağın vacibliyini vurğulayan Heydər Əliyevin fəaliyyə-

tində məhz Azərbaycan tarixi məsələlərinin əsas yer tutması məqalədə izah olunub. 

Açar sözlər: Azərbaycan tarixi məsələləri, daxili siyasi sabitlik, tarix 

konsepsiyası, milli ideologiya, diaspora 

 

The organization of the World Azerbaijanis as part of the historical problems of 

Azerbaijan of Heydar Aliyev 

The article dedicated to the role of national leader Heydar Aliyev in the 

organization of the World Azerbaijanis. The works done in this direction have been 

analyzed as part of the historical issues. In addition to the national and spiritual values 

of European integration, stressing the importance of protecting the activity of Heydar 

Aliyev, the Azerbaijani historical issues explained in the article was the main place. 

Key words: History of Azerbaijan, internal political stability, the concept of 

history, national ideology, the diaspora 

 

1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında Konsti-

tusiya Aktı qəbul olundu. XX əsrin 80-ci illərinin sonundan baĢlayan milli 

hərəkat öz əməli nəticəsini verdi. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdi, 

yenidən müstəqil oldu. Lakin qonĢu Ermənistanın və Dağlıq Qarabağın 

ermənilərinin separatçı, terrorçu əməlləri respublikanın müstəqilliyini və 

ərazi bütövlüyünü təhlükə altında saxlayırdı. Eyni zamanda respublika 

daxilində gedən hakimiyyət uğrunda mübarizə də müstəqil dövlət quruculu-

ğunu ləngidir, mövcud olan ağır siyasi-ictimai vəziyyəti cilovlamağa mane 

olurdu. Belə bir dövrdə yeni ideologiyanın formalaĢması prosesi gedirdi. 

Ġctimaiyyət arasında dövlətçilik tarixinə, milli tarixə maraq artmıĢdı. Türk-

çülük, demokratiya, milli-mənəvi dəyərlər, suverenlik və bu kimi məfku-

rələrin müstəqillik prinsipləri milli ideologiyanın əsasına çevrilirdi. Ġctimai-

siyasi elmlər, eləcə də tarix elmi yenidən aktuallaĢmıĢdı. 

Ölkə mətbuatında tarixi keçmiĢimizi, dövlətçilik tariximizi əks etdirən 
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məqalələr çıxmağa baĢladı. Milli tarixə yeni yanaĢma çap olunan kitablarda 

və məqalələrdə emosional Ģəkildə üzə çıxırdı. Bəzən ideallaĢdırma və 

ĢiĢirtmələrə yol verilən, elmi yanaĢmadan uzaq publisistik yazılar meydana 

çıxırdı. Bu təbii hal hesab olunmalıdır. Çünki belə xarakterli yazılar 70 il öz 

tarixindən, milli-mənəvi dəyərlərindən uzaq qalmıĢ xalqı oyatmaq, onu öz 

soy-kökünə yenidən bağlamaq istəyindən yaranırdı.  

XX əsrdə iki dəfə müstəqillik əldə etmiĢ Azərbaycanın tarixində 

ictimai-siyasi hadisələr təkrarlanırdı. Bir tərəfdən dövlət quruculuğu 

məsələləri, digər tərəfdən qonĢu Ermənistanın ərazi iddiaları olduğu halda, 

daxildə də qarĢıdurmaların baĢ verməsi Azərbaycanı parçalanma və süqut 

təhlükəsi qarĢısında qoymuĢdur. 

XX əsrin birinci rübündə müsəlman ġərqində ilk demokratik respub-

lika yaratmıĢ Azərbaycan xalqının üçrəngli bayrağının yenidən dalğalanması 

ilk dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikasında baĢ verdi. Heydər Əliyev Nax-

çıvan Ali Sovetinin sədri seçildiyi gündən Azərbaycan tarixi məsələlərini 

həyata keçirməyə baĢladı. 

1990-cı il noyabrın 17-də Heydər Əliyevin sədrliyi ilə 12-ci çağırıĢ 

Naxçıvan MR Ali Sovetinin 1-ci Sessiyası öz iĢinə baĢlamıĢdır. Naxçıvan 

MSSR Ali Sovetinin Birinci Sessiyası Heydər Əliyevin sədrliyi ilə "Naxçıvan 

MSSR-in adının dəyiĢdirilməsi haqqında", "Naxçıvan MSSR Ali Dövlət 

hakimiyyəti orqanı haqqında", "Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət 

rəmzləri haqqında" qərarlar qəbul etmiĢdir [8]. Məhz həmin gündən dövlət 

rəmzi olaraq ilk dəfə Naxçıvanda Azərbaycanın üçrəngli bayrağı qəbul edildi.  

Növbəti tarixi əhəmiyyətli məsələ tarixi günlərin və bayramların qeyd 

olunması məsələsi idi. 1991-ci il dekabrın 16-da Naxçıvan Muxtar Respub-

likası Ali Məclisi 31 dekabr Dünya Azərbaycan Türklərinin Həmrəylik və 

Birlik Günü haqqında tarixi qərarını verir [8].  

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Daxili ictimai-siyasi 

proseslərin ağırlığı, Azərbaycan-Ermənistan müharibəsinin Ģiddətlənməsi ilə 

ölkə xaos içində idi. Xalqın təkidi ilə ikinci dəfə respublikaya rəhbərlik edən 

Heydər Əliyev dövlət quruculuğu məsələlərini həyata keçirməyə baĢladı. 

Ermənistanla gedən müharibəyə dünya ictimaiyyətinin diqqətini cəlb etmək 

və müvəqqəti atəĢkəsə nail olmaq təxirəsalınmaz tədbirlərlə həyata keçirildi. 

Daxili siyasi sabitlik əldə edildikdən sonra respublikanın elmi-ictimai 

həyatında canlanma baĢ verdi. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının 

ziyalıları, elmi cəmiyyəti Heydər Əliyev tərəfindən ümumi mənafe üçün 

səfərbər edildi. Ġctimai-siyasi elmlər içərisində tarix elminin vacibliyi Ulu 

öndər tərəfindən xüsusilə diqqətə alındı. XX əsrin 70-ci illərində əsası 

qoyulmuĢ milli Ģüurun formalaĢdırılması, gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi, 
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milli-mənəvi dəyərlərin təbliği 90-cı illərdə daha da geniĢləndirildi. 

Hakimiyyətə qayıdıĢ böyük siyasi xadimi təkcə siyasi məsələlərin həlli 

qarĢısında deyil, eləcə də elmi-ictimai problemlərin həlli qarĢısında 

qoymuĢdu. Dövlət quruculuğunun ağır illərində ölkənin qabaqcıl elm 

xadimləri ilə, alimləri ilə, gəncləri ilə görüĢmək, onları ictimai-elmi tədbirlərə 

cəlb etmək təxirəsalınmaz iĢ olaraq həyata keçirildi. Elmlər Akademiyasında 

ziyalılarla (21 sentyabr 1993), respublikanın Ali Sovetində gənclərin 

nümayəndələri ilə (22 sentyabr 1993), Elmlər Akademiyası rəhbərliyi, həqiqi 

və müxbir üzvləri, institut direktorları və aparıcı alimləri ilə (31 yanvar 1997) 

keçirilən görüĢlər məhz bu qəbildən olan tədbirlərdəndir.  

Məhz 90-cı illərdə təhsil sahəsində dünya təhsil sisteminə inteqrasiyanı 

hədəf alan yeni islahatlara baĢlanıldı. Bakı Dövlət Universitetinin Tarix 

fakültəsində yeni kafedralar açıldı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-

nın Tarix Ġnstitutunda "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixi", "Qarabağ 

tarixi", "Azərbaycan diasporu" və s. Ģöbələr açıldı.  

1994-cü ildə “Azərbaycan tarixi xəritələri” atlası [1] çap olundu. Bu 

atlasda Azərbaycanın qədim dövlətlərinin əraziləri verilmiĢdir ki, bu da tarix 

problemləri içərisində ən aktual məsələlərdəndir. Azərbaycanın qədim 

dövlətlərinin əraziləri, sərhədləri təhrif olunduqca ermənilər tərəfindən ərazi 

iddialarına imkan yaranmıĢ, saxta xəritələr tərtib olunmuĢdu.  

Ölkə gənclərinin vətənpərvərlik tərbiyəsinin tariximizin tədris və 

təbliğindən asılı olduğunu hesab edən Ümummilli lider 1996-cı il fevralın 2-

də Müstəqil Azərbaycan Respublikası Gənclərinin Birinci Forumunda 

demiĢdir: “Azərbaycan torpağında ən qədim zamanlardan indiyə qədər müs-

təqil dövlətlər olmuĢdur. Biz bununla fəxr edirik və fəxr edə bilərik. Azər-

baycanlılıq hissiyyatını gənclərdə yaratmaq lazımdır. Azərbaycanı sevmək, 

azərbaycanlılıq hissiyyatını özündə cəm etmək deməkdir. Ġndi müstəqil 

Azərbaycan Respublikası məlum olan Azərbaycanın hüdudları çərçivəsin-

dədir. KeçmiĢ dövrlərdə, keçmiĢ əsrlərdə Azərbaycan dövlətləri daha da 

geniĢ ərazidə olmuĢlar. Ġndi bizim Azərbaycandan savayı, dünyanın çox 

ölkələrində azərbaycanlılar yaĢayır. Amerika qitəsində də, Avropa qitəsində 

də, Asiya qitəsində də azərbaycanlılar yaĢayır. Onlar da azərbaycanlıdırlar, 

onlarda da azərbaycanlılıq hissləri yaĢamalıdır, onlar da özlərini azərbay-

canlı kimi hiss etməlidirlər, onlar da Azərbaycanla bağlı olmalıdırlar.” [2]. 

Göründüyü kimi, Heydər Əliyev gəncləri tarixi keçmiĢimizlə fəxr 

etməklə yanaĢı, dünya azərbaycanlılarının gücündən əzəli düĢmənlərə qarĢı 

ideoloji mübarizədə istifadə etməyə çağırmıĢdır. Forumda tarixi əhəmiyyətli 

çıxıĢı zamanı Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin müxtəlif problemlərini 

təhlil etməklə gəncləri müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğunda fəal 

iĢtirak etməyə səsləmiĢdir. Eyniməqsədli çıxıĢı ilə Ümummilli lider 1999-cu 
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il martın 4-də Respublika Gənclərinin II Forumunda da vətənpərvərlik 

tərbiyəsi məsələlərini qabartmıĢdır. Azərbaycan xalqının gələcək inkiĢafında 

gənclərin rolunu yuksək qiymətləndirən Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Heydər Əliyev hələ 1994-cü ildə 26 iyul Fərmanı ilə Gənclər, 

Ġdman və Turizm Nazirliyi yaratmaqla ölkə gənclərini təĢkilatlandırmaq 

üçün ən önəmli addımı atmıĢdır. 

Ermənistanla müharibə Ģəraiti, beynəlxalq miqyasda ideoloji mübarizə 

respublikada və xaricdə səmərəli elmi-ictimai iĢlər aparılmasını vacib edirdi. 

Ölkə tarixçilərinə bir çox tarixi məsələlərin araĢdırılması iĢi tapĢırıldı. 

Azərbaycanlıların soy-kökünü, Qarabağın, Naxçıvanın tarixini özündə əks 

etdirən tədqiqat əsərlərinin yazılmasını, beynəlxalq konfranslar təĢkil edib 

tariximizi təbliğ etməyi vacib sayan Heydər Əliyev öz tərəfindən 

təxirəsalınmaz iĢləri həll etməklə ölkə tarixçilərinə köməyini əsirgəmirdi. 

1997-ci il aprelin 20-də “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik 

yubileyinin qeyd olunması haqqında Fərman imzalanması atılmıĢ mütərəqqi 

addımlardan oldu. Belə ki, yubiley tədbirlərinə hazırlıq planlarının hazırlan-

ması və yubileyin beynəlxalq miqyasda qeyd olunması Azərbaycan xalqının 

qədim tarixinin, milli mədəniyyətinin təbliğinə xidmət etdi. Dünya dövlət-

lərinin elmi ictimaiyyətinin Cənubi Qafqaz tarixinə, həmçinin Azərbaycan 

tarixinə marağı artdı. Yubiley tədbirlərinin ardınca elmi konfranslar keçiri-

lir, ayrı-ayrı tarixi mövzular həm ġərq, həm də Qərb alimləri tərəfindən 

müzakirə edilməyə baĢlandı. 

Eyni elmi-ictimai fəallıq respublikanın daxilində də davam edirdi. 1998-ci 

il yanvarın 30-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 80 illik 

yubileyinin qeyd olunması haqqında Sərəncam imzalayan Ümummilli lider 

tarixin haqsızlığına son qoydu. ġərqdə ilk müstəqil demokratik respublika 

qurmuĢ Azərbaycan xalqının Ģanlı tarixinə hörmət və ehtiram dövlət səviyyə-

sində bəyan edildi. Bunun ardınca Heydər Əliyev elə həmin il martın 26-da 

Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında Fərman imzaladı. Fərmanda hər il mart 

ayının 31-nin Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi qeyd olunması qeyd 

olunmuĢdur. Növbəti tarixi haqsızlığa, ədalətsizliyə, ayrı-seçkiliyə son qoyuldu. 

Erməni təcavüzkarlığının davam etdiyi XX əsrin sonlarında tarixi yaddaĢ 

təzələndi və tarixi cinayət öz huquqi qiymətini aldı. 

1998-ci ildən baĢlanan hazırlıq iĢləri 2000-ci ilin aprel ayında “Kitabi-

Dədə Qorqud” dastanının 1300 illiyinin beynəlxalq səviyyədə təntənə ilə 

qeyd olunması ilə nəticələndi. Bu hadisə Azərbaycan tarixi məsələlərinin ən 

önəmli halqası hesab olunur. Belə ki, dastanın yubiley tədbirlərinin təntənəli 

Ģəkildə qeyd olunması Heydər Əliyevin irsində tarix məsələlərinin həyata 

keçirilməsinin ən pik nöqtəsi sayıla bilər. Xüsusi proqram Ģəklində həyata 

keçirilən bu tarixi hadisə azərbaycanlıların Qafqazda yerli xalq olaraq 
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varlığının dünyaya bəyanı idi. Ulu öndərin irsində Azərbaycan tarixi 

məsələləri içərisində mühüm yer tutan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 

təntənəli yubiley tədbirlərini ümumən dünyaya səpələnmiĢ azərbaycanlıları 

bir hədəfə səfərbər etmək üçün çağırıĢ da hesab etmək olar. 

2000-ci il 29 dekabr tarixində Heydər Əliyev 2001-ci il, yeni əsr və 

üçüncü minillik münasibətilə Azərbaycan xalqına və dünya azərbaycan-

lılarına müraciət ünvanladı. Ulu öndərin tarixi əhəmiyyət kəsb edən bu çıxıĢı 

bütün dünya azərbaycanlılarını birliyə çağırırdı. Azərbaycan xalqının çox 

qədim və zəngin mədəni irsə malik olduğunu vurğulayan Heydər Əliyev 

XXI əsrdə də yeni nailiyyətlər gözlədiyini bəyan etmiĢdir: “Ġkinci minilliyin 

tarixi əyani surətdə göstərir ki, Azərbaycan xalqı dünya mədəniyyətində öz 

dəst-xətti ilə seçilən xalqlardandır. Keçən iki min il ərzində bəĢər sivilizasi-

yasının ayrılmaz hissəsi kimi azərbaycanlılar dünya mədəniyyəti xəzinəsinə 

sanballı töhfələr vermiĢlər. Bizim əcdadlarımız ibtidai mədəniyyət sahəsində 

əldə etdiyi bütün nailiyyətlərdən faydalanaraq, özünəməxsus zəngin mədəni-

mənəvi irs yaratmıĢlar” [3].  

Bu müraciət Azərbaycan tarixinin çoxdan ehtiyac duyulan konsep-

siyası kimi qiymətləndirilir. Heydər Əliyev qədim dövrlərdən XX əsrin 

sonuna qədər Azərbaycan tarixinin Ģərhini verərək Azərbaycan xalqının 

keçmiĢi ilə gələcək perspektivləri arasında əlaqəni peĢəkarlıqla təhlil etmiĢ-

dir. Növbəti ildə atılan addımlar sübut etdi ki, məhz Heydər Əliyev məlum 

müraciətini edən zaman artıq gələcək planlar hazırlanmıĢdır.  

Dövlət quruculuğu ilə yanaĢı Azərbaycan xalqının vahidliyinin qorun-

ması, dünya azərbaycanlılarının ümumi düĢmənə qarĢı təĢkilatlanması məsə-

ləsi də Ulu öndərin həll edilməsi vacib bilinən tarixi məsələlərindən biri 

olmuĢdur. 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaĢayan soydaĢlarımızın və həmvətən-

lərimizin müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrinin daha da möhkəm-

ləndirilməsi, onlar arasında birliyin və həmrəyliyin təmin olunması, habelə 

Azərbaycan icmaları, cəmiyyət və birliklərin fəaliyyətinin gücləndirilməsi və 

əlaqələndirilməsi ilə bağlı məsələlərin birgə müzakirəsi zərurətini nəzərə alaraq 

Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi haqqında 2001-ci il mayın 

23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin sərəncamı bu 

möhtəĢəm ideologiyanın gerçəkləĢməsinə istiqamətlənmiĢdir. 

2001-ci il noyabrın 9-u və 10-da Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlı-

larının I Qurultayı Azərbaycan tarixinə böyük bir prosesin baĢlanğıcı kimi 

daxil olmuĢdur. Birinci qurultayda 36 ölkədən 200-dən çox müxtəlif təĢkil-

atı təmsil edən 406 nümayəndə və 63 qonaq iĢtirak etmiĢdir. Bu qurultayda 

Azərbaycan Respublikası 130-dan çox dövlət və ictimai qurumlardan, elm, 

təhsil, mədəniyyət və digər yaradıcı təĢkilatlardan, 25 siyasi partiyadan 702 
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nümayəndə və 844 qonaq ilə təmsil olunmuĢdur [6]. 

Prezident Ġlham Əliyev də Ulu öndərin uzaq gələcəyə köklənmiĢ 

siyasətini uğurla davam etdirir. Dövlət baĢçısının 8 fevral 2006-cı il tarixli 

Sərəncamına uyğun olaraq həmin il martın 16-da Bakıda Dünya azərbaycan-

lılarının II qurultayı keçirildi. Bu mötəbər toplantı xaricdə yaĢayan 

azərbaycanlıların diaspordan lobbiyə çevrilməsi istiqamətində yeni addım 

oldu. “Heydər Əliyevin xalqımızın birliyi ideyası dünya azərbaycanlılarının 

təĢkilatlanmasına və diaspor iĢinin baĢlanmasına təkan verdi. 1991-ci il 

dekabrın 16-da Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasında dünya 

azərbaycanlılarının birlik ideyasını dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırdı. O 

vaxtdan baĢlayaraq dünya azərbaycanlılarının birlik ideyası gündəmə gəlib. 

31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü kimi qeyd olunmağa 

baĢlayıb. 2001-ci ildə dünya azərbaycanlılarının ilk tarixi qurultayı 

keçirilib” [7]. cümlələri ilə nitqini baĢlayan cənab Ġlham Əliyev bütün sahə-

lərdə Ümummilli lider Heydər Əliyevin ideya və ənənələrinə sadiq olaraq 

uğurlu davamçılıq siyasətinin aparıldığını qeyd edərək məhz onun özülü 

əsasında uğurlu inkiĢafın davam etdirildiyini vurğulamısdır. 

Dünya azərbaycanlılarının I qurultayı xaricdəki soydaĢlarımızın ümumi 

məqsəd, vahid ideya ətrafında birləĢməsi yolunda böyük addım, gələcəyə 

istiqamətlənmiĢ önəmli tədbirlərdən idi. Qurultay milli ideologiyamız olan 

azərbaycançılıq ideyası ətrafında soydaĢlarımızın birlik və həmrəyliyini 

nümayiĢ etdirdi. Qurultayda xaricdəki həmvətənlərimizlə sistemli iĢ 

aparılmasını təĢkil etmək, soydaĢlarımız arasında milli birliyin möhkəmləndi-

rilməsini təmin etmək məqsədilə xüsusi dövlət qurumunun yaradılması ideyası 

irəli sürüldü. Ümummilli lider Heydər Əliyevə məxsus olan bu ideya 

Azərbaycan diasporunun formalaĢdırılması prosesini sürətləndirməyə xidmət 

edirdi. Məhz bunu nəzərdə tutaraq Ümummilli lider Heydər Əliyev Dünya 

azərbaycanlılarının I qurultayındaкı nitqində demiĢdir: “Bizim hamımızı, 

azərbaycanlıları birləĢdirən milli mənsubiyyətimizdir, tarixi köklərimizdir, 

milli-mənəvi dəyərlərimizdir, milli mədəniyyətimizdir–ədəbiyyatımız, 

incəsənətimiz, musiqimiz, Ģeirlərimiz, mahnılarımızdır, xalqımıza mənsub 

olan adət-ənənələrdir. Ġnsan hansı ölkədə yaĢamasından asılı olmayaraq, 

gərək öz milliliyini qoruyub saxlasın. Dünyada eyni zamanda assimliyasiya 

prosesi də var. Ġnsanlar–mən azərbaycanlılar haqqında danıĢıram–gərək, 

yaĢadıqları ölkədə, yenə deyirəm, o Ģəraiti mənimsəyərək, orada özləri üçün 

yaxĢı mövqelər tutsunlar. Ancaq daim öz milli-mənəvi dəyərlərinə, milli 

köklərinə sadiq olsunlar. Bizim hamımızı birləĢdirən məhz bu amillərdir. 

Bizim hamımızı birləĢdirən, həmrəy edən azərbaycançılıq ideyasıdır, azər-

baycançılıqdır. Azərbaycan dövlət müstəqilliyni əldə edəndən sonra azər-

baycançılıq aparıcı ideya kimi həm Azərbaycanda, həm də bütün dünyada 
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yaĢayan azərbaycanlılar üçün əsas ideya olubdur. Biz həmiĢə bu ideya 

ətrafında birləĢməliyik. Azərbaycançılıq-öz milli mənsubiyyətini qoruyub 

saxlamaq, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq, eyni zamanda onların 

ümumbəĢəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək və hər 

bir insanın inkiĢafının təmin olunması deməkdir” [6]. 

Göründüyü kimi, Ulu öndər Dünya azərbaycanlılarını milli mənsubiy-

yətə, tarixi köklərə əsaslanan azərbaycançılıq ideologiyasına səslərkən 

ümumbəĢəri dəyərlərə inteqrasiya etməyi də vacib saymıĢdır. 

Qurultaydan bir neçə ay sonra, Azərbaycan Respublikasının Preziden-

tinin 2002-ci il 5 iyul tarixli Fərmanı ilə Xarici Ölkələrdə YaĢayan Azərbay-

canlılarla ĠĢ üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmıĢ, 2002-ci il dekabrın 27-də isə 

“Xaricdə yaĢayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmiĢdir. [4]. 

Azərbaycanın müasir tarixinin təxminən 40 illik dövrü xalqımızın 

Ümummilli lideri Heydər Əliyevin siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti ilə bilava-

sitə bağlıdır. 1970-ci illərdə-1980-ci illərin əvvəllərində o, SSRĠ-nin geridə 

qalmıĢ və perspektivsiz respublikalarından biri olan Azərbaycanı sürətli 

inkiĢaf yoluna çıxartdı. 1993-cü ildə müstəqil Azərbaycanın siyasi 

rəhbərliyinə qayıdıĢından sonra isə ölkəni parçalanıb məhv olmaq, vətəndaĢ 

müharibəsi təhlükəsindən, anarxiya və hərc-mərclikdən xilas etdi. Hesab 

edirik ki, Fransanın "Kuryer Ġnternasional" jurnalının 2003-cü ilin may 

nömrəsində nəĢrin baĢ redaktoru Aleksandr Adlerin Heydər Əliyevə həsr 

etdiyi məqaləsindən bir parçanı burada xatırlatmaq yerinə düĢərdi: "Nə sülh, 

nə də firavanlıq gətirən tufanların tüğyan etdiyi müasir dünyada Heydər 

Əliyev kimi dövlət xadimləri həmiĢəkindən daha çox gərəkdir. Tanrı bu 

Ģəxsiyyəti təkcə öz xalqına deyil, həm də baĢqa xalqlara son dərəcə 

mürəkkəb tarixi bir məqamda göndərmiĢdir. O, bir sıra ciddi böhranlar 

keçirmiĢ və onları dəf etmiĢdir. O, bunların hamısına mətanətlə sinə gərmiĢ 

və onu mənən və cismən məhv etmək üçün göstərilmiĢ bütün cəhdlərə 

baxmayaraq, daha yüksəklərə qalxmıĢdır" [5,s.67]. 

Heydər Əliyev təkcə dövlətin idarə edilməsi və siyasətlə məĢğul 

olmurdu. Azərbaycanın ictimai, elmi-mədəni həyatı, bu sahələrin inkiĢafı 

məsələləri daim onun diqqət mərkəzində idi. Bu baxımdan onun ölkəmizin, 

xalqımızın tarixi ilə bağlı məsələlərə münasibəti xüsusilə seçilirdi. 
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Məqalədə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyəti Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 

müxtəlif illərdə yazdığı əsərlərdə Azərbaycan tarixi ilə bağlı məsələlər araşdırılmış-

dır. Azərbaycan tarixinin bir çox problemlərinə toxunan müəllif əsərlərində tarixi-

mizin qaranlıq səhifələrinə işıq salmağa çalışmışdır. 

Açar sözlər: Azərbaycan tarixi, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nizami, Səfəvi 

 

History of Azerbaijan in the works of Mammad Amin Rasulzadeh 

This article explores some issues of Azerbaijani history, which reflected in the 

works of Mahammad Amin Rasulzadeh, a great Azerbaijani statesman and political 

writer. The author tried to shed light on the dark pages of our history in his works 

referring to the many problems of Azerbaijani history. 

Key words: History of Azerbaijan, Mahammad Amin Rasulzadeh, Nizami 

Ganjavi, Safavids 

 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradıcılarından və Azərbaycan mühaci-

rətinin liderlərindən biri olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü ilin 31 

yanvarında Bakının Novxanı kəndində doğulmuĢdur. Ömrünü Azərbaycanın 

istiqlalına, Azərbaycan türklərinin dirçəliĢinə sərf edən M.Ə.Rəsulzadə müx-

təlif vaxtlarda bir sıra elmi və publisistik əsərlər ərsəyə gətirmiĢdir. Öz əsər-

lərində müxtəlif məsələlərə toxunmuĢ bu böyük türk, eyni zamanda tarixi 

məsələləri də unutmamıĢdır. 

Hər Ģeydən öncə qeyd etmək lazımdır ki, M.Ə.Rəsulzadə kifayət qədər 

mütaliə etmiĢ bir Ģəxs olub, yaĢadığı çətin dövrdə mümkün olan bir çox 

mənbələri, əsərləri oxumuĢdur. Fars dilini gözəl bilməsi bu iĢdə ona çox 

kömək olmuĢdu [11,38,44]. Təbii ki, M.Ə.Rəsulzadənin dövründə yerli 

mənbələr demək olar ki, yox səviyyəsində olduğu üçün onun istifadə etdiyi 

mənbələr əsasən Osmanlı, Rusiya və Avropa mənbələridir. Bundan əlavə 

yaĢadığı dövrdə istər Avropada, istərsə də ġərqdə yazılmıĢ bir çox tarix-

Ģünaslıq əsərləri ilə də tanıĢ olmuĢdur. Qeyd etmək lazımdır ki, vaxt tapanda 

M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan tarixi ilə bağlı arxiv materialları ilə də iĢləmiĢdir 

[11,37]. Məhz buna görədir ki, təhlil etdiyi hər bir məsələ barəsində həm Qərb, 

həm də ġərq ədəbiyyatlarından sitatlar gətirmiĢdir. M.Ə.Rəsulzadənin əsərlərin-

də Azərbaycan Qacar dövləti haqqında olan məlumatlar da diqqət çəkicidir. 
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Azərbaycan dövlətində ƏfĢar sülaləsinin devrilməsindən sonra hakimiyyətə 

gəlmiĢ Azərbaycan türklərindən olan Qacar sülaləsi 1925-ci ilə qədər 

hakimiyyətdə olmuĢdur [1,170,307]. Qacar sülaləsi zamanında Azərbaycan 

dövlətində lazımı islahatlar aparılmadığından dövlət zaman keçdikcə 

zəifləyirdi, eyni zamanda demokratik qüvvələr sıxıĢdırılır, monarxiya 

istibdadı artırdı. Müxtəlif millətlərdən təĢkil edilən Ġranın Azərbaycana 

məxsus olduğunu vurğulayan M.Ə.Rəsulzadə regionda Azərbaycan 

türklərinin 1000 illik hakimiyyətini qeyd edir [10,68; 14,19]. Bəzən səhv 

olaraq Ģovinizm kimi qəbul edilən milliyyətçilik anlayıĢının, o cümlədən 

türk milliyyətçiliyinin nə olduğunu M.Ə.Rəsulzadə irsini araĢdırmaqla 

bilmək mümkündür. Azərbaycan türklərinin böyük milliyyətçisi türklükdən 

yazsa da, nə farsların, nə də ərəblərin, o cümlədən digər xalqların tarixlərinə 

kölgə salmamıĢ, onları obyektiv Ģəkildə öz əsərlərində qeyd etmiĢdir 

[14,54]. Bununla belə M.Ə.Rəsulzadə fars və türk millətinin etnopsixolo-

giyasına da toxunmuĢ və maraqlı məlumatlar vermiĢdir. Azərbaycanlı tür-

kün ġirazlı farsdan daha yurdsevər, daha dayanıqlı olduğunu yazan 

M.Ə.Rəsulzadə fikrinin təsdiqi üçün tarixi proseslərə müraciət etmiĢdi [14, 

22-23]. Qacar sülaləsinin türk sülaləsi olmasını, Təbrizdə vəliəhd olarkən 

ətraflarında Azərbaycan türklərini birləĢdirmələrini Ģərh etdikdən sonra 

Qacar Ģahlarının yarıtmazlığını da dəqiqlikdə əsərlərində ortaya qoymuĢdu 

[14,66,84]. Diqqəti çəkən məqamlardan biri də M.Ə.Rəsulzadənin Qacar 

məmləkətində baĢ qaldırmıĢ demoktratik hərəkata yardım etməsi, Heydər 

xan Bombaçı ilə birlikdə olmasıdır [10,24; 11,17]. 

Azərbaycan-türk tarixini Ģumerlərdən baĢlayaraq yaĢadığı dövrə qədər 

qələmə alan M.Ə.Rəsulzadə maraqlı fikirlər ortaya qoymuĢdur. M.Ə.Rəsul-

zadə haqlı olaraq Ģumerlərin turanlı, yəni türk olduğunu yazır [12,47]. 

ġumerlərin türk olması bir çox ĢərqĢünas alimlər tərəfindən söylənilmiĢdir 

[18,41]. Midiya dövlətinə toxunan M.Ə.Rəsulzadənin bu məsələ haqqında 

fikirləri qarıĢıq olmuĢdur. Belə ki, o, midiyalıların etnik mənĢə baxımından 

hansı etnosa məxsus olmasını konkret söyləməmiĢ, bəzi əsərlərində midiya-

lıların olmasına Ģübhə ilə yanaĢmıĢdır [13,28]. Bununla belə midiyalıların 

türk olması haqqında mövcud ehtimalları da qələmə almıĢdır [12,47;13,29]. 

Xüsusən “Əsrimizin SəyavuĢu” adlı əsərində bir neçə dəfə “Turan Midi-

yası”, “Medyada arilər yerli deyil, gəlmələr idi” fikirlərini ortaya qoyması, 

Azərbaycanı əski Midiyanın varisi kimi göstərməsi M.Ə.Rəsulzadənin hansı 

qənaətdə olmasını göstərir [10,27;13,29]. “Turanlı Tomrisin” Keyxosrovun 

baĢını kəsməsi faktı da M.Ə.Rəsulzadənin diqqətindən yayınmamıĢdır [13, 

29]. Böyük mütəfəkkir Azərbaycan Cümhuriyyətinin yarandığı ərazi 

haqqında məlumat verərkən buranın əski Albaniya olduğunu qeyd etmiĢ, bu 

dövlətin Roma imperiyasına qarĢı igidliklə dirəniĢ göstərməsini qürurla 
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qeyd etmiĢdir [12,46;13,34]. Maraqlıdır ki, ġumer, Midiya, Albaniya kimi 

qədim türk dövlətlərindən məlumat verən M.Ə.Rəsulzadə Atropatena 

haqqında cəmi bir cümlə ilə kifayətlənmiĢ, Azərbaycan adının yaranmasını 

da Atropatenaya bağlamıĢdır [12,46-47]. Bu məqamda azərbaycanlıların 

türk, yoxsa fars olması məsələsinə toxunulmuĢdur. Mühacirətdə olduğu za-

manda – 1925-ci ildə Azərbaycan Qacar sülaləsini devirib, regionda 1000 

illik türk hakimiyyətinə son qoyan Pəhləvilər hakimiyyətə gəlmiĢdi. Pəhlə-

vilərin anti-türk siyasəti zamanında, sonradan özünün də etiraf etdiyi kimi, 

sifariĢli məqalələr yazan Əhməd Kəsrəvi Azərbaycan türklərinin, xüsusən 

Quzey Azərbaycanda yaĢayan türklərin etnik mənĢəyi barədə müxtəlif 

qeyri-elmi fikirlər ortaya gətirmiĢdi. M.Ə.Rəsulzadə də mühacirətdə yazdığı 

əsərlərində bu məsələyə toxunmuĢ və haqlı olaraq qəti Ģəkildə azərbaycan-

lıların türk olduğunu yazmıĢdır [13,50]. 

Bakını türk dünyasının mühüm mərkəzlərindən biri hesab edən 

M.Ə.Rəsulzadə bu Ģəhərin tarixinə dair də yazılar yazmıĢdır. Burada diqqət 

çəkən məqam Bakı isminin izahının verildiyi hissədir. Bu ismin izahını 

vermək üçün ədib Yaqut Həməvi, Ġbn Əl-Əsir kimi ərəb səyyahlarının əsər-

lərinə müraciət etmiĢ, eyni zamanda ərəb, fars və türk dillərində bu ismin 

izahını verməyə çalıĢmıĢdır [10,30-34]. Bakının tarixinə toxunmuĢ ikən 

burada yerləĢən Qız qalası və hal-hazırda su altında qalan Bayıl qalası haq-

qında bəzi qeydlər aparmıĢdır. Qız qalasının hansı mədəniyyətə və xalqa 

məxsus olmasına Ģübhə ilə yanaĢan müəllif bu qalanın Venesiya-Ġtalyan 

üslubunda tikildiyini yazır [10,33]. Təbii ki, M.Ə.Rəsulzadənin də əsərlə-

rində bir sıra səhvlər mövcuddur. Bu səhvlərdən biri də Qız qalası ilə bağlı 

məlumatlardır. Ədibin Qız qalasının kimə məxsus olması məsələsinə Ģübhə 

ilə yanaĢmasına səbəb isə onun türklərin buraya Səlcuqlar zamanında gəl-

məsini qəbul etməsi ilə bağlıdır. Milli konsepsiya əsasında Azərbaycan 

tarixĢünaslığı problemlərini iĢləmək üçün lazımi imkanlar olmadığından 

ədiblərimiz Avropa, Rusiya, o cümlədən ərəb, fars və Osmanlı mənbələri ilə 

kifayətlənməli olmuĢlar. Avropamərkəzçiliyin gücləndiyi bir dövrdə isə 

anti-türk siyasəti yeridilir və türklərin guya Ön Asiyaya gəlmə olduğuna dair 

bir sıra elmi əsərlər yazılırdı. Yerli mənbələrin olmaması üzündən 

M.Ə.Rəsulzadə də məcburiyyətdən Avropa mənbələri ilə kifayətlənməli 

olmuĢdur. Əslində isə Azərbaycan qədimdən türk etnosunun məskəni 

olmuĢdur. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycana XII əsrdə Oğuz türklərinin 

bir hissəsi yenidən qayıtmıĢdır. XII əsr Səlcuq axınlarından öncə regionda 

oğuz və qıpçaq türkləri yaĢayırdı ki, Səlcuq axınlarından sonra regionda 

oğuzların üstünlüyü artmıĢdı. Diqqət etsək Nizami Gəncəvi “Ġskəndərnamə” 

əsərində qıpçaq elini, qıpçaq gözəllərini tərifləmiĢdir [9,380]. E.ə 500-cü 

ildə Karyandlı Skulaks oğuzlardan ApĢaros Potamos – AfĢar və Kanıkos – 
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Kayı boyu haqqında məlumat vermiĢdir [1,53]. Oğuzlarla bərabər burada 

Qıpçaq türkləri də yaĢayırdı. Həsən padĢah Bayandurlunun (1453-1478) 

əmri ilə yazılmıĢ “Kitabi Diyarbəkriyyə” adlı əsərdə Oğuz xandan öncə 

Azərbaycanda Qıpçaq xanın yaĢaması və burada dəfn olunması qeyd edilir 

[15,20]. Ġslamaqədərki ərəb ədəbiyyatında, o cümlədən AĢa və Nabiağa kimi 

Ģairlərin Ģeirlərində türklərdən bol-bol bəhs edilir. Übeyd ibn ġəriyyə əl-

Cürhuminin "Xəbərlər" əsərində (Vll əsr) yazılır ki, xəlifə I Müaviyə (661-

680) Azərbaycanın iĢğalı çağında ordu komandanından Azərbaycan barədə 

nə bildiyini soruĢmuĢ, o da "Azərbaycan ən qədimdən türklərin ölkəsidir və 

orada türklər yaĢayır" - deyə cavab vermiĢdir. Eyni fikir 1126-cı ildə qələmə 

alınmıĢ, müəllifi bilinməyən baĢqa bir tarixi əsərdə də təkrarlanır: 

"Azərbaycan ən qədimdən türklərin əlində olan bir ölkədir" [15,20]. 

Azərbaycan tarixi ilə yazılarında M.Ə.Rəsulzadə Babək məsələsinə də 

toxunmuĢdur. Böyük mütəfəkkir hələ Stalin ilə birlikdə Moskvaya səfər 

edərkən Dərbənd yaxınlığındakı tədbirdə bu tarixi problemlə qarĢılaĢmıĢdı. 

O zaman “Vostok” jurnalın müdiri Mixayloviç Dərbənd divarlarının cənub-

dan gələn təhlükəyə qarĢı tikildiyinə dair məqalə ilə çıxıĢ etmiĢdi. Bu 

tədbirdə iĢtirak edən Stalin isə M.Ə.Rəsulzadənin fikirlərini müdafiə etmiĢdi 

[13,25]. M.Ə.Rəsulzadə mühacirətdə yazdığı ÇağdaĢ Azərbaycan tarixi 

əsərində Babəkin islamiyyətin düĢməni olduğunu qeyd edir [13,94]. Babək 

haqqında yalnız ərəb mənbələrindən məlumat alması M.Ə.Rəsulzadənin 

Babəkə qarĢı soyuq münasibət göstərməsinə səbəb olmuĢdur. SSRĠ zama-

nında Azərbaycan tarixinə vurulan yaralardan biri də Babək məsələsi ilə 

bağlıdır. Babək məsləsinə toxunan Rəsulzadə XIX əsrdə “babəki” sözünün 

dindarlar arasında dini ehkamlara laqeyd yanaĢan biri kimi anlaĢıldığını 

yazır [13,101]. XX əsrdə demokratik hərəkatın əsas fiqurlarından biri olan 

ġeyx Məhəmməd Xiyabani çıxıĢlarında özünün Babək nəslindən olmasını 

bildirirdi[1,249]. Bəndəli Cövzi “Min tarix əl-hərəkat əl-fikriyyə fi-Ġslam” 

adlı əsərində Babəkilərin Ġslama qarĢı deyil, sadəcə azadlıq uğrunda müba-

rizə aparmalarını yazır [2,144]. Ġstəxri isə qeyd edir: “Xürrəmilərin yaĢa-

dıqları dağlıq hissədə isə çox çətin, keçilməz dağlar vardır. Babək oralı idi. 

Kəndlərində məscid var, onlar Quran oxuyurlar” [2,253]. 

M.Ə.Rəsulzadənin Azərbaycan-Türk dünyasının görkəmli Ģairi Nizami 

Gəncəvinin 800 illik yubileyi münasibətilə yazdığı monoqrafiyası diqqətdən 

yayınmamalıdır. Nizami mövzusuna diqqətlə yanaĢan ədib Nizamini türk Ģairi 

kimi görmüĢ və bunu isbat etmək üçün dil problemini də Ģərh etmiĢdir. 

Avropada uzun müddət bütün xristian dövlətlərinin latınca yazmasını göstərən 

mütəfəkkir ġərqdə də ərəb, daha sonra isə fars dilinin istifadə edilməsinin bir 

problem olmadığını qeyd edir [9,24-25]. Dil məsələsinə gəlincə A.Meyenin 

1911-ci ildə söylədiyi fikrinə diqqət yetirmək lazımdır: "Dil tarixi Ģəraitdən 
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asılıdır və onun fiziki anlayıĢ olan irqdən heç bir asılılığı yoxdur" [16,4]. Eyni 

zamanda Avropada fransız olmayanların belə fransızca yazmasını göstərib, 

Ģərqdə də fransız dilinin əvəzinə fars dilindən istifadə edildiyini göstərir 

[9,35]. Fikrini qüvvətləndirmək üçün Y.Bertelsdən də sitat gətirir. 

M.Ə.Rəsulzadə N.Gəncəvinin qəti Ģəkildə türk olduğunu bütün əsər boyu 

qeyd edir. Fikirlərini isbat etmək üçün çoxsaylı ġərq, o cümlədən Qərb 

mənbələrindən, həmçinin tarixĢünaslıq əsərlərindən sitatlar gətirmiĢdir. Eyni 

zamanda, XII əsrdə Gəncənin etnik vəziyyəti haqqında məlumat verən Ġbn 

Əzrəq buranı türkmən Ģəhəri adlandırmıĢ, Nəsəvi isə Arran və Muğanda 

“türklərin qarıĢqa kimi çox olduqlarını” qeyd etmiĢdir [9,47]. Nizaminin 

əsərlərini ciddi araĢdırdıqdan sonra ədibin gəldiyi qənaət maraqlıdır: “gözəl ilə 

böyüyə türk, gözəllik ilə böyüklüyə türklük, gözəl və böyük sözə türkcə, 

gözəllik və böyüklük diyarına Türküstan” deyən Ģair heç zaman fars 

təəssübkeĢi ola bilməz [9,58]. Türkcə Ģeirlər yazması və türklük ideyalarını 

rəğbətlə ifadə edən Mir ƏliĢir Nəvai belə öz ideyalarının qaynaq mənbəyini 

Nizaminin əsərlərindən aldığını göstərir [9,117]. Məhəmməd peyğəmbərin 

məktubunu cırdığı üçün Xosrov Pərvizin adını quduz qoymuĢ, Firdovsidən 

fərqli olaraq Daranı məğlub edən Ġskəndərin fars qanlı yox, rum qanlı 

olduğunu yazmıĢ, eyni zamanda Ġskəndərə qələbəni qanın yox, ağılın 

qazandırdığını yazmıĢ, zərdüĢtlüyü pisləmiĢ, peyğəmbərin vəsfini verərkən 

onun türk olduğunu bildirmiĢ, ədalətli dövləti türk nizamı kimi təsəvvür etmiĢ 

Nizami Gəncəvi təbii ki, qeyri-türk ola bilməzdi [4,53;9,323-325; 12,52]. 

Nizami Gəncəviyə böyük rəğbət bəsləyən M.Ə.Rəsulzadə SSRĠ dövründə ona 

heykəl qoyulmasını müsbət qarĢılamıĢ, lakin Nizaminin əsərlərindən yabancı 

ideyaların yayılmasında istifadə edildiyi üçün rus rejimini pisləmiĢdir 

[13,82,94]. M.Ə.Rəsulzadə Nizaminin Ġskəndərnaməsi haqqında çox önəmli 

bir məsələyə də toxunmuĢdur. Nizami Gəncəvinin iki hissədən – “ġərəfnamə” 

və “Ġqbalnamə” adlı bölümlərdən ibarət olan Ġskəndərnamə əsəri haqqında 

fikirlərinin müxtəlif olması ədibin bu məsələyə ciddi yanaĢmasına səbəb 

olmuĢdur. Belə ki, bəzi alimlərin qeyd etdiyinə görə bu iki bölüm ayrı-ayrı 

padĢahlara həsr edilmiĢdir. Nizami “Xəmsə”sinin XIV əsr nüsxəsini tədqiq 

edən mütəfəkkir burada əsərin yalnız Atabəy Nüsrətəddin Əbu Bəkrə ithaf 

olunduğunu qeyd etmiĢ, V.Dəstgirdi və baĢqalarının fikirlərinin səhv 

olduğunu isbat etmiĢdi [9,90-91]. 1199-cu ildə tamamlanmıĢ bir əsərin 1193-

cü ildə vəfat etmiĢ Ģəxsə ithaf edilməsi və ya 1209-cu ildə vəfat etmiĢ Ģairin 

1211-ci ildə taxta çıxmıĢ hökmdara poema ithaf etməsi həqiqətdən uzaqdır 

[9,91]. Nizami “Ġskəndərnamə” poemasını özünün də yüksək qiymət verdiyi 

və bəyəndiyi Atabəy Nüsrətəddin Əbu Bəkrə ithaf etmiĢdir. 

Mənakıbnamələrdə, Səfəvi və Osmanlı dövrü mənbələrində dəfələrlə 

türk olması göstərilən Çingiz xan, Hülaki xan və digərlərini M.Ə.Rəsulzadə 
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də türk etnosunun nümayəndəsi kimi qəbul etmiĢdir [9,37,40]. Mütəfəkkir 

Çingiz xanı Turan hökmdarı adlandırmıĢdır [13,50].  

M.Ə.Rəsulzadənin türk tarixinin mühüm Ģəxsiyyətlərindən olan ġah 

Ġsmayıl Səfəvi və Nadir Ģah haqqında olan fikirləri maraqlıdır. GeniĢ Ģəkildə 

Osmanlı və Avropa mənbələrindən istifadə edən M.Ə.Rəsulzadənin Səfəvi 

sülaləsinə münasibətdə müəyyən qədər soyuq olması baĢa düĢüləndir. 

Hakimiyyətə gəldikləri dövrdən Osmanlı dövlətinin Azərbaycan, o cümlədən 

Qafqaz və digər ərazilərlə bağlı iqtisadi və siyasi planlarına ciddi əngəl olan 

Səfəvi sülaləsi Osmanlı mənbələrində mənfi planda təsvir edilmiĢdir. Bununla 

belə, ədibin ġah Ġsmayıl Xətaiyə olan rəğbəti də diqqətdən yayınmamalıdır. ġah 

Ġsmayılı bir türk Ģairi kimi təsvir etməsi çox önəmlidir [13,29]. Xalis bir türk 

kimi qəbul etdiyi ġah Ġsmayılın türkcə Ģeirlər yazması, Osmanlılardan fərqli 

olaraq dövlət iĢlərində türk dilindən istifadə etməsini, aldığı qüvvətin türk 

tayfaları olmasını qeyd edən M.Ə.Rəsulzadə ġah Ġsmayılın sarayını Azərbaycan 

türk ədəbiyyatının yaradıcı bir ocağı və akademiyası hesab edirdi [12,53]. 

M.Ə.Rəsulzadə ġah Ġsmayıl zamanında mədəniyyətə göstərilən qayğıdan, 

Sultan Səlimin farsca məktubuna türkcə cavab verməsindən rəğbətlə bəhs edir 

[9,37; 12,51]. Müasir günümüzə kimi türk tarixini təhrif edənlər hələ də ġah 

Ġsmayıl baĢda olmaqla Səfəvi sülaləsinin etnik mənĢəyi mövzusunda müxtəlif 

qarıĢıqlıqlar yaradırlar. Bəzilərinə görə Səfəvi sülaləsi kürd, bəzilərinə görə ərəb, 

bir çoxlarına görə isə türkdür. Səfəvilərin uzaq əcdadları haqqında yeganə 

məlumat mənbəyi olan Təvəkkül ibn Bəzzazın Səfəvilərin “Səfvət əs-Səfa” adlı 

əsəri məlum məsələdir ki, müxtəlif zamanlarda dəyiĢikliklərə uğramıĢdır [7,23]. 

Əhməd Kəsrəvi bu əsərdən istifadə edərək əsərdə keçən “əl-Səncani” kəlməsini 

“əl-Səncari” kimi dəyiĢdirməsi, Z.V.Toğanın isə bu fikri qəbul edib müdafiə 

etməsinin heç bir elmi əsası yoxdur [7,24]. Z.V.Toğan eyni zamanda ərəb 

mənĢəli Rəvvadiləri kürdləĢdirmiĢdir [7,25]. “Səfvət əs-Səfa”da FiruzĢahın 

Səncan adlı yerdən gəlməsi göstərilir. XIII əsr ərəb coğrafiyaçısı Yaqub Həməvi 

Səncan adlı Ģəhərin Mərv yaxınlığında yerləĢdiyini göstərir [7,24]. Səfəvilərin 

kürd mənĢəli olmasını iddia edənlər daha da irəli gedərək bu sülalənin 

hakimiyyəti zamanında ġah Ġsmayıl və ġah Təhmasib tərəfindən özlərinin kürd 

olmasını gizlətmək naminə hər cür addım atıldığı fikri irəli sürülmüĢdür. 3 

milyon kv.km ərazini əhatə edən imperiyanı idarə bir sülalə kimin və nəyin 

qorxusundan öz mənĢələrini gizlətməlidir?! Ə.Kəsrəvi, Z.V.Toğan bu sualın 

cavabını verməkdən çəkinmiĢlər. Çox təəssüf ki, Farüq Sümer və digər Türkiyə 

tarixçiləri də Səfəviləri kürd mənĢəli hesab edir, eyni zamanda 21 cildlik türk 

tarixi haqqında olan geniĢ həcmli ensiklopediyada da Səfəvi sülaləsinin kürd 

mənĢəli olması göstərilir [7,26;17,882]. Səfəvi sülaləsinin kürd mənĢəli olmasını 

iddia edənlər ġeyx Səfiəddinin ulu babalarının “əl-kürdi əl Səncani” ləqəbini 

daĢımalarını əsas gətirirlər. “Səfvət əs-Səfa”nın 1491 və 1508-ci il nüsxələri 
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üzərində aparılan təhlillər nəticəsində bu ləqəbin XV sonunda əsərə əlavə 

edildiyi sübut edilmiĢdir [7,28]. Məlum məsələdir ki, orta əsrlərdə hakimiyyətin 

qanuni olmasını təmin etmək məqsədilə hakim sülalələr özlərinin mənĢəyini ya 

Ģah nəslinə, ya da peyğəmbər nəslinə bağlayırdılar. Səfəvi sülaləsi hakimiyyətdə 

olduğu müddətdə bütün rəsmi sənədlərdə özlərinin peyğəmbər nəslindən gəldik-

lərini isbat etməyə çalıĢmıĢlar. Son dövr tədqiqatlar bu iddiaların sadəcə siyasi 

məqsədlər naminə həyata keçirildiyini isbat etmiĢdir [7,22,29]. Səfəvi 

sülaləsinin türk mənĢəli olması haqqında iddialar daha qüvvətlidir. Türk tarixini 

saxtalaĢdıranlar nədənsə “Səfvət əs-Səfa”da ġeyx Səfiyə müraciət edilərkən 

istifadə edilən “cavan türk”, “ey türkün piri” ünvanlarını görmək istəməmiĢlər. 

ġiraz üləmaları, o cümlədən Əmir Abdulla ġeyx Səfiyə müraciət edərkən ona 

“Ey gənc türk...” demiĢdi [2,45]. Gilanlı ġeyx Zahid ġeyx Səfini “cavan türk” 

adlandırmıĢdı [2,45]. ġeyx Səfi təkkə camaatına müraciət edərkən özünü 

“türkzadə”, yəni türk oğlu adlandırır. ġeyx Səfinin “Qara Məcmuə” adlı 

əsərində yer alan türkcə Ģeirləri də diqqətdən yayınmamalıdır [2,45]. Digər türk 

böyükləri kimi ġeyx Səfinin öz süfrəsini yağmalatdırması da türk adəti idi 

[5,22]. V.V.Bartold, Ġ.P.PetruĢevski, V.F.Minorski kimi görkəmli ĢərqĢünaslar, 

Jan-Pol Ru, Jan-Lui Bake-Qramon, Anton Jozef Dierl və digər tarixçilər qəti 

Ģəkildə Səfəvi sülaləsinin türk mənĢəli olması faktını isbat etmiĢlər [7,31-33]. 

Əgər ġah Ġsmayıl kürd nəslindən gəlmiĢdisə nəyə görə qədim türk inancının 

bəzi rituallarını hakimiyyəti dövründə icra etmiĢdi?! Mərv döyüĢündən sonra 

ġibək xanın kəllə sümüyündən qədəh düzəltdirib, bu qədəhdə Ģərab içməsi 

qədim türk inancından qaynaqlanan bir adət idi [6,161]. Ġnsan ruhunun qanda və 

sümükdə olduğunu düĢünən qədim türklər, düĢmənin kəllə sümüyünə sahib 

olmaqla onun ruhuna sahib olacaqlarını düĢünürdülər [6,160]. Səfəvi Ģahlarının 

miniatürlərdə boz atlı, atının quyruğu düyünlü təsvir edilməsi də türk sim-

volikasından və inancından doğan bir əlamət idi [6,209;17,855]. Yuxularında 

hakimiyyət simvollarını görmələri haqqında rəvayətlər Səfəvi mənbələrində də 

yer alıb ki, bu da türk inancından doğan bir əlamətdir [5,13,16]. Kiaksar 

Ninevanı tutmağa gedərkən ordusunda qadınlar apardığı kimi, ġah Ġsmayıl da 

Çaldıran düzündə döyüĢə 6000 Azərbaycan türk qızını aparmıĢdı [18,68]. Bu 

əsnada Osmanlı dövlətində qadınlardan təĢkil edilmiĢ Baciyani-Rum təĢkilatı da 

diqqətdən yayınmamalıdır. Bayraqlarında günəĢ və aslan təsvirini əks etdirmək, 

döyüĢdən öncə ovla məĢğul olmaq, aslan, pələng, ayı ovlamaq, təqvim illərində 

12 heyvanlı türk təqvimindən istifadə etmək, hökmdar taxtını tut ağacından 

hazırlamaq türklərə məxsus adətlərdir ki, Səfəvi sülaləsinin nümayəndələri 

hakimiyyətləri zamanı bu adətləri icra etmiĢlər [6,222,265]. 

Türk dünyasının son fatehi Nadir Ģahın dini islahatlarını, mollaları 

sıxıĢdırmasını, dövləti yenidən birləĢdirib, qüvvətləndirməsini M.Ə.Rəsulzadə 

rəğbətlə təsvir etmiĢdir. Xüsusən türk dünyasında dini ayrı-seçkiliyin aradan 
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götürülməsi naminə atdığı addımlara və Rusiyanı Qafqazdan qova bildiyinə 

görə Nadir Ģaha xüsusi rəğbət bəsləmiĢdir [12,57; 14,55]. 

M.Ə.Rəsulzadə çətin həyat yaĢasa da, mühacirətdə olduğu illərdə belə 

çarəsizlik göstərməmiĢ Azərbaycanın tarixi həqiqətlərini dünaya çatdırmaq 

naminə müxtəlif dillərdə məqalələr yazmıĢdır. Bütöv Azərbaycana gedən 

yolda M.Ə.Rəsulzadə, N.Yusifbəyli, N.ġeyxzamanlı, F.Xoyski və s. Ģəxsiy-

yətlərimiz Azərbaycan gəncliyi üçün ən yaxĢı örnəkdir. M.Ə.Rəsulzadə 

irsini öyrənmək, bu ideyaları yaĢatmaq, tariximizə sahiblənmək hər bir 

Azərbaycan gəncinin vəzifəsidir. 
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Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. 

Həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir 

azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz 

azərbaycançılığı - Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlə-

rini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq. 

Heydər Əliyev 
 

Məqalədə müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası olan, bizi həmrəyliyə 

səsləyən Azərbaycançılıq ideologiyasını mahiyyəti, yaranması və tarixi inkişaf 

dövrü,Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli ideologiyanın əhəmiyyəti, 

Heydər Əliyevin bu ideologiyanın inkişafında rolu, Dünya Azərbaycanlılarının I 

qurultayı və Heydər Əliyevin qurultaya münasibəti ,günümüzdə də prezidentimiz 

İlham Əliyevin göstərdiyi qayğı öz əksini tapmışdır. 

Açar sözlər: Azərbaycançılıq ideologiyası, milli ideologiya, milli birlik, Dünya 

azərbaycanlılarının qurultayları, həmrəylik 

 

Formation of Azerbaijanism ideology 

The notion of Azerbaijani ideology that calls us to solidarity being core idea of 

independent Azerbaijan and its foundation and historical period of development, 

also its importance as a national ideology during Azerbaijan Democratic Republic 

explored in the article. Moreover, Haydar Aliyev`s role in development of this 

ideology, first conference of World Azerbaijanis and Haydar Aliyev`s attitude to this 

conference, and president Ilham Aliyev`s care in ourdays were represented in the 

article. 

Keywords: Azerbaijani ideology, conferences of World Azerbaijanis, national 

ideology, national solidarity 

 

GiriĢ. Azərbaycançılıq ideologiyasının mahiyyəti. “Azərbaycan-

çılıq” - vahid və bölünməz vətən, birlik, həmrəylik və tolerantlığı özündə 

birləĢdirir. Bu ideologiya Azərbaycanı sevmək, onun uğrunda çalıĢmaq və 

təəssübünü çəkmək, həqiqətlərini yaymaq, qüdrətli dövlət olması naminə ça-

lıĢmaq, öz milli mənsubiyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq 

deməkdir. Akademik Ramiz Mehdiyev “Azərbaycançılıq- milli ideology-

yanın kamil nümunəsi” əsərində qeyd edir ki, azərbaycançılıq xalqımızın 
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çox əzab-əziyyətlər bahasına nail olduğu tarixi sərvətdir (6, səh.81). Bu, ilk 

növbədə, real müstəqilliyə nail olmağın, vahid və bölünməz Azərbaycanın 

qorunub saxlanması və möhkəmləndirilməsinin siyasi əsasıdır. Ölkədə yaĢa-

yan bütün etnosların qardaĢcasına qarĢılıqlı əlaqəsi və təsirinin çoxəsrlik 

ənənəsi, onların ümumi taleyi və gələcək müstəqil Azərbaycanın bütövlüyü, 

inkiĢafı və firavanlığı uğrunda birgə mübarizəsinin ümumi tarixi təcrübə-

sidir. Azərbaycançılıq milli-mənəvi varlığının ilkin əlamətlərini, xalqın 

kimliyini əks etdirən, milli təfəkkürünü birləĢdirən dəyərlər sistemidir. Bu 

dəyərləri cəmləĢdirən dil, ərazi, vətəndaĢlıq, adət-ənənə və ideoloji birlik 

azərbaycançılıq ideologiyasının əhatə dairəsini sərhədsiz edir. Azərbay-

candan kənarda yaĢayan soydaĢlarımızla yanaĢı, milliyyətindən asılı 

olmayaraq Azərbaycanın müstəqilliyini, birliyini və hüquqi, demokratik 

dövlət kimi inkiĢafını arzulayan hər bir kəs azərbaycançılıq ideologiyasının 

daĢıyıcısıdır. Azərbaycançılıq milli dövlət ideologiyası kimi Konstitusiya 

əsaslarına söykənən, insanlarda vətəndaĢlıq, vətənpərvərlik, loyallıq və 

vətəndaĢ məsuliyyətini formalaĢdıran, Azərbaycanın müstəqilliyinə, onun 

hüquqi və demokratik dövlət kimi inkiĢafına və milli təhlükəsizliyinin 

qorunmasına xidmət edən dəyərlər sistemidir. 

Məlumdur ki, ideologiya cəmiyyətdə milli birliyi,ümumxalq müna-

sibətlərini qorumaq, millətin və onun dövlətinin mövqeyini təsdiqləmək 

üçün yaradılır. O, xalqın milli-mənəvi varlığının ilkin əlamətlərini, xalqın 

kimliyini əks etdirən təfəkkür sistemini əhatə edir. Dil, ərazi, din və ideoloji 

birlik xalqın, millətin və dövlətin tarixi varlığının əsas atributlarıdır. 

Azərbaycançılıq məfkurəsi xalqımızın, dövlətimizin birliyinə, vəhdətinə, 

mədəniyyətimizin, tariximizin yaĢamasına, yayılmasına, təbliğ edilməsinə 

böyük təkan verir. Əslində azərbaycançılıq məfhumu bütün dəyərlərimizi 

özündə ehtiva edir. Məlumdur ki, azərbaycançılıq dünya azərbaycanlılarını 

birləĢdirən bir milli ideologiyadır və hər birimiz bu ideologiyaya xidmət 

etməliyik. Milli, dini, irqi ayrıseçkiliyə qarĢı olan azərbaycançılıq 

ideologiyası böyük tarixi mərhələlərdən keçərək günümüzə qədər gəlib 

çatıb. Azərbaycançılıq deyəndə bu yalnız kiçik bir arealı əhatə etmir, o 

bütün dünya azərbaycanlılarını ətrafına toplayır. Azərbaycançılıq ideology-

yası ilə bağlı çoxsaylı məqalə və əsərlərin müəllifi olan Nizaməddin ġəmsi-

zadə “Azərbaycançılıq ideologiyası” əsərində yazır ki, “Azərbaycançılıq 

coğrafi anlayıĢ deyil, o daha çox siyasi anlayıĢdır” (4, səh.6). Bu fikirdən 

belə nəticə çıxara bilərik ki, azərbaycançılıq tək Azərbaycanda yaĢayan 

xalqların həmrəyliyi ilə məhdudlaĢmır. Azərbaycandan kənarda yaĢayan 

soydaĢlarımız və hətta milliyyətindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın 

müstəqilliyini, birliyini və hüquqi, demokratik dövlət kimi inkiĢafını arzu-

layan hər bir kəs azərbaycançılıq ideologiyasının daĢıyıcısıdır. Ġdeologiya 
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olaraq azərbaycançılıq mühüm funksional elementlərlə zəngindir və 

bunların da mahiyyəti ölkəni mənəvi və fiziki baxımdan zəiflətmək 

cəhdlərindən qorumaqdır. Bu ideologiya inzibati-ərazi quruluĢuna görə 

unitar, siyasi quruluĢ və dövlət idarəçiliyinə görə hüquqi və demokratik 

dövlət kimi Azərbaycanın möhkəmlənməsinə və inkiĢafına yönəldilmiĢdir. 

Azərbaycançılıq müstəqil və bənzərsiz Azərbaycanı sivilizasiyalı dövlətlər 

sırasına çıxaracaq bir yoldur. 

Azərbaycançılıq ideologiyasının formalaĢması, tarixi inkiĢaf 

dövrü. Azərbaycançılıq ideologiyasının çox qədim tarixi kökləri vardır. 

Tarixin qədim dövrlərindən baĢlamıĢ müasir günümüzə qədər Azərbaycan 

xalqının adət-ənənələrini, milli-mənəvi dəyərlərini, polietnik zənginliyini 

özündə yaĢadan və birləĢdirən baxıĢlar sistemi kimi azərbaycançılıq ideyası 

təĢəkkül tapmıĢdır. Azərbaycan tarixən çoxmillətli ölkə, milli və dini 

tolerantlığın bərqərar olduğu məkan kimi tanınmıĢ və bu üstün cəhətlər 

azərbaycançılıq məfkurəsinin əsasını təĢkil etmiĢdir. Xalqımızın böyük 

mütəfəkkirlərinin, dövlət adamlarının, ictimai xadimlərinin fəaliyyətində bu 

ideya təkmilləĢdirilərək tarixi zərurət forması əldə etdi. Görkəmli ĢərqĢünas 

M.Mahmudov “Xətib Təbrizi” monoqrafiyasında X.Təbrizinin dilindən 

yazır: “Ġki il idi ki, onun (yəni böyük filosof Əbu-l-Əla əl –Məərrinin) 

yanında idim və ölkəmin adamlarından heç kimi görməmiĢdim, qəflətən 

Təbrizli qonĢularımdan bir nəfər namaz qılmaq üçün məscidə daxil oldu. 

Mən onu görüb tanıdım və sevincimdən halım dəyiĢdi. Əbu-l-Əla mənə 

dedi: “Sənə nə olmuĢdur? ” Mən ona cavab verdim ki, ölkəmin 

adamlarından iki il idi heç kəsi görmürdüm, indi bir qonĢumu gördüm. Dedi: 

“Dur onunla danıĢ”… Mən durdum və onunla Azərbaycan dilində çoxlu 

danıĢdım və istədiklərimin hamısı haqqında ondan soruĢdum. Mən qayıdıb 

onun (Əbu-l-Əlanın) yanında oturduqda məndən soruĢdu: “Bu hansı dildir?” 

Dedim: “Bu Azərbaycan əhalisinin dilidir”. Dedi: “Mən bu dili bilmirəm və 

baĢa düĢmürəm, lakin sizin danıĢdıqlarınızın hamısını əzbərlədim. Sonra o, 

qonĢumla mənim danıĢdıqlarımızın hamısını artırıb əksiltmədən olduğu kimi 

təkrar etdi. Mən onun baĢa düĢmədiyi bir Ģeyi necə əzbərlədiyinə son dərəcə 

təəccüb etdim” (5, səh.72). Qeyd etdiyimiz bu hadisə XI əsrdə baĢ 

vermiĢdir. Əgər Azərbaycan dili hələ o vaxtdan məhĢur və kamil idisə, 

deməli dilimizin iĢlənmə tarixi XI əsrdən daha əvvəllərə təsadüf edir. Hansı 

ki, bu da birbaĢa azərbaycançılıq ideologiyasının yaranma tarixindən xəbər 

verən amillərdən biri kimi qəbul oluna bilər.Azərbaycançılıq ideyasını onun 

ilkin təzahürlərinin əks olunduğu “Kitabi-Dədə Qorqud” boylarından 

baĢlayaraq, ġah Ġsmayılın yaradıcılığından ana xətt kimi keçən, XIX əsrin 

sonu - XX əsrin əvvəllərində fəaliyyət göstərmiĢ milli maarifçilərin 

yaradıcılığına qədər davam edən uzun bir tarix çərçivəsində ictimai fikir 
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tarixi üzərində izləmək mümkündür. XIX əsrin ikinci yarısında güclənən bu 

proses ictimai-siyasi fikir tarixində Mirzə Fətəli Axundzadəni, Seyid Əzim 

ġirvanini, Qasım bəy Zakiri, Həsən bəy Zərdabini, Əli bəy Hüseynzadəni, 

Əhməd bəy Ağaoğlunu, Cəlil Məmmədquluzadəni və nəhayət, 

mollanəsrəddinçiləri meydana gətirdi. Azərbaycançılıq ideyasının bütöv 

Ģəkildə təqdim edilməsini biz Cəlil Məmmədquluzadənin 27 noyabr 1917-ci 

ildə “Molla Nəsrəddin” jurnalının 24-cü sayında dərc olunmuĢ 

“Azərbaycan” məqaləsində görə bilərik. Məqalədə Azərbaycan, onun 

ərazisi, dili bitkin Ģəkildə ifadə edilmiĢdir. Azərbaycançılıq ideologiyası 

ġərqdə ilk müstəqil Cümhuriyyətin yaradıcılarından biri olan Məhəmməd 

Əmin Rəsulzadə tərəfindən Azərbaycan qayəsi Ģəklində siyasət meydanına 

gətirildi. O, milli istiqlal dövrünü Müsavat dövrü kimi deyil, Azərbaycan 

qayəsi dövrü kimi adlandıraraq, Ġranda çıxan “Ġrani-nou”qəzetində yazdığı 

məqalələrinin birində ətraflı Ģəkildə əsaslandırmıĢdır.1914-cü il sentyabrın 

16-da Ģair, yazıçı və jurnalist Əlabbas Müznibin (1882-1938) redaktorluğu 

ilə ayda iki dəfə nəĢr edilən ədəbi-ictimai, iqtisadi, tarixi və siyasi jurnal 

olan “Diriliyin” birinci nömrəsi çapdan çıxdı. M.Ə.Rəsulzadənin “Dirilik 

nədir?” adlı baĢ məqaləsi jurnalın ideya istiqamətini müəyyənləĢdirirdi və 

xalqımızı milli oyanıĢa çağırırdı. O, bu jurnalda çap etdirdiyi “Milli dirilik” 

baĢlığı altındakı baĢ məqalələrdə “Azərbaycan qayəsi”ni yayırdı (2, səh.6). 

Azərbaycançılıq ideologiyasının ilk siyasi hadisəsi isə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yaradılması oldu. 1918-ci il dekabrın 7-də Azərbaycan 

parlamentinin təntənəli açılıĢında M.Ə.Rəsulzadə demiĢdir: “Biz o zaman 

ki, bizim üçün ən yaxĢı məsələni – “Azərbaycan muxariyyəti”ni müdafiə 

edirdik, biz onda sağ və sol tərəfdən amansız tənqidə məruz qalmıĢdıq. 

Sağdan bizə deyirdilər ki, azərbaycanlılıq Ģüarı ilə siz müsəlmanları parça-

layırsınız, türkçülük bayrağı qaldırmaqla – Allah yıxsın – siz Ġslamın əsasını 

sarsıdırsınız. Soldan isə bizi məzəmmət edirdilər ki, Azərbaycan 

muxtariyyətini tələb edərək biz vahid demokratik cəbhəni yarırıq. 

“Müsavat” partiyası birinci olaraq Azərbaycanın müstəqilliyi bayrağını 

yüksəyə qaldırmıĢdır. Beləliklə, müsəlman partiyaları arasında Azərbaycan 

ideyasında fikir ayrılığı yoxdur. Xalqın Ģüurunda Azərbaycan ideyası artıq 

möhkəmlənmiĢdir… Bir dəfə yüksələn bayraq bir daha enməz!”(3, səh.56). 

M.Ə.Rəsulzadənin sözlərilə desək, xanlıqlar halında çarlığın 

hakimiyyəti altına düĢən Azərbaycan Birinci Dünya müharibəsi nəticəsində 

çökən Rusiya imperatorluğunun zülmü altından siyasi bir bütün, bir millət, 

bir dövlət olaraq qalxdı… 23 aylıq ömür sürməsinə, yenidən rus iĢğalına 

məruz qalmasına baxmayaraq, Cümhuriyyətimiz tarixə və dünya siyasi 

xəritəsinə əbədi olaraq “Azərbaycan” adını yazdı, “azərbaycançılıq Ģüarı”nı 

sonrakı nəsillərə ötürdü. Cümhuriyyətin ideyaları bütün dünyanı dolaĢdı, 
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dünya azərbaycanlılarını birləĢdirən əvəzsiz dəyərlərə çevrildi. Bu gün də 

belədir. Bunu yaĢadanlar isə, baĢda M.Ə.Rəsulzadə olmaqla, sovet iĢğalı 

nəticəsində dünyaya səpələnən fədakar mühacirlərimiz oldu. 

Azərbaycançılıq ideologiyası türkçülük, islamçılıq və müasirlik kimi 

üç üzvi tərkib hissədən ibarətdir. Hər hansı milli ideologiya o zaman kamil 

hesab oluna bilər ki, xalqın ruhundan, mentalitetindən,“tərcümeyi-hal”ından 

irəli gəlsin. Azərbaycançılıq ideologiyası bu baxımdan, həqiqətən, müasir 

dünyanın ən mükəmməl ideologiyalarından biridir. Lakin Azərbaycançılığın 

birinci tərkib hissəsi olan türkçülük 30-cu illərin ortalarından etibarən 

qadağan olundu və qadağaların miqyası o həddə çatdı ki, Azərbaycan 

xalqının birbaĢa tarixi mənĢəyinə müdaxilə edildi; israrla “sübuta”çalıĢdılar 

ki, Azərbaycan xalqı türk yox, Ġran mənĢəlidir, sadəcə olaraq, orta əsrlərdə 

Azərbaycana gələn köçəri türklərin dilini qəbul etmiĢdir.Böyük bir xalqın 

etnik tarixinin saxtalaĢdırılması prosesi həm sovet, həm də Ġran 

Azərbaycanında eyni formada aparılırdı. Belə ki, siyasi rejimlər həm xalqı 

öz etnik- mədəni,tarixi kökündən məhrum etmək, həm də Azərbaycan 

ziyalılarını (siyasi elitanı) aradan götürmək üçün idarə edilməsi asan olan 

kütlələr formalaĢdırmağa daha çox üstünlük verirdilər. Azərbaycançılığın ikinci 

tərkib hissəsi olan Ġslam dininə münasibət bundan da acınacaqlı idi. Sovetlər hər 

bir xalqın əsas mənəvi göstəricilərindən biri olan dini hakimiyyətə gəldikləri ilk 

gündən qadağan etdilər. Müasirlik məsələsinə gəldikdə isə burada da böyük 

siyasi-ideoloji məhdudiyyət qoyuldu. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından keçən 80 ili xarakterizə 

edərək, bir çox mərhələləri nəzərə çatdırmaqla Azərbaycançılıq ideologiyasının 

davamlı olduğunu qeyd edirdi: Birinci-1918-1920-ci illər, AXC-nin fəaliyyəti; 

ikinci-1920-1922-ci illər, Azərbaycan SSR-nin hakimiyyəti; üçüncü-1922-1991-

ci illər, Azərbaycanın totalitar rejim, kommunist ideologiyası Ģəraiti və 

Azərbaycan SSR-nin Sovetlər Ġttifaqında baĢqa müttəfiq respublikalarla birgə 

fəaliyyəti; dördüncü-1991-ci ilin dekabrından baĢlayaraq Sovetlər Ġttifaqının 

dağılması ilə əlaqədar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan edilməsi 

günündən indiyədək keçən dövr. 

Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq ideologiyası. 1991-ci ildə 

Azərbaycan yenidən müstəqlliyini əldə etdikdən sonra azərbaycançılıq 

ideologiyası Ermənistanın iĢğalçılıq siyasətinə qarĢı burada yaĢayan bütün 

xalqları öz ətrafında birləĢdirən möhkəm sipərə çevrildi. Siyasi mütəfəkkir 

kimi Heydər Əliyevin ümummilli lider mövqeyinə yüksəlməsi ilə 

“TürkləĢmək, islamlaĢmaq, müasirləĢmək!” ideyası əsasında formalaĢan 

azərbaycançılıq ideologiyasının tarixində yeni dövr baĢladı. Ümummilli 

lider Heydər Əliyev 15 iyun 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonar 

Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmləndirməklə, onun siyasi və iqtisadi 
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əsaslarını yaratmaqla yanaĢı, Azərbaycan cəmiyyətinin inkiĢafının ideya 

təməli olan azərbaycançılığı dövlət ideologiyasına çevirdi. Azərbaycançılıq 

Azərbaycana qarĢı bir çox istiqamətlərdən yönələn təhdidlərin, ölkəmizi 

etnik bölücülük əsasında parçalamaq cəhdlərinin qarĢısında güclü ideoloji 

və siyasi sipər oldu. Çünki azərbaycançılıq bizim keçmiĢimizdən gələn 

dəyər olaraq vahid Azərbaycanın ideya əsası, ölkədə bütün etnosların 

həmrəylik və anlaĢma içində birgə yaĢayıĢının tarixi təcrübəsidir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev (1993-2003) 

azərbaycançılığı dövlətçiliyə tətbiq etdi və bu məfkurəyə əsaslanan milli 

dövlət yaratdı, xalqda dövlətçilik hissini formalaĢdırdı. Azərbaycançılıq 

ideologiyasının fəlsəfi təlim kimi sistemə salınması və müstəqil Azərbaycan 

dövlətçiliyinə tətbiqi Heydər Əliyevin tarixi xidmətidir. Heydər Əliyevin ən 

böyük xidmətlərindən biri ölkədə azərbaycançılıq ideologiyasının 

yaranmasını və möhkəmlənməsini, onu bütün dünyada yaĢayan 60 milyon 

azərbaycanlının milli ideyasına, ümummilli ideologiyasına çevirməsi oldu. 

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin yeni tarixi dövrdə apardığı 

müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətinin əsasında məhz azərbaycançılıq 

ideologiyası dayanırdı. O, daim vurğulayırdı ki, azərbaycançılıq ideology-

yası real müstəqilliyə nail olmaq, vahid, bölünməz Azərbaycanı qoruyub 

saxlamaq və möhkəmləndirmək üçün vasitədir. Heydər Əliyevin fəlsəfi 

baxıĢlarına görə, azərbaycançılıq milli mənsubiyyəti, milli-mənəvi dəyərləri 

qoruyub saxlamaq, eyni zamanda, onların ümumbəĢəri dəyərlərlə 

sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək deməkdir. Heydər Əliyev dünya 

azərbaycanlılarının potensial imkanlarını cəmləmək, müstəqil dövlət 

quruculuğu prosesində meydana çıxan müxtəlif problemlərin həllinə yönəlt-

mək, daha sıx əlaqələr yaratmaq, milli birliyə nail olmaq istiqamətində 

ardıcıl və sistemli iĢ aparmıĢdır. Azərbaycançılıq ideyalarının yayılması və 

bütün dünyada yaĢayan azərbaycanlıların birləĢdirici bir amalına çevrilməsi 

yolunda milli həmrəyliyimizin nümayiĢinin ən yüksək zirvələrindən biri 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə 9-10 

noyabr 2001-ci ildə Bakı Ģəhərində keçirilmiĢ Dünya azərbaycanlılarının I 

qurultayının xüsusi rolu olmuĢdur. Bu qurultayda Azərbaycan Respublikası 

vətəndaĢlarını və dünyanın 36 ölkəsində yaĢayan azərbaycanlıları təmsil 

edən, azərbaycanlıların milli elitasını təĢkil edən 1105 nümayəndə və 906 

qonaq iki gün azərbaycançılığın bütün aspektlərini müzakirə etmiĢ, dünya 

azərbaycanlılarının birliyinin nəzəri və praktiki məsələlərini təhlil etmiĢlər. 

Dünya azərbaycanlılarının I qurultayı bütün Dünya azərbaycanlılarının 

ana vətəni Azərbaycana, ana dilinə, milli mənsubiyyət hissinə bağlılığını 

əyani Ģəkildə sübut etməklə yanaĢı, eyni zamanda, onların milli Ģüurunun, 

özünüdərkinin güclənməsində mühüm rol oynadı. Xaricdə yaĢayan 
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soydaĢlarımızın və həmvətənlərimizin müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə 

əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, dünya azərbaycanlıları arasında 

birliyin və həmrəyliyin təmin olunması və azərbaycançılıq ideyalarının 

onların düĢüncələrinə hakim kəsilməsi iĢində bu qurultayın rolu, sözün 

həqiqi mənasında, tarixi idi. 

Heydər Əliyev xaricdə yaĢayan azərbaycanlıların dağınıq halda 

yaĢamaması, onların diaspor fəaliyyəti göstərməsi üçün milli həmrəyliyin 

vacib olduğunu bildirdi. Milli həmrəyliyin möhkəmlənməsi üçün azərbay-

cançılılıq ideologiyası zəruridir. Məhz bu ideologiyanın təbliği nəticəsində 

xaricdə yaĢayan soydaĢlarımız arasında milli həmrəylik yarandı və onlar 

ümummilli maraqlar naminə birlikdə fəaliyyət göstərməyə baĢladılar. Bunun 

nəticəsində də soydaĢlarımız arasında azərbaycançılıq ideologiyası milli 

həmrəyliyin konsepsiyasına çevrildi. Güclü Azərbaycan diasporu müstəqil 

Azərbaycanın dayağıdır. 2001-ci ilin 10 noyabrında Bakıda Dünya azər-

baycanlılarının I qurultayında Ümummilli Lider Heydər Əliyev geniĢ nit-

qində Azərbaycan dövlətinin əsas ideyasından danıĢarkən qeyd edirdi ki: 

“Biz istəyirik ki, müxtəlif ölkələrdə yaĢayan azərbaycanlılar həmin ölkələrin 

də vətəndaĢı kimi, istədikləri kimi yaĢasınlar. Ancaq heç vaxt öz milli 

köklərini, milli mənsubiyyətlərini itirməsinlər. Bizim hamımızı birləĢdirən 

bu amillərdir. Bizim hamımızı birləĢdirən, həmrəy edən azərbaycançılıq 

ideyasıdır” (7, səh.128). 

Nəticə. Azərbaycançılıq ideologiyası günümüzdə. Heydər Əliyevin 

azərbaycançılıq ideologiyasında tarixiliklə müasirliyin nəzəri vəhdəti əsas yer 

tutur. Bu gün Heydər Əliyev ideyalarının, onun siyasətinin əzmkar davamçısı 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevdir. Prezident Ġlham 

Əliyev xarici ölkələrə səfərləri zamanı soydaĢlarımızla görüĢlərə xüsusi diqqət 

ayırır, Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyətinə çatdırılması iĢində 

xaricdəki soydaĢlarımızı daha fəal olmağa çağırır. Azərbaycançılıq 

ideologiyasının xaricdə yaĢayan soydaĢlarımızın mənəvi-siyasi birliyinin əsas 

istinad nöqtəsinə çevrilməsi istiqamətində məqsədyönlü iĢ aparır. Bu 

baxımdan, dövlət baĢçısının sərəncamı əsasında 2006-cı il martın 16-da və 

2011-ci il iyulun 5-də Dünya azərbaycanlılarının II və III qurultayının 

keçirilməsini xüsusi vurğulamaq lazımdır. Qurultaylar xaricdə yaĢayan 

soydaĢlarımızın və həmvətənlərimizin Azərbaycan Respublikası ilə 

əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsi, eləcə də dünya azərbaycanlıları 

arasında birlik və həmrəyliyin təmin edilməsində irəliyə doğru böyük bir 

addım oldu. II və III qurultaylarda Ġlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının 

Əlaqələndirmə ġurasının sədri seçildi. KeçirilmiĢ qurultaylar ortaq tarixi 

keçmiĢə malik olan xalqların həmrəyliyinin təĢkil edilməsində, xaricdəki həm-

vətənlərimizin milli birlik ideyası ətrafında birləĢməsində, onların daha 
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mütəĢəkkil təĢkilatlanmasında, zəngin mədəni irsimizin təbliğində, təcavüzkar 

erməni dairələrinin ideoloji təxribatının qarĢısının alınması prosesində yeni 

mərhələyə qədəm qoyulmasında böyük rol oynadı. 

Günümüzdə də Müstəqil Azərbaycanın ümummili ideologiyasına 

çevrilən azərbaycançılıq həm də dünyanın müxtəlif bölgələrinə səpələnən 

soydaĢlarımızı öz ətrafında birləĢdirən önəmli faktora çevrilib. Bir sözlə 

azərbaycançılıq ideologiyası Azərbaycanda yaĢayan bütün xalqları öz 

ətrafında birləĢdirərək güclü və qüdrətli demokratik dövlət quruculuğuna öz 

töhfəsini verməkdədir. Azərbaycanlıların dirçəliĢini, tərəqqisini və milli 

birliyini əks etdirən, onu müstəqil dövlətçilik uğrunda müqəddəs və 

məsuliyyətli mübarizəyə səfərbər edən Azərbaycançılıq ideologiyası xalqda 

özünəinamı gücləndirir. Ürəkdən inanırıq ki, Prezident Ġlham Əliyevin 

yürütdüyü siyasət müstəqil Azərbaycanın yaxın perspektivdə inkiĢaf etmiĢ 

ölkəyə çevrilməsi ilə nəticələnəcək, hər bir azərbaycanlı Vətənimizin 

uğurları ilə qürur duyacaqdır. 
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III BÖLMƏ. AZƏRBAYCAN MÜHACIRƏTĠNĠN TARĠXĠNDƏN 
 

ƏLĠMƏRDAN BƏY TOPÇUBAġOVUN AXC-ABġ 

MÜNASIBƏTLƏRĠNĠN QURULMASINDA XĠDMƏTLƏRĠ  
 

Abbasova-Quliyeva Aytən Zabil qızı 

Tarix fakültəsi, dissertant 

aytan.abbasova-quliyeva@mail.ru 
 

Məqalədə Azərbaycan mühacirətinin görkəmli şəxsiyyətlərindən biri, ömrünün çox 

hissəsini Azərbaycan məfkurəsi və azadlıq hərəkatı yolunda sərf etmiş Əlimərdan bəy 

Topçubaşovun Paris sülh konfransı çərçivəsində müstəqil Azərbaycanın beynəlxalq 

sistemdə tanıdılması, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə 

qarşılıqlı münasibətlərinin qurulması, Amerikada Azərbaycan xalqının maraqlarını 

müdafiə edə biləcək nümayəndəliyin yaradılması istiqamətində fəaliyyəti əks olunmuşdur. 

Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Amerika Birləşmiş Ştatları, 

Əlimərdan bəy Topçubaşov, Paris sülh konfransı, diaspora, mühacirət 

 

The activity of the prominent representative of the Azerbaijan emigration, 

Alimardan bey Topchubashov in the creation of the ADR-USA bilateral relations 

The article clarifies the role of Alimardan bey Topchubashov-prominent 

statesman of the Azerbaijan emigration, who expended a great part of his life on the 

way of Azerbaijan ideology and independence movement in the Versailles Peace 

Conference, his activity for the recognition of independent Azerbaijan in interna-

tional arena, his impact on the ground of the creation of delegation, which would be 

able to represent the interests of Azerbaijan nation in the United States, as well as 

the creation of bilateral relations between the Azerbaijan Democratic Republic and 

the United States of America. 

Key words: Azerbaijan Democratic Republic, the United States of America, 

Alimardan bey Topchubashov, Versailles peace conference, Diaspora, emigration 

 

Azərbaycan tarixinin Ģanlı səhifələrindən biri, müsəlman ġərqində ilk müs-

təqil, demokratik respublikanın əsasının qoyulması ilə yaddaĢlara həkk olunan 

1918-1920-ci illər həm də xarici və daxili siyasətdə, beynəlxalq münasibətlər 

sistemində müvəffəq fəaliyyətləri ilə seçilən görkəmli Ģəxsiyyətləri ilə məĢhurdur. 

Bu cür siyasi xadimlərdən biri də 70 illik ömür yolunun 50 ilini Azərbaycanın 

müstəqilliyinin əsasının qoyulmasına, daxili və xarici siyasətinin formalaĢdırılma-

sına, onun beynəlxalq aləmdə tanınmasına həsr etmiĢ Əlimərdan bəy TopçubaĢov-

dur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin sədri olmuĢ Ə.TopçubaĢovun 

siyasi fəaliyyətinin əsas dövrü vətəndən kənarda keçmiĢdir. Müstəqil Azərbay-

canın beynəlxalq aləmdə tanıdılması, onun Paris sülh konfransında təmsil olun-
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ması, xarici dövlətlərlə, xüsusilə Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə diplomatik 

əlaqələrin qurulması məhz Əlimərdan bəy TopçubaĢovun əvəzolumaz xidmətləri 

ilə əlaqədar olmuĢdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın maraqlarını təmsil 

edəcək nümayəndəliklərin və diasporaların yaradılması və onların fövqəldöv-

lətlərin siyasi arenasında yeni yaranmıĢ müstəqil dövləti təmsil etməsi cəhdləri də 

məhz Ə.TopçubaĢova məxsusdur. Əlimərdan bəyin Paris sülh konfransı əsnasında 

fəaliyyətinin bu baxımdan araĢdırılması daha çox aktuallıq kəsb edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hələ 1918-ci ilin noyabrında Azərbaycan 

höküməti müttəfiq dövlətlərin Ənzəlidəki komandanı general V.Tomsonla 

görüĢ zamanı sülh konfransında iĢtirak edəcəklərinə dair təminat almıĢ, daha 

sonra Böyük Britaniya hökümətinin rəsmisi C.Miln Azərbaycan Xalq Cüm-

huriyyətinin Paris sülh konfransına dəvət olunduğunu bildirmiĢdi. Beləliklə, 

F.Xoyskinin rəhbərlik etdiyi üçüncü hökümət 1918-ci il, dekabrın 28-də 

Paris sülh konfransına gedəcək nümayəndə heyətinin tərkibini təsdiq 

etmiĢdi. Nümayəndə heyətinə rəhbərlik Əlimərdan bəy TopçubaĢova tap-

ĢırılmıĢ və sədr müavini Məmməd Həsən Hacınski təyin olunmuĢdu. Bun-

dan əlavə, nümayəndə heyətinə Əhməd bəy Ağaoğlu, Əkbərağa ġeyxü-

lislamov, Mir Yaqub Mehtiyev, Ceyhun bəy Hacıbəyli və Məmməd Məhər-

rəmov da daxil edilmiĢdi [4,səh.154]. 

Beləliklə, 1919-cu il yanvarın 20-də Azərbaycan nümayəndə heyəti 

Ġstanbula çatmıĢ, bu dövr ərzində Ə.TopçubaĢov burada böyük iĢlər görmüĢ və 

hətta 11 yanvar tarixində Osmanlı sultanı tərəfindən qəbul edilmiĢdi. Hələ 

yanvarın 6-da Əlimərdan bəy BirləĢmiĢ ġtatların diplomatik nümayəndəsi 

Heyklə görüĢmüĢ və ondan V.Vilsonun “14 maddə”sinin Azərbaycana da Ģamil 

edilməsinə köməklik göstərməsini xahiĢ etmiĢdi [5,səh.97-100]. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və onun Parisdə olan nümayəndələri 

ABġ-la iqtisadi və siyasi əlaqələr yaradılmasına, xüsusilə BirləĢmiĢ ġtatlar 

tərəfindən tanınmağa böyük səy göstərirdilər. Bu marağın əsasən iki səbəbi var 

idi. Birincisi ondan ibarət idi ki, ənənəvi Avropa dövlətləri ilə yanaĢı Birinci 

dünya müharibəsindən sonra ABġ iqtisadi cəhətdən çox qüvvətlənmiĢ və 

əslində dünya siyasətini müəyyən edən dövlətlərdən birinə çevrilmiĢdi. 

Müharibədən sonrakı ilk illərdə BirləĢmiĢ ġtatlar dünyanın əsas bankiri rolunu 

oynayırdı; ABġ dövlət katibi Robert Lnsinqin dili ilə desək, Amerika dünyanı 

iqtisadi cəhətdən idarə edirdi və siyasi cəhətdən də idarə etməyə hazırlaĢırdı 

[2,səh.405]. Bundan əlavə, ABġ Prezidenti Vudro Vilson da yeni yaranmıĢ 

dövlətlərin müdafiəçisi, kiçik xalqların dostu kimi tanınırdı. 

Qafqazda bu yeni, “qəflətən” yaranmıĢ respublikalar haqqında BirləĢmiĢ 

ġtatlar siyasi dairələrinin və ictimaiyyətinin məlumatı olmadığından Əlimərdan 

bəy Azərbaycan və Gürcüstanı bu ölkədə təbliğ etməyi, onları siyasi cəhətdən 

tanıtmağı öz üzərinə almıĢ ABġ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü, 
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vəkil Valter Çandler vasitəsilə 26 sentyabr tarixində Prezident V.Vilsona 

məktub və materiallar göndərmiĢdi. Məktubda 1919-cu il, may ayının 28-də - 

istiqlaliyyətin elan edilməsinin birinci ildönümü günü Azərbaycan nümayəndə-

lərinin Vilson tərəfindən qəbul edildiyi prezidentə xatırladılır və bu görüĢün 

onlar üçün unudulmaz hadisə olduğu qeyd olunurdu.O yazırdı ki, “biz sizin 

simanızda xalqları, xüsusən sizin prinsipləriniz əsasında milli və siyasi cəhətdən 

öz müqəddəratını təyin etmiĢ kiçik xalqları sülhə, azadlığa və birgəyaĢayıĢa 

çağıran müasir Apostolu görürük. Yeni həyata qədəm qoyan Azərbaycan 

xalqının nümayəndəsi kimi biz ümidvarıq ki, xalqımız böyük Amerika və sizin 

tərəfinizdən də müstəqilliyini və azadlığını qorumaq kimi müqəddəs iĢdə kömək 

və yardım alacaqdır.” [1,səh.405]. V.Vilsonun Azərbaycan haqqında məluma-

tının azlığını nəzərə alaraq Əlimərdan bəy məktuba Azərbaycanın müstəqilliyi 

haqqında memorandumu, sərhədlər qeyd olunan xəritəni, milli-etnik tərkib 

haqqında memorandumu və bir sıra baĢqa sənədləri də təqdim etmiĢdi. 

Əlimərdan bəyin fikrincə, BirləĢmiĢ ġtatlarla əlaqələri geniĢləndirməyi 

zəruri edən digər bir səbəb ermənilərlə bağlı idi; Birinci dünya müharibəsi baĢa 

çatan kimi ermənilər ABġ-da “Müstəqil Ermənistanın Amerika Komitəsi”ni 

yaratmıĢdılar və bu komitə təkcə Ermənistanın müstəqilliyini tanıtmaq uğrunda 

deyil, eyni zamanda Azərbaycanı və Gürcüstanı Amerika siyasi dairələri, 

Amerika ictimaiyyətinin gözündən salmaq istiqamətində iĢ aparırdı. Bu 

baxımdan Baltik ölkələri, Azərbaycan və Gürcüstan nümayəndələri onlar 

haqqında düzgün fikrin formalaĢması üçün vəkil qismində V.Çandlerlə 

müqavilə bağlamıĢdılar. 1919-cu ilin sentyabrında Ə.TopçubaĢovun rəhbərliyi 

ilə imzalanmıĢ həmin müqaviləyə əsasən Amerika vətəndaĢı Valter M.Çandler 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibinə təbliğat məsələləri ilə bağlı hüquq 

məsləhətçisi kimi qəbul edilirdi və üç ay müddətinə Azərbaycan Respub-

likasının mənafeyini və müstəqilliyini müdafiə etməyə təminat verirdi. Bu 

xidmətin müqabilində 5 min Amerika dolları həcmində zəhmət haqqı verilməli 

idi. Ġmzalanan ikinci müqavilədə isə qeyd olunurdu ki, ABġ Azərbaycanın 

müstəqilliyini de-fakto tanıdığı təqdirdə Çandlerə 50 min Amerika dolları 

həcmində əmək haqqı verilməli, BirləĢmiĢ ġtatlar Azərbaycanı müstəqil dövlət 

kimi tanımaqdan imtina edərdisə, ona heç bir təzminat verilməyəcəkdi. 

V.Çandler Amerikaya yola düĢdükdən sonra Əlimərdan bəy VaĢinqtona 

yola düĢmək ərəfəsində olan Henri Morqentau ilə görüĢüb, onun Çandlerə 

köməklik göstərməsini xahiĢ etmiĢdi. Morqentau isə öz növbəsində buna razılıq 

verərək məsləhət görmüĢdü ki, ABġ-da Azərbaycanın öz nümayəndiliyi olsa, 

daha yaxĢı olar. O, həmçinin qeyd etmiĢdi ki, “Biz bütün kiçik xalqların 

dostuyuq. Mən sizin memorandumla tanıĢ oldum və gördüm ki, Azərbaycan 

varlı ölkədir və özü sərbəst yaĢaya bilər. Siz Amerikada yaxĢı qəbul edilərsiniz 

və həm də ola bilsin ki, sizin sərvətinizə layiq kapital tapıla bilər” [2,səh.408]. 
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Sonuncu məsələ Azərbaycan nümayəndələrinin diqqətindən yayınmamıĢdı 

və Amerika ilə iqtisadi əlaqələr yaratmaq üçün ABġ iĢgüzar dairələrinin 

nümayəndəsi Maks Rabinov Azərbaycan nümayəndəliyinin maliyyə iĢləri üzrə 

məsləhətçisi təyin olunmuĢdu və onunla müqavilə bağlanmıĢdı. Rabinov 

Azərbaycandan dünya qiymətlərinə uyğun neft alınmasını, ABġ maliyyə 

orqanları tərəfindən Azərbaycana kredit buraxılmasını, həmçinin Azərbaycan 

üçün Amerika manufaktura mallarının alınmasını təĢkil etməli idi. Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, “Standart Oyl kompani of Nyu-York” neft Ģirkətinin rəhbəri 

P.Ġ.Tomas məhz M.Rabinov və Ə.TopçubaĢovun vasitəsi ilə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti yollar naziri Xudadat bəy Məlikaslanovla 1919-cu il, iyulun 12-

də saziĢ imzalamıĢdı. SaziĢə əsasən, “1920-ci ilin yanvar ayının 31-nə qədər 

Standart Oyl kompaniyasına tonu 34 dollardan 6 milyon pud kerosin verilməli 

idi ki, Azərbaycan da bunun müqabilində rəsmi VaĢinqtondan pudu 2,5 dollara 

40 min ton taxıl almıĢdı” [3,səh.354-355]. Hətta BirləĢmiĢ ġtatlarda qarĢıya çıxa 

biləcək hüquqi, siyasi və iqtisadi xarakterli məsələləri aydınlaĢdırmaq üçün 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü M.Məhərrəmovun ABġ-a ezam 

edilməsi məsələsi də gündəliyə salınmıĢdı. 

Ə.TopçubaĢovun ABġ rəsmiləri ilə həyata keçirdiyi hərtərəfli fəaliy-

yətin ən mühüm nəticələrindən biri isə M.Rabinov tərəfindən Amerika-Qaf-

qaz Kommersiya Palatasının təĢkil edilməsi olmuĢdu ki, bu palata Azərbay-

canla ticari-iqtisadi münasibətlərin inkiĢafında təkan rolunu oynamıĢdı. 

Əlimərdan bəy bütün bunlarla yanaĢı, Fransada fəaliyyət göstərən Bir-

ləĢmiĢ ġtatlar rəsmilər ilə də görüĢlər keçirərək Azərbaycana olan münasi-

bəti, Qafqazda cərəyan edən prosesləri və digər bu kimi məsələləri aydınlığa 

qovuĢdurmağa cəhdlər edirdi. Belə ki, bu cür görüĢlərdən biri ABġ 

Nümayəndələr Palatasının üzvü H.Buklerlə təĢkil edilmiĢdi və sonuncu 

görüĢ əsnasında Qafqazda baĢ verən hadisələri dinlədikdən sonra erməni-

lərlə bağlı eĢitdiklərinin onun üçün yenilik olduğunu bildirmiĢdi: “Biz sizin 

qonĢularınızı bir az tanıdıq və onları heç də mələk saymırıq” [2,səh.410]. 

Qeyd olunan dövrdə erməni təbliğatı BirləĢmiĢ ġtatlarda geniĢ vüsət almıĢ-

dı və burada fəaliyyət göstərən “Müstəqil Ermənistanın Amerika Komitəsi”nin 

sədri Ceyms Cerard “əzabkeĢ ermənilərin”, “xristian məbədlərin” xilas edilməli 

olduğunu hər cür vasitələrlə amerikalılara təlqin edirdi. Bu barədə Ermənistanın 

adı çəkilən komitəsinin təĢkil etdiyi ziyafətə dəvət olunan V.Çandler də 

Əlimərdan bəyə noyabrın 1-də yazdığı hesabat xarakterli məktubunda qeyd 

etmiĢdi. Çandler yazırdı ki, ermənilər ABġ siyasi dairələrində türklər, kürdlər və 

tatarların əleyhinə istifadə etmək məqsədilə silah almağa çalıĢır və sözügedən 

xalqları BirləĢmiĢ ġtatlarda nüfuzdan salmağa çalıĢırlar. Çandler də Morqentau 

kimi fikirləĢir və vurğulayırdı ki, “Azərbaycanın və Gürcüstanın müstəqilliyi 

uğrunda mübarizə aparmaq üçün bax belə komitələr və bu cür müraciətlərin 
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olması zəruridir” [3, səh.410-414]. 

ABġ-ın keçmiĢ Rusiya imperiyasında yeni yaranmıĢ dövlətlərə, o 

cümlədən Azərbaycana münasibətinin səciyyəvi cəhətləri V.Çandlerin 10 

noyabr tarixində Əlimərdan bəyə göndərdiyi məktubda əks olunmuĢdu. Belə 

ki, Çandler BirləĢmiĢ ġtatların Kolçak, Denikin və Yudeniç hökümətlərinin 

aqibətinin nə ilə qurtaracağını gözlədiyini, bununla belə, Azərbaycan da 

daxil olmaqla keçmiĢ Rusiya xalqlarına ABġ tərəfindən prezident layihəsi 

üzrə yardım göstəriləcəyinin mümkünlüyünü bildirmiĢdi. 

Ümumilikdə, Əlimərdan bəy TopçubaĢovun rəhbərlik etdiyi Azərbay-

can nümayəndə heyətinin Paris sülh konfransı çərçivəsində fəaliyyəti 

olduqca məhsuldar olmuĢ və konfransla bağlı qarĢıya qoyulan mühüm 

vəzifələrin öhdəsindən gələ bilmiĢdi; belə ki, 1920-ci il 11 yanvar tarixində 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyi Paris sülh konfransı 

tərəfindən de-fakto tanınmıĢ, Azərbaycan nümayəndə heyəti tam heyətlə 

sülh konfransının 19 yanvar tarixli Ali Məclisində iĢtirak etmiĢ və hüquqi 

olaraq Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sisteminə daxil olmuĢdu. 

Beləliklə, Ə.TopçubaĢovun Fransada, Paris sülh konfransı çərçivəsində və 

ABġ rəsmiləri ilə münasibətdə fəaliyyətinin təhlili bir daha sübut edir ki, bu 

görkəmli Ģəxsiyyət müstəqil Azərbaycanın beynəlxalq arenada sərbəst xarici 

siyasət yürütməsi, onun de-fakto tanıdılması və BirləĢmiĢ ġtatlarda Azərbaycan 

nümayəndəliyinin – diasporasının əsasının qoyulması, iki ölkə arasında qarĢılıqlı 

münasibətlərin qurulması istiqamətində əvəzolunmaz addımlar atmıĢ, AXC-nin 

süqutundan sonra vətənə qayıda bilməməklə mühacirətin, Azərbaycanın müstə-

qilliyi və tanıdılması istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyətin əsasını qoyanlardan 

olmuĢdur. Bununla belə, mühacirət illərində də Ə.TopçubaĢov ömrünün 

sonunadək Azərbaycan məfkurəsi yolunda canı və qanı ilə mübarizə apararaq 

gələcək nəsil üçün örnək diplomat rolunu oynamıĢdır. 

 
Ədəbiyyat siyahısı: 

1.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası.Ġki cilddə. II cild.Bakı, “Lider 

nəĢriyyat”, 2005, 472 s. 

2.Həsənli C. Tarixi Ģəxsiyyətin tarixi: Əlimərdan bəy TopçubaĢov. Bakı, “Azərbay-

can Diplomatiya Akademiyası”, 2013,588 s. 

3.А.М.б.Топчибащов. Избранное: В 4-х томах. Составитель Гасан Гасанов. Т.3, 

Баку,2015, 608 стр. 
4.Гасанлы Дж. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный 

мир (1917-1920). // Кавказ и глобализация. Том 3, выпуск 4, 2009, стр. 140-161. 

5.Дипломатические беседы А.А.Топчибащова в Стамбуле (записи чрезвычайного 

посланника и полномочного министра Азербайджанской Республики). 1918-1919 

гг. Баку, «Эргюн», 1994, 160 с.  



V buraxılış         2017  

  

141 

 

AZƏRBAYCANLILARIN II DÜNYA MÜHARĠBƏSĠ ĠLLƏRĠNDƏ 

ÖN VƏ ARXA CƏBHƏDƏKĠ FƏALĠYYƏTĠ 
 

Cəlilov Elman Kamal oğlu 

Tarix fakültəsi, bakalavr, II kurs 

elmancelilov@mail.ru 
 

Məqalədə azərbaycanlıların II Dünya müharibəsi illərində ön və arxa cəbhə-

dəki fəaliyyəti və cəsarəti barədə məlumat verilir. Faşizm üzərində qələbə xalqın 

qanı və külli miqdarda maddi sərvətlərinin itirilməsi,böyük məhrumiyyətlər hesabına 

əldə edilmişdir. Ön cəbhədə azərbaycanlılardan ibarət yaradılan diviziyalar 

döyüşürdü. Arxa cəbhədə isə Bakı nefti müharibəni duru yanacaqla təmin edirdi. II 

Dünya müharibəsində həlak olan 57 milyon insandan 27 milyonu Sovet vətəndaşları 

olmuşdur. Həlak olan azərbaycanlıların sayı 300 mindən çox idi. 

Açar sözlər: Azərbaycan, II Dünya müharibəsi, Bakı nefti, diviziyalar, milli 

qəhrəmanlar 

 

Activity of Azerbaijanis in the fronts and the rear of the World War II 

The article descripts courageous activity of Azerbaijani people during the 

World War II in the fronts and the rear. Victory over fascism was gained by great 

difficulties and loss of natural sources of the nation. Divisions of Azerbaijanis  

fought on the front lines. Baku oil was obtained from the liquid fuel in war on the 

home front. During the World War II, 57 million people were murdered and of them 

27 million were soviet citizens. The loss number of Azerbaijanis was 300.000. 

Key words: Azerbaijan, Second World War, Baku petrol, divisions, national 

Heroes 

 

GiriĢ. Azərbaycan II Dünya müharibəsində böyük dövlətlərin strateji 

planlarında mühüm yer tuturdu. Almaniya Bakı neftini ələ keçirməklə ġərqə-

Ġran körfəzinə və Hind okeanına hərəkət etmək niyyətində idi. Hitlerin tapĢırığı 

əsasında hətta Bakının sənaye və hərbi əhəmiyyətli obyektlərinin dəqiq xəritəsi 

hazırlanmıĢdı. Nasist rəhbərlərindən biri olan Rozenberqin hazırladığı "Qafqazın 

idarə olunması planı”na əsasən Azərbaycanda Qafqaz reyx Komissarlığına tabe 

olan xüsusi komissarlıq idarə üsulu yaradılmalı idi. Hitlerin "Edelveys” adlanan 

Qafqaza hücum planında Bakının tutulmasının dəqiq vaxtı da göstərilmiĢdi. 

ABġ və Böyük Britaniyanın da xüsusi planı var idi. "Vilvet” adlanan bu planda 

Azərbaycanı öz nüfuz dairələrinə çevirmək göstərilirdi. Həmçinin, SSRĠ-nin də 

azərbaycanlıları Mərkəzi Asiyaya və Qazaxıstana köçürmək planı var idi. 1939-

cu il sentyabrın 1-də baĢlanan II Dünya müharibəsi iki imperialist ittifaq arasın-

da aparılsa da, Sovet Ġttifaqına da ciddi təhlükə yarandı. Ġlk gündən alman qo-

Ģunlarının SSRĠ sərhədlərinə yaxınlaĢması ölkənin qərb istiqamətində mövqe-
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yini möhkəmlətməyi tələb etdi. Xüsusilə, 1920-ci ildə PolĢanın iĢğal etdiyi 

Qərbi Belorusiya və Qərbi Ukrayna torpaqlarını yenidən öz tərkibinə qatdı. Bu-

nunla, qərb sərhədləri bir qədər möhkəmləndirildi.  

A.Hitler 1940-cı ilin iyulunda SSRĠ-yə qarĢı müharibənin qaçılmaz olması 

və müddəti barədə demiĢdi: “Rusiya gərək məhv edilsin! Müddəti – 1941-ci ilin 

yazı!” Bundan sonra “Barbarossa” adlanan yeni planda müəyyən düzəliĢlər 

aparıldı. Hitler 17 iyun 1941-ci ildə SSRĠ-yə qarĢı iyunun 22-də müharibəyə 

baĢlamaq əmrini verdi. Ġyunun 22-də faĢist Almaniyası Sovet Ġttifaqına hücum 

etdi. Bununla da, Vətən müharibəsi baĢlandı. SSRĠ-nin müharibəyə girməsi ilə 

II Dünya müharibəsinin gediĢində yeni mərhələ baĢlandı. Müharibə Sovet 

xalqları tərəfindən xilaskar, ədalətli, Vətən müharibəsinə çevrildi [6].  

Azərbaycanlılar ön cəbhədə. Müharibə ümumxalq xarakteri daĢıyırdı. 

Sovet Ġttifaqının bütün xalqları, o cümlədən Azərbaycan xalqı Vətən uğrunda 

müharibəyə baĢladı. Azərbaycan hərbi əməliyyat meydanına çevrilməsə də, mü-

haribənin əvvəlindən axırınadək fəal iĢtirak etdi. Ön cəbhədə azərbaycanlılardan 

ibarət diviziyaların, arxa cəbhədə isə SSRĠ-ni duru yanacaqla təmin edən Bakı 

neftinin müharibədə xüsusi rolu vardır. Müharibənin baĢlanması ilə əlaqədar baĢ 

komandan Ġ.Stalinin 1941-ci il 18 oktyabr tarixli əmrinə əsasən, azərbaycanlılar-

dan ibarət 77-ci dağatıcı diviziyası, 223, 396, 402 və 416-cı milli atıcı diviziya-

ları yaradıldı və onlar Zaqafqaziya hərbi dairəsində yerləĢdirilmiĢ 44, 45 və 46-

cı orduların tərkibinə daxil edildilər. Müxtəlif cəbhələrdə faĢist qoĢunlarına qarĢı 

döyüĢlərdə göstərdikləri rəĢadətə görə 416-cı diviziya «Taqanroq diviziyası» 

adlanırdı. DöyüĢçülərinin əksəriyyətini azərbaycanlılar təĢkil edən 227-ci divi-

ziya «Temryuk diviziyası», 271-ci diviziya «Qarlov diviziyası», 77-ci diviziya 

«Simferopol diviziyası» və 223-cü diviziya «Belqrad diviziyası» adını qazanmıĢdı. 

Azərbaycanlılardan ibarət 416, 402, 396, 223, 227, 271, 77 və digər milli 

diviziyalar Simferopolun, Odessanın və digər Ģəhərlərin, 77-ci diviziya PolĢa və 

Çexoslovakiyanın, 223-cü diviziya Yuqoslaviyanın azad olunmasında fəal 

iĢtirak etmiĢ, 416-cı diviziya Qafqazdan Berlinə qədər böyük döyüĢ yolu keç-

miĢ, Berlinin tutulmasında xüsusi fəallıq göstərmiĢdir. PolĢa və Çexoslovakiya-

nın faĢistlərdən azad edilməsi uğrundakı döyüĢlərdə göstərdikləri qəhrəmanlıq-

lara görə, Ziya Bünyadov və digər 50-ə yaxın azərbaycanlı Sovet Ġttifaqı Qəhrə-

manı adına layiq görülmüĢdü. Nəticədə Azərbaycan SSR-dən ön cəbhəyə 640 

min nəfər, o cümlədən 10 min qadın çağırılmıĢdı. Onlardan 300 mini döyüĢlərdə 

həlak olmuĢdur. Hərbi hissələr üçün 15 min tibb bacısı, 750 rabitəçi, 3 min sürü-

cü hazırlanmıĢdı. 128 nəfər azərbaycanlıya Sovet Ġttifaqı Qəhrəmanı adı (14-ü 

ölümündən sonra) verilmiĢdir. Həzi Aslanov bu ada 2 dəfə layiq görülmüĢdür. 

Leytenant Ġsrafil Məmmədov isə bu adı alan ilk azərbaycanlı kimi tarixə düĢ-

müĢdür. Azərbaycanın 77-ci milli atıcı diviziyası müharibəyə 1941-ci ilin de-

kabrında 51-ci ordunun tərkibində Kerç-Feodosiya desant əməliyyatı ilə baĢladı. 
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Diviziya Kerç, Taman, Novorossiysk, Mazdok, Mineralni vodı uğrunda gedən 

döyüĢlərdə fərqlənmiĢ, Simferopolun azad edilməsində göstərdiyi qəhramanlığa 

görə Suvorov ordeni ilə təltif edilmiĢdi. Sevastopolun azad edilməsi uğrunda 

Sapunqaradan baĢlanan döyüĢlər 10 gün davam etdi, qələbə bayrağını 1943-cü 

ilin 7 mayında serjant Əbuləziz Qurbanov sancdı. Simferopol Ģəhəri düĢməndən 

azad edildikdən sonra döyüĢlərdə ən fəal iĢtirak edən 77-ci diviziyaya "Simfero-

pol diviziyası" fəxri adı verildi. Bütövlükdə Krımın azad edilməsinə görə divizi-

yanın 3.140 əsgər və zabiti orden və medallara layiq görüldülər. Həmin əməliy-

yatlarda 77-ci milli diviziyanın rabitə batalyonunun komandiri kapitan Ġsmayıl 

Ġbrahimov xüsusilə fərqləndi. 77-ci diviziya 1944-cü ilin iyulundan baĢlayaraq 

Pribaltikada və Rusiyada gedən döyüĢlərdə fəal iĢtirak etdiyinə görə, onun 

yüzlərlə əsgər və zabiti orden və medallarla təltif edildi, 8 döyüĢçü Sovet Ġttifaqı 

Qəhrəmanı adına layiq görüldü. Ümumilikdə, 77-ci Simferopol dağ-atıcı Azər-

baycan milli diviziyası döyüĢ əməliyyatlarına Krımdan baĢlamıĢ və 11000 kilo-

metrə yaxın məsafəni qət edərək, müharibəni Berlində qurtarmıĢdı [7, s. 303-304]. 

1942-ci ilin fevralından 1943-cü ilin iyununa qədər Heybət Heybətov 223-

cü diviziyanın komandiri olmuĢdu. Onun komandanlığı altında diviziya 

Mozdokdan Millerova Ģəhərinə qədər döyüĢ yolu keçmiĢdi. Heybət Heybətov 

müharibə illərində general rütbəsi almıĢ Həzi Aslanov və Yaqub Quliyev ilə ya-

naĢı üçüncü azərbaycanlı general idi. Müharibə illərində həmin diviziyada 

komandan olmuĢ 6 nəfərin arasında general Heybət Heybətovun 17 ay koman-

dirlik fəaliyyəti daha zəngindir. Diviziyanın bütün alayları: 1037-ci alay Su-

vorov ordeninə, 1039-cu alay Kutuzov ordeninə, 1041-ci alay Suvorov və 

Kutuzov ordenlərinə, 818-ci alay Boqdan Xmelintski ordeninə layiq görülmüĢ-

dü. Diviziyanın döyüĢçülərindən 2 nəfərinə Sovet Ġttifaqı Qəhrəmanı adı veril-

miĢdi. Tərkibi 90% azərbaycanlılardan ibarət olan 402-ci milli atıcı diviziya 44-

cü ordu tərkibində ġimali Qafqazda Terek çayının sağ sahilində Qroznı-Mozdok 

istiqamətində ağır döyüĢlərdə iĢtirak etmiĢ və bu döyüĢlərdə fərqlənmiĢdi. Hə-

min döyüĢlərdə 833-cü alayın komandiri mayor Akim Abbasov və 840-cı alayın 

döyüĢçüləri qəhrəmanlıq nümunələri göstərmiĢdilər.  

1944-ci ilin əvvəlində 402-ci milli diviziyanın sıravi heyətinin 75%-i, 

komanda heyətinin 50%-i azərbaycanlılardan ibarət idi. Komanda heyətinin 

milli tərkibini gücləndirmək məqsədilə diviziyaya respublikadan azərbay-

canlı hazırlıqlı və təcrübəli komandirlər heyəti göndərildi. Diviziyada siyasi 

tərbiyə iĢlərinə respublikadan 300 nəfərdən çox partiya iĢçisi göndərilmiĢdi. 

Görkəmli yaradıcı ziyalılardan Üzeyir Hacıbəyov, Səməd Vurğun, Rəsul 

Rza, Bülbül, Niyazi Hacıbəyov, Mustafa TopçubaĢov, Heydər Hüseynov və 

digərləri dəfələrlə həmin diviziyada olmuĢlar. 

416-cı milli atıcı diviziyanın tərkibinin, xüsusi ilə də komanda heyə-

tinin 92%-i azərbaycanlılardan ibarət idi. 1942-ci ilin payızında diviziya 
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ġimali Qafqazda 44-cü ordu, az sonra 58-ci ordu tərkibində Mozdok istiqa-

mətində döyüĢlərə baĢladı. Taqanroq Ģəhərinin azad edilməsində fəal iĢtira-

kına görə, "Taqanroq diviziyası" adına layiq görüldü. 1943-cü ilin iyulundan 

sonra diviziyaya general mayor Heybət Heybətov komandanlıq etmiĢdir. 

Azərbaycan hökumətinin ardıcıl köməyi nəticəsində diviziya müharibənin 

sonuna qədər öz milli tərkibini saxlaya bildi. Diviziyanın 1368-ci atıcı alayı 

Qırmızı Bayraq ordeni, 1054-cü topçu alayı Suvorov ordeni, 444-cü əlahid-

də topçu diviziyası Boqdan Xmelnitski ordeni, 348-ci əlahiddə sanitar batal-

yonu Qırmızı Bayraq ordeni ilə təltif edilmiĢdi. Diviziya Qafqazdan Berlinə 

kimi 2500 km müzəffər döyüĢ yolu keçmiĢ, düĢmənin 23 minə yaxın əsgər 

və zabitini məhv etmiĢ, 5.474 nəfər əsir götürmüĢ, onların istifadəsində olan 

çoxlu döyüĢ texnikasını iĢlək vəziyyətdə qənimət kimi ələ keçirmiĢdi. Divi-

ziyanın 14.396 nəfər əsgər və komandiri SSRĠ-nin orden və medalları ilə 

təltif edilmiĢdi. Komandir və əsgərlərin bir çoxuna xarici ölkələrin orden və 

medalları verilmiĢdi. 416-cı diviziyanın 1945-ci ildəki döyüĢ fəaliyyəti 

xüsusilə diqqətəlayiqdir. Diviziya 1945-ci il fevralın 3-də Oder çayını 

keçərək Kyustrin Ģəhərinin alınmasında iĢtirak etmiĢdir. Berlin üzərinə 

həlledici hücuma baĢlayan diviziyanın 1373-cü alayı Berlinin müdafiə 

xəttini yararaq, aprelin 21-də Ģəhərin kənarına daxil oldu. Mayın 3-də 

marĢal Georqi Jukov baĢda olmaqla birinci Belorussiya cəbhəsinin hərbi 

Ģurasının üzvləri, 416-cı diviziyanın Berlində keçirdiyi döyüĢ əməliyyatla-

rının Ģahidi olmuĢ, onun xidmətlərinə yüksək qiymət vermiĢdilər. Divizi-

yada xidmət etmiĢ zabit və əsgərlərdən 5 nəfərinə Sovet Ġttifaqı Qəhrəmanı 

fəxri adı verilmiĢdir. Diviziyanın özü Qırmızı Bayraq və II dərəcəli Suvorov 

ordeni ilə təltif edilmiĢdir, onun qələbələri Ģərəfinə Taqonroq Ģəhərinin 

yaxınlığındakı Sanbek yüksəkliyində xatirə ansamblı yaradılmıĢdır, 

Taqonroqda, Kiyevdə, Nikolayev və Odessa Ģəhərlərində və Moskvada 

diviziyaya həsr olunmuĢ Ģöhrət muzeyləri təĢkil edilmiĢdir [1].  

Azərbaycanlılar arxa cəbhədə. Arxa cəbhədə isə Bakı nefti SSRĠ-ni 

duru yanacaqla təmin edirdi.1939-cu ildə neft hasilatı təqribən 805 min ton 

təĢkil edirdi. GeniĢmiqyaslı müharibə aparmaq üçün bu həcm kifayət 

etmirdi. FaĢist Almaniyasının 1939-1940-cı illərdə 5,5 milyon ton neft verən 

Rumıniya mədənlərinə sahib olması Hitlerin ambisiyalarını qane etmirdi. 

1939-cu ildə hücum etməmək haqqında pakt imzalandıqdan sonra faĢist 

Almaniyası Bakının neft ehtiyatlarına böyük maraq göstərməyə baĢladı. 

Ural-Volqaboyu, Orta Asiya və Qazaxıstanda neft hasilatı elə də əhəmiy-

yətli rol oynamırdı. Qafqaza hücumunda faĢist Almaniyasının əsas məqsədi 

Bakının neft və qazla zəngin rayonlarını ələ keçirmək idi. Hitlerçilər Bakını 

iĢğal edəcəklərinə əmin idilər. Hətta Almaniyanın “Ost-Öl” və “Karpaten-

Öl” firmaları ilə Qafqazdakı neft yataqlarının 99 illik istismarı üçün 
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eksklüziv saziĢ imzalamıĢdılar. Neftin ixracı üçün borular da hazırlanmıĢdı. 

Sonralar bu borular SSRĠ tərəfindən zəbt edildi və istifadəyə verildi. 

General-leytenant Nidenfurun rəhbərliyi ilə xüsusi iqtisadi komissiya 

yaradılmıĢ, neft çıxarılan sahələrin bombalanması qadağan edilmiĢdi. Amma 

faĢistlərin Bakı nefti ilə bağlı planları iflasa uğradı [3]. 

MəĢhur kimyaçı-alim Yusif Məmmədəliyevin rəhbərliyi ilə Bakıda 

yüksək oktanlı benzin istehsal edilməsinə baĢlanmıĢdır və SSRĠ üzrə bütün 

təyyarə benzininin 85-90%-i Bakıdan göndərilirdi. Müharibə dövründə Bakı 

SSRĠ-nin əsas cəbhəxanalarından birinə çevrilmiĢdir. Bakıda ümumilikdə 

130 növ silah və sürsat istehsal olunurdu. Azərbaycanlılar müharibə fonduna 

15,5 kq. qızıl, 952,5 kq. gümüĢ, 295 milyon manat pul təhvil vermiĢ və 

cəbhəyə 135 vaqon isti paltar göndərmiĢdilər [7, səh. 300-301].  

Azərbaycan müharibə dövründə SSRĠ-də əsas neft məhsulları tədarükçüsü 

olmuĢdur. Həmin dövrdə SSRĠ-də istehsal olunan neftin 80%-i, neft ixracının 

75%-i Azərbaycanın payına düĢürdü. Bakı və ġimali Qafqaz SSRĠ iqtisadiyyatı-

nın əsas neft tədarükçüsü idi. 1941-ci ildə Bakıda rekord həcmdə – 23,5 milyon 

ton neft çıxarılmıĢdır. Neft emalı planı 122,8%, benzin istehsalı planı isə 118% 

yerinə yetirilmiĢdi. Amma 1942-ci ildə hasilat azalmağa baĢladı. 1942-ci ilin 

iyulunda alman qoĢunları Stalinqrada çatdıqları üçün Volqada gəmi nəqliyyatı 

dayandırıldı. Bakıdan cəbhəyə neft və neft məhsulları daĢınan əsas dəmir yolları 

almanlar tərəfindən ələ keçirilmiĢdi. Alman-faĢist qoĢunları Qafqazın astanasın-

da idi. Bakı iĢğal təhlükəsi qarĢısında qalmıĢdı. Buna baxmayaraq köhnə quyu-

lar bərpa olunaraq istismara buraxılır və cəbhənin neftlə təchizatı davam etdiri-

lirdi. Stalinqrada neft məhsullarını göndərmək üçün baĢqa yol tapmaq lazım gə-

lirdi. Dünya praktikasında ilk dəfə neftlə doldurulmuĢ dəmiryol sisternləri yedə-

yə alınaraq dənizlə Bakıdan Krasnovodska yola salındı. Buradan isə Orta Asiya 

və Qazaxıstan ərazisindən dəmir yolu ilə Stalinqrad cəbhəsinə çatdırıldı. 1942-ci 

ilin payızında müharibənin gediĢi tamamilə Bakı neftindən asılı vəziyyətə 

düĢmüĢdü. Bakı üçün də çətin zamanlar idi. Naviqasiya müddəti baĢa çatanadək 

nəzərdə tutulmuĢ 6 milyon ton neft əvəzinə cəmi 1,6 milyon ton göndərilmiĢdi. 

Bütün ölkə üçün mürəkkəb olan belə bir zamanda Bakı riskli qərar qəbul edir. 

Bakı neftçilərinin köçürülməsi baĢlanır. 10 mindən çox neftçi ailəsi ilə birlikdə 

gəmilərlə Krasnovodska, oradan da dəmir yolu ilə məskunlaĢmamıĢ rayonlara – 

BaĢqırdıstana, KuybıĢev və Perm vilayətlərinə yola salınır. Burada onlar Bakı-

dan gətirdikləri avadanlıqların köməyi ilə neft hasil etməyə baĢlayırlar. Bu yer-

lərə “ikinci Bakı” adı verilir. Müharibənin ən çətin dövrlərində Bakı neftçiləri 

həqiqətən də əsl qəhrəmanlıq göstərmiĢlər. Bakı özünün ən yaxĢı neftçi kadrla-

rından məhrum olur, onların yerini qadınlar tuturdu. 1942-ci ildə neft sənaye-

sində 25 min qadın iĢləyirdi ki, bu da bütün iĢçilərin 33%-ni təĢkil edirdi. 1944-

cü ildə bu rəqəm 60%-ə çatmıĢdı. Bakıdakı arxa cəbhə briqadaları gecə-gündüz 
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çalıĢır, fasiləsiz olaraq Stalinqrada yanacaq göndərirdilər. 1943-cü ilin fevralında 

Stalinqrad cəbhəsinin qoĢunları hücuma keçərək almanlara ağır zərbələr 

endirdilər. Bu, müharibənin gediĢində əsl dönüĢ anı oldu. Hücum neft nəqlinin 

bərpasına yol açdı. 1945-ci il aprelin 28-də Sovet Ġttifaqı marĢalı Fyodor Tolbu-

xin “Azərbaycan xalqına eĢq olsun!” sərlövhəli məqaləsində yazırdı: “Qızıl ordu 

bir çox qələbələrinə, hücuma keçən hissələrin vaxtında keyfiyyətli yanacaqla 

təmin olunmasına görə Azərbaycan xalqına və cəsur Bakı neftçilərinə borcludur. 

Stalinqrad yaxınlığındakı, Don və Donbasdakı, Dnepr və Dnestr sahillərindəki, 

Belqraddakı, BudapeĢt və Vyana yaxınlığındakı döyüĢçülərimiz Azərbaycan 

neftçilərini minnətdarlıqla xatırlayır, cəsur Bakı neftçilərini alqıĢlayırlar” [3]. 

1941-ci ildə Bakı ət kombinatında ordu üçün yeyinti konsentratı hazır-

layan xüsusi sex fəaliyyət göstərirdi. 1941-ci ildə ət kombinatında, süd 

zavodlarında tibbi preparatlar hazırlayan xüsusi sexlər yaradılmıĢdı. Mühari-

bə illərində respublikanın müəssisələri 1419 min ədəd Ģinel, 4227 min dəst 

yay geyimi, 3097 min alt paltarı, 1417 min patron çantası, 1468 min dəst 

trikotaj istehsal etmiĢdir [2, səh. 20-21]. 

Nəticə. Azərbaycanın bütün maddi və mənəvi sərvətləri, insan qüvvəsi 

faĢizmə qarĢı müharibəyə cəlb edildi. Müharibənin ilk günlərində Azərbay-

canda 4 mindən çox oğlan və qız faĢizmə qarĢı vuruĢmaq üçün könüllü su-

rətdə cəbhəyə getməkdən ötrü hərbi komissarlıqlara müraciət edirdi. 1941-ci 

ilin sonunda xalq qoĢunu dəstələrində 187 min nəfər döyüĢçü vardı. Onlar-

dan 30 min nəfərdən çoxu qadınlar idi. 1941-1945-ci illərdə Bakı ölkəyə 75 

milyon ton neft, 22 milyon ton benzin vermiĢdi. Bakı döyüĢən ordunun cəb-

bəxanalarından birinə çevrilmiĢdi. Bakıda «KatyuĢa» raketi, «ġpakin pulem-

yotu» istehsal edilir, «YAK - 3» qırıcı təyyarəsi yığılırdı. Ümumən Bakıda 

130-dan çox silah və onun hissələri hazırlanırdı [4]. 

1941-1945-ci illərdə Azərbaycanda Sovet Ordusu sıralarına 640 min 

nəfərədək səfərbər edilib cəbhəyə göndərildi. Onlar da sabiq SSRĠ məkanında 

yaĢayan digər xalqların nümayəndələri ilə çiyin-çiyinə faĢizmə qarĢı savaĢda 

iĢtirak etdilər.  
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Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının və dünya azərbaycanlılarının 

həmrəylik gününün təsis olunmasının 25 illik yubileyində müxtəlif səbəblərdən 

dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan və Azərbaycanın tanıdılması, müstəqilliyinin 

bərpası istiqamətində fəaliyyət göstərən insanları yad etmək vacibdir. Onlardan biri 

də Azərbaycan ədəbiyyatının və incəsənətinin inkişafında, yüksək səviyyədə 

təbliğində müstəsna xidmətləri olan Ceyhun bəy Hacıbəylidir. Məqalədə Ceyhun 

Hacıbəylinin həyatı, Paris sülh konfransındakı fəaliyyəti və mühacirət həyatı təsvir 

edilir. C.Hacıbəyli Azərbaycanda və mühacirətdə yaşadığı dövrdə Azərbaycan 

jurnalistikasının inkişafına səy göstərmiş, incəsənət və ədəbiyyat nümunələri 

yaratmış, Azərbaycanın yüksək səviyyədə təbliğinə çalışmışdır. O, müxtəlif dillərdən 

Azərbaycan dilinə tərcümələrlə kifayətlənməmiş, Azərbaycana aid materialları 

Arvopa dillərinə tərcümə etmiş və çap etdirmişdir.  

Açar sözlər: Ceyhun Hacıbəyli, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Fransa, Paris, 

Versal sülh konfransı, mühacirət, Topçubaşov 

 

Jeyhun Hajibeyli as the representer of Azerbaijan immigration 

In the 25th anniversary of the restoration of independent Azerbaijan and on 

establishment day of worldwide Azerbaijanis' solidarity it is important to remember 

the people who lived in variety range of countries due to different reasons and who 

are working on the campaigns to raise the awareness about independence of 

Azerbaijan. One of them is Jeyhun Hajibeyli who has contributed to not only the 

improvement of Azerbaijan's literature, history and art but also has exceptional 

service in the acknowledgment and promotion. Life of Jeyhun Hajibeyli, his role and 

performance in Paris Peace Conference, as well as his life in exile are described in 

the article. J. Hajibeyli contributed the development of journalism, when he lived 

Azerbaijan as well as in exile. Furthermore he created samples of art and literature. 

He translated lots of works from foreign languages to Azerbaijani. Beside this he is 

also author of translation documents from Azerbaijani to foreign languages. 

Key words: Jeyhun Hajibeyli, Azerbaijan Democratic Republic, France, Paris, 

Versailles peace conference, emigration, Topchubashov 

 

GiriĢ. Hazırda dünyanın müxtəlif dövlətlərində yaĢayan azərbaycanlıların 

mühacirətinin əsas səbəbi Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən iĢğalı 

prosesinin yaratdığı problemlər olmuĢdur. 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin (AXC) süqutu XX əsrin 20-30-cu illərində xaricə güclü 
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mühacir axını ilə nəticələndi. Mühacirət həyatı yaĢayan ziyalıların əksəriyyəti 

xaricdə Azərbaycanın iĢğalına qarĢı mübarizə aparmıĢ, müstəqilliyin bərpası və 

onun tanıdılması istiqamətində fəaliyyət göstərmiĢlər.  

Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının və dünya azərbaycanlılarının 

həmrəylik gününün təsis olunmasının 25 illik yubileyində bu insanları yad 

etmək vacibdir. Onlardan biri də AXC-nin Paris sülh konfransına göndərdiyi 

nümayəndə heyətinin üzvü Ceyhun bəy Hacıbəylidir. Azərbaycan 

ədəbiyyatının, incəsənətinin, publisistikasının, tarixinin inkiĢafında, yüksək 

səviyyədə təbliğində müstəsna xidmətləri olan Ceyhun bəy Hacıbəylinin 

(1891, 3 fevral, ġuĢa- 1962, 22 oktyabr, Paris, Sen-Kulu) 2016-cı ildə 

anadan olmasının 125 illik yubileyidir.  

Paris sülh konfransında Azərbaycan nümayəndəsi. Ceyhun Hacı-

bəylinin Parisə gedən həyat yolu ġuĢadan baĢlayır: Ġlk təhsilini ġuĢada almıĢ, 

Bakıda rus-tatar məktəbində davam etdirmiĢdir. Həyatına aid məlumatlarda 

Ceyhun bəyin Peterburq Universitetinin Hüquq fakültəsinə qəbul olunduğu, 

bir il sonra Fransaya getdiyi və Sarbonna Universitetində siyasi biliklər fakül-

təsində təhsilini davam etdirdiyi göstərilir. Ceyhun bəy burada jurnalistlik 

fəaliyyəti ilə məĢğul olur. Onun Parisdən göndərdiyi məqalələr "Baku", 

"Kaspi" qəzetlərində dərc edilir (2). Ceyhun bəyin irsini tədqiq edən Aslan 

Kənan yazır ki, onun Üzeyir bəyə yazdığı məktubundan Parisdə musiqi təhsili 

almağa getdiyi, lakin imkanı çatmadığından geri qayıtdığı məlum olur. Bu 

səbəbdən də, Bakıda ədəbiyyat və tarix sahəsində tədqiqatlara üstünlük verir, 

elmi məqalələr yazır və tərcümələr edir, redaktorluqla məĢğul olur. Daha çox 

Azərbaycan klassiklərinin və müasirlərinin yaradıcılığı və qonĢu türk xalqla-

rının nümayəndələrinin yaradıcılığına müraciət edirdi (2; 3, s.403-404). Azər-

baycan müsəlman ictimai təĢkilatlarının eyni adlı rəsmi çap orqanının 

redaktoru olub. Bu səbəbdən də, 1918-ci ildə AXC qurulduqdan sonra höku-

mət yeni yaradılan “Azərbaycan” qəzetinə rəhbərliyi Ceyhun bəy Hacıbəyliyə 

həvalə edir. Ġlk 4 nömrəsi Gəncədə çap olunan qəzet oktyabrın 3-dən fəaliy-

yətini Bakıda davam etdirir və 1919-cu ilin yanvarın 16-na kimi - Ceyhun bəy 

Paris sülh konfransına gedəcək nümayəndə heyətinə daxil edildiyi tarixə qədər 

onun müdiri olur (3, c.1.s. 146-148).  

Məlumdur ki, Birinci dünya müharibəsi (1914-1918) baĢa çatdıqdan 

sonra qalib dövlətlər sonrakı dünyanın əsas məsələlərini həll etmək üçün 

Parisdə sülh konfransı təĢkil edirlər. Yeni yaranan AXC hökuməti də 

müstəqil dövlət kimi tanınması məqsədilə Paris sülh konfransında iĢtirak 

etməyə qərar verir. Sülh konfransına göndərilən nümayəndə heyətinin 

tərkibi aĢağıdakı kimi təĢkil edilir:  

sədr - AXC Parlamentinin sədri Əlimərdan bəy TopçubaĢov 

müavini - Məmməd Həsən Hacınski 
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üzvləri - Əhməd bəy Ağayev, Əkbər ağa ġeyxülislamov 

məsləhətçilər – Ceyhun bəy Hacıbəyli, Mir Yaqub Mehdiyev, 

Məhəmməd Məhərrəmov (3, c.2, s. 282-287).  

AXC hökuməti Paris sülh konfransına gedəcək nümayəndə heyətinə 

Avropa dillərini sərbəst bildiyi üçün C.Hacıbəylini də daxil etmiĢdir. 

Ceyhun bəy bu hadisə ilə əlaqədar öz fikrini belə ifadə edirdi: “Vətən və 

millət yolunda əlimdən gələn xidməti və öhdəmə düşən vəzifəmi qəzetəmizin 

müdiri sifətilə ifadəyə məşğul ikən, vətən övladlarının xahiş və əmrinə müti 

olaraq Cahan Sülh Konfransına göndərilməklə öhdəmə daha ağır və 

məsuliyyətli, lakin müqəddəs bir vəzifə düşdü. Bu böyük xidməti möhtərəm 

arkadaşlarım ilə bərabər ifa üçün Avropaya getmək lazım olduğuna görə 

qəzetə idarəsi işindən müvəqqəti olaraq ayrılıb əziz vətənimizin istiqlalı 

məsələsinin istədigimiz yoldakı həlli hüsn-ifasından asılı olan məsul 

vəzifəmizin həqqında var qüvvəmizlə çalışacağımızı əlavə etməgi və 

möhtərəm oxucularımıza kəmali-sidq və səmimiyyət ilə xudahafiz deməgi 

özümə fərz bildim.” (3, c.1, s. 404; c.2, s. 287) 

C.Hacıbəyli 1919-cu il yanvarın 6-da Paris sülh konfransı üzrə 

"müĢavir" təyin olunur, ona Ģəhadətnamə verilir. Nümayəndə heyətinin 

bütün üzvlərinə, o cümlədən C.Hacıbəyliyə Nazirlər ġurasının sədri Fətəli 

xan Xoyski və Adil xan Ziyadxanovun imzası ilə "General" mandatı təqdim 

olunur. 

Beləliklə, Paris sülh konfransına getmək üçün nümayəndə heyəti 

yanvarın 20-də Ġstanbula yola düĢdü. Burada Fransa hökumətindən icazə 

almağa üç aydan artıq vaxt itirirlər. Nəhayət, aprelin 22-də ingilislərin 

köməyilə Parisə yola düĢdülər və may ayında artıq Ģəhərə çatdılar.  

Tarixçi Cəmil Həsənli bir neçə tədqiqatında AXC nümayəndələrinin 

Paris sülh konfransında fəaliyyəti barədə məlumat verir (5; 6). Bu məlu-

matlardan məlum olur ki, mayın 28-də Azərbaycan nümayəndəliyi ABġ 

prezidenti Vudro Vilsonla görüĢərək Azərbaycana və ABġ-Azərbaycan 

münasibətlərinə dair öz təklif və tələblərini bildiriblər. Nümayəndə heyəti 

bütün görüĢlərində AXC-nin əsas məqsədini reallaĢdırmağa - Azərbaycanın 

müstəqilliyini tanıtdırmağa və bu yolda Qərb dövlətlərinin himayəsini əldə 

etməyə çalıĢırdılar. Bundan baĢqa, danıĢıqlarda Vilson prinsiplərinin 

Azərbaycana aid edilməsi, Azərbaycanın Millətlər Liqasına qəbul olunması, 

ABġ-Azərbaycan münasibətlərində diplomatik və iqtisadi əlaqələrin bərpa 

edilməsi öz əksini tapırdı (5, 320-511; 6).  

Azərbaycan nümayəndə heyəti Parisdə olan zaman təbliğat iĢində ən 

əhəmiyyətli addımlarından biri “Paris sülh konfransına Qafqaz Azərbaycanı 

sülh nümayəndəliyinin tələbləri” adlı kitabın çap edilməsi idi. Kitabda 

Azərbaycanın tarixi haqqında da məlumatlar yer alırdı. 
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Bununla yanaĢı, konfrans günlərində C.Hacıbəyli “Ġlk müsəlman 

respublikası Azərbaycan” adlı kitabını, Bakı, ġamaxı, Kürdəmir və Xaç-

mazda daĢnaksütun qoĢun hissələrinin türk-müsəlmanlara qarĢı soyqırımları 

barədə məqalələrini fransız dilində nəĢr etdirir (3, c.1, s.404). Bu əsərlər 

vasitəsilə Avropa ictimaiyyətini Azərbaycandakı real vəziyyətlə tanıĢ edir. 

Paris sülh konfransında Azərbaycan nümayəndə heyətinin qarĢılaĢdığı 

çətinlik ermənilərlə olan münasibət idi. Çətinliyin yaranmasının əsas səbəbi isə 

onların əsassız torpaq iddiaları idi. Sevinc Seyidova “Ermeni terör örgütü 

TaĢnaksütyun‟un 1918-1920 Yillarinda Güney Kafkasya ve yukarı Karabağ‟da 

yaptığı katliamlar” adlı məqaləsində bu məsələləri geniĢ açıqlayır (9, s.489-491). 

Hətta bu haqda amerika tarixçisi Firuz Kazımzadə yazırdı ki, Ermə-

nistan, “nəinki Anadolunun altı vilayətini, eyni zamanda Kilikiyanı da tələb 

edirdi. Onlar hətta Ġran Azərbaycanının bir hissəsini tələb edirdilər. Halbuki 

Ġran müharibədə iĢtirak etməmiĢdi. Onların əsassız iddialarını Paris, London 

və xüsusilə VaĢinqton müdafiə edirdi.” (6, s.382-387).  

Azərbaycan nümayəndə heyəti V.Vilsonla görüĢ zamanı ən əsas Azər-

baycan Cümhuriyyətinin tanınması məsələsini önə sürərkən, ABġ prezidenti 

dünyanın kiçik dövlətlərə bölünməsinin əleyhinə olduqlarını bildirir, bunun 

əvəzinə Qafqaz konfederasiyasının yaradılmasına fikir yönləndirməyi 

məsləhət görürdü. Bununla əlaqədar Əlimərdan bəy TopçubaĢov gürcü, 

erməni və dağlı nümayəndə heyətlərinin baĢçılarına məktub göndərərək 

Paris sülh konfransının tərkibində Qafqaz məsələləri ilə məĢğul olan xüsusi 

komissiya yaradılmasının lazım olduğunu bildirdi. Avqustun 4-də keçirilən 

müzakirədə erməni nümayəndə heyətinin baĢçısından baĢqa hamı iĢtirak 

etdi. Müzakirədə gürcü və dağlılar Əlimərdan bəyin təklifləri ilə razılaĢır, 

erməni nümayəndə heyətinə isə düĢünmələri üçün vaxt verilirdi. Bu məsə-

ləyə ermənilərin münasibətini bilmək üçün Əlimərdan bəy, gürcü və dağlı 

nümayəndə heyətlərinin baĢçıları erməni nümayəndə heyəti ilə avqustun 13-

ü müĢavirə keçirdilər. MüĢavirədə erməni nümayəndələri bu məsələni həll 

etmək üçün ilk öncə öz mənafelərinə uyğun 3 məsələni aydınlaĢdırmağın 

zəruriliyini bildirdilər. Birincisi - Böyük Ermənistana münasibət, ikincisi - 

sərhəd və ərazi məsələlərinə münasibət, üçüncüsü - ingilis qoĢunlarının 

Qafqazdan çıxarılmamasına münasibət idi. Bu məsələlərin aydınlaĢdırılması 

ilə bağlı avqustun 14-ü Əlimərdan bəyin sədrliyi ilə Azərbaycan və Gürcüs-

tan nümayəndələrinin iclası keçirildi. Müzakirə zamanı Ceyhun bəy Hacı-

bəyli çıxıĢında bildirdi ki, “bütün nöqteyi-nəzərlərdən, istər ədalət baxımın-

dan və istərsə də təyini-müqəddərat baxımından “BirləĢmıĢ Ermənistanı”ı 

tanımaq haqqında ermənilərin təklifi rəd edilməlidir.” Bunun ardınca dərhal 

avqustun 15-də Azərbaycan nümayəndəliyinin binasında, Əlimərdan bəyin 

sədrliyi ilə Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Dağlılar Respublikası 
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nümayəndəliyi ilə iclas keçirildi. Müzakirələr ilk olaraq əvvəldə qeyd 

etdiyimiz 3 məsələnin dəqiqləĢdirilməsinə yönəldi. Lakin hər kəsin təəccü-

bünə səbəb olaraq, erməni nümayəndəliyi təcili ingilis qoĢunlarının Qafqaz-

da qalması məsələsinin konfransa bildirilməsinin müzakirə edilməsini istədi, 

digər iki məsələni isə müzakirə obyekti kimi irəli sürmədiklərini bildirdilər. 

Nəhayət, avqustun 28-də ingilis qoĢunlarının Qafqazda qalması haqqında 

olan müraciət məktubu sülh konfransına təqdim edildi (5; 6, s. 384-387). 

Konfrans 1919-cu ilin yanvarından 1920-ci ilin yanvarınadək fasilə-

lərlə davam etdi. Nümayəndə heyətinin böyük dövlətlərlə apardıqları danı-

Ģıqlar nəticəsində Qafqaz məsələlərinə dair qərar qəbul edilir. Paris sülh 

konfransının 1920-ci il 11 yanvar tarixli qərarı ilə Azərbaycanın müstəqilliyi 

de-fakto tanındı (3, c.2, s.237, 285-286). Nümayəndə heyəti qarĢısına qoy-

duğu məqsədə əsasən nail olmuĢdu. Əlavə edək ki, bu qərar Azərbaycanda – 

Bakıda və Gəncədə təntənəli Ģəkildə bayram edildi, hərbi parad keçirildi. 

Həmin dövrdə Parisdə yaradılan Franko-Qafqaz komitəsinin iĢinə 

C.Hacıbəyli, M.Məhərrəmov, M.Mehdiyev də daxil edilirlər. Onlar komitə va-

sitəsilə AXC-nin Fransa tərəfindən tanınması üçün iĢ aparırdılar (6, s.390). 

Mühacirət həyatı. AXC süqut etdikdən sonra Paris sülh konfran-

sındakı nümayəndə heyəti fəaliyyətlərini davam etdirməyə çalıĢırdılar. 

Onlar dövrün tələblərinə və yaranan Ģəraitə görə Fransada qalmağa məcbur 

olurlar. Bir müddət sonra Ceyhun bəyin ailəsi də onun yanına gəlir. ĠĢsizlik, 

Azərbaycana qayıda bilməməsi bu ailəyə ciddi çətinliklər yaradırdı. 

Mühacirət həyatının bütün çətinliklərinə baxmayaraq, Ceyhun bəy yaradı-

cılıqla məĢğul olurdu (1; 2). 

C.Hacıbəylinin siyasi fəaliyyəti ilə yanaĢı, Azərbaycan mədəniyyə-

tinin, incəsətinin, ədəbiyyatının, tarixinin təbliği istiqamətində fəaliyyətinə 

də nəzər salmaq vacibdir. QardaĢı Üzeyir Hacıbəylinin "Leyli və Məcnun" 

operasının ilk tamaĢalarında Ġbn Səlam və Nofəl rollarında çıxıĢ etmiĢ və 

Parisdə təhsil aldığı illərdə bu əsər haqqında orada məqalələr nəĢr etdir-

miĢdir. “ArĢın mal alan” musiqili komediyasını fransız dilinə tərcümə etmiĢ, 

əsərin orada tamaĢaya qoyulmasına nail olmuĢdu. Parisdə nəĢr olunan 

müxtəlif qəzet və jurnallarda Azərbaycan teatrı, ədəbi mühiti, Hüseyn 

Cavid, Cəfər Cabbarlı, Abbasqulu ağa Bakıxanov, Azərbaycanın tarixi, 

iqtisadiyyatı, mətbuatı və digər mövzularda müntəzəm olaraq məqalələr və 

kitablar dərc etdirirdi (3, c.1.403-404; 5). 

Bu fəaliyyəti ilə yanaĢı, mühacirətdə yaĢayan azərbaycanlıların ilk 

təĢkilatlarından olan “Azərbaycan Milli Birlik Məclisi”nin idarə heyətinin 

üzvü və onun Münxendə çap olunan jurnalının redaktoru idi.  

Akademik Bəkir Nəbiyev Ceyhun bəyin əsərlərinin bu gün də öz 

aktuallığını saxlamaqda olduğunu bildirir: "Onun «Qarabağ dialekti və 
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folkloru» monoqrafiyası Yaxın ġərqi, Azərbaycanı, onun ayrılmaz parçası 

olan Qarabağın adət və ənənələrini, dilimizi öyrənmək istəyən avropalılar 

üçün zəngin bir xəzinədir. Burada xalq ədəbiyyatımız və dialektlərimizlə 

əlaqədar elə səciyyəvi, ümumiləĢdirilmiĢ məlumatlar təqdim olunur ki, 

həmin məlumatlar o vaxtadək nəinki Fransada və Rusiyada, hətta 

Azərbaycanın özündə də bu cür sistemli Ģəkildə nəĢr edilməmiĢdi" (8). 

Yekun. AraĢdırmanın sonunda belə qənaətə gəlmək olur ki, C.Hacıbəyli 

həyatının həm Azərbaycanda olduğu illərində, həm də mühacirət dövründə 

Azərbaycanın yüksək səviyyədə təbliğinə, mühacirətdə yaĢayan azərbay-

canlılara aid təĢkilatların yaradılmasına, qəzet və jurnalların çap etdirilməsinə 

çalıĢmıĢ, Azərbaycan jurnalistikasının inkiĢafına səy göstərmiĢ, incəsənət və 

ədəbiyyat nümunələri yaratmıĢdır. O, müxtəlif dillərdən Azərbaycan dilinə tər-

cümələrlə kifayətlənməmiĢ, Azərbaycana aid materialları Avropa dillərinə tər-

cümə etmiĢ və çap etdirmiĢdir. Bu məqsədlə, onun xidmətlərindən biri kimi 

Avropada Azərbaycan Mühacirət Mətbuatına verdiyi dəstəyi göstərmək olar. 

Bununla da, özü mühacir həyatının çətinliklərini yaĢasa da, məqsədinə nail 

olmuĢ, Azərbaycanı Avropada tanıtmıĢdır. 
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Məqalədə II Dünya müharibəsi dövründə yaradılan Azərbaycan legionu 

haqqında məlumat verilmişdir. Burada legionun fəaliyyəti, eləcə də bizim mühaci-

rlərimizin fəaliyyəti, onların dəstəyi və s. kimi məlumatlar öz əksini tapmışdır. 

Mənbələr göstərir ki, Azərbaycan legionu Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsi üçün 

Almaniyanın tərəfində Sovet ordusuna qarşı vuruşmuşdur.  

Açar sözlər: Fətəlibəyli-Düdənginski, milli legion, Rəsulzadə, mühacirlər, 

Almaniya, mətbuat  

 

Azerbaijani Legion in the world war II  

This article provides information about Azerbaijani legion, which was created 

during the World War II. Its activity, also about activity of our immigrants, their 

support and etc. were under focus of this paper. Sources show that Azerbaijani legion 

fought against the Soviet army at the German side for gaining independence of 

Azerbaijan.  

Key words: Fatalibayli-Dudanginski, national legion, Rasulzade, immigrants, 

Germany, press 

 

GiriĢ. XX əsrin əvvəllərində azərbaycanlıların çoxu xarici ölkələrə 

mühacirət etmiĢ və müharibənin əvvəlində Almaniyanın uğurlarını nəzərə 

alaraq, Sovetin qalib gələcəyinə ümid edirdi. Vətənimizin iĢğalı, ruslaĢdırma 

siyasəti, Sovet ittifaqında mövcud rejimə qarĢı xalqımızın etirazları 

kəskinləĢmiĢdi. Buna görə də, onlar Azərbaycanın milli istiqlal qazanaca-

ğına ümid bəsləyərək Almaniyanın tərəfindən çıxıĢ edirdilər. 

Legionun yaradılmasının təĢəbbüskarları. 1941-ci ildə Əbdürrəhman 

Fətəlibəyli-Düdənginski (1908-1954) almanlara əsir düĢmüĢdür. O, Böyük 

Vətən müharibəsi illərində azərbaycanlılardan ibarət Münhen legionunun 

baĢçısı, ABġ-ın “Azadlıq” radiosunun Azərbaycan redaksiyasının baĢ 

redaktoru, C.Hacıbəyli ilə birlikdə “Azərbaycan” jurnalının baĢ redaktoru 

olmuĢdur. Fətəlibəyli-Düdənginski SSRĠ DTK-nın casusu tərəfindən qətlə 

yetirilmiĢdir. O, azərbaycanlılardan ibarət hərbi hissə yaratmaq təĢəbbüsü ilə 

Hitlerə müraciət etmiĢ və Hitlerçilər tərəfindən rəğbətlə qarĢılanmıĢdır. 

1941-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Almaniyaya dəvət olunmuĢ-

dur. Burada 12 maddədən ibarət memorandum qəbul edilmiĢdir. Memoran-

dumda Azərbaycanlıların alman hərbi düĢərgələrindən azad olunması, mülki 

iĢlərdə iĢlədilməsi, Milli Azərbaycan ordusunun yaradılması, Azərbaycanlı 
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ordu komandirlərinin təyini, alman qoĢunları Azərbaycanı tutanda ilk milli 

ordunun Azərbaycana daxil olması təminatı və s. qeyd olunmuĢdur.  

Hitlerin planları. 1941-ci ilin dekabrın 22-də Hitlerin sərəncamı ilə 

Qafqaz müsəlmanlarından ibarət xüsusi dəstə yaradılmıĢdır. Buraya Qafqaz 

müsəlmanları, eləcə də azərbaycanlılar daxil idi. Azərbaycan legionerlərinin 

sayı təxminən 70.000 nəfərə çatırdı. Azərbaycan legionunun yaradılmasında 

siyasi mühacirlərimizin də əvəzsiz rolu olmuĢdur. Legion latınca “legio, 

lego” toplamaq, yığmaq, əsgəri birləĢmə deməkdir. Türk dilini bilən alman 

zabitləri azərbaycanlılara təlim keçirir və onları Bavariyaya da göndərirdilər. 

1942-ci ilin yayında Mozdok, Kazbek və Elbrusda mühüm strateji 

yüksəkliklərin tutulmasında Azərbaycanlılar fəal iĢtirak etmiĢlər. Yalnız 

Sovet ordusunun əks-hücumu nəticəsində ağır itki verən legion geri çəkilmiĢ 

və Krımda müdafiə döyüĢlərini davam etdirmiĢdir.  

Hitler baĢa düĢürdü ki, yerli xalqların dəstəyi olmadan müharibədə qalib 

gəlmək mümkün olmayacaq və buna görə də 1943-cü ildə Almaniyada Milli 

Azərbaycan Komitəsi və Azad türk diviziyası (Azərbaycan legionu da bura da-

xil idi.) yaradılmıĢdır. Almaniyanın Azərbaycana müstəqillik vermək fikri yox 

idi. Çünki ġimali və Cənubi Azərbaycan Hitlerin planlaĢdırdığı “Böyük Türküs-

tan” dövlətinin əyaləti olmalı idi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bunu anladıqdan 

sonra öz çıxıĢlarında ifĢa etmiĢdir. O, antifaĢist çıxıĢlarına görə Almaniyadan 

getmək məcburiyyətində olmuĢdur. Buna baxmayaraq, bəzi mühacirətdəki 

azərbaycanlılar Almaniyaya güvənməyə davam edir və əməkdaĢlıq edirdilər.  

1943-cü ilin noyabrın 6-da Berlində Azərbaycanlıların milli qurultayı 

keçirilmiĢdir. Həmin ildə mühacir Azərbaycan parlamenti və höküməti 

yaradılmıĢ və Almaniya tərəfindən tanınmıĢdır. Bu parlament 1944-cü ilin 

qıĢınadək öz fəaliyyətini davam etdirmiĢdir.  

Legionun mətbuat fəaliyyəti. Legionerlər Almaniya tərəfindən maliy-

yələĢdirilən “Azərbaycan”, “Hücum” və s. kimi qəzetlər, bir sıra jurnal və 
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dərgilər də çap etmiĢlər (1, səh.128). Sonradan “Mixaylo” kimi məĢhurlaĢan 

Mehdi Hüseynzadə də legioner olmuĢ və “Qürbətzadə” təxəllüsü ilə mətbuat 

orqanlarında çıxıĢ etmiĢdir. Azərbaycan legionu gördüyümüz kimi, sakit, 

hərəkətsiz dayanmırdı, daim nəsə etməyə çalıĢırdı.  

Azərbaycan legionu Fransanın cənubunda almanlarla birlikdə düĢmənə qarĢı 

döyüĢdə məğlub olmuĢ və Ġtaliyanın cənubuna çəkilmiĢdir. Müharibə baĢa çatdıq-

dan sonra legionun hissələri bitərəf ölkələrin ərazisinə köçürülməyə baĢlamıĢ və 

tezliklə tamamilə ləğv olunmuĢdur. Legionun hissələrinin çoxu Türkiyədə məs-

kunlaĢmıĢdır. Vətənə qayıdanlar isə uzunmüddət təqiblərə məruz qalmıĢdır. 

Nəticə. Azərbaycanlılar Sovet imperiyasının ordu hissələrində incidilirdi-

lər, onların vəziyyətləri dözülməz dərəcədə idi. Hətta Stalinin yürütdüyü səhv si-

yasət nəticəsində döyüĢqabağı əsgərlərimiz güllələnir, qaçmaq cəhdi göstərənlər 

edam olunur, onlara ölüm hökmü verilir, əsir düĢmüĢ əsgərlər isə vətən xaini 

adlandırılırdılar. Rus ordu hissələrində təlimlər rus dilində keçirildiyi üçün azər-

baycanlıların çoxu baĢa düĢmürdü və buna görə də, onları günahkarlandırırdılar. 

Stalinin haqsızlığı o həddə çatmıĢdı ki, həlak olanları belə o, cinayətkar adlandı-

rırdı. Bütün bu səbəblərə görə, azərbaycanlılar kütləvi Ģəkildə Almaniyanın tərə-

finə keçmiĢ və Sovet imperiyasına qarĢı döyüĢmüĢlər. Fikrimcə, Azərbaycan le-

gionunun yaradılması labüd idi. Bu yolda bizim əsgərlərə yardım edənləri 

unutmamalıyıq.  
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Məqalədə Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı, onun mərhələləri haqqında məlu-

mat verilir. Bu ədəbiyyatın görkəmli nümayəndəsi şair Almas İldırımdan bəhs olunur, 

ədibin həyatı, yaradıcılığı nəzərdən keçirilir. 

Açar sözlər: mühacirət, mühacirət ədəbiyyatı, Azərbaycan, Almas İldırım, şair, 

sürgün. 

 

Azerbaijan Emigration Literature and Almas Ildirim 

The Azerbaijan emigration literature and its stages were under focus of this 

paper. It deals with one of the prominent representative of this literature, poet Almas 

Ildirim and includes writer’s life and creative activity.  

Key words: emigration, emigration literature, Azerbaijan, Almas Ildirim, poet, 

exile. 

 

GiriĢ. Tarixin müəyyən inkiĢaf mərhələsində ictimai-siyasi həyatın, 

insanlar və dövlətlər arasındakı münasibətlərin, hərbi ideoloji münaqiĢələrin 

məhsulu kimi ortaya çıxan mühacirət ümumbəĢəri bir problemdir. Mühacirət 

(latınca “emiqro”- köçürəm, çıxıram)- daimi və ya müvəqqəti yaĢamaq üçün 

digər ölkəyə könüllü, yaxud məcburi köçmək deməkdir. Belə insanlar isə 

mühacir adlanır. Mühacirətin tarixi uzaq keçmiĢdən baĢlamıĢdır. Qədim 

imperiyaların, sonra isə Sasanilərin, Ərəb xilafətinin və digər dövlətlərin 

Azərbaycanda iĢğalçı siyasəti mühacirətə səbəb olmuĢdur. Lakin müasir 

anlamda mühacirət dedikdə Azərbaycan torpaqlarının Rusiya imperiyası və 

Qacarlar Ġranı arasında bölüĢdürülməsilə (1813-cü il Gülüstan, 1828-ci il 

Türkmənçay müqavilələri) bağlı olmuĢdur [3, s.216]. Çar Rusiyasının müs-

təmləkəçilik siyasəti, ermənilərin azərbaycanlılara qarĢı soyqırımları ġimali 

Azərbaycandan, hakim dairələrinin sosial-siyasi zülmündən narazılıq isə 

Cənubi Azərbaycandan əhalinin zaman-zaman mühacirətinə səbəb olmuĢ-

dur. Qeyd edək ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra 

yaranan mühacirət Azərbaycan mühacirət tarixində yeni bir səhifə açmıĢıdır. 

Cümhuriyyətin qurucularının əksəriyyəti, yeni qurulmuĢ sovet hakimiyyə-

tinin ideya düĢmənləri, keçmiĢ sahibkarların əksəriyyəti ölkəni tərk edərək 

mühacirətə getmiĢdir. Ġlk dəfə olaraq, Azərbaycan mühacirəti siyasi cəhət-

dən təĢkilatlanmıĢ (Siyasi mühacirət), ədəbi-bədii məktəb (Mühacirət 

ədəbiyyatı), dövri mətbuat (Mühacirət mətbuatı) yaratmıĢdır. Bu dövr 
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mühacirət nümayəndələri Azərbaycanda baĢ verən hadisələrə münasibətini 

bildirməyə, vəziyyətin dəyiĢdirilməsinə təsir göstərməyə çalıĢmıĢlar.  

Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı vətənimizdə yaranan ədəbiyyat qədər 

qədim, çoxĢaxəli və zəngindir. Belə ki, böyük filoloq alim Xətib Təbrizi 

indiki Ġraqa mühacirət etmiĢ, ömrünün sonunadək Bağdadda yaĢayıb-yarat-

mıĢdır. XII yüzilin görkəmli Azərbaycan filosofu, Ģairi və nasiri ġihabəddin 

Sührəverdi bir çox qürbət elləri gəzib dolaĢmıĢ, ömrünün son illərini Hə-

ləbdə yaĢamıĢdır. Ġmadəddin Nəsiminin də faciəli ömrü Hələbdə bitmiĢdir. 

Deməli, Azərbaycan ədəbiyyatında qürbət poeziyasının min ildən artıq yaĢı 

vardır. Taleyin hökmü ilə Vətəndən uzaqlarda yaĢamağa məcbur olan onlar-

la sənətkarların əsərlərində qəribliyin, Vətənsizliyin acıları, ağrıları və 

göynərtisi əks olunmuĢdur.  

XX-XXI əsrlərdə Azərbaycanın bir sıra qələm sahibləri müxtəlif sə-

bəblər üzündən vətəndən kənarda yaĢamalarına baxmayaraq, Azərbaycan 

ədəbiyyatını inkiĢaf etdirmiĢlər. XX əsr Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı 

bir neçə mühüm inkiĢaf mərhələsindən keçmiĢdir. Bunlar aĢağıdakılardır: 

1.1909-1920-ci illər; 

2.1920-1941-ci illər; 

3.1941-1991-ci illər; 

4.1991-ci ildən indiyədək. 

Mühacirətin birinci dalğası hələ XX əsrin əvvəllərində, Birinci rus 

inqilabının (1905-1907) məğlubiyyəti ilə əlaqədər azadfikirliliyin təqib 

olunması nəticəsində baĢlamıĢdır. XX əsrdə mühacirətin daha böyük və 

kütləvi xarakter daĢıyan ikinci mərhələsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

(1918-1920) süqutu ilə baĢlamıĢdır. Bu mərhələ janr baxımından da rənga-

rəngdir. Onun əsas nümayəndələri poeziya, nəsr, ədəbi tənqid, ədəbiyyatĢü-

naslıq, publisistika ilə məĢğul olmuĢlar. Üçüncü mərhələ Ġkinci dünya sa-

vaĢı, əsas etibarilə, 1941-45-ci illər müharibəsi nəticəsində mühacir ömrü 

yaĢamağa məcbur olan siyasi-intellektual potensialı əhatə edir. Bu mühacir 

nəsli artıq yarım əsrə yaxın bir dövrdə formalaĢmıĢ olan mühacirət ədəbiy-

yatının özülü və sütünları üzərində yüksəlmiĢ, onun ideya məfkurəsini mə-

nimsəmiĢ, ənənələrini davam etdirmiĢdir. Bu mərhələdə memuar janrı xüsu-

silə inkiĢaf etmiĢdir. Mühacirət ədəbiyyatının son mərhələsi Güney Azər-

baycanda Ġslam rejiminin formalaĢması ilə əlaqədar baĢlamıĢdır. Bu illərdə 

mühacirətin yaranmasını Ģərtləndirən əsas amil, bir tərəfdən, Vətənimizin 

güneyində yaĢayan soydaĢlarımzın milli hüquqlarının tapdanması ilə bağlı-

dırsa, digər tərəfdən, Quzeydə milli azadlıq hərəkatının güclənməsi, itirilmiĢ 

dövlətçiliyin bərpa olunması (Azərbaycan Respublikasının yaranması), 

azad, demokratik dünya ilə əlaqə və rabitə ehtiyaclarının reallaĢmasıdır. 

Mühacirətin son mərhələsi mətbuatın kütləvi inkiĢafı ilə də bağlıdır. Əgər 
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əvvəlki illərdə Azərbaycan mühacirət mətbuatı əsas etibarilə Türkiyə və 

Avropa ölkələrini əhatə edirdisə, hazırda Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarından 

tutmuĢ Yaponiyaya qədər dünyanın bir çox ölkələrində mühacirət ədəbiyyatı 

nəĢr olunmaqdadır. Mühacirətin çağdaĢ mərhələsi janr baxımından da 

zəngindir. Mövcud ədəbi nümunələr içərisində poeziya, nəsr, dramaturgiya, 

tənqid, ədəbiyyatĢünaslıqla bağlı əsərlərə rast gəlinir. 

Almas Ġldırım. Ġldırım Əbdülməhəmməd oğlu Almaszadə Azərbayca-

nın istiqlal Ģairlərindən biridir. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə Almas 

Ġldırım adı ilə daxil olan Ģairin əsl adı Əbdülhəsəndir. Lakin uĢaqlıqdan onu 

babasının adı ilə- Almas adı ilə çağırmıĢlar. ġeirlərini Almas Ġldırım adı ilə 

dərc etdirdiyindən bu adla tanınmıĢ, məĢhurlaĢmıĢdır. O, 1907-ci il martın 

25-də Bakının Qala kəndində anadan olmuĢdur. 1925-ci ildə “Ġttihad” 

məktəbini bitirən on səkkiz yaĢlı Almas təhsilini Abdulla ġaiqin nümunə 

məktəbində davam etdirməyə baĢlayır. Bu məktəbdə dərs deyən A.ġaiq, 

S.Hüseyn, Q.Əfəndiyev (Qantəmir) kimi görkəmli ziyalılarla ünsiyyət, gənc 

Almasın intellektual inkiĢafında, bədii yaradıcılıq istedadının parlamasında 

önəmli rol oynayır.Ağır təbiətli, təvazökar Almas müəllimlərindən 

S.Hüseyn və A.ġaiqlə daha çox ünsiyyətdə olardı. Təbii ki, A.Ġldırımın mək-

təb müəllimlərindən bu iki tanınmıĢ yazıçı ilə daha çox ünsiyyətdə olması 

özünün də ədəbi fəaliyyətə baĢlaması ilə əlaqədar idi. A.ġaiqin nümunə 

məktəbində oxuduğu illərdə A.Ġldırım H.Cavid, Ə.Cavad, C.Cabbarlı kimi 

görkəmli ədiblərlə də tanıĢ olur, onların əsərlərini mütaliə edir. Ədib 1926-cı 

ildə bünövrəsi qoyulan “Qızıl qələmlər ittifaqı”nda fəaliyyətini davam 

etdirir. Azərbaycanda sovet rejimi qurulduqdan sonra Ģairin ailəsi sovet 

totalitar rejimi tərəfindən həyata keçirilən cəza tədbirlərinin hədəfinə 

çevrilir. ġeirlərinin məzmununa, bəzilərinin Türkiyədə çap olunmasına, eyni 

zamanda, varlı tacir oğlu olduğuna görə o, Azərbaycan Dövlət Universi-

tetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) ġərq ədəbiyyatı fakültəsindən xaric 

edilmiĢdir. Əslində isə, Almasın atası Əbdülməhəmməd kiĢi Çəmbərəkənd-

də xırda alıĢ-veriĢlə məĢğul olurdu ki, bundan da əldə olunan qazanc onun 

ailəsinin ən zəruri ehtiyaclarını zorla ödəyirdi. 1928-ci ildə Ģair Ģeirlərində 

ifadə olunan millətçi ismarıclara görə Dağıstana sürgün edilir, sürgünə 

səbəb olan Ģeiri isə Türkiyədə “Həyat” jurnalında nəĢr olunur. Sürgündə 

olarkən “Dağlardan xatirələr”, “Günah kimdədir?” və s. kimi Ģeirlərini yazır. 

1930-cu ildə Bakıya qayıdıb “Dağlar səslənirkən” Ģeirlər məcmuəsini nəĢr 

etdirir. Lakin kitab senzuradan keçməyib Ģairin Azərbaycan Yazıçılar 

Birliyindən qovulmasına səbəb olur. Bu dəfə Ģair Türkmənistana sürgün 

edilir. Burada bir müddət məktəb direktoru vəzifəsində çalıĢır. Onun 

haqqında totalitar rejim bu qərara gəlir: “A.Ġldırım ideologiyamız üçün 

zərərli bir insandır”. Türkmənistanda qalmaq onun üçün təhlükəli idi. 1933-
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cü ildə ailəsi ilə birlikdə Ġrana gedir. Sərhəd gözətçilərinin və gömrük 

məmurlarının gözünə görünməmək üçün ən çətin yollarla sıldırım qayalar 

ötüb məĢəqqətlə Ġran torpağına çatırlar. A.Ġldırım dərhal həbs olunur. 

ĠĢgəncələrlə keçən 25 gün nəhayət sona yetir, Ģair azadlığa qovuĢur. Lakin bu 

iĢgəncələr Ģairin səhhətində dərin izlər qoyur, ədib sağalmaz böyrək xəstəliyinə 

mübtəla olur. Ġranda sənətkar ürəyincə iĢ tapa bilmir, acınacaqlı, yoxsul həyat 

keçirir. Ġrandan Türkiyəyə gedir, 1934-cü ildə Türkiyə vətəndaĢlığına qəbul 

edilir. Burada kargüzarlıqla, katibliklə məĢğul olur, ibtidai məktəbdə dərs deyir. 

Burada yaradıcılığını davam etdirən Ģair 1954-cü il yanvarın 14-də, bazar ertəsi 

günü mühacir Ģair böyrək xəstəliyindən vəfat edir, gözlərini əbədi olaraq yumur. 

Bu barədə Türkiyədə çap edilən bir neçə qəzetdə o cümlədən “Azərbaycan” 

dərgisində bir səhifə məlumat verilmiĢdir. Qeyd edək ki, Bakının ġüvəlan 

kəndində Almas Ġldırımın adını daĢıyan küçə vardır.  

Almas Ġldırım “cığırdaĢ” yazarlardan sayılırdı. CığırdaĢ yazar, 

kommunist görüĢünə görə, sovet rejiminə prinsip etibarilə müxalif olmayıb 

onunla ədəbi sahədə iĢbirliyi yapmağa amadə bulunan qələm sahibi 

deməkdir. Akademik Bəkir Nəbiyevin belə bir mülahizəsi ilə biz də tam 

razıyıq ki, “20 yaĢı təzə tamam olan bir gənc istedadın C.Məmmədquluzadə, 

H.Cavid, A.ġaiq kimi “qocaman”, “köhnə” sənətkarlarla birlikdə “cığırdaĢ” 

kateqoriyasına salınması bir tərəfdən onun ictimai mənĢəyi ilə (“tacir oğlu”) 

əlaqədar idisə, o biri tərəfdən A.Ġldırımın Ġstanbulda çap olunmuĢ Ģeirlərinin 

hələ də unudulmaması ilə bağlı idi”. Burada izahat üçün qeyd edək ki, 1926-

cı ildə Ġstanbulda çıxan “Həyat” dərgisində A.Ġldırımın “A dağlar”, “Sev-

diyim” və s. Ģeirləri çap olunmuĢdur. Gənc Ģairin “cığırdaĢlar”lar siyahısına 

salınmasının digər bir səbəbi isə müxtəlif ədəbi-mədəni tədbirlərdə, 

yığıncaqlarda dövrün, cəmiyyətdəki hakim ideologiyanın tələblərinə uyğun 

gəlməyən çıxıĢlar etməsi idi. 

Bütövlükdə Almas Ġldırımın poeziyası aĢağıdakı Ģəkildə 

səciyyələndirilə bilər: 

1.Vətəndə yazılan Ģeirlər; 

2.Sürgün Ģeirləri; 

3.Qürbət Ģeirləri. 

A.Ġldırımın həyatı əziyyət və məĢəqqətli olmuĢ, buna baxmayaraq, 

onun doğma Azərbaycana məhəbbəti sönməmiĢ və o, ana Vətəninin 

istiqbalına, müstəqilliyinə dərin bir ümid bəsləmiĢdir. Ədibin sürgün həyatı 

yaĢaması onun yaradıcılığının məzmununa ciddi təsir göstərmiĢ, 

mövzularının hüdudlarını geniĢləndirmiĢ, ictimai baxıĢlarında əhəmiyyətli 

dəyiĢikliklərə səbəb olmuĢdur. Lakin bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır 

ki, Almas Ġldırımın vətəndə, sürgündə və qürbətdə yazdığı Ģeirlərinin 

arasında görünməz bir həlqə, ruhi-mənəvi bağlılıq duyulmaqdadır [6]. Vətən 



Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik 

 

160 

həsrəti, qəribliyin hüznü onun demək olar ki, bütün əsərlərinin aparıcı 

ahəngini təĢkil edir. “Əsir Azərbaycanım” Ģeirində Ģair ürək ağrısı ilə yazır: 

Hanı məni gül qoynunda doğuran, 

Xəmirimi göz yaĢıyla yoğuran, 

BeĢiyimdə “laylay balam” çağıran, 

Azərbaycan, mənim baxtsız anam oy! 

Neçə bir il həsrətinlə yanam oy?! [2. s, 115]. 

Bütövlükdə Almas Ġldırım poeziyasının mayasının iztirab, kədər və 

dərddən yoğrulduğu aĢkar duyulmaqdadır. Bu, bir yandan mühacirliyin, 

Vətənə əl yetməzliyinin doğurduğu hiss, qarĢı tərəfdən isə məmləkətin əsir, 

kölə həyatının gətirmiĢ olduğu acı, çəkilməz kədər duyğusudur. 

Türkiyədəki həyatında istiqlalçı Ģair olaraq tanınmıĢ Almas Ġldırımın bu 

dövr yaradıcılığı mühacir poeziyasının parlaq nümunələrindəndir: “Boğulmayan 

bir səs” (1936), “Azərbaycan mahnıları” (1938), “Bayatılar” (1943, 1947), 

“SeçilmiĢ Ģeirləri” (nəĢri 1953), “Ġgidlərə səsləniĢ” (nəĢri 1990) kitabları, “Qara 

dastan”, “Bir gün gələcək”, “Sürgün” və s. poemaları [2. s, 118].  

ġairin həyatına həsr olunmuĢ film 1991-ci ildə ekranlaĢdırılmıĢ, rejissoru 

isə Zaur Məhərrəmovdur. Filmdə vətənindən didərgin salınmıĢ Azərbaycan Ģairi 

Almas Ġldırımın ömür və sənət yolundan danıĢılır. ġair Türkiyədə yaĢayıb yarat-

sa da, bütün Ģeirləri Azərbaycanla, onun əsrarəngiz təbiəti ilə bağlıdır. Xüsusi 

vurğulamaq istərdik ki, zərif və qüdrətli poeziya sahibi Almas Ġldırımın 100 illik 

yubileyi dövlət səviyyəsində qeyd edilmiĢdir [5]. 

Ötən yüzilin son onilliyindən baĢlayaraq Almas Ġldırımın Ģeirləri 

Azərbaycanda nəĢr edilməkdədir. Bunların içərsində tanınmıĢ jurnalist Hacı 

Hacıyevin nəĢrə hazırladığı “Azərbaycanın didərgin salınmıĢ övladı Almas 

Ġldırım Ģeirlərilə” (Bakı, 1990) və ədəbiyyatĢünas Maarif Teymurun tərtiba-

tında iĢıq üzü görən “Qara dastan” (Bakı, 1994) kitablarını göstərmək olar. 

Lakin bütün araĢdırmalar Ģairin bədii yaradıcılığını bütünlüklə əhatə etmir; 

Ģairin ədəbi irsinin küll halında toplanaraq nəĢr olunmasına, haqqında ciddi, 

sistemli tədqiqatlar aparılmasına ehtiyac duyulmaqdadır.  

Nəticə. Azərbaycanın dahi oğul və qızları, ədibləri, alimləri, Ģair və 

yazıçıları müxtəlif səbəblər üzündən vətəndən didərgin, ayrı düĢsələr də, 

yaradıcılıqla məĢğul olmuĢlar. Beləliklə, Azərbaycanın zəngin, çoxĢaxəli, 

rəngarəng mühacirət ədəbiyyatı meydana gəlmiĢdir. Vətəndən ayrı düĢən 

belə ziyalılar öz hisslərini, həyəcanlarını, fikirlərini, arzu və istəklərini ağ 

kağıza yazmıĢ, belə əsərlərin hər sətrindən vətən həsrəti duyulur. Azərbay-

can mühacirət poeziyasının qüdrətli simalarından biri, adı və əsərləri qəm, 

həsrət və ayrılıq simvolu kimi mənalanan Almas Ġldırım özünəməxsus, 

bənzərsiz poetik fərdiyyəti, üslub tərzi ilə diqqəti çəkməkdədir. Vətəni 

Almas Ġldırım kimi incə, zərif, eyni zamanda qüdrətli, mübariz ruhlu 
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misralarla vəsf etmiĢ ikinci Ģair xatırlamaq mümkün deyil. Qürbətdə 

Azərbaycan yanğısını yaĢadan Ģairin həyatı, yaradıcılığı, Vətənə bəslədiyi 

saf məhəbbət bütün Azərbaycan gənclərinə örnəkdir. 
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Bu məqalədə Azərbaycan mühacirətindən xüsusilə ictimai fikrin formalaşma-

sında mühüm rol oynayan Əbdürrəhim Fətəlibəyli Düdənginskinin fəaliyyətindən 

bəhs olunur. Mühacirətin yaranma səbəbləri, təşkili, formalaşması və bunların öyrə-

nilməsi əsas problemlərdən biridir. Azərbaycandan xaricdə yaşayan mühacirlər, 

eləcə də onlardan biri olan Əbdürrəhim Fətəlibəyli Düdənginski öz ölkəsi üçün va-

cib işlər görmüşlər.  

Açar sözlər: Mühacirət, Azərbaycan, Əbdürrəhman bəy Fətəlibəyli-

Düdənginski  

 

Azerbaijan in the World War II and Abdurrahman Fatalibeyli-Dudanginsky  

This article deals with Azerbaijan immigration – especially, Abdurrahman 

Fatalibeyli-Dudanginsky’s activity, which was important influence to the formation 

of public thoughts. This article also researches the reasons, arrangement, formu-

lation of immigration and their learning is one if the main problems. The immigrants, 

who living outside of Azerbaijan andAbdurrahman Fatalibeyli-Dudanginskywas one 

of them, have done important activities for their country. 

Key words: İmmigration, Azerbaijan, Abdurrahman Fatalibeyli-Dudanginsky 

 

GiriĢ. Almaniya ilə müharibəyə səfərbər olmuĢ azərbaycanlı zabit və 

döyüĢçülərin bir hissəsi Vətənimizi istila etmiĢ bolĢevik Rusiyasına nifrət etdik-

lərindən qəsdən əsir düĢüb, alman əsgərləri ilə birlikdə Sovet rejiminə qarĢı mü-

barizə aparmaq və Azərbaycanın istiqlaliyyətini bu yolla bərpa etmək niyyətində 

idilər. BolĢeviklər istilasından sonra vətəndən kənarda-mühacirətdə yaĢamağa 

məcbur olan siyasi mühacirlərin bir hissəsi müharibə dövründə azərbaycanlı 

hərbi əsirlərin milli legionların yaradılması və ən əsası Hitler Almaniyasının 

Azərbaycanın müstəqilliyini tanıması istiqamətində fəaliyyətə baĢlamıĢdılar. 

Müharibədə azərbaycanlı hərbi əsirlərdən ibarət olub, Almaniyanın tərəfində 

vuruĢacaq Milli legionların yaradılmasında vətənpərvər zabit Əbdürrəhman bəy 

Fətəlibəyli-Düdənginskinin xüsusi rolu olmuĢdur. 1940-cı ildə Moskva Hərbi 

Akademiyasını bitirərək sovet ordusunda mayor rütbəsinədək yüksəlmiĢ Əbdür-

rəhman bəy Fətəlibəyli-Düdənginski Baltik sahilləri uğrunda aparılan döyüĢlərin 

birində almanlara əsir düĢmüĢdü. O, 1941-ci ilin noyabrında Hitlerə məktub 

yazaraq Azərbaycan legionlarının yaradılmasının zəruriliyi fikrini bildirmiĢdi. 

Ə.Fətəlibəyli-Düdənginski onun və digər azərbaycanlıların Hitler Almaniyası ilə 
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nəyə görə əməkdaĢlıq yolu tutduğunu belə izah edirdi: “Biz atalarımızın ənənə-

lərini tapdalayıb, xalqımızı kölə halına salan, Hitler ilə PolĢanı bölən, Baltik 

ölkələrinin müstəqilliyini əlindən alan, Finlandiyanı darmadağın edən böyük 

Rusiya uğrunda savaĢa bilməzdik. Ona görə də almanların tərəfinə keçərək bol-

Ģevizmin kölə etdiyi digər xalqlarla birlikdə Vətən azadlığı və müstəqilliyi 

uğrunda mübarizəyə qoĢulmuĢuq.” Ə. Fətəlibəyli-Düdənginski bolĢevizmə qarĢı 

mübarizə məqsədilə ABġ-ın yaratdığı “Azadlıq” radiosunun Azərbaycan redak-

siyasının baĢçısı kimi fəaliyyətə baĢlamıĢ, Vətənini və Azərbaycanın istiqlalını 

canından artıq sevən bu parlaq Ģəxsiyyət 1954-cü ildə Sovet ordusu tərəfində 

xaincəsinə öldürülmüĢdü (1,s.305-306). 

Müharibənin baĢlanması, ilk vaxtlarda alman-faĢist ordularının müvəf-

fəqiyyətləri ilə əlaqədar azərbaycanlı döyüĢçülərin bir hissəsində yeni bir 

düĢüncə tərzi yaratdı və onlar itirilmiĢ müstəqilliyi bərpa etmək uğrunda 

mübarizəyə baĢlayaraq sanki bolĢevik Rusiyasından və Ġosif Stalindən inti-

qam almaq istəyirdilər. Mühacirlər əsir düĢmüĢ azərbaycanlıların içərisində 

ayrıca milli legionların yaradılması və ən mühümü isə Almaniyanın Azər-

baycanın müstəqilliyini tanıması istiqamətində intensiv iĢ aparırdılar. Alman 

tədqiqatçısı P.Münhen yazırdı ki, 1941-ci ilin noyabrın 1-nə qədər 2 milyon-

dan artıq sabiq Qırmızı Ordu döyüĢçüsü əsir düĢmüĢdü. ġərq Nazirliyinin 

rəhbəri H. Rozenbeq əsir düĢənlərin 3,6 milyon olduğunu göstərirdi. Ə. 

Fətəlibəyli-Düdənginskinin məlumatlarına görə, əsir düĢənlərin 150 min 

nəfərdən çoxu azərbaycanlı və digər Qafqaz xalqlarından idi (2,s.354-355). 

Azərbaycan mühacirətinin nümayəndəsi Əbdürrəhman bəy Fətəli-

bəyli-Düdənginski. Əbdürrəhman bəy Fətəlibəyli-Düdənginski 1908-ci ildə 

Naxçıvanın ġərur rayonunun Düdəngə kəndində anadan olmuĢdur. Gənc yaĢla-

rında hərbi xidmətə gedən Ə.Fətəlibəyli-Düdənginski Rusiya imperiyası ordu-

sunda, Azərbaycan diviziyasında xidmət etmiĢ və Moskvada Hərbi Akademi-

yada təhsil almıĢdır. O, 1940-cı ildə sovet qoĢunları Baltikyanı əraziləri iĢğal 

edərkən döyüĢlərin birində əsir düĢərək alman ordusu tərəfinə keçir, Almani-

yada həbs düĢərgəsində olarkən Azərbaycan legionun təĢkilində və milli Azər-

baycan Qurultayının keçirilməsində fəallıq göstərir, çoxlu sayda əsirləri ölüm-

dən qurtarır. 1940-1950-cı illərdə Almaniyada bolĢevizmə qarĢı bir tərəfdən 

ictimai-siyasi fəaliyyətlə məĢğul olan Ə.Fətəlibəyli-Düdənginski digər tərəfdən 

isə ideoloji-fəlsəfi savaĢ aparmıĢ və Azərbaycan türkçülüyü ideyası yaratmağa 

çalıĢmıĢdır. Bu məqsədlə II Dünya müharibəsi illərində (1939-1945) yaranmıĢ 

Azərbaycan Milli Birlik Məclisinin rəhbəri vəzifəsinə seçilən Ə. Fətəlibəyli-

Düdənginski özü sonralar yazırdı ki, həmin dövrdə bu təĢkilat təsadüfən 

yaranmamıĢdı. ”Milli Birliyin” yaranmasının baĢlıca səbəbi Azərbaycanın Sovet 

Rusiyası tərəfindən iĢğalından sonra ən çox təcavüzə uğraması, yəni milli mən-

subiyyəti, milli dili və tarixi tamamilə saxtalaĢdırılmıĢ yeganə millət olması idi. 
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Ə. Fətəlibəyli-Düdənginski öz yazılarında SSRĠ-nin digər Sovet xalqları ilə 

müqayisədə Azərbaycan əhalisinə qarĢı dini, etnik və siyasi ayrı-seçkiliyin 

qoyulduğu haqqında da ətraflı məlumat verir (4.s.246-249). 

H.Rozenberqin istəyinə rəğmən 3 nəfərdən ibarət təĢkil olunan Azərbaycan 

“Ġrtibat Heyətinə” mayor Əbdürrəhman Fətəlibəyli-Düdənginski, “Qafqaz” 

qrupunun fəalı Fuad Əmircan və 1920-ci ildə Azərbaycan Parlamenti tərəfindən 

Paris sülh konfransına göndərilən Abbas bəy Atamalıbəyov daxil edildilər. 

Ə.Fətəlibəyli-Düdənginski böyük enerji ilə azərbaycanlıların hüquqlarını mü-

dafiə edir, almanlarla o qədər də asan olmayan iĢ birliyi yaradır, mürəkkəb tarixi 

Ģəraitdə Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınmasına çalıĢırdı. Bu məqsədlə 1943-

cü ilin noyabrında Berlində 300 nəfər soydaĢlarımızın iĢtirak etdiyi qurultay 

oldu. Qurultayda H. Rozenberq də iĢtirak edirdi. Burada hələ Azərbaycanın 

müstəqilliyini tanımayan Almaniyanın siyasəti tənqid edildi. Qurultayda Ə. 

Fətəlibəyli-Düdənginskinin məruzəsi üzrə 5 bənddən ibarət qərar qəbul edildi. 

Ə. Fətəlibəyli-Düdənginskinin çıxıĢı belə idi: “Yeni Azərbaycanda daxili müna-

qiĢələrə, sinfi müharibələrə yer ola bilməz. Biz yol verə bilmərik ki, Yeni 

Azərbaycanda köhnə hadisələrin hesabı aparılsın. Hər bir inciklik unudulmalıdır. 

Biz xalqımızın gücünü bu cür dağıdıcı iĢə sərf edə bilmərik. Xalqın bütün 

enerjisi yaradıcı, mədəni iĢə istiqamətləndiriləcək. Tam sərbəstlik yaratmaq və 

iĢləmək imkanı bolĢeviklərin dövründə kim olmasına baxmayaraq hər bir 

azərbaycanlıya veriləcək. Yeni Azərbaycanda bir-biri ilə müharibə aparan sinif-

lər ola bilməz. Vahid, zəhmətkeĢ Azərbaycan xalqı olacaq. Biz Azərbaycanda 

yaĢayan digər millətlərin zəhmətkeĢlərinə qonaqpərvər münasibət bəsləyəcəyik, 

təki onlarda bizimlə çalıĢmaq həvəsi olsun.” (7.s.47). 

Qurultayda qəbul edilən qərarların böyük əhəmiyyəti oldu. A.Hitlerin mü-

səlmanlara inamı artdı. 1943-cü ilin payızında Berlində mühacir Azərbaycan 

parlamenti və Azərbaycan Hökuməti yaradıldı. Hökumətin baĢında Ə.Fətəlibəy-

li-Düdənginski dururdu. Almaniya hökuməti “Mühacir Azərbaycan hökumə-

ti”ni tanıdı. Bu hökumət 1944-cü ilin qıĢınadək fəaliyyət göstərmiĢdi (2,s.358). 

Müharibə qurtardıqdan sonra azərbaycanlı legionçular dünyanın müxtəlif 

ölkələrinə səpələndilər. Almaniyanın məğlubiyyətindən sonra Azərbaycan Milli 

Hökumətinin prezidenti Ə.Fətəlibəyli-Düdənginskinin ağır mühacirət dövrü baĢ-

layır (2,s.259). O, Ġtaliyada, Misirdə olur, daha sonra Türkiyəyə gedir (5,s.86). 

Onu “BolĢevizmə qarĢı mübarizə” məqsədilə ABġ ideoloji təbliğat vasitəsi olan 

“Azadlıq” radiosunun Azərbaycan redaksiyasının redaktoru vəzifəsində iĢləmıĢ 

və Sovet hökuməti əleyhinə olan veriliĢlər hazırlamıĢdır. O, eyni zamanda Mün-

hendə ABġ dövlətinin dəstəyi ilə Azərbaycan və rus dillərində “Azərbaycan” 

jurnalını nəĢr etdirir. 1952-ci ildə Münhendə “Azərbaycan” jurnalının ilk sayının 

nəĢri mühacirləri çox sevindirmiĢdi. Həmçinin, Ə. Fətəlibəyli-Düdənginski 

Parisə - Ceyhun bəy Hacıbəyliyə göndərdiyi məktublarda “Azərbaycan” jurnalı-
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nın nəĢri ilə bağlı çətinliklərin olduğunu qeyd edirdi. Göstərirdi ki, maddi 

imkanlara görə jurnalın 2-ci sayını nəĢr etdirmək çətinləĢib. O bütün bunlara 

rəğmən mövcud imkansızlıqlara baxmayaraq jurnalın növbəti sayını nəĢr 

etdirməyi planlayırdı (3.s.4-5). 

Ə.Fətəlibəyli-Düdənginski “Azərbaycan” jurnalında çap edilmiĢ məqalə-

ləri öz məna dərinliyi və əhatəliliyi ilə seçilir. O, adı çəkilən jurnalda çap olunan 

məqalələrinin birində kommunizm haqqında fikirlərini Ģərh edir. Onun fikrincə 

kommunizmin ilk növbədə çoxsaylı proletariatı olan, yüksək inkiĢaf etmiĢ 

kapitalist sistemli ölkədə qələbə çalması doğru çıxmadı. O, qeyd edir ki, kom-

munizm ölkənin yüksək inkiĢaf etmiĢ sənayesi və mədəniyyətinin olmasından 

və yaxud əksinə, aqrar, köhnə istehsal üsullu olmasından asılı olmayaraq xalqın 

milli dəyərlərini itirdiyi bir ölkədə qələbə çala bilər.  

Nəticə. II Dünya müharibəsindən sonra da Ə. Fətəlibəyli-Düdənginski 

ətrafında yaranan qruplaĢma əski mühacirlərlə o qədər də xoĢagələn 

münasibətdə deyildi. Ancaq belə vəziyyətin yaranmasında əsas amil bu dəfə 

sovetlərin apardığı təbliğatla dünyagörüĢlərində müəyyən dəyiĢmələr 

müĢahidə olunan yeni mühacirətin 21 apreldən sonra vətəni tərk edənlərlə 

çətin dil tapması idi. Mühacirəti sarsıtmaq üçün sovet dövlətinin seçdiyi 

metodlardan biri də terror idi. Mövcud çətinliklərə, məhrumiyyətlərə, terror 

və təzyiqlərə baxmayaraq Azərbaycan mühacirəti milli istiqlal məsələsinə 

axıradək sadiq qaldı. Hətta, II Dünya müharibəsi illərində də mühacirlərimiz 

alman rəsmi dairələrinin Azərbaycanın müstəqilliyini tanımasına çalıĢırdı.  

Azərbaycan mühacirləri çox gözəl bilirdilər ki, xaricdə nə iĢ görülsə də, 

Azərbaycan problemi Azərbaycanın özündə baĢlamıĢ, özündə də sona çatacaq-

dır. Lakin mühacirlərin təmənnasız xidmətindən, gərgin zəhmətindən çox Ģey 

asılı idi. Millətin bu istiqlalına nə vaxt qovuĢacağından asılı olmayaraq mühacir-

lər vətən qarĢısında övlad, vətəndaĢ borcunu vermək haqqında fikirləĢirdilər.  

Ġndi Azərbaycan mühacirlərimizin arzuladıqları kimi müstəqildir və 

regionun ən güclü dövlətinə çevrilmiĢdir.  
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Məqalədə II dünya müharibəsi dövründə nasist Almaniyasının Azərbaycanla 

bağlı planlarında həm siyasi mühacirlərin, həm də legionların fəaliyyətinə müxtəlif 

aspektdə müraciət edilmiş və onların mahiyyətinə aydınlıq gətirilmişdir. Eyni 

zamanda yeni sənədlər əsasında mühacirət mətbuatına diqqət çəkilməklə bu proble-

min istiqlal mübarizəsi ilə bağlı olduğu açıqlanmışdır. 

Açar sözlər: siyasi mühacirlər, legioner, Rozenberq, istiqlql mübarizəsi, Qızıl 

Ordu 

 

Political emigrants and legionaries in the "Azerbaijani plan" of the 

German political circles during the World War II 

There was a clear information about plans of the Nazi Germany according to 

Azerbaijan exactly about the politicial operations and acts of legions in different 

aspects in the article. Meanwhile there was information given about the attention 

payed to this theme due to new documents linked with the fight for freedom. 

Key words:politicial operations, legioner, Rozenberg, a fight for freedom Red 

Army. 

 

Azərbaycan mühacirəti ilə bağlı müxtəlif araĢdırmalar mövcud olsa da, 

bu tədqiqatlarda mühacirətin yaranması, formalaĢması, siyasi mühacirlərin 

həyatı və fəaliyyəti, mühacirət mətbuatımız, onun yaradıcıları haqqında elmi 

nəticələr əldə edilsə də, hər cür ideoloji təsirdən uzaq olmuĢ, faktları obyek-

tiv iĢıqlandırmıĢ və problemləri doğru olaraq ictimai fikrə təqdim edən mü-

hacirətin və mühacirət irsimizin müxtəlif tarixi dövrləri hələ də tədqiqat-

çıların diqqət mərkəzində duran aktual mövzulardandır.  

Azərbaycan mühacirəti problemi II dünya müharibəsi dövründəki milli 

istiqlal mübarizəsi ilə də sıx əlaqəli olduğundan tədqiqatın hələ də öyrənil-

məmiĢ səhifələri qalmaqdadır. Bu baxımdan, müasir dövrdə mühacirət tari-

ximizin və mühacirət irsimizın daha dərindən tədqiqi üçün Türkiyədə, 

Almaniyada, PolĢada nəĢr edilən qəzet və jurnallar, məqalələr, kitablar, 

aparılan elmi araĢdırmalar toplanılaraq Azərbaycana gətirilməli, azərbay-

canlı mühacirlərin ayrı-ayrı ölkələrdəki fəaliyyətləri araĢdırılmalı və eyni 

zamanda, onların zaman-zaman Azərbaycan diasporunu formalaĢdırmaq 

cəhdləri öyrənilməlidir.  
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II dünya müharibəsi dövründən bizi müəyyən zaman kəsiyi ayırsa da, 

nəsillər təzələnsə də bu müharibə ayrı-ayrı xalqlarla yanaĢı, Azərbaycan 

xalqına da elə böyük fiziki və mənəvi zərbələr vurub ki, tarixin qaranlıq 

səhifələrinə iĢıq salaraq həmin dövrə yenidən qayıtmağa, həmin hadisələri 

yenidən araĢdıqmağa ehtiyac vardır. Bu baxımdan məqalədə biz II Dünya 

müharibəsi dövründə Almaniya siyasi dairələrinin Qafqaz, eyni zamanda 

Azərbaycanla bağlı planları, Almaniyada Azərbaycan siyasi mühacirlərinin 

və legionların yaĢadığı mühit, onların fəaliyyəti, mübarizə üsulları və s. 

məsələlər haqqında qısaca da olsa bəhs edəcək, problemə bu günün reallıq-

ları prizmasından nəzər salaraq, müasir baxıĢ mövqeyindən onları iĢıqlandır-

mağa və tədqiq etməyə çalıĢacağıq.  

Tədqiqatçı Məmməd Cəfərlinin də qeyd etdiyi kimi, "bizim belə bir 

vacib və ağrılı mövzuya müraciətimiz bir tərəfdən Azərbaycan xalqının 

faĢizm caynağında əzilən, məhrumiyyətlərə düçar olan, hətta əsir düĢdükdə 

belə siyasi mühacirlərlə birləĢərək Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mü-

barizə aparanların bir hissəsinin ruhu qarĢısındakı mənəvi-əxlaqi, vətəndaĢ-

lıq borcundan irəli gəlirsə, digər tərəfdən tariximizin az və bitərəfli, eləcə də 

təhriflərlə, “satqın”, “vətən xaini” yarlıqları ilə öyrənilən, sosialist tayfi (gö-

runtü - K.M.) altında gizlədilən həqiqətlərin üzə çıxarılıb xalqa çatdırıl-

masına xidmət edir" (1, s.4). Eyni zamanda, bu dövrün tarixinin ideoloji 

təsirlərdən uzaq, obyektiv tədqiq edilməsi hər bir tədqiqatçının öz xalqı 

qarĢısında həm də mənəvi borcudur. 

Məlum olduğu kimi, 1920-ci ildə Azərbaycanın iĢğalından sonra xaricə 

güclü axın etmiĢ milli mühacirət iki əsas qrupa: siyasi və qeyri-siyasi 

mühacirlərə bölünürdü.  

1941-ci ildə alman-sovet müharibəsinin baĢlanması mühacir təĢki-

latlarının fəaliyyətini canlandırmaqla yanaĢı, Azərbaycan siyasi mühacirətini 

fəaliyyət istiqamətlərini dəyiĢmə zəruriyyəti ilə üzləĢdirdi. Mühacirlərin 

müharibə dövründəki fəaliyyəti iki qismə ayrılırdı: “1.Əsir düĢmüĢ azər-

baycanlıların xilas edilməsi, ayrıca döyüĢ legionlarının təĢkili; 2. Almani-

yanın Azərbaycanın müstəqilliyini tanıması istiqamətində iĢ” (2, s.176). 

Bəzi məlumatlara görə, müharibənin baĢlanğıcından 1941-ci ilin 1 no-

yabr tarixinədək alman düĢərgələrində iki milyondan çox sabiq Qızıl Ordu 

mənsubu toplanmıĢdı. Hətta Alfred Rozenberq məlumatında bu sayın 3,6 

milyon olduğunu söyləyirdi. Həmin əsirlər içərisindən könüllü almanlar 

tərəfə keçən azərbaycanlıların sayları ilə bağlı məlumatı biz Ə.F.Düdəngin-

skinin Biçeroxova açıq məktubundan əldə edirik: “Almaniya tərəfə keçən 

azəri türklərinin (Azərbaycan türkləri - K.M.) sayı 150 min, bütün türklərin 

və baĢqa qafqazlıların sayı isə milyona çatırdı”(3). 

Əslində, “müharibənin ilk aylarında əsirlərlə bağlı yaranan problem 
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haradan qaynaqlanırdı” sualına cavab tapmaq o qədər də çətin deyil. SSRĠ-

nin müharibəyə hazırlıqsız yaxalanması, müharibənin ilk illərində sovet 

ordusunda vəziyyətin dözülməz dərəcədə ağırlığı, Stalinin cinayət xarakterli 

nöqsanları, müharibə ərəfəsində ölkədəki daxili ictimai-siyasi vəziyyət və s., 

eyni zamanda bütün bunlar azmıĢ kimi ölkə baĢçısının 270 saylı 16 avqust 

1941-ci il tarixli əmri sovet əsgərlərinin bir hissəsinin düĢmən tərəfə 

keçməsinə səbəb olmuĢdu. 270 saylı əmrdə deyilirdi: “Əgər Qızıl Ordu 

hissəsi müqavimət təĢkil etmək əvəzinə, əsir düĢürsə, onu bütün yer və 

havadakı vasitələrlə məhv etmək lazımdır”(4, s.5). 

II Dünya müharibəsinin ilk dövrlərindən faĢist Almaniyasının hərbi-

siyasi və strateji planlarında Qafqaz və onun zəngin neft ehtiyatları müstəs-

na əhəmiyyətə malik olduğu üçün Rozenbergin təĢəbbüsü ilə 1941-ci ilin 

aprelində Almaniya protektoratlığı altında Qafqazın geosiyası konsepsiyası 

iĢlənib hazırlanmıĢdı. Təsadüfi deyildi ki, 1941-ci il iyunun 11-də Almaniya 

BaĢ qərargahının hazırladığı 32 saylı direktivə görə Üçüncü Reyxin Yaxın 

ġərqə gedən yolu məhz, Qafqazdan keçməli və Qafqaz regionu iĢğal 

edildikdən sonra alman orduları buradan Yaxın ġərqə hərəkət etməli idilər. 

Ona görə də Almaniyanın hərbi, siyasi, diplomatik və kəĢfiyyat idarələri 

Qafqazın iĢğalına böyük əhəmiyyət verir və bu məqsədlə Qafqaz mühacir-

lərindən istifadə etməyi nəzərdə tuturdular (5, s.269) . 

1941-ci il iyulun 17-də Alfred Rozenberqin rəhbərliyi ilə iĢğal 

olunmuĢ Ģərq vilayətləri üzrə yaradılan ġərq Nazirliyi Rusiyanın idarə 

olunması və inzibati bölgüsü ilə bağlı qeyri-rus xalqların müstəqilliyini 

müdafiə etdiyi ücün bu nazirliyin nəzdində hərbi əsirlərin iĢi üzrə komissiya 

yaradıldı. Nasional-sosialist xadimləri və bir sıra yüksək rütbəli hərbi 

dairələr bu təĢəbbüsə qarĢı ciddi müqavimət göstərirsələr də, lakin bütün 

əngəllərə rəğmən “legionlar, alman ordusuyla irtibat halındakı ġərq Nazirli-

yinin 1941-ci ilin avqustundan etibarən sovet əsirlərini millətlərinə görə 

ayırıb, düĢərgələrə yerləĢdirmək tapĢırığını verdiyi hərb əsiri komissiya-

larının böyük köməyi ilə meydana gəlmiĢdilər” (6, s.53). 

Legionerlərin hərbi və siyasi hazırlığı ümumi andiçmə və milli bayrağın 

təqdim edilməsi ilə yekunlaĢırdı. Legionerlər faĢizmi müdafiə etmirdilər, onların 

böyük əksəriyyəti faĢizmə və bolĢevizmə eyni dərəcədə nifrət hissi ilə yaĢayır-

dılar. Onların əksəriyyətini vətənin müstəqilliyi uğrunda və bolĢevizmə qarĢı 

mübarizə ideyası birləĢdirirdi. Lakin bu bir həqiqətdir ki, onlar faĢizmlə 

bolĢevizmin əzən, məhv edən qatarlarının tırtılları arasında qalmıĢdılar. 

Legionerlərin ideoloji cəhətdən hazırlığında aparıcı rolu əsasən keçmiĢ 

mühacirlər oynayırdı. ġərq iĢğal vilayətləri üzrə nazirliyin nümayəndəsi 

professor Gerhard fon Mende, SS briqadenfürer Simmerman və digərləri bu 

məqsədlə mühacirlərlə əlaqələr qururdular. Bir sıra mühacirlərin 
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“Almaniyanın Sovetlərin türk xalqlarına müstəqillik vermək niyyəti yoxdur” 

fikri ilə Berlindən bədbin qayıtması Üçüncü Reyxin bəzi dairələrini narahat 

etməyə baĢlamıĢdı. Sovet ərazilərini iĢğal etdikdən sonra Rusiya və 

Ukraynadan fərqli olaraq Almaniya Qafqaz və Orta Asiyada yerli nüfuzlu 

Ģəxslərdən istifadə etməyi planlaĢdırırdı. Bu məqsədlə onlar Almaniyanın 

"Yeni Avropa" planında Türkiyəyə böyük önəm verir və orada yerləĢən 

Qafqaz və Orta Asiya mühacir qruplarının fəallaĢdırılmasını zəruri hesab 

edirdilər. Alman rəsmilərinin fikrincə, Almaniya Qafqazı tutduqdan sonra 

burada yerli adamlardan ibarət hökumət yaradılmasını mümkün sayır, əslin-

də isə hakimiyyətin alman müĢavirlər tərəfindən idarə olunmasını nəzərdə 

tuturdu (5, s.276). 1941-ci ilin payızında Türkiyədə yaĢayan Azərbaycan 

mühacirləri də sovet-alman müharibəsinin baĢlanması və Almaniyanın 

qazandığı hərbi uğurların təsiri altında xeyli fəallaĢmıĢdılar (5, s.273). 

Ankaradakı Almaniya səfiri fon Papenin etibarlı bir mənbənin məlu-

matlarına əsasən 1941-ci il avqustun 5-də Ġmperiya Xarici ĠĢlər Nazirliyi 

üçün hazırladığı "Pantürkist hərəkat" adlı geniĢ məruzəsinin mərkəzində 

Azərbaycan məsələsi dayanırdı. 1941-ci il noyabrın 24-də Ankaradakı 

Almaniya səfiri fon Papen Türkiyədəki Azərbaycan mühacirləri rəhbərli-

yinin Qafqazın azad olunması və gələcək siyasi inkiĢafı haqqında geniĢ 

məruzəsini Berlinə, Xarici ĠĢlər Nazirliyinə göndərdi (5, s.286). Məruzədə 

qeyd olunurdu ki, "bizim suverenliyimizin tanınması, biz, Azərbaycan 

muxtariyyətçilərinə görə, almanlarla əməkdaĢlığımızın mühüm Ģərtidir. 

Müstəqil Qafqaz, qaliblərin hüququna görə, əlbəttə ki, Almaniya nüfuz 

dairəsində olmalıdır, lakin Qafqazı Almaniyanın müstəmləkəsi formasında 

təsəvvür etmək Qafqaz xalqlarının bütün milli arzularının məhv olması 

deməkdir. Bu halda yeni aga peyda olacaq, yəni bir düĢməni baĢqa düĢmən 

əvəz edəcək, hətta ikincisi müqayisəyəgəlməz dərəcədə yaxĢı və mədəni 

olsa da, ağa hər necə olursa olsun ağadır. Azadlıqsevər Qafqaz xalqları 

bütün öz tarixləri boyu nökər olmayıblar və azadlıqları uğrunda mübarizə 

aparıblar. Biz əminik ki, Almaniya bizim müstəqilliyimizi tanıyacaq və biz 

bu məruzə əsasında onunla əməkdaĢlıq etməyə hazırıq" (5, s.288). 

Burada bir məqama da diqqət çəkmək yerinə düĢərdi. Azərbaycanın 

müstəqilliyinin bərpası ideyası mühacirət üzvlərini toplum halında birləĢ-

dirsə də, “əski” və “gənc” mühacirlər arasında müharibənin ilk illərində 

yaranmıĢ fikir ayrılıqları müharibədən sonra da davam edir və aĢağıdakı 

amillərdən doğurdu:  

Alman rəhbərliyi tərəfindən 1941-ci ilin sonlarında Berlinə dəvət alan 

M.Ə.Rəsulzadəyə azərbaycanlı mühacirlər və hərbi əsirlər arasında 

“Azərbaycanın bolĢevizmdən xilası” Ģüarı ilə “Milli Komitə” yaratmaq 

təklif edilir və M.Ə.Rəsulzadə Almaniya Xarici ĠĢlər Nazirliyi qarĢısında 



Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik 

 

170 

Almaniyanın Azərbaycanın müstəqilliyini rəsmi surətdə tanıması və 

müharibə Almaniyanın xeyrinə qurtararsa və ölkəsinin müstəqilliyinin 

təminatçısı kimi çıxıĢ edəcəyini elan etdikdən sonra “Milli Komitə”nin 

fəaliyyətə baĢlayacağını bəyan edir. Lakin nazirlik bu müraciəti cavabsız 

qoyduğu üçün M.Ə.Rəsulzadə tərəfindən formalaĢdırılan Komitə faktiki 

olaraq fəaliyyət göstərmir.  

YaranmıĢ vəziyyətlə əlaqədar olaraq “fəaliyyətsiz” Milli Komitəyə qarĢı 

çıxan gənc mühacirlər və 1942-ci ildə Berlin müəssisələrində iĢləyən keçmiĢ 

hərbi əsirlər “Gənc azərbaycanlı millətçilər qrupu” təĢkilatı yaradır və bu təĢkilat 

dərhal, qeyd-Ģərtsiz bolĢevizmə qarĢı mübarizədə “almanlarla əməkdaĢlıq Ģüarı” 

ilə çıxıĢ edir. M.Ə.Rəsulzadə bir neçə dəfə Almaniyadakı azərbaycanlı icma-

larının iĢtirakı ilə müĢavirə keçirməyə cəhd göstərsə də, buna nail ola bilmir. 

Onun opponentləri bəyan edirlər ki, hər Ģeydən əvvəl faĢist düĢərgələrində məhv 

olan minlərlə azərbaycanlı hərbi əsiri xilas etmək lazımdır. Belə fikir ayrılığı 

nəticəsində 1943-cü ilin ortalarına qədər Almaniyadakı azərbaycanlı icmasına 

rəhbərlik edəcək milli orqanı yaratmaq mümkün olmur (1,s.11).  

Göründüyü kimi, birinci tərəfi müstəqil Azərbaycan ideyası daha çox 

düĢündürdüyü halda, ikinci tərəfi ilk növbədə, hərbi əsirlərin taleyi 

maraqlandırırdı. 

Yeri gəlmiĢkən qeyd edək ki, azərbaycanlı hərbi əsirlərlə təmas quran 

M.Ə.Rəsulzadə Almaniya dövlətinin II dünya müharibəsində müstəqil 

Azərbaycan ideyası ilə bağlı yeritdiyi siyasəti tənqid etməkdən çəkinmir və 

bununla bağlı yazırdı: “1942 və 1943-cü illərdə Almaniyanın xarici iĢlər 

nazirliyinin dəvəti ilə digər Qafqazlı siyasi emiqrantlarla birlikdə Berlinə 

getdiyim zaman biri mənfi, digəri müsbət iki Ģeyə Ģahid oldum. Hitler 

Almaniyasının mövqeyi bütün mili məsələlərdə olduğu kimi Qafqazya 

məsələlərinə olan münasibətdə də mənfi idi. Berlindən milli mübarizəmizin 

əsaslarını gözləmək əbəsdi. “Ali irq”in nəzəriyyəçiləri ilə PolĢadakı, Ukray-

nadakı və iĢğal olunan baĢqa məmləkətlərdəki alman praktikləri ən kiçik 

ümidə belə yer vermirdilər. Üzərimizə düĢən yeganə vəzifə milli haqlarımızı 

tanımayan bir hökumətlə birgə fəaliyyətin baĢ tutmayacağını təsdiq edərək 

meydandan çıxmaqdı. Elə də etdik. Lakin bu sırada fürsət taparaq Almani-

yadakı azərbaycanlı hərbi əsirlər ilə təmasda olmağa çalıĢdıq və buna qismən 

müvəffəq olduq. Bu təmasları Azərbaycandakı real vəziyyəti və yeni nəslin 

hansı əhvali-ruhiyyədə olduğunu öyrənmək üçün istifadə etdik. Bir az əvvəl 

bəhs etdiyimiz Berlin ziyafətinin müsbət hadisəsi budur” (7, s.103). 

Daha xoĢagəlməz hallardan biri də müharibədən sonra yeni yaranan 

mühacirət dalğasını cəlb etmək üçün onları süni surətdə “əski” və “yeni” 

mühacirlər adı ilə bölmək təĢəbbüsləri idi (2, s. 195). Bununla əlaqədar 

olaraq P.Mühlenin Rəsulzadə ilə bağlı söylədiyi “Rəsulzadənin hərb əsiri 
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həmĢəhriləriylə yapdığı görüĢmələrdə iki ayrı dünya karĢılaĢıyordu. 

Lejyonerlər tərəfindən etimasızlıqla qarĢılanıb Azərbaycanda xanların və 

böyük torpaq sahiblərinin hakimiyyətini yenidən təsis etmək istəməklə 

itham olunurdu. Sürəkli olaraq kəndisini “reaksiyoner” imajına qarĢı savun-

maq məcburiyyətində kalıyordu. Digər tərəfdən o da kəndisini RuslaĢmıĢ, 

“proletarlaĢmıĢ” və yurdunun milli ənənələrindən uzaq yetiĢmiĢ bulduğu 

həmĢəhrilərini yabançı hissediyordu” (6, s.110) fikrinin yanlıĢ olduğuna 

diqqət çəkərək, bildirmək istərdik ki, əksinə M.Ə.Rəsulzadənin də qeyd 

etdiyi kimi “nəsillər arasındakı mənəvi əlaqə qırılmamıĢdı. Əski nəslə 

mənsub milli mühacirətin Ģüurlu qismi tərəfindən təmsil olunan siyasi 

proqramın milli həmrəylik, ictimai ədalət və siyasi istiqlaldan bəhs edən üç 

əsası yeni nəslin ictimai və siyasi Ģüurunu müəyyən edirdi. Yeni mühacirətin 

siyasi düĢüncəli qismi siyasi etiqadımızın yuxarıdakı “üçlü” ümdəsini böyük 

bir sevinc və vicdan rahatlığı ilə xəbər alırdı” (7, s.110). 

M.Ə.Rəsulzadə Almaniyanı tərk etdikdən sonra 1943-cü il mayın 

sonunda Berlinin “Viktoriya” pansiyonunda Azərbaycan Respublikasının 

sabiq Ədliyyə Naziri X.Xasməmmədin sədrliyi ilə keçirilən görüĢdə 

mühacirətin tanınmıĢ köhnə və yeni xadimləri iĢtirak edirdilər. Almanlar 

bayraq üzərindəki aypara və ulduzu qadağan etmiĢdilər. GörüĢdə “Nə 

etmək” sualı qoyulmuĢdu. Fikir mübadilələrindən sonra qərara alındı: 

nasional-sosailistlər tərəfindən hansı Ģərtlər qoyulur-qoyulsun, onların bizə 

qarĢı hansı münasibətləri olursa-olsun həmvətənlərimizi taleyin 

uğursuzluğuna buraxmağa bizim heç bir mənəvi haqqımız yoxdur. Onların 

qanı boĢ yerə deyil, azadlıq və müstəqillik yolunda axmıĢdı.  

1943-cü il noyabrın 6-dan 8-dək, bəzi ədəbiyyatlarda 11-nə kimi 

Almaniyanın Berlin Ģəhərində “Kayzerhof” mehmanxanasında Ə.F.Düdən-

ginskinin təĢəbbüsü ilə azərbaycanlı legionerlərinin Milli Azərbaycan Qu-

rultayı keçirildi. Düdənginski Almaniyadakı müxtəlif azərbaycanlı qurumla-

rın nümayəndələri ilə danıĢıqlardan sonra, həmin qrupların birləĢdirilib va-

hid orqan yaradılması ideyasını Vermaxt gərargahında irəli sürür və bu fikir 

qəbul edilir. Qeyd edək ki, həmin vaxt Almaniyada Milli Azərbaycan Komi-

təsi, Gənc Azərbaycanın Millətçilər Qrupu və digər qruplar vardı. SSRĠ-yə 

və bolĢevizmə qarĢı yönələcək bu birləĢmədən Almaniya dövləti də öz ma-

raqlarına uyğun faydalanmaq istəyirdi. Bu məqsədlə də Almaniya hökuməti 

Azərbaycan Milli Qurultayının keçirilməsinə Ģərait yaratdı (8, s.162). 

Forumda 162-ci diviziyanın 314-cü piyada polku istisna olmaqla 

azərbaycanlıların xidmət etdiyi bütün hərbi hissələrdən 300 nümayəndə 

iĢtirak edirdi.  

“Azad və müstəqil Azərbaycan” devizi altında keçirilən qurultayın 

deputatları alman dövləti qarĢısında Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınması, 
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bütün azərbaycanlı hərbi hissələrin bir milli-azadlıq ordusunda birləĢməsi, xəstə 

və yaralılar üçün xüsusi tibb məntəqələrinin yaradılması, azərbaycanlı əsgərlər 

üçün istirahət evlərinin acılması, azərbaycanlı əsgərlərin alman əsgərləri ilə geyim, 

fərqlənmə niĢanı, təchizat, ödəmə və s. bağlı bərabər tutulması, bütün azərbay-

canlıların hərbi əsirlikdən azad olmaları, onların iĢləmək üçün, ya da könüllülük 

əsasında legiona daxil olması və s. tələblərini irəli sürdülər (4, s.12-13). 

Milli Azərbaycan Qurultayının qəbul etdiyi 5 maddədən ibarət qərarın 

4-cü maddəsində qeyd edilirdi ki, dünyanı sarsıdan bu ikinci Cahan 

müharibəsi nəticəsində milli müqəddəratımızın həllinə və istiqlalımızın 

bərpasına sarsılmaz bir inamımız vardır. Bunun isə ilk Ģərti əzəli və əbədi 

düĢmənimizin məhvindən ibarətdir. Bunun üçün də milli mənafeyimiz bizi 

bu gün bolĢevizmə qarĢı qəti döyüĢ aparan və tarix boyu türk xalqlarının 

dostu olan Almaniyaya bağlamıĢdır (8, s.180).  

Milli Azərbaycan Qurultayı azərbaycanlılarda böyük ruh yüksəkliyi 

yaratdı. Onların qurultayda keçirdiyi təəssüratlar legionerlərin nəĢr etdirdiyi 

“Azərbaycan” qəzetində də iĢıqlandırıldı. Yeri gəlmiĢkən qeyd edək ki, bu 

qəzet 1942-ci ilin may-iyun aylarından Berlində ġərq Nazirliyinin xüsusi 

himayədarlığı ilə nəĢr edilməyə baĢlamıĢdı. Qəzetdə milli istiqlalımız, milli 

tariximiz, adət və ənənəmiz, ədəbiyyatımız, folklorumuzla bağlı çoxlu 

yazılar çap edilirdi (8, s.187). Azərbaycan legionerlərinin fəallığı ilə çap 

edilən və yayımlanan “Azərbaycan” qəzeti ilə yanaĢı, “Hücum” qəzeti və 

“Milli Birlik” dərgisi də Vermaxt tərəfindən maliyyələĢdirilirdi. 

1945-ci il martın 17-də alman rəsmi dairələri tərəfindən Azərbaycan 

rəsmi tanınsa da, bu artıq gecikmiĢ qərar idi. Almaniyanın məglubiyyətinin 

qaçılmaz olduğu vaxtda, ġərq cəbhəsində vuruĢan təhlükəli vəziyyətlə 

üzləĢən legionerlərin müharibənin sonlarına yaxın sovet ordu hissələrinin 

əlinə keçməməsi üçün Ə.Fətəlibəylinin təĢəbbüsü ilə birliklərin əvvəlcə 

cənub və qərb cəbhələrinə, bir müddətdən sonra isə o dövrdə daha sakit 

bölgə olan Ġtaliyaya köcürülməsinə baĢlanıldı. Tezliklə Münhendə də 

M.Ə.Rəsulzadənin baĢçılığı altında qurulan “Azərbaycan Demokratik 

Birliyi” adlı cəmiyyət azərbaycanlı əsirlərlə bağlı ciddi fəaliyyətə baĢladı.  

Beləliklə də, Ikinci dünya müharibəsi bitdikdən sonra vətənə 

dönməkdən imtina edən əsirlər dünyanın müxtəlif ölkələrində-əsasən də 

Avropa dövlətlərində və ABġ-da məskunlaĢmaqla gələcək Azərbaycan 

diasporunun geniĢ əhatə dairəsinin yaranmasına Ģərait yaratdılar.  

Nəticə. II Dünya müharibəsi dövründə Üçüncü Reyxin Yaxın ġərqə gedən 

yolu məhz Qafqazdan keçdiyi, nasist Almaniyasının hərbi-siyasi və strateji plan-

larında Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan və onun zəngin neft ehtiyatları müstəs-

na əhəmiyyət kəsb etdiyi uçun alman siyasi dairələrinin “Azərbaycan planı”nda 

siyasi mühacirlərdən istifadə etmək nəzərdə tutulurdu.  
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Eyni zamanda, bu dövrdə Azərbaycan mühacirlərinin, o cümlədən 

legionerlərinin fəaliyyətinin təhlili göstərir ki, onlar arasındakı bəzi fikir 

ayrılıqları bir cəbhədə birləĢmələrinə mane olsa da, eyni zamanda onlar: 

- Kommunist ideologiyasının əsaslarını kəskin tənqid edən məqalələr nəĢr 

etdirərək, kommunizmə qarĢı ideoloji mübarizə aparmıĢ; 

- Almaniyada müxtəlif mətbuat orqanlarını yaradıb tariximizi, ədəbiy-

yatımızı, mədəniyyətimizi təbliğ etmiĢ; 

- mühacirət liderləri SSRĠ-nin müstəmləkəçilik siyasətini qəbul etməyən 

dövlətlərlə əlaqələr yaradaraq müstəqilliyin bərpası uğrunda mübarizədə 

onların dəstəyindən istifadəyə çalıĢmıĢ; 

- müxtəlif səviyyəli konfrans və toplantılarda iĢtirak edərək Azərbaycanın 

müstəqilliyi məsələsini SSRĠ-nin daxili iĢi səviyyəsindən beynəlxalq səviyyəyə 

qaldırmağa səy göstərməklə, Azərbaycanın Rusiya tərəfindən iĢğalı faktını 

dünyanın böyük dövlətlərinə qəbul etdirmək uğrunda mübarizə aparmıĢlar. 

Beləliklə, II dünya müharibəsi illərində və sonrakı dövrlərdə müstəqil-

lik uğrunda mübarizədə dönməzlik göstərən Azərbaycan mühacirəti xalqın 

milli ruhunun və mübarizə əzminin qorunub saxlanılmasına müsbət təsir 

göstərmiĢdir.  

Biz də inanırıq ki, illər öncə Azərbaycan istiqlalını əldə bayraq tutan 

M.Ə.Rəsulzadənin yeni nəslə xitabən söylədiyi “əldə edilmiĢ milli istiqlalı 

yenidən qazanma əvvəlki kimi, yeni nəslin də idealıdır: lakin bir Ģərtlə: yenidən 

qurulacaq Azərbaycanda əski ictimai uyğunsuzluğa, siyasi haqsızlıqlara meydan 

verilməyəcək, sosial həmrəylik və ədalətin təmininə xüsusi əhəmiyyət verilə-

cək” (7, s.110) fikri örnək götürülərsə, müstəqlliyini təkrar əldə etmiĢ vətən 

övladlarımızın gələcəkdə yeni mühacirət dalğası yaranmayacaqdır. 
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Məqalədə XIX-XX əsrin ictimai-siyasi xadimi olan Əhməd bəy Ağaoğlunun 

həyatına, Azərbaycan xalqının Qərb dünyasının mütərəqqi xüsusiyyətlərinə 

uyğunlaĢması və tərəqqisi üçün gördüyü iĢlərə, eləcə də ictimai-siyasi baxıĢları olan 

Qərbçilik, türkçülük, islamçılıq ideyalarına nəzər yetirilmiĢdir 

Açar sözlər: Mühacirət, Azərbaycan, Əhməd bəy Ağaoğlu 

 

The public figure of Azerbaijan in exile Ahmed Bey Aghaoghlu 

In the article it has been paid attention to the life of Ahmad bey Aghaoghlu who 

was a public and political figure of the XIX-XX century, his activity for being adapted 

to progressive feature of the west word and progress of the Azerbaijan people as well 

as his ideas on social and political views westernism, turkism, Islamism. 

Key words: Immigration, Azerbaijan, Ahmad bey Aghaoghlu 

 

GiriĢ. XIX-XX əsr Azərbaycanda o cümlədən türk dünyasında yeni 

fikir və cərəyanların formalaĢdığı bir dövrdür. Belə fikir və cərəyanların 

formalaĢmasında böyük rol oynamıĢ Ģəxsiyyətlərdən biri də Əhməd bəy 

Ağaoğludur. O, Azərbaycan ictimai fikrinə qərbçilik, türkçülük, islamçılıq 

Ģüarları ilə ifadə olunan dünyagörüĢü gətirmiĢdir. 

O, hər zaman ġərq və Qərb mədəniyyətini müqayisə etmiĢ, Qərb 

mədəniyyətini daha təkmil hesab etmiĢdir. XIX-XX əsr Avropa xalqlarının 

inkiĢaf etdiyi, lakin ġərq xalqlarının geridə qaldığı bir dövrdür. Əhməd bəy 

Ağaoğlu ġərq xalqlarının gerilikdən çıxarmağın yeganə yolunu Qərb 

mədəniyyətini öyrənməkdə,onun mütərəqqi prinsiplərini bütövlükdə öz 

həyat tərzlərinə daxil etmələrində, maariflənmələrində görürdü.Məhz bu 

fikir onun Türk millətçiliyinin öndər düĢüncəli Ģəxsiyyətlərindən biri kimi 

formalaĢmasına təsir göstərmiĢdir. 

Əhməd bəy Ağaoğlu dünyada, o cümlədən Çar Rusiyasında baĢ verən si-

yasi proseslərdən daima öz xalqının xeyirinə istifadə edirdi. Məsələn, 1905-ci 

ildə Rusiyada inqilablar baĢ verdikdə öz xalqını bu inqilablara cəlb edərək, çar 

zülmündən qurtulmağa və azad olmağa çalıĢırdı. O, bununla birgə azərbay-

canlıları siyasi cəhətdən təĢkılatlandırmaq, həmçinin ermənilərin və daĢnakla-

rın azərbaycanlılara qarĢı törətdiyi qırğınların qarĢısını almaq və silahlı 

mübarizə aparmaq üçün “Difai” adlı hərbi-siyasi təĢkilat yaratmıĢdır. 
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1908-ci ildə Osmanlı imperiyasına mühacirət edərək orada fəaliyyət 

göstərmiĢ, lakin öz doğma vətəni olan Azərbaycan ilə əlaqələrini kəs-

məmiĢdir.Osmanlı imperiyasının Azərbaycan ilə bağlı apardığı dövlət siya-

sətində fəal iĢtirak edərək həmvətənləri ilə daim əlaqə yaratmıĢ, onların 

problemlərini həll etməyə və onların maraqlarını müdafiəyə etməyə çalıĢ-

mıĢdır. Türkiyədə mühacirətdə olduğu müddətdə türkçülük hərəkatının 

geniĢlənərək siyasi bir cərəyan kimi formalaĢmasına köməklik göstərmiĢdir. 

Əhməd bəy Ağaoğlu Türkiyədə türkçülüyü təbliğ edən müxtəlif dərnək və 

ocaqların yaradılmasında da fəal iĢtirak etmiĢ, türk toplumlarını “millət” 

anlayıĢı ətrafında birləĢdirməyə çalıĢmıĢ, tükləri düĢdükləri böhranlı vəziy-

yətdən xilas edən yeganə qüvvənin “türkçülük” olduğunu bildirmiĢdir.  

Suçsuz yerə sürgün edilən Əhməd bəy Ağaoğlu sürgündən qayıtdıqdan 

sonra Osmanlı imperiyasına dönərək Atatürkün yaxın silahdaĢlarından 

birinə çevrilmiĢ və milli mücadilə hərəkatına qoĢulmuĢdur. Onun həyata 

keçirdiyi Qərb yönümlü tədbirlərdə fəal iĢtirak etmiĢdir. 

1.Əhməd bəy Ağaoğlunun həyatı. 1869-cu ildə ġuĢada əsilzadə ailəsində 

dünyaya göz açmıĢdır. Atası Qarabağlı Ġbrahim bəyin oğlu Mirzə Həsən, anası 

Tazə xanım idi. O, ibtidai təhsilini ġuĢada almıĢ, on sinifli Rus gimnaziyasında 

oxumuĢdur. Rus gimnaziyada ona iki müəlliminin – ġinoyevskinin, Palekarpın 

böyük təsiri olmuĢdur. Əhməd bəy Ağaoğlu inqilab haqqında məlumatları bu 

müəllimləri vasitəsilə almıĢ, Qərb ideologiyası ilə tanıĢlığı da məhz bu 

məktəbdən baĢlamıĢdır. O, 1887-ci Tiflisə getmiĢ, ordakı dostlarının təkidilə ilə 

“Narodnik” cəmiyyətinin gizli toplantılarında iĢtirak etmiĢ, bu toplantılar onun 

düĢüncəsində dərin izlər buraxmıĢdır [6,s.15]. Daha sonra təhsilini davam 

etdirmək üçün Peterburqa yollanmıĢ, orada Ə.B.TopçubaĢovla, Ə.B.Hüseynzadə 

ilə tanıĢ olmuĢdur. Bu tanıĢlıq onun dünyagörüĢünə təsirsiz ötüĢməmiĢdir. O, ali 

təhsil almaq üçün 1888-ci ildə yanvarın 8-də Parisə gəlmiĢdir. Bunu qeyd edim 

ki, Azərbaycan türklərindən Avropaya təhsil almağa gələn ilk gənc Əhməd bəy 

Ağaoğlu olmuĢdur. Özü Parisdə yaĢadığı günləri “həyatının imtahan çağları” 

adlandırmıĢdır. Nəhayət altı aya fransız dilini öyrənmiĢ, Sorbonna Universiteti-

nin Tarix və Filologiya bölməsində, Hüquq fakültəsində təhsil almıĢdır. Əhməd 

bəy Ağaoğlu burada Avropa həyatını öyrənib, ġərq həyatı ilə müqayisə etmiĢ və 

bundan nəticələr çıxarmağa çalıĢmıĢ, Fransada Qərbi, həmçinin ġərqi bir daha 

kəĢf etmiĢdir. 1889-cu ildə Fransa inqilabının ildönümü münasibəti ilə açılan 

sərgidə ġərq Ģahı və Qərb baĢçıları iĢtirak etmiĢdir ki, burada O, Qərb baĢçıla-

rının demokratıyanın, ġərq baĢçısının despotizmin nümayəndəsi olduğunun bir 

daha Ģahidi olmuĢdur [5,s.11]. Bu təsadüf onun düĢüncələrinə güclü təsir 

göstərmiĢdir. Elə bu səbəbdən 1890-cı ildə Parisdə ilk publisistik fəaliyyətinə 

baĢlamıĢ, “La nouvelle revue”, “Revue Blö” qəzetlərində ġərq xalqlarının 

həyatından bəhs edən məqalələr nəĢr etdirmiĢdir. Əhməd bəy Ağaoğlu Qərbin 
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liberal görüĢləri ilə burada tanıĢ olmuĢdur: fərd azadlığı, demokratiya mövhum-

larını dərk etmiĢ, sonrakı yazılarında bu mövzulara toxunmuĢdur. 

Əhməd bəy Ağaoğlu Fransada təhsilini baĢa çatdırdıqdan sonra 1894-

cu ilin mayında ġuĢaya dönərək həmyerlilərini birləĢdirməyə, onların milli 

Ģüurunu hərəkətə gətirməyə çalıĢmıĢ və həmyerliləri ona bu düĢüncələrinə 

görə “Firəng Əhməd” ləqəbini vermiĢdilər [12,s.240].  

2.Əhməd bəy Ağaoğlunun mühacirətdən əvvəlki dövr fəaliyyəti. 
Əhməd bəy Ağaoğlu Azərbaycan ziyalılarından ilk dəfə qadına bərabər hüquq-

ların verilməsinə çağıran ziyalı idi. O, rus dilində çap olunan qəzetlərin türk 

dilində nəĢr edilməsi uğrunda mübarizə aparmıĢ (ġərqi-Rus və s), lakin istəyinə 

nail ola bilməmiĢdir. 1903-cü ildə rəqibləri arasından Bakı Ģəhər Dövlət Duma-

sına deputat seçilmiĢdir. Əhməd bəy Ağaoğlu digər millətlərin nümayən-

dələrinin idarəçiliyə cəlb edilməsini təhlükəli hal hesab etmiĢ, yerli xalqın 

nümayəndələrinin idarəçiliyə cəlb edilməsini vacib bilmiĢdir. Müsəlmanların 

məhdudlaĢdırılmıĢ hüquqları özlərinə qaytarmaq uğrunda mübarizə aparmıĢdır, 

çünki digər xalqın nümayəndələri yerli əhalinin psixologiyasını, əxlaqi dəyər və 

keyfiyyətləri barədə xəbərsiz idi. 1905-ci ildə Peterburqda “neft məsələləri üzrə” 

keçirilən müĢavirədə Azərbaycan nümayəndələri kimi Ə.B.TopçubaĢov, 

Ə.B.Ağayevdə iĢtirak etmiĢdir. O, müsəlman fəhlələrinin vəziyyətini hüquqi və 

iqtisadi aspektdə iĢıqlandırmıĢdır [3,s.74-75]. Qafqazda islahatlar keçirilməsi 

üçün Rusiya hökumətinə göndərilən lahiyəni hazırlayanlardan biri olmuĢdur.  

“Millətçilik” Əhməd bəy Ağaoğlu üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb 

edirdi. 1903-cü ildə “Bizim millətçilər” məqaləsində millətçilik anlayıĢına öz 

münasibətini bildirmiĢ, onu dindən sonra ikinci qəhrəmanlıq mənbəyi olmasını 

qeyd etmiĢdir [11,s.44]. O, 1905-ci ildə Əli bəy Hüseynzadə ilə birgə millətçilik 

dünyagörüĢünün formalaĢmasında mühüm rol oynayan “Həyat” qəzetini nəĢr 

etdirirlər. 1906-cı ildə Türk xalqlarının hüquqlarını müdafiə etmək, onlara elm 

və mədəniyyət bəxĢ etmək üçün “ĠrĢad” qəzetini nəĢr etdirmiĢdir.  

Əhməd bəy Ağaoğlu 1905-1907-ci illərdə Rusiya müsəlmanlarının Nijni-

Novqorodda və Peterburqda keçirilən I-III qurultayının təĢkilatçılarından biri 

olmuĢdur, həmçinin 1905-1906-ci ildə erməni-müsəlman münaqiĢələri ilə bağlı 

Qafqaz caniĢini Vorontsov-DaĢkovun yanına göndərilən doqquz nəfərlik Azər-

baycan nümayəndə heyətinin fəal üzvlərindən biri olmuĢ, əsas ittihamçı kimi 

çıxıĢ etmiĢ, Azərbaycan tərəfinin proqramını bəyan etmiĢdir: Bütün xalqlara 

hüquq bərabərliyinin verilməsini, milli qırğınların dayandırılmasını, DaĢnaksü-

tün partiyasının buraxılmasını, əks təqdirdə Azərbaycan ordusunun yaradılma-

sına icazə verilməsini tələb etmiĢdir. Qısaca o, türk-müsəlman xalqlarının 

müdafiəçisi idi, iĢğalçılara qarĢı bu xalqların dil, din, etnik zəmində birləĢmə-

sinin, vahid mədəni, mənəvi, ideoloji və siyasi platformaya əsaslanmalarının 

tərəfdarı idi. Əhməd bəy Ağaoğlu erməni-daĢnakları tərəfindən törədilən qırğın-
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lara qarĢı silahlı müqavimət aparmaq üçün “Difai” adlı hərbi-siyasi təĢkilat 

yaratmıĢ, milli sərvətlərimizi qorumaq uğrunda da mübarizə aparmıĢdır: xarici 

kapitalistlərin yerli bazarları ələ keçirməsinə qarĢı çıxmıĢ, üstünlüyü yerli kapi-

talistlərə vermiĢdir. Həmçinin o, neft yataqlarının “Nobel” və “ RotĢild” inhisar-

larına konsessiya verilməsinin qarĢısını almaq üçün 1907-ci ildə bir neçə dəfə 

Peterburq getmiĢ Çar II Nikolay ilə görüĢmüĢ və istəyinə nail olmuĢdur [2, s.161]. 

3.Əhməd bəy Ağaoğlunun mühacirət dövrü. Çar Rusiyası dönəmin-

də türkçülük, millətçilik və qərbçilik ideologiyasını yayanlar üçün mövcud 

siyasi Ģərait yox idi, ona görə də bir çox Ģəxslər kimi Əhməd bəy Ağaoğlu 

ölkəsini tərk etməyə, mühacirətdə yaĢamağa məcbur oldu. O öz xatirələrində 

yazırdı: ”ġiddətli təqib olunanlar arasında idim, mənim həm özümün, həm 

ailəmin təhlükəsizliyi üçün qorxu yaranmıĢdır, Qafqaz CaniĢini Varontsov-

DaĢkov necə olur olsun məni həbs etdirməyə, sürgünə göndərməyə qərar 

vermiĢdir, ona görə də 1908-ci ilin sonlarına doğru Ġstanbula gəldim” [9, 

s.24; 4, s.5]. Əhməd bəy Ağaoğlu burada “Ġttihad və “Tərrəqi” Partiyasına 

qoĢulmuĢ, türkçülük ideologiyasını yaymaq uğrunda mübarizə aparmıĢdır. 

1911-ci ildə Avropada milli dövlətlərin yaranması ilə bağlı olaraq, türk-

müsəlmanlarında “türk milləti” Ģəklində birləĢməsi haqqında nəzəriyyə irəli 

sürür. Ġstanbulda 1911-ci ildə “Türk yurdu” dərnəyinin, 1912-cı ilin martın 

12-də “Türk ocağı”nın qurucularındadır, həmçinin türkçülük ideyalarını 

yaymaq, Azərbaycan türklərini maarifləndirmək üçün Osmanlı Ġmperiyasın-

dan Rusiyanın azərbaycanlılar yaĢayan bölgəsinə müəllimlər göndərilməsi 

iĢini təĢkil edən Ģəxslərdən biri idi. 1915-ci ildə “Rusiya müsəlman-

türklərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə komitə”ni yaradanlardan biri olaraq, 

bu komitə vasitəsilə türk-müsəlmanların hüquqlarının bərpa edilməsini, dini 

muxtariyyət verilməsini dünyəvi məktəblərin yaradılmasına icazə verilmə-

sini Çar Rusiyadan tələb etmiĢdir. 1915-ci ilin mayında “Xalqlar birliyi”nin 

III Konqresində iĢtirak etmək üçün Rusiya müsəlmanlarının nümayəndəsi 

kimi Lozannaya Ə.Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağaoğlu gəlmiĢdir, kon-

fransın qərarına görə türk xalqlarına müstəqil idarəetmə hüququ, hüquqi cə-

hətdən tanınma, beynəlxalq hüququn subyekti olmaq hüququ verilirdi [10, 

s.9]. 1918-ci ilin sentyabrında erməni-daĢnak birləĢmələrindən Bakını azad 

etmək üçün Azərbaycana gələn Qafqaz Ġslam ordusunun komandanı Nuru 

paĢanın siyasi müĢaviri olmuĢdur. Bu dönəmdə Nuru paĢa və Azərbaycan 

Milli ġurası arasında konflikt yaranan zaman bu konfliktin həll edilməsinə 

fəal yardım göstərmiĢdir [7,s.240].  

Əhməd bəy Ağaoğlu Gəncədə olduğu bir müddətdə mətbu fəaliyyətini 

davam etdirmiĢ, “Türk sözü” qəzetinin cəmi iki nömrəsini çıxarmağa mü-

vəffəq olmuĢdur. Əhməd bəy Ağaoğlu AXC-nın suverenliyini və təhlükə-

sizliyini qorumaq üçün güclü ordunun yaradılmasını məsləhət görmüĢ, 
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beynəlxalq aləmdə tanınmaq üçün isə ilk olaraq yeni yaranmıĢ dövləti 

özümüz tərəfindən tanınmalı olduğunu, daha sonra isə Avropaya siyasi 

missiya göndərməyin vacibliyini bildirmiĢdir. Mudros barıĢığından sonra 

Türk ordusu Azərbaycandan çıxmağa məcbur olsa da, Əhməd bəy Ağaoğlu 

bir müddət Azərbaycanda qalmıĢdır. Bu dövrlərdə o, Azərbaycanda siyasi 

fəaliyyətlə də məĢğul olmuĢdur. Azərbaycanda beynəlxalq siyasətlə bağlı 

yenidən ingilis generalı Tomsonla danıĢıqlar aparmaq üçün Ənzəliyə göndə-

rilmiĢdir [1,s.104]. O, 1919-cu ildə Paris sülh konfransına gedən nümayəndə 

heyətinin tərkibində olmalı idi, lakin Ġstanbulda olarkən ingilislər tərəfindən 

tutulmuĢ, “Türk parlamentinin nümayəndəsi”, “türk jurnalisti” kimi, “Tərcü-

mani-Həqiqət” qəzetində “erməni soyqırımını” müdafiə edən Ģəxs kimi 

günahlandırılaraq Malta adasına sürgün edilmiĢdir (1915-ci ildə baĢ vermiĢ 

uydurma “soyqırım” nəzərdə tutulur.). O, sürgündən qayıtdıqdan sonra 

Osmanlı imperiyasına geri dönmüĢdür. Sürgündən qayıdan Əhməd bəy 

Ağaoğlunun dünyagörüĢündə ciddi dəyiĢikliklər baĢ verir, artıq o Qərb 

mədəniyyətini xalqın tərəqqisi üçün əsas vasitə hesab etmirdi. Osmanlı 

Ġmperiyasına gəldikdən sonra, Mətbuatın BaĢ Müdiri, Mustafa Anadolu 

agentliyini yaradıb, oranın ilk baĢ direktoru, Atatürkün ideyalarına xidmət 

edən “Hakimiyyəti-Milliyyənin” baĢ redaktoru olmuĢdur, iki dönəm Türkiyə 

Böyük Millət Məclisinə (TBMM) (1923-1927;1927-1932) üzv seçilmiĢdir. 

Həmçinin TBMM-nin nizamnaməsini hazırlayanlardan biri olmuĢdur. [8].  

1930-cu ildə avqustun 8-də Sərbəst Cümhuriyyət Partiyası yaradılmıĢ, 

Ġsmət Ġönü vasitəsilə o da bura daxil olmuĢdur. Əhməd bəy Ağaoğlunun bu 

partiyaya qoĢulmaqda əsas məqsədi məmləkətdə bir qədər hürriyyət havasını 

əsdirməsinə nail olmaqdan ibarət idi. Ġsmət Ġönü onu bu partiyaya cəlb edərək 

öz məqsədinə nail olmuĢdur, onu Atatürkün gözündə alçaldaraq siyasi arena-

dan sıxıĢdıra bilmiĢdir. 1930-cu il noyabrın 14-də bu firqə dağıdıldı.  

Əhməd bəy Ağaoğlu 1933-cu ildə son qəzeti olan “Axın”ı nəĢr etdirdi, 

lakin hökumət nümayəndələri tərəfindən müxalifətin səsi kimi qiymət-

ləndirildikdən sonra, Atatürk onun müxalifətdə olmasını söyləyərək tutduğu 

bütün vəzifələrdən kənarlaĢdırdı.  

Əhməd bəy Ağaoğluya nə tutduğu vəzifələrdən kənarlaĢdırılması, nə qəze-

tinin bağlanması təsir etməmiĢdi, ona təsir edən səbəb ömrünün çox hissəsini 

türkçülüyə həsr etdiyi halda, bu idealların həyata keçirilməsində kənarda seyirçi 

kimi qalması idi. O həyatının sonuna yaxın mənəvi cəhətdən böhrana qərq 

olmuĢdur, 1939-cu il mayın 19-da Ġstanbulda dünyasını dəyiĢmiĢdir. 

Nəticə. Əhməd bəy Ağaoğlunun timsalında XIX-XX əsr Azərbaycan 

ziyalılarının ictimai-siyasi baxıĢlarını öyrənirik. O, türkçülük ideoloqlarından 

biri olaraq, istər Azərbaycan, istər Osmanlı imperiyasındakı fəaliyyəti 

dövründə dünyanın müxtəlif yerlərindəki türkləri bir araya gətirərək bir millət 
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kimi formalaĢmağa çağırmıĢdır. Türk-müsəlman xalqlarının geridə qalma 

səbəblərini aĢkarlamıĢ, onların səbəblərini araĢdıraraq bu gerilikdən qurtul-

mağın yollarını axtarmıĢdır. QurtuluĢa gedən yolun mədəni və təhsilli inkiĢaf-

dan keçdiyini görürdü. BaĢqa millətlərin inkiĢafda olduğunu, lakin öz xalqının 

inkiĢaf etmədiyini gördükdə “Oyanın, oyanın ey qəflət yuxusunda olanlar!” 

deyərək onları düĢdüyü vəziyyətdən çıxarmağa çalıĢmıĢdır. Əhməd bəy 

Ağaoğlu Qərb-ġərq tezisini yaradaraq üstünlüyü Qərbə vermiĢ, onun daha 

demokratik qaydalara əsaslandığını söyləmiĢdir. Lakin sonrakı dövrlərdə o öz 

fikirində yanıldığını bildirmiĢdir. Tərəqqi etməyin əsasını Qərb yolunda gör-

məsinin əsas səbəbini təhlil etmədən, götür-qoy etmədən qəbul etdiyini bildir-

miĢdir. O ġərq və Qərb ictimai quruluĢunun və idarəsinin despotik xarakterə 

malik olmasını, güclülərin gücsüzlər üzərində hökmran olmasını bildirmiĢdir. 

Rusiyadakı müsəlman türklərinin vətəndaĢlıq və siyasi hüquqları uğrun-

da mübarizə aparmıĢ, məhrum edilmiĢ və yaxud birdəfəlik məhdudlaĢdırılmıĢ 

hüquqlarını özlərinə qaytarmaq uğrunda böyük səylər göstərmiĢdir. Qadın 

hüquqlarının müdafiəsi məsələsinə toxunaraq bildirmiĢdir ki, əgər bir millət 

“milli inkiĢafa” nail olmaq istəyirsə, qadının bütün hüquqları qorunmalıdır, 

qısaca öz sözü ilə desək, “Azad qadınsız inkiĢaf olmaz”. Onun bu idealları 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulduqdan sonra gərçəkləĢmiĢdir. 

Əhməd bəy Ağaoğlu Osmanlı Ġmperiyasında yaĢayan zaman Osmanlı 

vətəndaĢlığını qəbul etsə də, öz xalqını heç bir zaman unutmayaraq Osmanlı 

Ġmperiyasının Azərbaycanla bağlı keçirdiyi dövlət siyasətində Azərbaycanın 

maraqlarını müdafiə etmiĢ, həmçinin bu dövlət tərəfindən keçirilən konfrans 

və yığıncaqlarda Azərbaycan nümayəndəsi kimi iĢtirak etmiĢdir. Həmçinin 

Osmanlı imperiyasından azərbaycanlıların maariflənməsi üçün müəllimlər 

göndərilməsi iĢinin birbaĢa təĢkilatçısı olmuĢdur. 

O, dünyada yaĢayan türkləri etnik, dil, din cəhətdən birləĢdirərək onla-

rın həmrəy olmalarına çalıĢmıĢ, bu yolla ümmət anlayıĢının millət anlayıĢına 

çevrilməsinə inanmıĢdır. O, azadlığa hürriyyətə qovuĢmağın yolunu fikrin, 

sözün, amalın təmizliyində, tamahkar olmamaqda, sözünün və yaĢayıĢının 

sadə olmasında görürdü. Türk xalqlarının birliyini təmin etmək üçün Avropa 

təcrübəsindən istifadə etməyi labüd bilmiĢdir.  

Əhməd bəy Ağaoğlunun fəaliyyətində ən diqqət çəkən məqamlardan 

biri də onun yeniləĢmə hərəkatı ilə bağlı olmasıdır. O, Fransa liberalizmilə 

tanıĢ olmuĢ, bu ideyanı həm siyasi həyatda, həm iqtisadi həyatda dəstək-

ləmiĢdi. Sözün əsil mənasında Əhməd bəy Ağaoğlunu yeniləĢmə hərəkatının 

lideri adlandırmaq olar. Fransız inqilabının “QardaĢlıq, Bərabərlik, Ədalət” 

kimi Ģüarlarını dəyiĢərək “Hürriyyət, Müsavat, Ədalət” ideyaları ilə əvəz 

etmiĢ və bu ideyaları öz devizinə çevirmiĢdir. Ġctimai-siyasi və insani dəyər-

lərin mövcud Azərbaycan cəmiyyəti üçün reallaĢması üçün əlindən gələni 
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əsirgəməmiĢdir. Əhməd bəy Ağaoğlu millətlərin inkiĢaf yolunu onların 

federasiyada birləĢməsində, öz müqəddəratını təyin etməsində görürdü. 

Həmçinin iĢtirak etdiyi konfrans və yığıncaqlarda Azərbaycan xalqının 

beynəlxalq hüququn bir üzvi kimi tanınmasına çalıĢmıĢdır. 

Milli bayramlarımızın az olmamasını, dini bayramlarımızın demək olar 

ki, qeyd edilməməsini deməklə yeni nəsildə ortaq mənəviyyatın yaratmağın 

vacibliyini dilə gətirmiĢdir. Beləliklə, o, XX əsrin əvvəllərində respublikaçı, 

demokratçı mövqeyindən çıxıĢ edərək, Osmanlı imperiyası və Azərbaycan 

üçün ən ideal dövlət formasını Respublika quruluĢunda görmüĢdür. 

I dünya müharibəsi baĢlanan zaman Osmanlı imperiyasının düĢdüyü 

vəziyyəti, imperialistlərin diplomatçı macəraçılığını xatırlamıĢ, Azərbaycan-

da da belə bir faciənin gözlənildiyini hiss edərək təcili tədbirlər görməyə 

çağırmıĢdır. 

Beləliklə, onun dünyagörüĢünün əsas üç istiqaməti olmuĢdur, Qərb-

çilik, türkçülük, islamçılıq fikirləri onun publisistik və elmi yaradıcılığında 

da özünəməxsus yer tapmıĢdır. Ömrünün çox hissəsini türkçülüyə həsr etmiĢ 

Əhməd bəy Ağaoğlu ömrünün sonuna doğru mənəvi sarsıntılar keçirmiĢdir. 

Bunun əsas səbəbi onun türkçü olmasının Ģübhə altına alınması, digər səbəbi 

isə türkçülük yolunda çəkdiyi əziyyətlərin inkar edilməsi idi. 
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Bu məqalədə Azərbaycan mühacirətindən, xüsusilə ictimai fikrin formalaş-

masında mühüm rol oynayan Mirzə Bala Məmmədzadənin fəaliyyətindən bəhs olunur. 

Mühacirətin yaranma səbəbləri, təşkili, formalaşması və bunların öyrənilməsi əsas 

problemlərdən biridir. Azərbaycandan xaricdə yaşayan mühacirlər eləcə də onlardan 

biri olan Mirzə Bala Məmmədzadə öz ölkəsi üçün vacib işlər görmüşlər. 

Açar sözlər: mühacirət, Mirzə Bala Məmmədzadə, M.Ə.Rəsulzadə 

 

Azerbaijan immigration –Mirza Bala Mammadzadeh  

This article deals with Azerbaijan immigration-especially Mirza Bala 

Mammadzdeh’s activity, which was important influence to the formation of public 

thoughts. This article also researches the reasons, arrangement, formulation of 

immigration and their learning is one if the main problems. The immigrants, who 

living outside of Azerbaijan and Mirza Bala Mammadzadeh was one of them, have 

done important activities for their country. 

Key words: immigration, Mirza Bala Mammadzdeh, M.E.Rasulzade 

 

XX əsr dönəmində xüsusi yeri olan mühacirət tariximizin öyrənilməsi 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu dövrün ziddiyyətli və mürəkkəb xarakterinin 

açılması baxımından xüsusi və həssas araĢdırmaya ehtiyac vardır. Əslində 

məqsədimiz dövrün çətin bir Ģəraitində siyasi iĢləri ilə sözün əsl mənasında 

tarixin axarını dəyiĢməyinə səbəb olan insanların fəaliyyətini açıb aydın-

laĢdırmaq, onların tariximizdəki rolunu müəyyənləĢdirmək və yeni nəsildə 

müəyyən və düzgün fikir yaratmaqdır. Əslində, müasir tarix elmimizdə 

hərtərəfli öyrənilməsi və öyrədilməsi aktual olan bu mövzunun araĢdırılma 

dairəsi çox geniĢdir. Bu prosesin kökü tariximizin lap əvvəllərinə getsə də, 

sözün əsl mənasında tüğyan etdiyi XX əsr Azərbaycanın mühacirət tarixində 

həlledici mərhələ olmuĢ və demək olar ki, hərtərəfli təsirə malik olmuĢdur. 

Müəyyən dövrlərdə Azərbaycanın da içinə daxil olduğu tarixi-siyasi proses-

lər yeni və məqsədli cərəyanların yaranmasına səbəb olmuĢdur. Mühacirət 

adlı mühüm önəm kəsb edən prosesin araĢdırılması, yeni baxıĢların və fikir-

lərin formalaĢması, müxtəlif rakurslardan onlara baxıĢ, zənnimizcə, zəruri 

hal olaraq inkiĢaf etdirilməlidir. 

XX əsrdə baĢ vermiĢ məlum siyasi proseslərə görə, Azərbaycanın 

tanınmıĢ siyasi-ictimai xadimləri Vətəndən kənarda öz amallarını yaĢatmıĢ 
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və fəaliyyətlərini açıq-gizli olmaqla davam etdirmiĢdilər. Əslində, onların 

vətənlərini tərk etməsi heç də qorxaqlıq və ya qaçmaq deyil, dövrün və 

Ģəraitin tələblərindən, ideoloji və siyasi təqiblərdən irəli gəlirdi. Onlar öz 

vətənlərinə sadiq qalaraq ona sahib çıxmıĢ və susmayaraq səslərini ucaltma-

ğa səy göstərmiĢdilər. Bu vəziyyət tariximizin müəyyən dövrlərdə də izlənil-

miĢdir. Məsələn, bir az qədimə getsək, Nəsiminin, Xaqaninin və s. vətəndən 

kənar öz amallarını, məqsədlərini vətən, xalq uğrunda nəyin bahasına olursa 

olsun davam etdirdiklərini görürük. XX əsrdə siyasi-ideoloji maraqlardan 

irəli gələrək formalaĢmıĢ mühacirətimiz bir cərəyan olaraq inkiĢaf etmiĢ və 

parlaq simalarından Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Mirzə Bala Məmməd-

zadənin, Əbdülvahab Yurdsevərin, Əlimərdan bəy TopçubaĢovun, Yusif 

Vəzir Çəmənzəminlinin, Ceyhun Hacıbəyovun, Əhməd Cəfəroğlunun, Kərim 

Odərin, Hüseyn Baykaranın, Almas Ġldırımın və baĢqalarının adlarını çəkmək 

olar. Onlar əmin idilər ki, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə həm 

siyasi, həm də mədəni istiqamətlərdə aparılmalıdır. Adı xüsusilə qeyd edilməli 

mühacirət nümayəndəsi, M.Ə.Rəsulzadənin yaxın silahdaĢı M.B.Məmmədzadə 

olmuĢdur. Onun siyasi və bədii fəaliyyəti demək olar ki, nəinki bəhs olunan 

dövrün öyrənilməsinə, həmçinin bu gün də fərqli aspektlərdən qiymətləndir-

məsinə Ģərait yaradır. O, mühacirətin formalaĢmasında M.Ə.Rəsulzadənin 

müstəsna rolunun danılmazlığını göstərərək, qeyd edir ki, onun gəliĢinə kimi 

Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı xaotik vəziyyətdə idi (5, s.42). O, 

Türkiyədə və Avropanın digər bölgələrində yaĢayan azərbaycanlıları bir 

amal ətrafında birləĢdirməyə nail olmuĢdu. 

Dövrünün tanınmıĢ jurnalist Ģairi, yazıçısı M. B. Məmmədzadə ötən 

əsrin əvvəllərində xalqımızın istiqlal uğrunda mübarizəsində ön sıralarda 

olmuĢ, bu yolda fədakarlığı ilə seçilmiĢdir. O, düĢdüyü mübarizə yolunda 

sonadək əzmini itirməyib, doğma yurduna həsrət qalsa da, vətəndən 

uzaqlarda milli düĢüncə naminə yazıb-yaradıb (2,s:15). M. B. Məmmədzadə 

1898-ci il avqustun 13-də Bakının Zirə kəndində balıqçı ailəsində dünyaya 

göz açıb. Ailəsi sonradan Ģəhərin Çənbərəkənd adlanan məhəlləsində məs-

kunlaĢır.1907-1911-ci illərdə rus-tatar məktəbində oxuyur. Sonra isə gör-

kəmli maarifçi Həbib bəy Mahmudbəyovun açdığı məktəbdə təsilini davam 

etdirərək, ərəb və fars dillərini mükəmməl öyrənir. Ġti zəkası, aydın nitqi və 

gözəl davranıĢı ilə tay-tuĢlarından seçilən Mirzə Bala mətbuatda publisistik 

yazıları və Ģeirlər ilə çıxıĢlar edirdi. 1914-cu ildə Bakı Politexnik Texniku-

munun inĢaat və memarlıq Ģöbəsinə qəbul olsa da, atasının vəfatı ilə 

əlaqədar ailəyə kömək məqsədilə hər cür çətinliyə qatlaĢır. Bütün bunlarla 

yanaĢı, Ģəhərdə müxtəlif ictimai-mədəni təĢkilatların keçirdiyi toplantılarda 

fəal iĢtirak edir. Həmin toplantıların birində görkəmli dramaturq Cəfər 

Cabbarlı ilə tanıĢ olur və bu tanıĢlıq möhkəm məslək dostluğuna çevrilir. 

https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99mm%C9%99d_%C6%8Fmin_R%C9%99sulzad%C9%99
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https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fbd%C3%BClvahab_Yurdsev%C9%99r
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M.B.Məmmədzadə 1918-ci ilin əvvəlində Tifisdə yaĢayarkən “Ġki inqilab 

arasında” kitabını nəĢr etdirir. 1918-ci ilin 7 dekabırından-Azərbaycan 

parlamentinin açılmasından sonra Cəfər Cabbarlı ilə birlikdə burada 

stenoqraf kimi fəaliyyət göstərir. Ġctimai-siyasi həyatda fəal iĢtirak etməklə 

yanaĢı, dövri mətbuatda məqalələrlə çıxıĢ edir. ”Bakı uğrunda mübarizə” 

pyesi Azərbaycan Dövlət Teatrında tamaĢaya qoyulur. M.B.Məmmədza-

dənin ən keĢməkeĢli həyatı isə 1920-ci il 28 aprel iĢğalından sonra baĢlayır. 

Əvvəlcə Azərbaycan Ali Xalq Təsərüffatı ġurasında tərcüməçilik, sonra 

Bakının müxtəlif məktəblərində müəllimlik edir. Bu ərəfələrdə Azərbaycan 

tarixinə dair silsilə məqalələr dərc etdirir. 1922-ci ildə isə “Azərbaycan türk 

mətbuatı‟‟ kitabı iĢıq üzü görür. Bu dövrdə artıq ideoloji təqiblər, sovet 

təzyiq ocağı alovlanmağa baĢlayır və bolĢeviklər milli düĢüncə tərəfdar-

larının izinə düĢür və Ģüphələndikləri hər kəsi həbs edirlər.1923-cü ildə 

Ġstiqlal qəzetinin mətbəə iĢçiləri və redaksiya heyəti saxlanılır. Vəziyyəti 

belə görən M.B.Məmmədzadə 1924-cü ilin mayında Cənubi Azərbaycanın 

Ənzəli Ģəhərinə gedir. Sovet kəĢfiyyatının onu təqib etməsindən xəbər tutan 

M. B. Məmmədzadə bir müddət Tehran, Təbriz, Sulduz Ģəhərlərində gizli 

fəaliyyət göstərir. Kəskin məqalələrlə Yeni Qafqasiya jurnalında çıxıĢ edir 

və 1927-ci ildən Ġranı tərk edir, Ġstanbula gəlir. O, M.Ə.Rəsulzadənin ən 

yaxın silahdaĢına çevrilərək “Azəri-Türk”, “Odlu Yurd”, “Azərbaycan yurd 

bilgisi” jurnallarında sovet siyasətini tənqid edən məqalələr dərc etdirir. 

Ġstanbul Universitetinin Hüquq fakültəsində təhsilini davam etdirən M. B. 

Məmmədzadə Azərbaycan mühacirlərinin nəĢriyyat iĢinə rəhbərlik edir. 

Lakin siyasi durumun dəyiĢilməsi M.Ə.Rəsulzadə və onun silahdaĢlarını, o 

cümlədən M.B.Məmmədzadəni ölkəni tərk etməsi tələbi ilə qarĢılaĢdırır. 

Uzun müddət Avropanın bir sıra ölkələrində mühacir olaraq yaĢamasına 

baxmayaraq, öz siyasi amalına sadiq qalaraq mətbuatda məqalələr yazmaqla 

çıxıĢlar etmiĢ, eyni zamanda “Milli Azərbaycan hərəkatı, Milli Azərbaycan 

Müsavat Xalq Firqəsinin tarixi” adlı əsərini yazır. Əsər 1938-ci ildə 

Berlində “QurtuluĢ” jurnalının mətbəəsində çap olunur. II Dünya müharibəsi 

baĢlananda o, VarĢavanı tərk edərək Ġstanbula qayıdır. Burada Türk və islam 

ensiklopediyası redaksiyasında iĢə düzəlir. 1951-ci ildə onun “Azərbaycan 

tarixində türk Albaniyası” adlı əsəri iĢıq üzü görür.1954-cü ildə yenidən 

Almaniyaya qayıdan M.B.Məmmədzadə 1959-cu ilədək Münxendə ABġ-ın 

yaratdığı SSRĠ-ni öyrənmə institutunda Qafqaz bölməsinin müdiri vəzi-

fəsində çalıĢır. Eyni zamanda, institut tərəfindən nəĢr olunan “Azərbaycan 

dili” adlı siyasi jurnalın redaktoru olur. Bu institutda iki il elmi Ģuranın 

sədri, iki il də sədr müavini vəzifəsini icra edir. Seminarlar, konfranslar 

keçirərək kommunist ideologiyasının SSRĠ məkanında törətdiyi cinayətlər 

haqqında dünya ictimaiyyətinə məlumat verir. Ömrü qürbətdə keçsə də, 
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milli təfəkkürün inkiĢaf etdirilməsi yolunda mübarizədən bir an ayrılmayan 

M.B.Məmmədzadə 1959-cu il martın 8-də Ġstanbulda dünyasını dəyiĢir. 

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda baĢlayan yeniləĢmə və miliyyət-

çilik hərakatının canlı Ģahidi və hadisələrin iĢtirakçısı olan M.B.Məmməd-

zadə hələ “RüĢdiyyə” də oxuduğu dövrdə uĢaqlıq yoldaĢı Cəfər Cabbarlı ilə 

birlikdə milliyyətçi müəllim olan Mahmudbəyli Həbib bəyin təsiri ilə döv-

rün milliyyətçi cəbhəsində yer almıĢ, dərsdən sonra Cəfər Cabbarlı ilə birlik-

də tez-tez milliyyətçi dərnəklərin toplantılarında iĢtirak etmiĢdi. Ġlk siyasi 

fəaliyyətə Bakı Politexnik Texnikumunda oxuyarkən gizli “Məhəmmədiy-

yə” təĢkilatında baĢlayan Mirzə Bala öz dostu Cəfər Cabbarlı ilə birgə o 

dövrdəki “Ġttifaqi-Mütaəllim”in və “Qafqaz tələbələrinin Mərkəzi Komitəsi” 

adlı gənclik təĢkilatlarıının liderlərindən biri olmuĢdur. Ġttifaqi-Mütaəllim 

eyni adlı həftəlik çıxan qəzetində siyasi məqalələrlə çıxıĢ etmiĢ, rusca və 

türkcə çap edilmiĢ Qafqaz Tələbələrinin Mərkəzi Komitəsinin orqanı olan 

“Gənclər sədası” qəzetinin baĢ yönətməni olmuĢdur. Çar Rusiyasında baĢ 

verən siyasi hadisələr Azərbaycanda çar Rusiyasının istibdadına qarĢı olan 

bütün siyasi qüvvələri hərəkətə gətirmiĢdir. M.B.Məmmədzadənin də içində 

bulunduğu bu dönəmdə siyasi aktivlik artmıĢ, bir sıra siyasi və ictimai 

təĢkilatlar xeyriyyə cəmiyyətləri ilə yanaĢı yeni-yeni mətbuat orqanları 

yaradılmıĢ, milli ziyalılar arasında bir həmrəylik yaranmıĢ, bu iki mühüm 

aparıcı zümrənin yaxın əlaqəsindən də milliyyətçilik ideyası doğulmuĢ və 

bununla da qısa bir müddət ərzində siyasi hərəkata çevrilmiĢdi. Azərbaycan 

milli ziyalıları getdikcə Rusiya yönümlü cərəyanların təsirindən uzaqlaĢaraq 

üzünü Türkiyə və qərb cərəyanlarına çevirmiĢ və bununla da Azərbaycanda 

siyasi yönün dəyiĢməsinə nail olmuĢdular. Qərbyönümlü yeniləĢmə və mil-

liyyətçilik hərəkatının ön plana çıxması gənc Mirzə Balanın da fikirlərinin 

geniĢlənməsinə səbəb olmuĢdur ki, bu iĢdə M.Ə.Rəsulzadənin və onun re-

daktorluğu ilə 2 avqust 1915-ci ildən Bakıda nəĢr olunmağa baĢlayan “Açıq 

söz” qəzetinin böyük rolu olmuĢdur. TürkləĢmək, islamlaĢmaq, müasirləĢ-

mək Ģüarı ilə nəĢr olunan “Açıq söz” qəzetinin açıq sütunlarından olan, 

M.Ə.Rəsulzadənin tövsiyəsi ilə məqalələr yazan M. B. Məmmədzadə ilk 

yazılarını daha çox milli ideal, milli mədəniyyət, milli tarix, milli ədəbiyyat 

mövzularına həsr etmiĢdir.  

Azərbaycan siyasi tarixində M.Ə.Rəsulzadə ilə M.B.Məmmədzadə 

kimi bir-birinə bu qədər dərindən bağlanan və bir-birini tamamlayan digər 

Ģəxsiyyətlərə demək olar ki, indiyədək rast gəlinməmiĢdir. M.Ə.Rəsulzadə-

nin fikir və düĢüncələrini Mirzə Bala qədər dərindən baĢa düĢən, onu 

geniĢləndirən və yayan baĢqa bir Ģəxsiyyətə təsadüf edilmir. Heç təsadüfi 

deyildir ki, M.Ə.Rəsulzadənin vəfatından sonra məhz M.B.Məmmədzadə 

Azərbaycan Milli Ġstiqlal Hərəkatının və Müsavat partiyasının rəhbəri 
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seçilmiĢdi. Onların tanıĢlığı Bakıda XX əsrin ilk onilliyinə təsadüf edir. 

Hələ 1917-1918-ci illərdə gənclərdən ibarət dəstələrlə Bakı ətrafı kənd və 

qəsəbələrə neft mədənlərinə gedən Mirzə Bala, Sadiq Quluzadə, Piri Mür-

səlzadə və Rza Zəki kimi yoldaĢları ilə bərabər Rusiya yönümlü təĢkilatlara, 

xüsusilə bolĢevik və menĢiviklərə qarĢı təbliğat aparmıĢ, nəticədə müsəlman 

fəhlələri də Müsavat partiyasına üzv olmuĢ, partiyanın iĢində fəal iĢtirak 

etməyə baĢlamıĢ milli mübarizəyə qoĢulmuĢdur. Mirzə Bala 1918-ci ildə 

partiyanın gənclər cəmiyyətinin orqanı olan Gənclər Yurdu dərgisinin yönə-

tim baĢqanı olmuĢdu. O, “Açıq söz” qəzetinin 4 yanvar 1918-ci il tarixli 

sayında çap etdirdiyi “Azərbaycan çağırıyor” adlı yazısında Azərbaycan 

türk gəncliyini vətənin istiqlalı uğrunda mübarizəyə səsləyərək göstərirdi ki, 

“Ey gənc türklər, bu gün Kəbeyi-müqəddəsimiz olan Vətəninizi xilas ediniz. 

Bu gözəl ananız Azərbaycan zincirlərlə sarılmıĢ uyuyor, onu qurtarınız! 

Əgər milli ədəbiyyat istiyorsanız yenə onu qurtarmalısınız! Əgər milli mək-

təblər istiyorsanız yenə onu qurtarmalısınız Sizləri bir insan olaraq Vətən 

yaĢadır. Sizin diliniz, sizin irs və namusunuz yenə Vətən içində salamat ola 

bilər” (6, s.22-23). Son anadək öz idealına və amalına sadiq qalan Mirzə 

Bala bu fikirlər ilə yaĢamıĢdır.  

Ermənilərlə rus bolĢeviklərini müsəlmanlara qarĢı hücuma təĢviq edən 

S.ġaumyanın baĢçılığı ilə 1918-ci il martın 30-dan aprelin 1-nə qədər Bakıda 

minlərlə günahsız insan öldürülmüĢ, onların evləri yandırılmıĢ, mağazaları talan 

edilmiĢ, Azərbaycan memarlığının nadir incilərindən olan “Ġsmailiyyə” binası 

ermənilər tərəfindən yandırılmıĢdı. Müsəlmanlara qarĢı təcavüz bununla 

bitməmiĢ, erməni-rus birləĢmələri Azərbaycanın ġamaxı, Kürdəmir, Salyan, 

Quba, Lənkəran və digər bölgələrində hücumlar edərək qırğınlar, yanğınlar, 

talanlar törətmiĢ, tarixdə analoqu olmayan cinayətlər, soyqırımlar həyata ke-

çirmiĢlər. Azərbaycanda baĢ verən bu siyasi hadisələr dövründə M.B.Məm-

mədzadə üzvü olduğu Müsavat partiyasının tapĢırığı ilə Zaqafqaziya 

Seyminin fəaliyyətində iĢtirak etmək üçün seymin mərkəzi olaraq seçilən 

Tiflis Ģəhərinə getmiĢ, ictimai-siyasi fəaliyyətini burda davam etdirmiĢdi. 

Mirzə Bala Gürcüstanda Qafqaz Federasiyasının qurulması məqsədi ilə 

yaradılan təbliğatçılar qrupunun üzvü kimi fəaliyyət göstərərək Qafqaz Fe-

derativ Cümhuriyyətinin yaradılmasına çalıĢmıĢ, Qafqazda birliyin bərabər-

liyin qorunub saxlanması məqsədilə yaradılan Qafqaz Tələbələrinin Mərkəzi 

Komitəsinin rusca-türkcə yayınladığı aylıq Gənclər sədası dərgisinin önəmli 

yazarlarından biri olmuĢdu. 1927-ci ildə M.Ə.Rəsulzadənin dəvəti ilə Güney 

Azərbaycandan Ġstanbula gələrək burada Milli Azərbaycan mühacir mətbua-

tını Milli Azərbaycan Mərkəzini yaratmıĢdır. Daha sonra M.Ə.Rəsulzadənin 

dəvəti ilə 1932-ci ildə PolĢanın paytaxtı VarĢavaya gəlmiĢ onunla birgə 

“Yeni Kafkasya” dərgisi nəĢr etdirmiĢdi. Öz növbəsində bu dərgi 
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Azərbaycanda paralel gedən prosesslərə ya birbaĢa ya da dolayısıyla əlaqəli 

olmuĢ və günümüzdə tutarlı mənbə kimi istifadə edilir. Həmçinin bu dərgi-

dən savayı Mirzə Balanın VarĢavadakı fəaliyyəti nisbətən durğunluq keçirsə 

də (nəzərə alsaq ki, bu dövrlər onun fəaliyyət dairəsi geniĢ olsa da, Ģəraitin 

və imkanların məhdudluğu istənilən kimi hərəkət etməyə imkan vermirdi), dərc 

edilən məqalələr Azərbaycandakı hadisələrin sıx məcrada inkiĢafı dövrünə 

təsadüf edirdi. Qeyd edək ki, M.B.Məmmədzadənin 1959-cu ildə vəfatından 

sonra Müsavat patiyasının baĢqanı Kərim Odər olmuĢdur. O, əslində 1955-ci il 

martın 6-da Rəsulzadənin vəfatından sonra faktiki olaraq Müsavatı idarə edirdi, 

çünki M.B.Məmmədzadə Qərbi Almaniyadakı SSRĠ-ni Öyrənmə Ġnstitutunda, 

eyni zamanda bu institutun “Dərgi” məcmuəsində çalıĢırdı. 

Azərbaycanın siyasi, mədəni tarixində öz rolunu layiqincə yerinə 

yetirmiĢ M.B.Məmmədzadə tariximizin Ģanlı səhifələrindən birinə öz 

imzasını çəkmiĢdir. Onun istər siyasi, istər mədəni-bədii fəaliyyəti dövrün 

hadisələrinə nəzərə çarpacaq dərəcədə təsir etmiĢdir. M.B.Məmmədzadənin 

ermənilərlə bağlı fikir və mülahizələri, ermənilərin Ġran və digər ölkələrdəki 

fəaliyyətləri, erməni-fars, erməni-rus münasibətləri məzmun və mahiyyət 

baxımından dəyiĢmədiyindən müəllifin XX əsrin əvvəllərində apardığı elmi 

və siyasi təhlillər və Ģərhlər öz aktuallığını bu gün də qoruyub saxlamaq-

dadır. Həmin dövrlərdə ermənilərin apardığı siyasəti düzgün olaraq qiymət-

ləndirən M.B.Məmmədzadə onların nəinki öz mənafeləri uğrunda azərbay-

canlılara, həmçinin türk soyunu və adını daĢıyan digər millətlərə də təhlükə 

törətməsini xüsusi olaraq vurğulayır. 

Təklif edirik ki, onun fəaliyyəti daha geniĢ araĢdırılsın, daha çox mənbə 

və qaynaqlar istifadəyə açıq olsun, nəinki tədrisdə geniĢ yer alsın həmçinin 

bütün informasiya vasitələrində təbliğ edilsin. Azərbaycan sərvətlərinin 

talanması, torpaqlarımızın zəbt olunması, xalqın müxtəlif yollarla susdurul-

ması və bu vəziyyətə göz yumanları ciddi tənqid edən M.B.Məmmədzadə 

buna göz yumanları da eyni dərəcədə günahkar hesab etmiĢdir. Mirzə Bala 

Məmmədzadənin əqidəsi fikrimizcə bir ideologiyaya çevrilməli və hər dövr 

üçün fenomen olmalıdır. 
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Əli bəy Azərbaycanda yox, bütün türklük qövminin özünüdərkin, istiqlal 

düşüncəsinin təkcə rəssamı deyil, həm də memarıdır...Məhz bu mənada 

nəinki Məmməd Əmin və Nəriman Nərimanov üstəlik , Ziya Göyalp və 

Kamal Atatürk də Əli bəy Hüseynzadədən başlayır. 

Y.Qarayev 

 
Dünya azərbaycanlıları bu gün müstəqil Azərbaycan dövlətinin və üçrəngli bay-

rağın ətrafında birləşiblər. Bayrağın rəmzlərinin ideya müəllifi isə Əli bəy Hüseynza-

dədir. Türkmənçay müqaviləsindən sonra yaranmış siyasi vəziyyətdə vahid ideologiya 

məsələsinin vacibliyi şəraitində Ə.Hüseynzadənin milli kimlik məsələsinə aydınlıq 

gətirməsi, Türkiyədə mühacirətdə olduğu illərdə “Türk Dərnəyi”, “Türk Yurdu” cəmiy-

yətlərindəki fəaliyyəti, həmçinin I Dünya müharibəsi illərində “Turan Heyəti” tərkibində 

Avropa ölkələrində türk-müsəlman xalqlarının hüquqlarının müdafiəsi yolunda atdığı 

addımlar təqdirə layiqdir. Əli bəy Hüseynzadə XX əsr Azərbaycan ictimai fikrində yeni 

mərhələdir. O, XX əsrin əvvəllərində təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Turan elində 

ictimai fikrin vəziyyətinə aydınlıq gətirdi, bütün türk dünyasını həmrəyliyə, birliyə 

əsaslanan istiqlal yoluna xidmət etməyə yönəltdi.  

Açar sözlər: Milli ideologiya, Əli bəy Hüseynzadə, türkçülük, üçlü düstur, 

mühacirət, Turan Heyəti, türkoloji qurultay 

 

Ali Bey Huseynzade in the public opinion of Azerbaijan  

Today World Azerbaijanis have united around the state of Azerbaijan and its 

tricolor flag. The idea author of the symbols of the flag is Alibey Huseinzadeh. After 

Turkmenchay treaty Alibey Huseinzadeh clarified unified national identity related to 

the unified ideology. During his migration years in Turkey he engaged in Turkish 

circles “Turk Yurdu” and “Turk Darnayi”. Moreover, during World War I he defen-

ded the rights of Turkic-Muslim nations in Europe during his activity in “Turan” 

stuff. Alibey Huseinzadeh is a new phase in the 20th century Azerbaijani public 

opinion. In the early 20th century, he clarified unified national identity not only in 

Azerbaijan but also in all Turan lands and called all turkish people to serve 

independence based on solidarity and unity . 

Key words: national ideology, Ali bey Huseynzade, turkism, triple formula , 

immigration, Turan Board, turkicology Congress 

 

GiriĢ. Milli ideologiya cəmiyyətin bütün təbəqələrinin maraqlarını 

müdafiə edən, milli həmrəylik və milli bütövlüyü təmin edən ümummilli 
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baxıĢlar sistemidir.Ġdeologiya hər bir müstəqil dövlətin özünü beynəlxalq 

aləmin tam hüquqlu üzvü kimi hiss edə bilməsi və dünyanın siyasi səhnə-

sində uzunömürlü olması, ərazisində yaĢayan bütün xalqları öz ətrafında 

birləĢdirməsi funksiyasını yerinə yetirir. Milli ideologiya məsələsinin əsrlər 

boyu Azərbaycan üçün strateji önəm daĢımasının səbəblərindən biri də 

Azərbaycanın tarixboyu burada yaĢayan çoxsaylı xalqlar üçün ana vətən 

olmasıdır. XIX əsrdə Azərbaycanın Rusiya tərəfindən iĢğalından və Türk-

mənçay müqaviləsindən (1828-ci il 10 fevral) sonra ölkəmizin Araz çayı 

sərhəd olmaqla iki yerə parçalanması vahid milli ideologiya məsələsini 

tarixi zərurətə çevirdi. Məhz bu mənada Həsən bəy Zərdabi tərəfindən əsası 

qoyulan “Əkinçi” qəzeti o dövrdəki gənc nəslin yeni milli ideoloji əsaslar 

üzərində köklənməsində tarixi bir missiyanı yerinə yetirmiĢ oldu. Bu da öz 

növbəsində Azərbaycanda milli ruh üzərində köklənən Əhməd bəy Ağaoğlu, 

Əli bəy Hüseynzadə, Əlimərdan bəy TopçubaĢov kimi xalqına xidmət edən, 

vətənin istiqlaliyyəti üçün çarpıĢan ziyalıların yetiĢməsində mühüm rol 

oynadı. Ümmətçilikdən millətçiliyə keçid dövrünü səciyyələndirdiyimiz 

zaman ilk yada düĢən Ģəxslərdən biri Ģübhəsiz ki, Əli bəy Hüseynzadə 

olmalıdır. Səməd Ağamalıoğlu Əli bəyi “pərdə arxasındakı adam” adlandırır 

və bu təqdimat tamamilə doğrudur [3, s.4]. Bütün hallarda Əli bəyin pərdə 

arxasında olmasına baxmayaraq öndə baĢ verənlər və türk dünyasının XX 

yüzili Əli bəy Hüseynzadənin əsəridir. 

Əli bəy Hüseynzadə türkçülüyün banisi kimi. Türkçülüyün yayıl-

ması və inkiĢafında tarixi xidmətləri olan Əli bəy Hüseynzadə 1864-cü il 24 

fevral Salyan Ģəhərində doğulmuĢdur. Erkən yaĢlarında atasını itirdiyindən 

dövrünün sayılıb-seçilən axundlarından olan babası Əhməd Səlyani onu 

böyütmüĢdür. O, 1875-ci ildə Tiflis gimnaziyasına daxil olmuĢ və burada 

rus və ərəb dillərinə yiyələnmiĢdi. Gimnaziya təhsilini baĢa vurandan sonra 

Əli bəy Sankt-Peterburq Universitetinin Riyaziyyat fakültəsində təhsilini 

davam etdirmiĢ, eyni zamanda ġərq ədəbiyyatına böyük marağı olduğu üçün 

universitetin ġərq fakültəsinə gedərək dövrünün tanınmıĢ professorlarının 

mühazirələri ilə yaxından tanıĢ olmuĢdu. Bu illərdə inqilabi tələbə 

dərnəklərinin fəaliyyətinə rəğbət göstərmiĢdir. 1887-ci ildə baĢ qaldıran 

"xalqçılar" hərəkatı zamanı adi bir təsadüf nəticəsində kütləvi həbs 

dalğasından kənarda qalmıĢdır. Bu hadisədən sonra Peterburq mühitindən 

uzaqlaĢaraq türk-müsəlman xalqlarının qibləgahı hesab etdiyi Türkiyəyə 

(Ġstanbul Ģəhərinə) üz tutmuĢdur. Ġstanbul Darülfunun Tibb fakültəsində 

dermotoloq ixtisasına yiyələnən Ə.Hüseynzadə bu illərdə Ġbrahim Temo, 

Ġshaq Sükuti, Abdulla Cövdət kimi ziyalılarla tanıĢ olur və əməkdaĢlıq edir. 

1889-cu ildə Ġstanbulda «Ġttihad və tərəqqi» partiyasının əsasını qoyanlardan 

biri də azərbaycanlı Əli bəy Hüseynzadə idi. Türkçülük ideyasının nəzəri 
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cəhətdən iĢlənib hazırlanmasında və əsaslandırılmasında “Ġttihad və tərəqqi” 

cəmiyyəti böyük rol oynamıĢdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu cəmiyyət 

nəzəri turançılığı reallaĢdırmaq üçün müxtəlif türk dövlətlərində ortaq 

ünsiyyət dili yaradılması ideyasını yaymaq, həmçinin bir-birindən ayrı 

düĢmüĢ müxtəlif türk xalqlarını vahid ideologiya ətrafında birləĢdirmək 

üçün mühüm addımlar atmıĢdır. Əli bəy 1897-1900-cü illərdə baĢ verən 

Yunanıstan-Türkiyə müharibəsi dövründə Qırmızı Aypara Cəmiyyəti heyəti 

ilə birlikdə Ġtaliyaya gedir. O, Ġtaliyada (Tesaliyada) hərbi həkim vəzifəsində 

türk ordusunda xidmət etdikdən sonra geri qayıtmıĢdır. Bundan sonra 

Ġstanbul Darülfünunda əsgəri-tibb fakültəsində professor köməkçisi vəzifə-

sində xidmət etməyə baĢlamıĢdır. O, burada da gənc türklər hərəkatı ilə sıx 

əlaqə yaratdığı və “Ġttihad və tərəqqi” partiyasının əsasını qoyanlardan biri 

olduğu üçün Sultan II Əbdülhəmidin sərt siyasi rejimi tərəfindən təqib 

olunur. Təqiblərdən sonra 1903-cü ildə Bakıya gəlmək məcburiyyətində 

qalan Əli bəy ilk öncə “Kaspi” qəzeti ilə əməkdaĢlığa baĢlamıĢ, bir çox 

yazılarını dərc etdirmiĢdir. Ə.Hüseynzadə bu qəzetin səhifələrində “Gənc 

türkçülük nədir?” adlı yazısı ilə Türkiyə cəmiyyətində baĢ verən tənzimat 

hərəkatının qarĢısına qoyduğu məsələləri Ģərh etməyə cəhd edir. Bütün 

həyatını “Turan” idealının gerçəkləĢməsinə həsr edən Ə.Ağaoğlu ilə birlikdə 

1905-ci ildə “Həyat” qəzetini, sonra isə “Füyuzat” dərgisini (1906) nəĢr etdir-

məyə baĢlayan Ə.Hüseynzadə bu nəĢrlərlə Bakını dünya türklərinin ideoloji 

mərkəzinə çevirir. Əli bəy qeyd edirdi ki, türklər tarix yaradan millətdir, 

amma tarixi yazanlar baĢqalarıdı. Türklərin tarixini həmiĢə avropalılar 

özlərinə sərf edən biçimdə yazıblar. “Həyat” qəzetinin əsas məqsədlərindən 

biri də türklərin gerçək kimliyini dünyaya bəyan etmək idi. “Türklər kimdir və 

kimlərdən ibarətdir” sualı ilk dəfə məhz Ə.Hüseynzadənin məqaləsi ilə 

dünyaya Bakıdan verildi. “Qəzetimin məsləki” adlı məqaləsində o inamla 

yazırdı: “O millət, o qövm səadət və nicat tapa bilər ki, öz qövmiyyətini, dili-

ni, dinini, tarixini, adət və əxlaqını öyrənir” [9,s.4]. Yüksək dairələrin təzyiqi 

ilə üzləĢdiyindən “Həyat” qəzeti fəaliyyətini dayandırmalı olur.  

H.Z.Tağıyevin maddi dəstəyi ilə 1906-cı ilin 1 noyabrında “Füyuzat” 

jurnalının nəĢri ilə Əli bəy “Həyat” qəzetində baĢlamıĢ olduğu türkçülük və 

turancılıq ideyalarını yeni dərgidə də davam etdirərək, türkçülüyün siyasi 

proqramı olan “türkləĢmək, islamlaĢmaq, avropalaĢmaq” formulunu bitkin 

bir sistem halına saldı. Ə.Hüseynzadə bu dərgi ilə yeni bir məktəbin- 

füyuzatçılıq məktəbinin əsasını qoymuĢ oldu. ÇoxĢaxəli fəaliyyətinin təmə-

lində turançılıq məfkurəsi duran Ə.Hüseynzadə türk xalqlarının milli birliyi, 

müstəqil dövlətçilik fikrini irəli sürmüĢ, qüvvətli ideoloji hərəkata çevril-

məsini təmin etmiĢdir. Əli bəy türkçülüyü ortaya çıxaranda xalq öz milli 

kimliyini sorğulayırdı. Türkçülük bu sualın cavablardan biri idi və onu 
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gələcəkdə əvəz edəcək azərbaycançılıq ideologiyası da türkçülük əsasında 

formalaĢacaqdı. Beləliklə, Əli bəy belə bir zamanda tarixi bir missiyanı 

yerinə yetirmiĢ oldu, Əli Abbas Müznib demiĢkən “millətinə milliyyətini 

anlatdı... Qafqazdakı türk balalarına həsəbnəsəbini öyrətdi”. TürkləĢmək, 

islamlaĢmaq, müasirləĢmək formulunun kimə aid olduğu ətrafındakı müba-

hisələr hələ də davam edir. Tədqiqatçıların bir hissəsi onun Cəmaləddin 

Əfqaniyə, bir hissəsi Yusuf Akçuraya, digər bir qismi Əli Süaviyə, baĢqa bir 

hissəsi isə Ziya Gökalpa məxsus olduğu fikrindədir. Lakin, diqqətlə nəzər 

yetirdiyimiz zaman bu adların mərkəzində bir fövqəlbəĢərin durduğunu 

müĢahidə edirik ki, o da türkçülüyün “pərdə arxasında qalmıĢ” nümayəndəsi 

Ə.Hüseynzadədir. Əlbəttə ki, bu üçlü düstur bir anda ortaya çıxmamıĢdır. 

Hələ 1880-ci illərdə Ġsmayıl bəy Qaspıralının “ĠĢdə, fikirdə, əməldə birlik” 

Ģüarı səsləndirildi. Həmin o ideyanı təkmilləĢdirən bilavasitə Azərbaycanın, 

türk dünyasının ideoloji yol xəritəsini yaradan Ģəxslərdən biri də Əli bəy idi. 

Ümumilikdə, Mirzə Fətəli Axundzadənin avropalaĢmaq, Seyid Cəmaləddin 

Əfqaninin islamlaĢmaq görüĢləri meydanda olsa da, məlum üçlü bütövlükdə 

Azərbaycanın, həmçinin Türkiyənin dövlət düĢüncəsinin təməlinə məhz 

Ə.Hüseynzadənin fəlsəfi düĢüncəsindən miras qalmıĢdır [4,s.18]. Üçlü 

düsturun bəzi araĢdırmaçılar Ziya Göyalpa aid olduğunu yazsa da, nəzər 

saldığımız zaman görə bilərik ki, Əli bəy Hüseynzadənin “Türklər kimdir və 

kimlərdən ibarətdir” silsilə məqalələri 1905-1906-cı illərdə dərc edilibsə, 

Ziya Göyalpın türkçülük ilə bağlı ilk məqalələri Əli bəy ilə tanıĢlıqdan sonra 

1911-ci ildən etibarən dərc edilib. Bilindiyi kimi, M.K.Atatürk Ziya Göyalpı 

mənəvi atası hesab edirdi və Ziya Göyalpın fikirlərinin aydınlanmasında əsas 

yeri tutan isə Əli bəy Hüseynzadə idi. Yusuf Akçura yazılarının birində göstərir 

ki, “Ziya Göyalpı Əli Bəy Hüseynzadənin Ģairanə turancılığı yaratdı”[10]. Bü-

tövlükdə baxdığımız zaman görürük ki, “türkləĢmək, islamlaĢmaq, avropalaĢ-

maq” ideyası 1907-1918-ci illərdə gənc nəslin milli ruhda köklənməsi üçün yeni 

üfüqlər açmıĢ oldu. Azərbaycan türklərinin milli haqlarının aynası olan 

“Füyuzat” dərgisi Sultan II Əbülhəmidin təzyiqi ilə 1907-ci il noyabrın 1-də 

qapandı. Əli bəy Hüseynzadə “Füyuzat”ın bağlanmasından sonra “ĠrĢad”, 

“Tərəqqi”, “Həqiqət” kimi qəzetlərdə öz amalı uğrunda yazılar dərc etdirirdi. 

1903-cü ildən Bakıda fəaliyyət göstərən Əli bəy Hüseynzadənin yenidən 1910-

cu ildə vətəni tərk edib Türkiyəyə mühacirət etməsinə səbəb mövcud mühitin 

onu boğması, amansız təqiblər və sərt rejim idi. 

Ə.Hüseynzadənin Türkiyədə ictimai-siyasi fəaliyyəti. 1908-ci ildə 

“Gənc türklər” inqilabı nəticəsində Sultan II Əbdülhəmidin devrilməsindən 

sonra Rusiyadakı irticaçı rejimdən yayınan Ġ.Qaspıralı, Y.Akçura və baĢqa 

tanınmıĢ türkçülər bu dövrdə mühacirət etmiĢdilər. Ümumiyyətlə, XIX əsrin 

əvvəllərində Azərbaycanın parçalanması və Rusiya tərəfindən istilası ilə 
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baĢlanan siyasi mühacirətin üç mərhələsi görünür. Ġkinci mərhələdə Azər-

baycan mühacirləri türkçülük, millətçilik ideyalarının yaranması və təĢəkkü-

lündə mühüm rol oynamıĢ, Rusiya irticasının qurbanına çevrilən türk xalq-

larının milli müstəqilliyi məsələlərinin ideoloji əsasını hazırlayaraq bütün 

dünyaya çatdırmıĢdı. Bu mərhələnin yekunu kimi Azərbaycanın müstəqilliyi 

ideyası 1918-ci ildə gerçəkləĢdi. Məhz bu dövrdə Azərbaycan mühacirətinin 

baĢında Əhməd bəy Ağaoğlu və Əli bəy Hüseynzadə dururdu.Türkiyəyə 

mühacirətə gedən türklərin yaratdıqları ilk təĢkilat - “Türk dərnəyi”nin əsas 

qayəsi dünyanın müxtəlif guĢələrində yaĢayan türklər haqqında məlumat 

vermək, bütün türklərin baĢa düĢəcəyi və istifadə edə biləcəyi ortaq dil mə-

sələsinin həlli istiqamətində axtarıĢlar aparmaq idi.Bu dərnəyin yaradıcıla-

rından biri də Əli bəy idi. Qurucularının Türkiyənin müxtəlif yerlərinə 

səpələnməsi nəticəsində fəaliyyətini davam etdirə bilməyən “Türk dərnəyi” 

türkçülük, eyni zamanda turancılıq məfkurəsinin də inkiĢafında xeyli yol qət 

etmiĢdi. 1911-ci ildə Ə.Hüseynzadə və Ə.Ağaoğlunun rəhbərliyi ilə eyni adlı 

məcmuədə dərc etdirən “Türk Yurdu” cəmiyyətinin əsası qoyuldu. “Türk 

Yurdu” dərgisinin əsas məqsəd və məramı haqqında məcmuənin bütün nöm-

rələrinin ilk səhifəsində baĢlıqda qeyd edilmiĢdir: “Türklüyə xidmət etmək, 

türklərə fayda vermək” [7, s.87-89]. Türkçülük və turancılıq ideyaları ilə 

zəngin olan məqalələrə geniĢ yer verən bu dərgi 20 il fəaliyyət göstərmiĢdir. 

Qəzetin səhifələrində türk xalqlarının mənĢəyinin doğru əsaslarda yazılma-

sını və təbliğini müdafiə edən yazılar dərc olunurdu. Bu cəmiyyət o cüm-

lədən, xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə də məĢğul olurdu. Jurnalın əsas məramı öz 

oxucularına bütün türk aləmini tanıtmaqdan ibarət idi.  

I Dünya müharibəsi dövründə Yusuf Akçura tərəfindən yaradılan 

“Rusiya məhkumu müsəlman Türk-tatarlarının haqqını müdafiə komitə-

si”nin ən fəal üzvlərindən biri də Əli bəy idi. Bəlkə də bu səbəbdən çox vaxt 

bu komitə “Akçura-Hüseynzadə” komitəsi adlandırılırdı. Komitə Qafqaz 

türklərinə istiqlaliyyət verilməsini tələb edirdi. Birinci dünya müharibəsi 

zamanı Rusiyanın istismarı altında yaĢayan bütün türklər müharibənin 

sonluğunun onların həyatına necə təsir edəcəyini səbirsizliklə gözləyirdi. 

Müharibənin sonunda Rusiyanın parçalanması gözləndiyindən, 1915-1916-cı 

illərin əvvəllərində “Ġttihad və Tərəqqi” təĢkilatının tapĢırığı ilə Ə.Hüseynzadə, 

Y.Akçura və baĢqa ittihadçı yoldaĢları ilə bərabər “Turan” adlanan kiçik nü-

mayəndə heyətinin tərkibində Qərbi Avropanın bir neçə ölkəsinə gedib təb-

liğat iĢləri ilə məĢğul olur. BudapeĢtdə alman dilində nəĢr olunmuĢ “Rusiya 

müsəlmanlarının tələbləri” adlı kitabçada Rusiyanın tərkibində olan türk 

qövmlərinə müstəqillik verilməsi tələb olunmuĢdu. Türk nümayəndələrindən 

ibarət olan bu heyət 1916-cı ilin yanvarında Berlində açılan “Türk qövmləri 

konqresi”ndə iĢtirak edərək türklərin hüquqlarının müdafiə edilməsi tələbi ilə 
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çıxıĢ etmiĢ, onlara maddi və mənəvi yardım göstərilməsini xahiĢ etmiĢdir. 

1918-ci ildə Ə.Hüseynzadə Ə.Ağaoğlu ilə birlikdə Azərbaycanda milli 

bir dövlət qurmaq məsələsini ziyalılarla, qabaqcıl fikir adamları ilə müzakirə 

etmək üçün vətənə yollanır. Əli bəy Hüseynzadə özü yazır ki, “türk ordusu 

tərəfindən federasyondan ayrılmıĢ Azərbaycana, əvvəlcə Batumda Xəlil 

bəyin nəzinə, sonra Gəncədə Nuru paĢanın nəzinə qədər Əhməd bəy Ağaoğlu 

ilə birlikdə getdik. Türk ordusu tərəfindən istiqlaliyyətini qazanmaqda olan 

Azərbaycanın münəvvərləri ilə birlikdə bu ölkənin cümhuriyyət halında 

təĢkil və təsis olunması iĢlərində çalıĢdıq”[3,s.49]. Bu tarixi səfərindən geri 

döndüyü zaman “Hilali-Əhmər” qəzeti üçün “Azərbaycanda düĢündüklərim” 

yazısını qələmə alan Ə.Hüseynzadə Azərbaycanla Türkiyənin mənəvi 

birliyini məfkurəvi baxımdan təmin etməyə çalıĢan mütəfəkkir bir ideoloq 

kimi çıxıĢ edir. Əli bəy Azərbaycanda dövlət quruculuğuna yardım etmək, 

məsləhətlər vermək üçün göndərilmiĢdi. Adını çəkdiyimiz məqalədə o, yeni 

yaranacaq dövlətin adını üç Ģəkildə səsləndirirdi. Birincisi, Qafqaz Azərbay-

canı, ikincisi, Azərbaycan Cümhuriyyəti, üçüncüsü, Qafqaz Türk Dövləti. 

Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti dövründə dövlət bayrağında üç rənglə 

(mavi, qırmızı, yaĢıl) simvollaĢan Azərbaycan vətəndaĢının ideya mənəvi 

dəyərləri Ə.Hüseynzadənin üçlü formulu və füyuzatçıların tarixi xidmətləri 

ilə bağlıdır. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində azərbaycançılıq ideolo-

giyasının nəzəri əsaslarını verən Əli bəy “türkçülük, islamçılıq və müasirlik” 

üçlü görüĢünü tam olaraq biçimləndirdi. Sonrakı mərhələdə də türkləĢmək, 

müasirləĢmək və islamlaĢmaq formulu bütövlükdə azərbaycançılıq ideologi-

yasının tərkib hissəsinə çevrilərək milli birliyimizin qorunub saxlanmasında 

mühüm yer tutmağa baĢladı. 

1920-ci il aprel istilasından sonra Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana 

1926-cı ildə sonuncu dəfə I Türkoloji Qurultayda iĢtirak etmək üçün gəlmiĢ-

dir. Qeyd edək ki, o bu illərdə Atatürkün təklifi ilə Türk Dil Qurumu ilə 

əməkdaĢlıq edərək Türkiyədə aparılan dil çalıĢmalarında yaxından iĢtirak 

etmiĢdir. Türkiyədən Mehmet Fuat Köprülüzadə ilə Bakıya gələn Əli bəy 

qurultayda ortaq ədəbi dil, əlifba müzakirələrində iĢtirak edir. I Türkoloji 

Qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçilən Ə.Hüseynzadə “Qərbin iki dasta-

nında türk” əsərinin nəĢr olunması üçün təqdim edir. Qurultaydan sonra 

geriyə qayıdan Ə.Hüseynzadə 1940-cı ildə dünyasını dəyiĢmiĢdir. 

Yekun. Nəticə etibarilə, milli məfkurə, vahid siyasi ideologiya məsə-

lələri bir dövlətin var olması, müstəqilliyini təmin etməsi üçün əsas göstəri-

cilərdəndir və Ə.Hüseynzadənin keçdiyi həyat yoluna, 30 illik mühacir kimi 

fəaliyyət dövrünə nəzər saldıqda görmək olur ki, o ilk dəfə türkçülük 

ideyasını irəli sürmüĢ, onun elmi-nəzəri əsaslarını iĢləyib hazırlamaqla 

türkçülüyün, turancılığın, milli birliyin məfkurə hərəkatına çevrilməsinə yol 
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açmıĢdır. Əli bəy Hüseynzadəni XX əsr Azərbaycan ictimai fikir tarixində 

yeni bir mərhələ kimi qiymətləndirmək olar.O, XX əsrin əvvəllərində təkcə 

Azərbaycanda deyil, bütün türk dünyasında ictimai fikrin vəziyyətinə açıqlıq 

gətirdi, bütün türk dünyasını həmrəyliyə, birliyə əsaslanan istiqlal yoluna 

xidmət etməyə yönəltdi.  
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Məğlub olub, təslim olmamaq - bu əsl qələbədir! 

 MarĢal Pilsudski 

 
Məqalədə Azərbaycanın mühacirət tarixinin öyrənilməsinin vacibliyindən, 

mühacirlərimizin siyasi fəaliyyətindən, Leninqrad hərbi dairəsinin qərargahında 

xidmət etmiş, 6-cı şöbənin rəisi olmuş, Sovet ordusunda bacarıqlı hərbi xidmətinə 

görə “Qızıl Ulduz” ordeni ilə təltif edilmiş, II Dünya müharibəsində Azərbaycan 

legionunun başçısı olmuş, ABŞ konqresinin maliyyələşdirdiyi “Azadlıq” radiosunun 

Azərbaycan redaksiyasının, eyni zamanda “Azərbaycan” jurnalının (C.Hacıbəyli ilə 

birlikdə) baş redaktoru olmuş, ABŞ-la, Qərb dövlətləri ilə ciddi əlaqələr qurub, 

Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda böyük mübarizə aparmış Əbdürrəhman 

Fətəlibəyli-Düdənginskinin fəaliyyətindən bəhs olunur. 

Açar sözlər: Azərbaycan mühacirəti, II Dünya müharibəsi, Almaniya, Əbdürrəh-

man Fətəlibəyli-Düdənginski, “Azadlıq” radiosu 

 

The Azerbaijan emigration and Abdurrahman Fatalibayli-Dudanginski`s place 

in the history of emigration 

This article deals with the importance learning the history of Azerbaijan 

emigration the polidical activity of our emigration, the activity of Abdurrahman 

Fatalibayli-Dudanginski who served in the military circle of Leningrad, was the chief 

of the 6th department, was ordered the “Golden Star” for the courageous military 

service in the Sovet Army, was the chief of the Azerbaijan legion during the 2th World 

War was the editor chief of the azerbaijan editorial office of broadcasting “Azadliq” 

financied by USA congress, simultaneous was the editor in chief of the magazine 

“Azerbaijan “ (together with C.Hajibayli) having striot contacts with the USA, the 

West countries faught for the independence of Azerbaijan.  

Key words: Azerbaijan emigration, 2th World War, German, Abdurrahman 

Fatalibayli-Dudanginski, broadcasting “Azadliq” 

 

Sovet hakimiyyəti dağıldıqdan sonra milli müstəqilliyin gerçəkləĢməsi 

öz növbəsində baĢlıca ideoloji-siyasi, mənəvi-psixoloji dəyərlərə, eləcə də 

elmin humanitar sahələrinə yeni bucaqdan baxıĢı zərurətə çevirdi və bunun 

əhəmiyyətli nəticələrindən biri kimi sovetlərə qarĢı əks qütbdə dayanan 

mühacirət irsini, hadisələrə mühacir baxıĢını öyrənməyə təbii tələbat yaratdı. 
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Tarixi hadisələrə, çağdaĢ gerçəkliklərə mühacirlərimizin baxıĢı, bütövlükdə 

onların yaratdıqları irs, Azərbaycan tarixinin çeĢidli problemləri ilə bağlı 

sovet tarixĢünaslığının birtərəfliliyini, təhriflərini aradan qaldırmaq, qaranlıq 

mətləblərə aydınlıq gətirmək, saxtalaĢdırılmıĢ tariximizin həqiqətlərini üzə 

çıxarmaq, müqayisələr etmək, tarixi paralellər aparmaq üçün zəngin elmi, 

ideoloji-siyasi baza yaratmaqdır.  

Azərbaycan siyasi mühacirəti 1920-ci ildən - 1930-cu illərə kimi, əsasən 

Türkiyədə, II dünya müharibəsi və ondan sonrakı dövrdə Qərbi Avropanın və 

Asiyanın baĢqa ölkələrində qərarlaĢıb fəaliyyət göstərmək məcburiyyətində 

qalmıĢdı. Ancaq azərbaycanlı soydaĢlarımız bəzi çətinliklərlə, məhrumiyyətlərlə 

üzləĢsələr də, ictimai-siyasi, elmi və mədəni sahələrdə iĢlərini davam etdirirdilər. 

Mühacirətdə, ayrı-ayrı ölkələrdə fəaliyyət göstərən azərbaycanlılar müxtəlif 

vasitələrlə Azərbaycandakı hadisələrə öz fikirlərini bildirirdilər. Məhəmməd 

Əmin Rəsulzadənin 1923-cü ildən Türkiyədə nəĢr etdirdiyi jurnallar (“Yeni 

Qafqaziya”, “Azəri Türk”, “Odlu Yurd” və b.) Ġrandan Masallıya, oradan isə 

Bakıya gətirilir, əhali arasında yayılırdı [6, səh.19].  

Azərbaycan mühacirlərinin ilk Assosiasiyası Fransada meydana gəlmiĢdi. 

Onun əsas nüvəsi Əlimərdan bəy TopçubaĢovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan 

diplomatları: Əkbər ġeyxülislamov, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Miryaqub Mehdi-

yev, Məmməd bəy Məhərrəmov və b. idi. Onlar 1919-cu ilin mayından 1920-ci 

ilin aprelinə kimi “Azərbaycan" bülleteninin on bir nömrəsini, üç kitab, Azər-

baycanın ilk rəngli xəritəsini və onlarca məqalələr çap etdirmiĢdilər. Azərbaycan 

dövlətçiliyi və müstəqilliyinin keĢiyində durmuĢ, 1967-ci ildə Türkiyədə vəfat 

etmiĢ Gəncəli Nağı Keykur (ġeyxzamanlı) xatirələrində yazırdı: "Mühacirət 

həyatının min bir məhrumiyyət və iztirabı içində səfalət və zərurətlərin pəncə-

sində inlərkən öz maddi imkanlarımız daxilində nəĢr etdirdiyimiz qəzetlər, dər-

gilər, kitabçalar və kitablar sayəsində mübarizəmizi dimdik ayaqda tutduq.” 

Qeyd edək ki, Azərbaycan legionerlərindən Ġsmayıl Əkbər, Əflan Muğan, BəĢir 

Əlizadə və digərləri də mühacirət mətbuatımızda müxtəlif yazılarla çıxıĢ 

etmiĢlər. Azərbaycan mühacirlərinin siyasi fəaliyyətləri II Dünya müharibəsində 

də davam etmiĢdir. Bu dövrdə əski mühacirlərin müxtəlif Avropa ölkələrində 

çoxsaylı təĢkilatları fəaliyyət göstərirdi. Həmin təĢkilatların əksəriyyəti milli 

legionların yaradılması ideyasını dəstəkləyir və formalaĢacaq bu silahlı qüvvə-

lərin məhz ġərq cəbhəsində vuruĢmasını istəyirdilər. Almaniya Xarici iĢlər nazi-

ri Sovetlər Birliyində türklərin çoxluğunun, eyni zamanda 1917-1921-ci illərdə 

müstəqil cümhuriyyət quran milli təmsilçilərin maraqlarının nəzərə alınmasının 

tərəfdarı idi. Xarici siyasət idarəsi bolĢevizmi təkcə hərbi həmlələrlə deyil, milli 

münasibətlər zəminində də sarsıtacağı qənaətində idi və bu mülahizələrə önəm 

verərək əski mühacirlərlə onların qurduqları təĢkilatlarla iĢ birliyinə can atırdı. 

Elə bu məqsədlə XĠN səlahiyyətlisi ġülenburq Fransa, Ġsveç, Türkiyə, Ġtaliya və 
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Balkanlarda məskunlaĢan tanınmıĢ mühacirlərə Berlinə gəlmək üçün dəvətnamə 

göndərdi. 1942-ci ilin may ayında dəvət olunanlar gəlib Berlinin Adlon otelində 

yerləĢdilər. Buna görə də ġülenburqun mühacirlərlə tarixi görüĢləri “Adloniada” 

adlandırıldı. Gələn mühacirlər arasında məĢhur adamlar çox idi. Bunlardan 

Quzey Qafqaz liderləri Əli Xan Qandəmir, Heydər Bammat, Səid ġamil, gürcü 

milli-demokratlarının lideri Spiridon Kedia, “Tetri Georgi” hərəkatının qurucusu 

Leo Kereselidze, Ģahzadə Datxo Vaçnadze, Ģahzadə Ġrakli Baqration, Azərbay-

can Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu M.Ə.Rəsulzadə, Xəlil Xasməmmədov, 

Fuad Əmircan və b. göstərmək olar. “Adloniada” görüĢü XĠN və ġərq Nazirliyi 

arasındakı gizli münaqiĢələri üzə çıxardı [6, səh. 96-129].  

Bu dövrdə Almaniyada yüksək nüfuz sahibi olan Hilal MünĢi (1919-cu 

ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Avropaya təhsil almağa göndərdiyi 

tələbələrdən idi. 1934-1939-cu illərdə “QurtuluĢ” dərgisini yayınlamıĢdı) 

M.Ə.Rəsulzadəni bir müddət Berlində ləngitməyə və onun alman rəsmiləri 

ilə görüĢünü təĢkil etməyə nail olmuĢdu. 7 oktyabr 1942-ci ildə M.Ə.Rəsulzadə 

Krım tatar mühaciri Krımalla birgə alman ordusu rəhbərliyi, XĠN və ġərq 

Nazirliyi ilə yenə uzun-uzadı danıĢıqlara baĢladı. Bu danıĢıqlarda dəyiĢmə-

yən Ģərt Almaniya tərəfindən Azərbaycan müstəqilliyinin tanınması idi. Lakin 

danıĢıqların bir nəticə vermədiyini görən M.Ə.Rəsulzadə 1942-ci ilin sonla-

rına yaxın Berlini tərk edib Buxarestə gedir. Hitler “heine komite” (heç bir 

komitə istəmirəm) deyərək, milli cümhuriyyət liderlərinin yaratdıqları mü-

hacir təĢkilatları ilə iĢbirliyini məqbul saymırdı. 1941-ci ilin 22 dekabrında 

Hitler hərbi əsirlərdən ibarət müsəlman legionlarının yaradılması haqqında 

sərəncam verdi. Mətbuatda dərc edilən məlumatlarda deyilir ki, legionun 

ayrı-ayrı bölmələrinə mayor Əbülrəhman Fətəlibəyli, Beydulla Babayev, 

Hətəm Əlibəyov, Abbas bəy və digərləri baĢçılıq edirdilər. Azərbaycan Xalq 

Cumhuriyyətinin banisi, eyni zamanda Azərbaycanın görkəmli mühacir-

lərindən olan M.Ə.Rəsulzadə 1943-cü ildə Berlində “Azərbaycan” adlı qəzet 

nəĢr etdirirdi və bu qəzetin nəĢrində hərbi əsirlər də iĢtirak edirdilər. Hitler 

“milli legionlarla ordu qərargahı arasında rabitə vəzifəsini icra edən “Rabitə 

heyətləri” (Verbindunqstav) qurulmasını əmr etmiĢdi”. FormalaĢan “Rabitə 

heyətləri” nin əksəriyyəti öz tərkibinə görə yeni idi, yəni əski mühacirlərin 

yaratdıqları təĢkilatlar deyildi. Üç nəfərdən təĢkil olunan Azərbaycan 

“Rabitə Heyətinə” Leninqrad Hərbi Akademiyasının məzunu, mayor 

Ə.Fətəlibəyli-Düdənginski, Fuad Əmircan (Daryal) və 1920-ci ildə Azər-

baycan Parlamenti tərəfindən Paris Sülh Konfransına göndərilən Abbas bəy 

Ataməlibəyov daxil edilmiĢlər. Üçlükdə Ə.Fətəlibəyli-Düdənginski alman 

ordusundakı legionçuları, A.Ataməlibəyov SD birliklərindəki legionçuları, 

F.Əmircan isə ġərq Nazirliyindəki Azərbaycan idarələrində çalıĢanları (radio, 

nəĢriyyat, təbliğat və s.) təmsil edirdi. M.Ə.Rəsulzadə Berlini tərk etməmiĢ-
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dən öncə Ə.Fətəlibəyli-Düdənginski ilə görüĢüb, onun milli legionların for-

malaĢdırılması sahəsindəki fəaliyyətini bəyəndiyini bildirmiĢ, eyni zamanda 

Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsində hər hansı bir güzəĢtin söhbət möv-

zusu ola bilməyəcəyini vurğulamıĢdı. Almanlar məğlubiyyət aktını imzala-

dıqdan sonra milli legionların qalan taburları tərkisilah edilərək ayrı-ayrı 

ölkələrdəki əsir düĢərgələrinə yerləĢdirildi. Legionçular Sovet hökumətinə 

təslim edilmək üçün milliyyətlərinə görə qruplaĢdırılırdı. Müharibənin 

qurtardığı ərəfədə Münhendə gizli yaĢayan M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə 

yeni təĢkilat “Azərbaycan Demokrat Birliyi” yaradıldı. M.Kəngərlinin məlu-

matına görə: “bu birlik 3 mindən artıq azərbaycanlının əsirlikdən xilas olub 

Türkiyədə məskunlaĢmasına kömək etdi. 500 nəfər isə Misir Kralının 

himayəsinə göndərildi” [3, səh. 170].  

II Dünya müharibəsindən sonra Türkiyədə və Avropanın ayrı-ayrı 

ölkələrində yaĢayan azərbaycanlı legionerlərin çoxu mətbu fəallıq göstər-

miĢ, xalqımızın tarixi, ədəbiyyatı, tanınmıĢ Ģəxsiyyətləri ilə bağlı məqalələr, 

əsərlər nəĢr etdirmiĢlər. Bu mənada Azərbaycan legionerlərinin zəngin 

mətbu və ədəbi irsi ciddi olaraq öyrənilməlidir.  

Azərbaycanın Almaniyada fəaliyyət göstərən mühacirləri içərisində 

Əbdürrəhman Fətəlibəyli-Düdənginskinin adını xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Əbdürrəhman Əli oğlu Fətəlibəyli (Abo Düdənginski) 1908-ci ilin iyun 

ayının 12-də Naxçıvanın ġərur rayonunun Düdəngə kəndində anadan olub. 

Ə.Fətəlibəylinin atası Əli bəy Fətəlibəyli Naxçıvanın ġərur rayonunun Dü-

dəngə, Zeyvə kəndlərinin bəyi olaraq hörmətli, tanınmıĢ Ģəxsiyyətlərdən biri 

olmuĢdur. Ə.Fətəlibəyli gənc yaĢlarında əsgər getmiĢ, 35 yaĢında hərbi 

piyada məktəbini bitirmiĢ, Azərbaycan diviziyasında zabit olmuĢdur. 1935-

1936-cı illərdə Moskva Hərbi Akademiyasına oxumağa göndərilmiĢdir. 

1937-ci ildə Bakıda məzuniyyətdə olarkən əmisi Əhməd bəyin məsləhəti ilə 

Leyli xanım Qazıyeva ilə evlənmiĢdir. Məzuniyyəti qurtardıqdan sonra 

həyat yoldaĢını, qayınanasını özü ilə Leninqrada aparmıĢ və onlar 1940-cı 

ilə qədər burada yaĢamıĢlar. Ə.Fətəlibəyli olduqca bacarıqlı zabit idi. O, 

1939-cu ildə Finlandiya müharibəsində iĢtirak etmiĢ, “Qırmızı Uiduz” 

ordeni ilə təltif olunmuĢdu. O, bir müddət Leninqrad dairəsi qərargahında 6-

cı Ģöbənin rəisi iĢləmiĢdir. 1940-cı ildə Sovet ordu hissələri Pribaltika 

respublikalarını iĢğal etdikdən sonra, Ə.Fətəlibəyli Riqada yerləĢən hərbi 

qərargaha göndərilmiĢ, orada almanlar onu əsir tutmuĢdu. Mühacirət illərin-

də sovet rejiminə qarĢı ideoloji mübarizə aparmıĢ, “Hakimiyyətin texno-

logiyası”, “Partokratiya”, Stalin və Beriya haqqında kitablar müəllifi kimi 

tanınmıĢ, əslən çeçen millətindən olan Əbdürrəhman Avtorxanov Ə.Fətəli-

bəylini belə dəyərləndirirdi: “1943-cü ilin ortalarında Berlində Vermaxtın 

Ali BaĢ Komandanlığının qəbulunda mən qafqazlı görünüĢündə olan, sovet 
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hərbi əsiri forması geymiĢ və bütün xarici görünüĢündən düĢərgədən yenicə 

azad edilmiĢ insan təsiri bağıĢlayan bir zabitlə qarĢılaĢdım. Bu adam çox 

qaradinməz görünür və öz daxili qayğıları, fikirləri ilə məĢğul idi ki, görəsən 

onu tale indi nə ilə üzləĢdirəcək. Uzun tərəddüddən sonra ona yaxınlaĢıb 

soruĢdum: sən qafqazlı deyilsən? Gözlənilməyən sualdan həmin adam çaĢdı 

və cavab əvəzinə mənə sual verdi: Bəs siz qafqazlısınızmı? Mən özümü 

təqdim etdim. O da özünü təqdim etdi: azərbaycanlı Abo Düdənginski, sovet 

ordusunun keçmiĢ mayoru. O vaxtdan bizim dostluğumuz baĢladı. Ġnanıram 

ki, ömründə bir dəfə Abo ilə qarĢılaĢan Ģəxs, bu qeyri-adi insanı heç zaman 

unuda bilməz. Onun müsbət Ģəxsi keyfiyyətləri, Ģahzadəliyi çətinliyə düĢənə 

köməyə hazır olması hamını heyran edirdi”.  

Mayor Ə.Fətəlibəylinin Almaniyadakı fəaliyyətinin ən mühümü onun 

Milli Azərbaycan Qurultayını təĢkil edib keçirməsi oldu. 1943-cü ilin 

noyabrın 6-11-də Berlində Azərbaycan “Milli Birlik” Məclisinin təĢəbbüsü 

ilə çağırılan Azərbaycan Qurultayının böyük əhəmiyyəti oldu. Belə ki, digər 

xalqların mühacir və legionerləri arasında ilkin olaraq azərbaycanlılar öz 

qurultaylarını keçirtdilər. 1943-cü ilin noyabrın 6-da Almaniyanın Berlin 

Ģəhərindəki “Kayserof” mehmanxanasında Milli Azərbaycan Qurultayı ke-

çirildi. Azərbaycan Milli Qurultayının keçirilməsində əsas təĢəbbüskar 

Ə.Fətəlibəyli idi. Belə ki, o, Almaniyadakı müxtəlif azərbaycanlı qurumların 

nümayəndələrilə danıĢıqlardan sonra, həmin qrupların birləĢdirilib vahid 

orqan yaradılması ideyasını Vermaxt qərargahında irəli sürür və bu fikir 

qəbul edilir. Qurultayın açılıĢında söz Ə.Fətəlibəyliyə verildi. O, dedi: “Biz 

çar valilərinə, bolĢevik əsirlərinə dözmədiyimiz kimi, hər hansı bir millətin 

hakimiyyətinə də dözməyəcəyik. Azərbaycanı azərbaycanlılar idarə etmiĢ və 

yenə onlar idarə edəcəkdir”. Mayor Ə.Fətəlibəyli siyasi məzmunda maraqlı 

və əhatəli çıxıĢ etdi. O, “Azərbaycan müstəqil olmalıdır” sözləri ilə nitqini 

qurtararkən hər tərəfdən alqıĢlar və “YaĢasın Azad Vətən!” sözləri yüksəldi. 

Azərbaycan Rabitə Heyətinin baĢına da Əbdürrəhman bəy Fətəlibəyli-

Düdənginski gətirilmiĢdi. Ə.Fətəlibəylinin fəallığı ilə “Azərbaycan Milli 

Birlik Məclisi” də formalaĢırdı. Mayor Ə.Fətəlibəylinin və digər legioner-

lərin müharibədən sonrakı həyatı ağır keçdi. Ə.Fətəlibəyli ailəsi ilə birlikdə 

böyük çətinlikdən sonra ingilislərin əsarətindən qurtula bildi. Bir il Ġtaliyada, 

iki ilə qədər Misirdə qaldıqdan sonra Qərbi Almaniyaya getmiĢ, bir ara Tür-

kiyəyə gəlib bir neçə ay qaldıqdan sonra təkrar Münhenə qayıtmıĢ və orada 

yaĢamıĢdır. Qeyd edək ki, Ġtaliyada ingilislərin nəzarətində olarkən mayor 

Fətəlibəyli Ġngiltərənin baĢ naziri Klement Etliyə məktub yazdı. Həmin 

məktubda o, böyük uzaqgörənliklə Sovet dövləti ilə Qərbin münasibətinin 

getdikcə pisləĢəcəyini göstərmiĢdi. Əslində onun bu məktubu “Soyuq müha-

ribə”nin baĢlanmasına bir iĢarə idi. Lakin bu məktub cavabsız qaldı. SSRĠ-
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yə qayıdan əsirləri və legionerləri ağır cəzalar gözləyirdi. Ġ.Stalinin 1941-ci 

ilin 16 avqustunda verdiyi 270 saylı əmrinə əsasən əsir düĢmüĢ bütün sovet 

əsgərləri qiyabi olaraq güllələnməyə məhkum edilmiĢdilər. Təəssüflər ki, 

müttəfiq dövlətlər, o cümlədən, Ġngiltərə-Yalta müqaviləsində nəzərdə tutul-

madığına baxmayaraq, keçmiĢ mühacirləri də sovetlərə təhvil verirdi.  

II Dünya hərbindən sonra mühacir təĢkilatların birləĢib antisovet mü-

barizə aparmasına getdikcə daha çox ehtiyac duyulurdu. Müharibədən sonra 

Azərbaycan legionerləri Türkiyədə M.Ə.Rəsulzadənin, Almaniyada isə 

Ə.Fətəlibəylinin rəhbərliyi altında olan müvafiq qurumlarda fəaliyyətə baĢ-

ladılar. Qərbi Almaniyada vəziyyət baĢqa idi. ABġ dövləti 50-ci illərdə So-

vet dövləti əleyhinə kəskin mübarizəyə baĢlamıĢ və bu iĢdə oradakı mühacir 

və legionerlərin gücündən faydalanaraq onlara maddi dəstək də verirdi. 

Qeyd edək ki, həmin fəaliyyət rəsmiləĢənə qədər Azərbaycan legionerləri 

böyük çətinliklərlə qarĢılaĢmıĢdılar. Belə ki, sonradan yaradılan “Amerikan 

Komitəsi”nin etibarını qazanmaq və müəyyən problemləri həll etmək o 

qədər də asan deyildi. Ə.Fətəlibəylinin bununla əlaqədar Münhendən Parisə 

C.Hacıbəyliyə ünvanladığı məktublarda maraqlı məlumatlar vardır. O, 

yazırdı: «Mənim əzizim Ceyhun bəy, hələ ki, ciddi bir şey yoxdu. 4 ay müd-

dətində danışıqlar apardım, planlar təqdim etdim. Lakin gözləməyi xahiş 

edirlər. İndi başqa xətlə işləyirəm, əgər bu da alınmasa və onlardan prin-

sipial razılıq almasam, onlarla əsas məsələlərdə əməkdaşlıq etməyəcəyəm. 

Burda elə adamlar var ki, kiçik xidmətlərinə görə bir şey ala bilirlər. İlk 

imkan yaranan kimi Türkiyəyə gedəcəyəm, ailəmdən ötrü, demək olar ki, 

bərk sarsılmışam»[8, səh.18].  

Eyni zamanda, Ə.Fətəlibəyli Ceyhun bəyə göndərdiyi məktublarda 

“Azərbaycan” jurnalının nəĢri ilə bağlı çətinliklərin olduğunu qeyd edirdi. 

1951-ci ildə Münhendə “Azərbaycan” jurnalının ilk sayının nəĢri mühacir-

ləri və legionerləri çox sevindirmiĢdi. 1950-ci ilin iyulun 4-də “Azad 

Avropa”, 1953-cü ilin martın 1-də isə “Azadlıq” radiostansiyaları Almaniya 

Federativ Respublikasında fəaliyyətə baĢladılar. “Azadlıq” radiosunun 

“Azərbaycan redaksiyası”na bir müddət (1953-1954-cü illər) Ə.Fətəlibəyli-

Düdənginski, sonradan isə Ġsmayıl Əkbər və Əli Aranlı baĢçılıq etmiĢlər. 

“Azadlıq” radiosu fəaliyyətə baĢladığı ilk gündən Ə.Fətəlibəyli sovet höku-

məti siyasəti əleyhinə olan verliĢlər hazırlayırdı. Qeyd edək ki, mühacir və 

legionerlərin 50-ci illərdəki bu fəallığı Sovet dövlətini ciddi narahat etməyə 

baĢladı. Belə ki, Sovet dövləti həmin dövrdə kommunist ideologiyasına 

qarĢı mübarizə aparanları sıradan çıxarmağa dəfələrlə cəhdlər göstərdi. Bu 

əməliyyatların həyata keçirilməsində böyük təcrübəsi olan, geniĢ Ģəbəkəli 

“KQB” əsas rol oynayırdı. Bu qurum 1917-ci ilin dekabrında yaradılmıĢdı. 

Məhz həmin təĢkilatın fəallığı ilə 1954-cü ilin noyabrın 20-də “Azadlıq” 
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radiosunun “Azərbaycan” redaksiyasının baĢ redaktoru Ə.Fətəlibəyli-Dü-

dənginski Münhenin “Alpenplate-6” meydanındakı bir mənzildə qətlə ye-

tirildi. Mayor Ə.Fətəlibəyli-Düdənginskinin qətli ilə bağlı Almaniyada nəĢr 

edilən “Abendzeytunq” və “Kuik” qəzetlərində geniĢ məlumatlar verildi. 

TörədilmiĢ qətlin səbəbi açıqlandıqda bütün Almaniya, eləcə də qərb 

ictimaiyyəti sifariĢli bir ölümün baĢ verdiyini anladılar. Faciədən xəbər tutan 

Ġstanbuldakı azərbaycanlı mühacirlərin "Azəri QardaĢlar YardımlaĢma 

Dərnəyi"nin binasında toplantı keçirildi. Sonradan isə Nuru Osmaniyə məs-

cidində Ə.Fətəlibəylinin ruhuna bütün azərbaycanlı və türkiyəli dostlarının 

iĢtirakı ilə dualar oxundu. Eyni zamanda Ə.Fətəlibəylinin ölümü ilə bağlı 

yaxın dostu Əziz Alpaut yazırdı: «Daha gün kimi sevgi ilə dolu gözləri, 

gülər üzü gözümün önündə. Münhen təyyarə meydanında qarĢılayırdı 

məni... Əbdürrəhmanın baĢlıca qayəsi, bütün düĢüncəsi canından çox 

sevdiyi yurdu Azərbaycanın qurtuluĢu idi» [1, səh. 6]. 

Siyasi mühacirətin gücünü çox gözəl bilən V.Ġ.Lenin deyirdi: “Nə qədər 

ki, mühacirət var, o qədər də təhlükə var!” Nəticə etibarilə Azərbaycan müha-

cirəti, Sovet rejimini qorxuya salan bir qüvvəyə çevirməyi bacarmıĢdı. Azər-

baycan mühacirləri çox gözəl bilirdilər ki, xaricdə nə iĢ görülsə də, Azərbay-

can problemi Azərbaycanın özündə baĢlamıĢ, özündə də sona çatacaqdır. La-

kin mühacirlərin təmənnasız xidmətindən, gərgin zəhmətindən də çox Ģey asılı 

idi. Millətin bu istiqlalına nə vaxt qovuĢacağından asılı olmayaraq mühacirlər 

vətən qarĢısında övlad, vətəndaĢ borcunu vermək haqqında fikirləĢirdilər. 

Mövcud çətinliklərə, məhrumiyyətlərə, terror və təzyiqlərə baxmayaraq, Azər-

baycan mühacirəti milli istiqlal məsələsinə axıradək sadiq qaldı. Bu yolda 

Ə.Fətəlibəylinin xidmətləri əvəzolunmazdır. Azərbaycanın müstəqilliyi uğrun-

da 70 il mübarizə aparan mühacirlərimizin gördüyü iĢlər hədər getmədi və 

“Azərbaycan üçün, Azərbaycan uğrunda!” devizi altında hansı sahədə çalıĢ-

malarından asılı olmayaraq zəngin miras qoydular.  
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Məqalədə diaspor anlayışı, bu terminin izahı, formalaşması, inkişaf tarixi, 

diaspora ilə bağlı məsələlər şərh edilmişdir. Azərbaycan-Pakistan əlaqələrinin tarixi 

zəmində inkişaf mərhələləri, müstəqillik dövründə bu münasibətlərin inkişaf sahələri 

göstərilmişdir. Pakistandakı diasporumuzun, xüsusilə Heydər Əliyev Fondunun 

humanitar sahədə fəaliyyət istiqamətləri işıqlandırılmışdır.  

Açar sözlər: Azərbaycan , Pakistan, diaspora, Dağlıq Qarabağ 

 

Azerbaijan diaspora and its activity in Pakistan 

The paper deals with the concept of diaspora, the explanation of this term, the 

formation, development history, issues related to the diaspora. There were shown the 

stages of historical development of Azerbaijan-Pakistan relations, development of 

these relations in the years of our independence. There are highlighted the activities 

of our diaspora of Pakistan, particularly Heydar Aliyev Foundation in the 

humanitarian sphere. 

Key words: Azerbaijan, Pakistan, diaspora, Nagorno Garabakh 

 

Dünya azərbaycanlılarının müasir dövrümüzdəki fəaliyyəti, bu sahədə 

görülən iĢlər, xaricdə yaĢayan həmvətənlərimizin yaĢadığı ölkələrdə diaspor 

təĢkilatları iki ölkə arasında həm iqtisadi, həm milli istiqamətdə əlaqələrin 

inkiĢafına gətirib çıxarır. Bu da öz növbəsində müxtəlif ölkələrdə yaĢama-

sından asılı olmayaraq, eyni dilə, eyni dinə, eyni xalqa mənsub olan insanla-

rın vahid ideya ətrafında birləĢməsinə, vahid dövlət siyasətinə xidmət edən 

iĢlərin həyata keçirilməsinə Ģərait yaradır. Diasporun əsas məqsədi mənsub 

olduqları dövlətin maraqlarını yaĢadıqları ölkədə layiqincə bütün sahələrdə 

təbliğ etməkdir. Diaspor bu və ya digər dövlətlərin idarə etdiyi bir alətdir ki, 

güclü təsiredici qüvvəyə çevrilmiĢ bu silahın vasitəsilə dövlət özünə müsbət 

imic qazanmağa səy göstərir. Hər bir xalqın diasporu öz tarixi köklərinə 

söykənir. Belə ki, dünyada öz sayına, maliyyə və fəaliyyət imkanlarına, mü-

təĢəkkilliyinə görə güclü diasporlar vardır. Bu diasporlar çox güclü təĢkilat-

lara və yaĢadıqları dövlətlərin siyasi həyatına nüfuz etməyə qadirdirlər. Sirr 

mailto:mutube@mail.ru


Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik 

 

202 

deyil ki, dövlətlərin böyük əksəriyyəti beynəlxalq aləmdə diasporların gü-

cündən istifadə edərək böyük uğurlar qazana bilirlər. Dünya diasporalarının 

mərkəzi kimi ABġ-ı, B.Britaniyanı, Fransanı, Almaniyanı, Rusiyanı, Çini, 

Yaponiyanı və s. göstərmək olar. 

Tarixi qədim dövrlərə gedib çıxan “diaspor” anlayıĢı termini yunan 

sözü olub, dağılma, səpələnmə və yayılma deməkdir. Daha dəqiq desək, 

onun hərfi mənası belədir. Bu sözün yaranma tarixi yunanların eramızdan 

əvvəl baĢladıqları iĢğal və köçürülmə dövrünə təsadüf edir. Diaspor dedikdə, 

bu və ya digər xalqın, etnik birliyinin müəyyən bir hissəsinin öz vətənlə-

rindən kənarda yaĢaması və onların mənsub olduğu xalqın, vətənin mənafeyi 

uğrunda fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Azərbaycanda “diaspor” anlayıĢı haqqın-

da ilkin təsəvvürlərin yaxın zamanlarda yaranmasına və bu məsələnin son 

dövrlərdə aktuallaĢmasına baxmayaraq, qeyd etməliyik ki, həmvətənlərimi-

zin dünyanın müxtəlif ölkələrində məskunlaĢması prosesi hələ bir neçə il 

əvvəl baĢlamıĢdı. Digər xalqlarla müqayisədə azərbaycanlıların doğma 

torpağa daha çox bağlılığı üzündən Vətəni tərk edib qürbətdə yaĢamaları 

onlar üçün mənəvi baxımdan ağır olmuĢdur. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan 

Ģifahi xalq ədəbiyyatında, folklorunda “Vətən-qürbət” mövzusu mühüm yer 

tutmuĢdur. Ən əsası da odur ki, azərbaycanlıların vətəni tərk etmə səbəbləri 

həmiĢə könüllülük prinsipinə əsaslanmamıĢdır. Bir çox hallarda həmvətən-

lərimiz vətəni tərk etməyə, baĢqa bir ölkədə yaĢamağa, məskunlaĢmağa 

məcbur olmuĢlar. Bununla belə, zorla öz vətənlərindən ayrı salınsalar da, 

onların heç biri öz doğma yurdlarını unutmur, əksinə gizli və ya aĢkar 

Ģəkildə öz fəaliyyətləri ilə vətənə hər cür köməklik göstərməyə çalıĢırdılar. 

Hətta “soyuq müharibə” illərində belə, xaricdə yaĢayan həmyerlilərimiz 

gizli surətdə təĢkilatlana bilmiĢdilər. Buna misal olaraq M.Ə.Rəsulzadənin 

rəhbərliyi ilə Türkiyədə fəaliyyət göstərmiĢ təĢkilatı qeyd edə bilərik. 

Hazırki dönəmdə “Azərbaycan diasporu” dedikdə xarici ölkələrdə məskun-

laĢmıĢ həmvətənlərimiz və onların fəaliyyəti nəzərdə tutulur.  

Azərbaycan beynəlxalq-mədəni, tarixi ənənələrə bağlılığının qorun-

ması diaspora quruculuğunun modern mərhələsinin ən mühüm məsələlə-

rindən biridir və bu sahədə dövlət tərəfindən lazımi tədbirlər görülməkdədir. 

Müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən təĢkilat və birliklərin tək qurumda 

birləĢdirilməsi Dünya azərbaycan türklərinin birliyinin əsas xüsusiyyət-

lərindən, atılan mühüm addımlarından biridir. Bu məqsədin həyata keçiril-

məsi üçün ayrı-ayrı bölgələrdə fəaliyyət göstərən təĢkilat və birliklərin 

birləĢdirilməsinə böyük önəm verilmiĢdir və bu strategiya bundan sonra da 

davam etdiriləcəkdir. Tarixi vətənlə əlaqələrin güclənməsi sadəcə mədəni, 

siyasi, psixoloji zəmində deyil, eyni zamanda iqtisadi baxımdan da özünü 

göstərməkdədir. Müasir dünya siyasətində diasporaların müstəsna rolu var 
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və onlar dövlətlərin xarici siyasətində mühüm yer tutur.  

Azərbaycan diasporunun yaranmasında əsas etibarilə, üç müxtəlif 

dövlətin vətəndaĢı sayılan azərbaycanlılar, yəni Müstəqil Azərbaycan 

Respublikasından, Ġranın tərkibində olan Cənubi Azərbaycan və Türkiyədən 

olan soydaĢlarımız yaxından iĢtirak edirlər. Ölkəmiz müstəqillik qazan-

dıqdan sonra xaricdə yaĢayan həmvətənlərimizin diaspor halında fəaliyyət 

göstərməsi qarĢısında geniĢ perspektivlər açıldı. Qeyd edək ki, hal-hazırda 

dünyada 50 milyondan artıq azərbaycanlı yaĢayır. Onun böyük bir hissəsi 

Ġranda, Türkiyədə, Rusiyada, Ukraynada, Almaniyada, ABġ-da, Fransada, 

Hindistanda, Pakistanda və digər ölkələrdə məskunlaĢıblar. Dünyanın ayrı-

ayrı dövlətlərində, müxtəlif vaxtlarda məskunlaĢan bu həmvətənlərimizin bir 

diaspor halında birləĢməsi, formalaĢması prosesi yalnız dövlətimiz müstəqil-

lik qazandıqdan sonra tədricən güclənməyə və artmağa baĢlamıĢdır. BaĢ 

verən qlobal hadisələr, Qarabağ münaqiĢəsi, əsassız torpaq iddiaları planının 

hərəkətə gətirilməsi, 1990-cı il yanvarın 20-də Bakıda, 1992-ci il fevralın 

26-da Xocalıda törədilmiĢ qırğınlar, torpaqlarımızın 20%-nin erməni silahlı 

qüvvələri tərəfindən iĢğal olunması, bir milyon qardaĢ-bacılarımızın doğma 

yurdlarından didərgin düĢməsi və s. xaricdəki həmvətənlərimizin ictimai 

fəallığının artmasına təkan verdi. Məhz bu miqyasda “sosial gücün” vahid 

hədəf ətrafında birləĢdirilməsi və ölkənin maraqları naminə kompleks 

fəaliyyətin təmin edilməsi zəminində Ümummilli lider Heydər Əliyev 1991-

ci il dekabrın 16-da Dünya azərbaycanlılarını vahid məqsəd ətrafında 

birləĢdirmək məqsədində stimul rolunu oynayacaq hər il dekabrın 31-də 

“Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik və milli birlik gününün keçirilməsi 

haqqında” qərar qəbul etdi. Bu mühüm tarixi qərar ilə xaricdə yaĢayan 

soydaĢlarımızın müstəqil dövlətçiliyimizin inkiĢafında, dövlət quruculuğu 

prosesində iĢtirakı təmin edilmiĢ oldu.  

Hazırda azərbaycanlıların dünyanın 30-dan çox ölkəsində 150-dən 

artıq ictimai, milli, mədəni cəmiyyət və təĢkilatları fəaliyyət göstərir [2]. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kim, hazırda dünyanın bir çox ölkələrində Fransa-

da, Almaniyada, Norveçdə, Böyük Britaniyada, Rusiyada, ABġ-da, Hindis-

tanda, o cümlədən Pakistanda Azərbaycan diaspor təĢkilatları fəaliyyət 

göstərir. Pakistanın bir müstəqil dövlət kimi dünyanın siyasi xəritəsində öz 

yerini tutması 1947-ci ilin 14 avqustunda baĢ vermiĢdir: 1971-ci ildə bölü-

nərək BanqladeĢ və indiki Pakistana ayrılmıĢdır. 1973-cü ildə yeni bir kons-

titusiya qəbul edildi və Pakistan Federal Ġslam Respublikası adını aldı. 

Bildiyimiz kimi, Pakistanla Azərbaycan arasında hələ ilk dövrlərdən 

dostluq, qardaĢlıq əlaqələri olmuĢdur. Pakistan Respublikasının müstəqilli-

yimizi tanıyan ilk dövlətlərdən biri olması, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsində 

tam dəstəyi, orada fəaliyyət göstərən diaspor təĢkilatı və səfirliyimizin 
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nəzdində fəaliyyət göstərən mərkəzlərin fəaliyyəti nəticəsində Xocalı soyqı-

rımını tanıyan dövlətlərdən olması buna əyani sübutdur. Azərbaycan-

Pakistan münasibətlərində dostluğun əsasını qoyan 1988-1990 və 1993-

1996-cı illərdə Pakistanın baĢ naziri olan Benazir Bhutto olmuĢdur. O, daim 

Azərbaycanı sevib, ölkəmizin ədalətli mövqeyini dəstəkləyib. Məhz H. 

Əliyevin 1996-cı ildə Pakistana səfəri zamanı Bhutto ilə keçirilmiĢ görüĢdən 

sonra ölkələrimiz arasında tarixən formalaĢmıĢ münasibətlərin daha da 

inkiĢaf etməsi üçün əlveriĢli zəmin yarandı. Bu gündə bu münasibətlər 

davam etdirilməkdədir. Heydər Əliyev fondunun Pakistanda həyata 

kecirdiyi tədbirlər də xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 2005-ci ilin oktyabrında 

Pakistanın Müzəffərabad Ģəhərində baĢ vermiĢ güclü zəlzələ nəticəsində 

yararsız vəziyyətə düĢmüĢ məktəb binası 2007-ci ildə Fondun prezidenti 

Mehriban xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə yeni məktəb binası tikilmiĢdi. 

Qızlar üçün 650 yerlik bu məktəb Fondun Pakistanda həyata keçirdiyi ən 

böyük uğurlardan biridir [4]. Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə 2012-ci ildə 

Pakistanın bütün əyalətlərində humanitar aksiyalar, o cümlədən təhsil və 

səhiyyə sahəsində mühüm iĢlər görülmüĢdür: Fond Pakistanda silsilə 

humanitar yardımlar proqramı çərçivəsində "Edhi Home" kimsəsizlər evində 

sığınacaq tapan uĢaqlara tibbi baxıĢ və hepatit “B” virusuna qarĢı pey-

vəndləĢdirmə aparmıĢ, PeĢavar Ģəhərində "Akbar Care" Serebral Paraliç 

Ġnstitutunda, həmçinin Xeybər Paxtunxva əyalətinin Laki Marvat Ģəhərinin 

qadınlar və uĢaqlar xəstəxanasında imkansızlar üçün pulsuz müayinə təĢkil 

etmiĢ, Ġslamabad Ģəhərinin "Kulsum Ġnternational" klinikasında açıq ürək 

əməliyyatlarını maliyyələĢdirmiĢ, Həmzə Fonduna (PeĢavar) müasir qankö-

çürmə avadanlığı və laboratoriya ilə təchiz edilmiĢ təcili tibbi yardım 

avtomobili və 2000 ədəd qanköçürmə paketi hədiyyə etmiĢ, Xeybər Göz 

Fondunun yeni binasının inĢası üçün maddi yardım göstərmiĢ, Pakistanın 

bütün əyalətlərində Ramazan ayında iftar süfrələri təĢkil etmiĢ, Qurban 

bayramında Lakki Marvat bölgəsində və Pəncab əyalətində qurbanlıqlar 

kəsilərək əhalinin kasıb təbəqəsinə paylanılmıĢdır. Bütün bunları nəzərə 

alaraq Pakistanın nüfuzlu "Daily times" qəzeti və Qadın Könüllülər TəĢkilatı 

Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 

Əliyevanı "Humanizm simvolu–2012-ci ilin adamı" elan etmiĢdir. "Daily 

times" qəzetinin 22 tarixli nömrəsinin 2 səhifəsi də bu mövzuya həsr 

olunmuĢdur. Buradakı məqalələrdə Mehriban xanımın humanist fəaliyyəti, o 

cümlədən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycanın birinci 

xanımının təĢəbbüsü ilə Pakistanda həyata keçirilən layihələrə dair geniĢ 

məqalələr çap olunmuĢdur. Qeyd edək ki, böyük tirajla nəĢr olunan nüfuzlu 

"Daily times" qəzeti Pakistanla yanaĢı, eyni zamanda, Böyük Britaniyada və 

BirləĢmiĢ Ərəb Əmirliklərində də yayımlanır [5]. 
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2006-cı il statistik məlumatlarına əsasən, Pakistanda 650.000 azərbay-

canlı yaĢayır. Digər ölkələrdə olduğu kimi, Pakistanda yaĢayan həmvətənlə-

rimizin məhz həmin ölkələrdə diaspor təĢkilatları fəaliyyət göstərir. 

“Pakistan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti” adlanan bu təĢkilat 2003-cü ildə 

təsis edilib. Cəmiyyətin sədri-Xalid Mahmuddur [3,s.13-19]. Bundan əlavə, 

2015-ci ilin iyununda Azərbaycan-Pakistan Gənclər Cəmiyyəti təsis olunub. 

Cəmiyyətin prezidenti Asif Nurdur. Pakistan Respublikasının Preston 

Universitetində bu cəmiyyətin nəzdində Gənclər Klubu fəaliyyətə baĢlayıb. 

Bu cəmiyyətin fəaliyyəti təkcə gənclər arasında deyil, xalqlar arasında, 

xüsusilə də, Pakistanda yaĢayan həmvətənlərimizlə əlaqələrin inkiĢafına 

xidmət edir. Bütün bunlarla yanaĢı, Azərbaycan gənclərinin də Pakistan 

haqqında kifayət qədər məlumatları vardır. Heç də təsadüfi deyil ki, hal-ha-

zırda təhsil aldığım Bakı Dövlət Universitetində urdu dili, eyni zamanda 

Pakistan tarixi və ədəbiyyatı tədris olunur. Bu addımlar Azərbaycan-Pakis-

tan münasibətlərinin müxtəlif mədəni sahələrdə əlaqələrinin müsbət 

istiqamətdə inkiĢafına yol açar.  

Əgər dövlətimiz Pakistanla əlaqələrini möhkəmləndirsə, orda diaspor 

təĢkilatını daha da gücləndirsə, dini ideologiya baxımından birlik təĢkil 

etdiyimiz bir Respublikada mühüm tədbirlərin həyata kecirilməsi reallaĢar. 

Hazırki dövrdə digər ölkələrlə müqayisə etdikdə görürük ki, Pakistandakı 

diaspor fəaliyyətimiz nisbətən zəifdir. Fikrimcə, bu əlaqələrin gücləndi-

rilməsi azərbaycanlıların mövqeyini nəinki Pakistanda, bütün Cənubi Asiya 

regionunda möhkəmləndirmiĢ olacaq. Diaspor fəaliyyətlərinin gücləndiril-

məsi, dövlət tərəfindən dəstəklənməsinin nəticəsi olaraq, günümüzün ən 

qlobal problemi olan Ermənistan-Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ problemini 

dünyaya tanıtmaq üçün daha geniĢ imkanlar açar, mənfur düĢmənlərimizin 

xalqımızın baĢına gətirdiyi fəlakətlər dünyaya bəyan edilər 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, “Dünya 

azərbaycanlılarının ancaq bir vətəni, müstəqil dövləti var, bu Azərbaycan 

Respublikasıdır. Biz hamımız da onun ətrafında birləĢməliyik”.  
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Məqalədə diaspor anlayışının açıqlaması, formalaşması, tarixi inkişaf mərhə-

lələri, diaspora ilə bağlı yeni terminlər izah edilmişdir. Azərbaycan-Fransa əlaqə-

lərinin tarixi, müstəqillik dövründə bu münasibətlərin inkişaf sahələri və yolları gös-

tərilmişdir. Eyni zamanda, Fransadakı diasporumuzun tarixi əlaqələri, formalaşması 

mərhələləri, ayrı-ayrı ziyalılarımızın rolu, mədəni sahədə diasporumuzun təşkilat-

lanması, cəmiyyətlər və onların fəaliyyət istiqamətləri şərh edilmişdir. Diasporanın 

xüsusiyyətləri, fəaliyyət göstərdiyi ölkələr haqqında danışılmışdır. Açılan təşkilat-

ların əldə etdiyi uğurlar, məqsədləri, rəhbərləri haqqında məlumat verilmişdir. 

Azərbaycanın milli mədəniyyəti, soykökü barəsində yazılan əsərlər göstərilmişdir. 

Açar sözlər:Azərbaycan, Fransa, diaspora, milli məfkurə, mədəniyyət  

 

Azerbaijani diaspora and its French activities 

The paper deals with a description, formation, historical development stages, 

the new terms of the conception of diaspora. At the same time, there are shown 

Azerbaijan-France historical relations, areas and development ways of these 

relations in our independent years. There are discribed historical ties of our 

diaspora in France, the formation stages, our some intellectuals roles, diaspora’s 

cultural organizations, communities and their activities. The paper deal with 

diaspora’s features and the countries in which it operates. The achievements, goals 

and leaders of organization were considered in the article. There shown works about 

Azerbaijan national culture and origin. 

Key words: Azerbaijan, France, diaspora, national ideology, culture 

 

Dil, adət-ənənə, məiĢət, milli-mədəni irsi-ümumilikdə dövlətçilik meya-

rını özündə əks etdirən məhfumları dünyanın bir çox yerlərində təbliğ edən 

Ģəxslərin fəaliyyət kompozisiyasına–diaspor deyilir. Hərfi mənada isə xristian-

ların müqəddəs kitabı hesab edilən Ġncilin yunan dilindən tərcüməsində dia- 

sözönü, speirein-səpələnmə, yayılma, dağılma mənasını ehtiva edir. Diasporun 

nə vaxt yaranması hələ də qədim zamanlardan dövlətlər arasında ticari 

əlaqələrin yaranması, belə mədəniyyətlərin qarĢılıqlı inteqrasiyasına gətirib 

çıxarmıĢdır. Müəyyən mənada diasporun meydana gəlməsi üçün xalqın tarixi-

milli Vətənin və milli ideologiyanın olması əsas Ģərtlərdəndir.  

Tədqiqatçılara görə dünya diasporu üç əsas mərhələdən keçir: 

1. FormalaĢma və yaranma mərhələsində xalqların mədəni cəhətdən 
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nüfuzunun güclənməsi ilə milli dəyərlərinin ölkə sərhədlərindən kənarda 

fəaliyyətinə start götürmüĢ oldu.  

2. ġəxsi diasporla inkiĢaf dövründə əsası qoyulmuĢ diasporun iyerar-

xiya Ģəklində bir növ yüksələn xətlə hərəkət etməsinə deyilir.  

3. Transformasiya dövründə öz istiqamətlərini müəyyən etmiĢ diaspo-

run ilk dövrlərdəki sadə quruluĢunu dəyiĢib, bir qədər mürəkkəb məsələlər 

ətrafında birgə fəaliyyət marĢrutunu yaratması kimi səciyyələndirmək olar.  

Diaspor həm də insanlar arasında yeni əlaqələrin qurulması ilə nəticə-

lənir. Diaspor anlayıĢına bir çox ölkələr mənfi sferadan yanaĢsa da, bu istila-

hın müsbət cəhətləri də vardır. Məsələn, zəif, artıq məhvolma təhlükəsi 

altında olan mədəniyyətə malik xalqların, yüksək inkiĢaf strukturuna malik 

ölkələrdə fəaliyyəti, iki mədəniyyətin vahid Ģəkildə birləĢərək yeni və 

sxolastik mədəniyyət əmələ gətirməklə nəticələnir. Bu hadisə “Bikultu-

rallıq” adı ilə tanınır. 

Kaliforniya Universitetinin professoru, sosioloq R.Brubeyker diaspor 

sahəsində yeni bir termin, məfhum yaratmıĢ oldu. Həmin termin “kataklizm 

diasporu» adı ilə meydana çıxdı ki, bu anlayıĢın baĢqa bir mənası “ÇevriliĢ 

diasporu” kimi səslənir. Böyük imperiyaların çökməsi ilə baĢ verən bu 

proses siyasi dönəm və beynəlxalq aləmin dəyiĢməsilə ortaya çıxır. Sovet 

ittifaqının dagılmasından sonra siyasi xətt çərçivəsində səmərəli fəaliyyətə 

baĢlayan Azərbaycan diasporu da kataklizm cəmiyyətinə aid edilə bilər. Ha-

zırda isə dünyanın müxtəlif bölgələrində 300-ə qədər diaspor çərçivəsində 

birlik və təĢkilat fəaliyyət göstərməkdədir. 1905-ci ildən baĢlayan siyasi 

mühacirət nəticəsində Azərbaycan diasporu öz sferasını müəyyən dərəcədə 

fərqli səmtə yönəltmiĢ və siyasi xarakterli təĢkilatlar yaranmağa baĢlamıĢdır. 

1923-cü ildə nəĢr edilən “Yeni Qafqaziya” qəzetilə baĢlanan Azərbaycan 

diasporu Ģərəfli bir tarixi yol keçmiĢdir. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti 

dağıldıqdan sonra milli dövlətçiliyimizin təbliğinə baĢlanmıĢdır. Bu qəzetin 

açılması sonrakı illərdə eyni ruhda qəzetlərin yaradılmasına stimul verdi.  

1991-ci ildə müstəqillik bərpa edildikdən sonra diasporumuz yeni bir 

tarixi mərhələyə qədəm qoydu. Diasporanın inkiĢafına dair Ümummilli lider 

Heydər Əliyev demiĢdi: “Ölkələr arasında dostluq münasibətlərinin möh-

kəmlənməsində mədəniyyət və elm sahəsində əlaqələrin rolu böyükdür”. 

2001-ci il mayın 23-də “Dünya azərbaycanlılarının I qurultayı”nın keçiril-

məsi ilə əlaqədar 724 saylı sərəncam verildi. 2001-ci il 9-10 noyabr Bakı 

Ģəhərində qurultay keçirildi. Burada Dünya azərbaycanlılarının sistemli 

Ģəkildə fəaliyyəti, gələcəyə dair uğurlu addımların atılması və bir çox 

təĢkilati məsələlər ortaya qoyuldu.  

Azərbaycan diasporunun xaricdə fəaliyyət istiqamətləri, sosial vəziy-

yəti, problemləri haqqında məlumatları əldə etmək üçün 2002-ci il 5 iyulda 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev (1993-2003) “Xaric-

də yaĢayan azərbaycanlılarla iĢ üzrə Dövlət Komitəsinin” yaradılması tə-

Ģəbbüsünü irəli sürdü. Bu hadisə həm diasporumuzun təĢkilatlanmasına, 

dövlət qayğısının artırılmasına, həm də xaricdəki həmvətənlərimizdə ruh 

yüksəkliyinə səbəb oldu.  

Azərbaycan diasporu demək olar ki, bütün dünya dövlətlərində fəaliyyət 

göstərir, çünki həmin ölkələrdə çıxan qəzet, jurnallar, açılan təĢkilatlar tez bir 

zamanda digər ölkələrə siraət etməsinə də kömək edirdi. 2006-cı il hesabla-

malarına əsasən, dünyanın hər yerində diaspor təĢkilatları qurulmuĢdur. 

Azərbaycan diasporunun təĢəkkül tapdığı ölkələrə Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, 

Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa və baĢqa dövlətlər idi [1, s.32]. 

Bu ölkələr içərisində Azərbaycan diaspor liqasına mənfi münasibəti 

daim diqqətdə saxlayan erməni diasporunun ən çox təĢkilatlandığı ölkə 

məhz Fransadır. Nəzərə almalıyıq ki, yarım milyondan çox erməni yaĢayan 

Fransada tarixən formalaĢmıĢ siyasi və iqtisadi cəhətdən qüvvətli diasporları 

vardır. Onlar öz nümayəndələrinin fəaliyyətini Fransa hökumətinin bütün 

sferalarında təmin edir, öz ideyalarını geniĢ Ģəkildə yaya bilir və hətta 

“erməni soyqırımı”nn tanınmasına, abidələr ucaldılmasına nail ola bilmiĢlər. 

Son məlumatlar göstərmisdir ki, Fransada yaĢayan azərbaycanlı həmvətən-

lərimizin sayı 70.000 nəfərdən ibarət olmuĢdur [6, s.6]. 

Onu qeyd etməliyik ki, Fransa 1991-ci il müstəqillik qazandıqdan dörd 

ay sonra Azərbaycan dövlətçiliyini tanıdı və bu münasibətlə 1992-ci il 16 

mart tarixində Fransanın Azərbaycanda səfirliyi açıldı. Bunun davamı olaraq 

1994-cü il oktyabrın 20-də Fransada Azərbaycan səfirliyi fəaliyyətə baĢladı. 

Ümumi götürdükdə isə Fransa ilə Azərbaycan arasında ilk qarĢılıqlı münasi-

bətlər XIII əsrə gedib çıxır. Azərbaycana ilk səfər etmiĢ səyyah, diplomat və 

missioner, rahib Vilyam de Rubruk (1220-1293) olmuĢdur. 1254-cü ildə 

ġamaxı Ģəhərinə gələrək bir müddət burada qalmıĢ və öz səyahətnaməsində 

Azərbaycan haqqında qeydlər vermiĢdir. Azərbaycan haqqında ilk dolğun və 

geniĢ fikirlər məcmusunu fransız ĢərqĢünası Jan ġardenin (1643-1713) mə-

lumatlarında tapa bilərik. Tarixi siyasi maraqlara söykənən Fransa-Azər-

baycan münasibətləri XX əsrdə xüsusi məcra ilə inkiĢafını davam etdirir. 

Azərbaycan Parlamentinin təhsil almaq məqsədi ilə xaricə ezam etdiyi 100 

nəfər gəncdən 42-si Fransaya göndərilmiĢdir [1, s.17]. Lakin Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin süqutu ilə Azərbaycanın siyasi zəmində yaranan 

problemləri bir çox həmvətənlərimizin geri qayıtmamasına səbəb oldu. Paris 

sülh konfransında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi Əlimərdan 

bəy və oğlu RəĢid bəy TopçubaĢovlarda çıxıĢ etmiĢ və XX əsrin 20-ci 

illərində Fransa cəmiyyətində Azərbaycan milli məfkurəsinə olan maraq 

hisslərinin artmasında və diasporumuzun Fransada formalaĢmasında mühüm 



V buraxılış         2017  

  

209 

rol oynamıĢlar. Sona xanım Vəliyeva yazır: “Azərbaycançılıq ideyasını ilk 

dəfə rəsmi dövlət ideyası kimi çıxaran Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, 

Əlimərdan bəy TopçubaĢov, Nəsib bəy Yusifbəyli olmuĢlar. Siyasi həyatda 

baĢ verən bu yenilik ictimai fikir xadimləri tərəfindən də dəstəklənmiĢdi” [3; 

s. 704]. Azərbaycanın Fransadakı diasporunun bir neçə istiqamətdə fəaliy-

yətləri olmuĢdur ki, onların hər birinin tədqiqi olduqca maraqlı faktları 

ortaya çıxardır. Siyasi, hərbi, iqtisadi, sosial və mədəni sahələrdə fəaliyyət 

göstərən diasporumuzun inkiĢafını 3 mərhələdə izləmək mümkündür: 

I mərhələ: 1918-1930-cu illər, AXC-nin yaranması və süqutundan 

sonrakı fəaliyyət dövrü; 

II mərhələ: 1980-1990-cı illər, milli müstəqilliyimizin yaranmasından 

əvvəl zəmin yaradılması və müstəqillik dövrü; 

III mərhələ: XXI əsr dövrü, müasir dövrdə yaranan təĢkilatlar və 

onların uğurları; 

I mərhələdə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin dövründə diasporumuz 

rəsmi Ģəkildə ilk addımlarını atmıĢ oldu. Azərbaycan nümayəndəliyinin 

1919-cu ildə açılmıĢ Paris sülh konfransı ərəfəsində Fransanın paytaxtında, 

dislokasiya nöqtəsində çap etdirdiyi kitablar böyük əhəmiyyət daĢıyır. 

Əlimərdan bəy TopçubaĢovun Parisdə böyük elm əhəmiyyətə malik arxivi 

qalmıĢdır. Həmin arxivi Azərbaycana gətirmək olduqca vacib məsələdir.  

1936-cı il yanvarın 17-də M.Ə.Rəsulzadə Parisdə “Müasir Azərbaycan 

Ədəbiyyatı” mövzusunda maraqlı məruzə oxumuĢ və dinləyiciləri Azərbay-

can ədəbiyyatı nümunələri ilə tanıĢ etmiĢdir. Bu məruzə sonradan kitab 

Ģəklində iĢıq üzü görmüĢdür.  

1936-ci il 17-26 aprelində Parisdə müsəlman ölkələrinin iĢtrakı ilə 

qurultay keçirilmiĢdir. Qurultayda M.Ə.Rəsulzadə, Mustafa Vəkilli, Mir-

yaqub Mirmehdiyev Azərbaycan suverenliyinin qoruyucusu kimi Azər-

baycanın birliyi ideyasının ətrafında maraqlı fikirlər söyləmiĢdilər. Qərara 

alınmıĢdır ki, təĢkilatın fəaliyyəti təhlükəsizlik naminə gizli saxlanılsın.  

M.Ə.Rəsulzadənin fransız dilində yazdığı kitablar da vardır ki, 1930-

cu ildə “La Azerbaidjan en lutte pour lindep”, 1936-cı ildə “Azerbaidjan” 

adlı əsərlərdə xalqımızın müstəqillik mübarizəsi, Azərbaycanın tarixi irsi, 

milli vətənpərvərlik ideyaları fransızdilli xalqlara çatdırılmıĢdı.  

II mərhələdə Fransada soydaĢlarımızın sayının artması və 

təĢkilatçılığının uğurlu mövqeyi diaspor quruculuğunda mühüm rol oynadı. 

XX əsrin 80-ci illərində təĢkilatımızın əsası qoyulmağa baĢladı. Bu təĢkilat-

lardan biri də 1988-ci ildə açılan “Azərbaycan Mədəniyyət və Sivilizasi-

yasını yayan Mərkəz”dir ki, onun yaradılma səbəbi Qərbi Avropada Azər-

baycan haqqında məlumatın az olması idi. Mərkəzin prezidenti professor 

Ġren Məlikoff, vitse-prezidenti Lui Bazen və Temuçin Hacibəyli seçilmiĢdir. 
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Mərkəz 1989-cu ildə Əhməd Təbrizlinin “Dağlıq Qarabağın tarixi və ona 

aid sənədlər” kitabını Dağyeli nəĢriyyatında fransız dilinə tərcümə edildi.  

1999-cu ildə Fransanın Strasburq Ģəhərində Məmməd Ġsmayılovun 

rəhbərliyi ilə “Fransada Azərbaycan Tələbələr Assosiyasiyası” açıldı. Bu 

mərkəzin yaranmasında əsas məqsəd tarix boyunca vətənimizin baĢına 

gətirilən müsibətləri, xüsusilə də XX əsr boyu baĢ vermiĢ qan yaddaĢı 

faktlarını aĢkara çıxarmaqdan ibarətdir. Bu günümüzdə də həmin təĢkilatın 

radio, televiziya, internet vasitəsilə baĢ vermiĢ hadisələri Fransa millətilə 

yanaĢı, digər fransızdilli ərazilərdə yaymaq imkanı vardır.  

III mərhələdə yaranmıĢ təĢkilatların sayı və inkiĢaf strukturu yeni 

görkəm alır. 2001-ci ildə “Təhsil və Tədqiqatların inkiĢafı üzrə Fransa-

Azərbaycan Tələbə Assosiyasiyası” adlı mərkəz açıldı. Tahir Zeynalov 

tərəfindən Qrenobl Ģəhərində əsası qoyulan bu mərkəzin əsas məqsədi 

tələbələrimizin xaricdə təhsilinin hansı səviyyədə və necə olduğunu 

araĢdırmaq və tarazlamaqdan ibarətdir.  

2003-cü ildə Parisdə Azərbaycanlı tələbələr tərəfindən “Azərbaycan-

Fransız Gənclik Assosiyasiyası” adlı təĢkilatın əsası qoyulmuĢdur. Bu mər-

kəzin rəhbəri Fransadakı ilk Azərbaycanlı tələbə Babək Ġsmayılov, daha 

sonra Mirvari Fətəliyeva, sonuncu isə Vüsalə Məmmədzadə olmuĢdur. 

Məqsədi iki dövlət arasında müttəfiqlik qurmaq, milli mədəniyyətimizin 

bütün sahələrini, xüsusilə musiqimizi, incəsənətimizi, tariximizi təbliğ 

etmək, mədəni birlik ideyasını gerçəkləĢdirməkdən ibarətdir.  

2006-ci ildə Parisdə Qulam Abiyarın rəhbərliyi ilə “Araz” Fransa–

Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Assosiyasiyası açılmıĢdır. Bu mərkəzin 

məqsədi xeyriyyə xarakterli aksiyalar keçirmək, mədəni sivilizasiyamızı 

yaymaq, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı əhalini məlumatlandırmaqdan 

ibarətdir. Müxtəlif mədəni tədbirlərdə çıxıĢ edən mərkəz məqsədlərinə 

uyğun olaraq qısa video-çarxlar, filmlər göstərirlər.  

2005-ci il mayında Strasburqda “Azərbaycan Evi” təĢkilatı yaradılmıĢ-

dır ki, təĢkilata Azərbaycan Kültür Cəmiyyəti, Azərbaycan Tələbələr 

Cəmiyyəti və Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti adlı üç cəmiyyət 

daxil idi. “Azərbaycan Evi” 2007-ci il fevralın 16-dan etibarən Strasburq 

Ģəhərində fəaliyyət göstərir. 2009-cu il dekabrında, Ģənbə günü “21 Azər 

Mərasimi” keçirilmiĢ və 64-cü ildönümü qeyd olunmuĢdur. Azərbaycanın 

cənubunda baĢ vermiĢ azadlıq hərakatının xarakteri, hansı qüvvəyə qarĢı və 

nə üçün baĢ verməsi, iĢtrakçıları, üsyan rəhbərləri haqqında məlumatlar 

verilmiĢ və geniĢ diskussiyalar aparılmıĢdır.  

Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə 

Heydər Əliyev Fondunun dünyadakı fəaliyyətini unutmamalıyıq. Son atılan 

addımlardan biri kimi 2014-cü ildən etibarən hər il Azərbaycanın tanınması 
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istiqamətində “Azərbaycan Ģəhərciyi” layihəsini göstərə bilərik. Fond bu 

layihə çərçivəsində Fransa hökumət nümayəndələrinin də qatıldığı böyük 

rezonans yaradan bu konsepsiya ilbəil geniĢləndirilir.  

Azərbaycanın Fransadakı diasporunun fəaliyyət sahələri ilə əlaqədar bir 

sıra çətinliklərlə üzləĢirlər. Əlbəttə, Azərbaycanın irəliləyiĢinə paxıllıq edən 

qüvvələr içərisində erməni lobbisi öz qərəzliliyi ilə seçilmiĢdir. Buna misal 

olaraq 2013-cü il fevralın 26-da Fransa Milli Assambleyasında Fransadakı 

erməni məsələləri Bürosunun təĢkilatçılığı, Fransadakı erməni Ġcmasının 

nümayəndələri və Fransa Parlamentinin bir neçə deputatının iĢtrakı ilə 

“Sumqayit hadisələrinin 25-ci ildönumu” adlı tədbirdə iĢtrak edən Azərbaycan 

Diaspor nümayəndəsinin bugün həm də “Xocali Soyqrımının 21-ci ildönümü” 

olduğunu bildirməsi və dinləyicilərin nəzərinə çatdırması Fransa Parlament 

üzvü Fransua RoĢeblounun təhriki ilə iĢtrakçıların Azərbaycan Diaspor rəh-

bərinə və azərbaycanlı tələbəyə hücum edib vəhĢicəsinə döyülmələrinə gətirib 

çıxardı. Ən əsası da budur ki, heç bir deputat buna öz narazılığını bildir-

məməsi və qarĢısını almağa çalıĢmamasıdır. 

Onu da qeyd etmək istərdik ki, həmvətənlərimizə qarĢı belə haqsız-

lıqların bir daha edilməməsi, müstəqil Ģəkildə tariximizin gerçəkliyindən 

danıĢaraq hər yerdə tanınması iĢini aktuallaĢdırmalı və bunun üçün əvvəlcə 

ayağımızda buxova çevrilmiĢ düĢmənlərimizdən xilas olmalıyıq. Nəticə 

etibarilə güclü kəĢfiyyat sistemi yaradılmalı və onların siyasi strategiyalarını 

öyrənib, zəif nöqtələrini müəyyənləĢdirmək lazımdır. Əlbəttə, onlara zərbəni 

qol gücü ilə deyil, etibarlı mənbələrə söykənən faktlarımızla və əsl tarixi 

məlumatlarla vermək daha həlledici və məqsədəuyğun olar. Sözümü gör-

kəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin fikri ilə bitirmək istərdim: “Xalq, bir 

çox xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları arasında seçilir. Bu 

xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir. Yüksək mədəniy-

yətə malik olan xalq, irəli gedəcək, həmiĢə yaĢayacaq, inkiĢaf edəcəkdir”. 
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AZƏRBAYCAN DĠASPORU VƏ DAĞLIQ QARABAĞ 

MÜNAQĠġƏSĠNĠN HƏQĠQƏTLƏRĠ 

 

Ġbadullayeva Lalə Ġbadulla qızı 

Tarix fakültəsi, bakalavr, II kurs  

lala.ibadullayeva@gmail.com 

 
Məqalədə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, erməni separatçıla-

rının Azərbaycan əhalisinə qarşı məkrli siyasəti, “Xocalıya ədalət, Qarabağa 

azadlıq” kampaniyası haqqında açıqlamalardan bəhs edilir. 

Açar sözlər: Azərbaycan diasporu, Dağlığ Qarabağ, Xocalı soyqırımı 

 

Azerbaijani diaspora and the realities of Nagorno-Karabakh conflict 

The article is about our compatrions' campaign of conveying the truth of 

Armenia-Azerbaijan, Nagorno Karabakh conflict to the world, Armenian seperatists’ 

insidious politics againist Azerbaijan people, “Justice for Khojali, freedom for 

Karabakh”. 

Key words: Azerbaijani diaspora, Nagorno Karabakh, Khojaly Massacre 

 

Azərbaycanlıların mühacirəti və diasporunun tarixi uzun müddət tarix-

də az öyrənilən sahələrdən olub. Son zamanlar Azərbaycan tarixĢünaslığında 

bu problem də aradan qaldırıldı. Son onillikdə nəĢrlər və müdafiə olunmuĢ 

elmi tədqiqatları göstərmək olar ki, bunlar diasporologiya elminin Azərbay-

canda formalaĢmasını göstərir. Azərbaycan diasporologiyasının qarĢısında 

təbii ki, bir sıra məsələlər dayanır və onlar aĢağıdakılardır:  

- diasporanın azərbaycanlıların yaĢadıqları ölkələrdə əlaqələrinin möhkəm-

ləndirilməsindəki rolu; 

- Azərbaycan diasporunun tarixi Vətəni ilə əlaqələrinin gücləndirilməsi; 

- ölkədən kənarda Azərbaycan lobbisinin siyasi və iqtisadi potensialının 

müəyyən edilməsi və s. problemləri öyrənmək və dünyaya Azərbaycanın 

reallıqlarının və həqiqətlərinin çatdırılması (1,s. 23). 

Azərbaycan diasporunun təĢkilatlanması üçün XX əsrin ortalarından 

müəyyən cəhdlər göstərilsə də, bu istək reallığa müstəqillik dönəmində qovu-

Ģur. Erməni diasporu və onun himayədarları birləĢərək hər zaman antiazərbay-

can fəaliyyətində böyük güc olmuĢlar. Onların belə təĢkilatlanması hələ o 

zamanlardan baĢlayıb bu dövrədək öz saxta tarixlərini dünyaya yaymağa can 

atıb. Lakin unutmaq olmaz ki, hələ müstəqil olmadığımız dönəmdə belə-1943-

cü il 6 noyabr tarixində Berlində “Xaricdə yaĢayan azərbaycanlıların 

birləĢdirilməsi üçün Milli Azərbaycan Komitəsinin qurultayı” keçirildi. 1949-
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cu ildə Türkiyədə “Azərbaycan Kültür Dərnəyi”, 1956-cı ildə isə ABġ-da 

Amerika Azərbaycan Cəmiyyətinin əsası qoyuldu.  

1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpası nəticəsində 

Azərbaycan diasporunun dövlət tərəfindən təĢkilatlanması gündəmə gəldi. 

Sovet dövründə Azərbaycandan kənarda yaĢayan soydaĢlarımızı birləĢdirən 

ilk təĢkilat Moskvada yaranmıĢ “Ocaq” təĢkilatıdır. “Ocaq” 1989-cu il 3 

oktyabr tarixində qeydiyyatdan keçmiĢdir. TəĢkilat vətənimiz üçün ağır bir 

dövrdə, yəni - Ermənistan ərazi iddiaları irəli sürən vaxtlarda yaranıb. Bu 

təĢkilatın yaranmasında əsl məqsəd Azərbaycan xalqının milli irsinə yiyə-

lənməsi, Rusiya vətəndaĢlarını Azərbaycan Respublikasının nailiyyətləri ilə 

tanıĢ etmək idi. Adı çəkilən təĢkilatın rəhbəri ÜAK-ın vitse-prezidenti f.e.d., 

prof. Tofiq Davud oğlu Məlikovdur (1,s.29). 

Qeyd etmək lazımdır ki, məhz bu dövrdə eyni adlı “Ocaq” cəmiyyətləri 

ABġ-da və Pribaltika respublikalarında da yaranmıĢdır. 

Bizim əsas məqsədimiz Azərbaycana qarĢı olan ədalətsizlik, ərazilə-

rimizin 20%-nin iĢğalı, yəni-Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında yerləĢən 

rayonlarda baĢ verən münaqiĢə nəticəsində məcburi köçkün probleminin 

yaranması, həmçinin Xocalı faciəsinin həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqdır. 

Məhz bu məsələdə Azərbaycan diasporu təĢkilatları bizə yardım məqsədi ilə 

əsaslı Ģəkildə birləĢərək gündəmə gəlir və dünyanın müxtəlif ölkələrində 

yaĢayan bütün azərbaycanlıları mütəĢəkkil Ģəkildə birləĢdirir. 

Dünya azərbaycanlılarının I qurultayında Ermənistanın Azərbaycana qarĢı 

təcavüzünün aradan qaldırılması məsələləri üzrə komissiya yaradılmıĢ və 

komissiyanın tərkibinə Avstriya, Almaniya, Rusiya, Gürcüstan və Ukraynadan 

gələn qurultay nümayəndələri daxil edilmiĢdi. Komissiyanın sədri Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi sədrinin müavini Ziyafət Əsgərov qurultayda 

çıxıĢ edərək demiĢdir: “Dünya azərbaycanlılarının daha çox məlumatlandırıl-

ması, həmçinin onların dünya ictimaiyyəti arasında səmərəli təbliğat aparmaları 

və Ermənistanın Azərbaycana qarĢı təcavüzünün aradan qaldırılması iĢinə 

mühüm kömək məqsədilə Azərbaycanın son 200 il ərzində itirdiyi ərazilərə dair 

atlas, arxitektura abidələri, maddi-mənəvi abidələrimizə dair reyestr, erməni ter-

rorunun xronologiyasına dair faktiki materialları əks etdirən məlumat kitabları, 

qaçqın və məcburi köçkünlərə qarĢı törədilən vəhĢilik və zorakılıq aktlarına dair 

foto-albomun hazırlanmasını Azərbaycan diasporunun vəzifə borcu olduğunu 

vurğulamıĢdır” (2,s.88-91).  

Bu gün beynəlxalq aləmdə informasiya müharibəsi, psixoloji əməliy-

yatlar dəbdə olan anlayıĢlardan hesab edilir. Bəzi ekspertlərin fikrincə, 

Azərbaycanın Ermənistanla müharibədən məğlub çıxmasının əsas səbəblə-

rindən biri ölkəmizin beynəlxalq informasiya məkanından düzgün istifadə 

etməməsidir. Buraya həmçinin müharibə dövründə baĢ verən bir sıra faciə-
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lərin, Qarabağ sakinlərinin baĢlarına gətirilən dəhĢətlərin cəmiyyətə çatdırıl-

masında mövcud çatıĢmazlıqlar da öz rolunu oynayıb. Hərbi əməliyyatların 

gediĢində Azərbaycan tərəfindən baĢ verən itkilərin birbaĢa olaraq ekranlara, 

qəzetlərin ön səhifələrinə çıxarılması ölkədə döyüĢ ruhunun azalmasına 

gətirib çıxaran amillərdən hesab edilir. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, mü-

naqiĢə aparan tərəflərin EĠV və KĠV orqanlarının müharibənin iĢıqlan-

dırılmasında tutduğu mövqe, onların hakimiyyətlə əlaqəli iĢləməsi hərbi 

əməliyyatların nəticələrini dəyiĢə bilər (3). Misal olaraq demək istərdik ki, 

1990-cı il 20 Yanvar hadisəsi zamanı biz informasiya blokadasında yaĢadı-

ğımız üçün səsimizi dünyaya çatdıra bilmirdik. Məhz bunun üçün də, indiki 

dönəmdə bizim informasiya müharibəsində iĢtirak etməyimiz zəruridir. 

Azərbaycan tarixinin qanlı səhifəsi kimi yadda qalan Xocalıdakı 

hadisələr Azərbaycanda "Xocalı soyqırımı", "Xocalı faciəsi" kimi adlanır. 

Ermənistanda isə bu əməliyyat "Xocalı döyüĢü", "Xocalı hadisəsi" termin-

ləri ilə ifadə olunur. Dünya mətbuatı bu hadisəni “Xocalı qətliamı” (en. 

"Khojaly Massacre", fr. "Massacre de Khodjaly") terminilə adlandırır. O 

dönəmdə bir sıra xarici informasiya kütlələti də Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

dünyaya məlumat çatdırırdı. Məsələn, “Krua l'Eveneman” jurnalı (Paris), 25 

fevral 1992-ci il: “Ermənilər Xocalıya hücum etmiĢlər. Bütün dünya eybəcər 

hala salınmıĢ meyidlərin Ģahidi oldu. Azərbaycanlılar minlərlə ölənlər 

barədə xəbər verirlər”. “Sandi Tayms” qəzeti (London), 1 mart 1992-ci il: 

“Erməni əsgərləri minlərlə ailəni məhv etmiĢlər”. “FaynenĢl Tayms” qəzeti 

(London), 9 mart 1992-ci il: “Ermənilər Ağdama tərəf gedən dəstəni güllələ-

miĢlər. Azərbaycanlılar 1200-ə qədər cəsəd saymıĢlar. Livanlı kinooperator 

təsdiq etmiĢdir ki, onun ölkəsinin varlı daĢnak icması Qarabağa silah və 

adam göndərir” (4). 

BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiĢ 822, 853, 

874, 884 saylı qətnamələrində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü-

nün tanınması və iĢğal olunmuĢ Azərbaycan ərazilərinin qeyd-Ģərtsiz azad 

edilməsi tələblərinə baxmayaraq, Ermənistan Respublikası bu gün də 

iĢğalçılıq siyasətini davam etdirir. 

Azərbaycan xaricdə yaĢayan azərbaycanlıların təĢkilatlanmasının güclən-

dirilməsi məqsədilə 1997-ci ildə Dünya azərbaycanlıları Konqresi təsis edilərək, 

həmin il iyunun 27-29-da Dünya azərbaycanlıları Konqresinin Los-Ancelesdə 

ilk qurultayı keçirildi. Bu qurultayların hamısında xaricdə yaĢayan azər-

baycanlıların təĢkilatlanması, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-

qiĢəsi ilə bağlı obyektiv məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, iĢğal 

olunmuĢ Azərbaycan ərazilərinin azad olunması üçün diaspor qurumlarının 

səylərinin birləĢdirilməsi müzakirə olunan baĢlıca məsələlərdən idi. Qurultay-

ların qəbul etdiyi qərarlarda da bu məsələlər öz əksini tapıb. 
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Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə 1991-ci il dеkabrın 16-da Naхçıvan 

Muхtar Реspublikası Ali Məclisinin sеssiyası Milli həmrəylik və birlik 

gününü Əlaqələndirmə Ģurasının toplantısında qəbul olunan “Dünya azər-

baycanlılarının həmrəylik xartiyası” ətrafında cəmləĢməsi barədə müzaki-

rələri davam etdirirdi. Əsasən beynəlxalq aləmdə erməni təbliğatına qarĢı 

iĢin təĢkili və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin ma-

hiyyəti ilə bağlı obyektiv məlumatların beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması 

üçün diaspor qurumlarının qarĢısında duran konkret fəaliyyət istiqamətləri 

müəyyənləĢdirildi. Bu fəaliyyət istiqamətlərindən aĢağıdakıları qeyd etmək 

mümkündür: 

- Müxtəlif ölkələrdə təbliğat xarakterli tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

- Ermənistanın Azərbaycana qarĢı hərbi təcavüzü haqqında faktların və 

sənədlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması; 

- Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi haqqında materialların beynəlxalq təĢkilatlara 

və xarici ölkə parlamentlərinə çatdırılması; 

- Xarici kütləvi informasiya vasitələrində Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin 

səbəb və nəticələri haqqında əsil həqiqətləri özündə əks etdirən materialların 

yayılması; 

- Azərbaycana həsr olunmuĢ tədbirlərdə Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə həsr 

olunmuĢ məlumatların yayılması; 

- Avropa və ABġ-da Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı internet 

forumların təĢkili; 

- Əcnəbi müəlliflər tərəfindən Qarabağ münaqiĢəsi haqqında hazırlanmıĢ 

tədqiqatların geniĢ yayılması; 

- Xarici televiziya kanallarında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsi ilə bağlı həqiqətləri əks etdirən filmlərin nümayiĢi və s. (5). 

Artıq hər il Azərbaycan diasporu mövcud olan ölkələrdə erməni lobbi-

sinə qarĢı olaraq Xocalı soyqırımı ilə bağlı müxtəlif yürüĢlər, tədbirlər və s. 

keçirir. 2006-cı ildə Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin (BAK) sədri 

Sahil Qasımov Xalq qəzetinə müsahibəsi zamanı qısa müddətdə fəaliyyəti 

belə iĢıqlandırmıĢdır: “Hələlik böyük uğurlardan danıĢmaq çox tezdir. 

Amma birgə fəaliyyətimiz nəticəsində qazandığımız bir nailiyyət Ana 

yurdumuz Azərbaycanda çox böyük ruh yüksəkliyi ilə qarĢılandı. Belə ki, 

Hollandiyada hər il “ĠDFA” adlı sənədli filmlər festivalı keçirilir. Bu il 

həmin festivala erməni rejissoru Vardan Hovannisyanın Qarabağ həqiqət-

lərini saxtalaĢdıran filmi təqdim edilmiĢdi. Film az qala mükafat almaq 

ərəfəsində idi. BAK-ın rəhbərliyinin festivalın təĢkilatçıları ilə görüĢündən 

və bu iĢə ciddi reaksiyasından sonra tarixi faktları saxtalaĢdıran erməni filmi 

nominasiyadan çıxarıldı. Eyni zamanda, gələnilki festivalda Azərbaycan 

rejissorlarının iki sənədli filmi ilə iĢtirakı razılaĢdırıldı” (6).  
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BaĢqa bir məqamı da qeyd etmək istərdik ki, 2005-ci ildə mətbu 

orqanımız olan “Azerbaijan Benelux News” qəzetinin bir sayı tamamilə 

Xocalı soyqırımına həsr edilərək, flomand və ingilis dillərində buraxılmıĢdı. 

Fevralın 26-da səhər saatlarında soydaĢlarımız bu qəzetləri yaĢadıqları Ģəhər 

və kəndlərdə hollandiyalıların və baĢqa millətlərin nümayəndələrinin poçt 

qutusuna atmıĢdılar. Hər bir ev sahibi səhər poçt qutusunu açarkən bu qəzeti 

görür və oradakı Xocalı faciəsinə həsr edilmiĢ materialları öz dilində oxuyur-

du. Bəzi hollandiyalılar hətta ağlayaraq Xocalı faciəsinin qurbanlarını bizimlə 

birlikdə yad etmiĢdilər. Hətta, Ermənilər Dağlıq Qarabağda saxta referendum 

keçirdiyi zaman BAK bir neçə dildə həqiqətləri özündə əks etdirən 

bəyannamə hazırladı və həmin sənəd beynəlxalq təĢkilatlara göndərildi.  

Bu iĢdə bizə yardımcı olan digər əsas qüvvə də Heydər Əliyev fon-

dudur. Haqqında bəhs etdiyimiz fond 2004-cü il 10 may tarixində yaradıl-

mıĢdır. Yarandığı gündən bəri Azərbaycanın mədəniyyətini, tarixini və ən 

əsası Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqla bağlı müxtəlif təbliğatlar 

ilə məĢğuldur. Hazırladığı nəĢrlər ilə xarici ölkələrdə olan diaspor təĢkilatla-

rında da Azərbaycan Respublikasını tanıdır. Heydər Əliyev fondu qurulduğu 

gündən dövrümüzə qədər ötən müddət ərzində Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi, Xocalı soyqırımı ilə bağlı xarici ölkələrdə 

Azərbaycan birliklərini külli miqdarda sənədlərlə təmin etmiĢdir. Dövrü-

müzdə Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı ən çox səs gətirən olay- “Xocalıya 

ədalət, Qarabağa azadlıq” (“Justice for Khojaly, Freedom for Karabakh”) 

kampaniyasıdır. Bu kampaniya Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti 

Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə 2008-ci ildə təsis edildi. Hər il olduğu kimi 

Xocalı soyqırımının ildönümləri bu kampaniya vasitəsilə dünyaya çatdırılır. 

Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ərəfəsində Heydər Əliyev Mərkəzində 

tədbir çərçivəsində sərgi keçirildi. Sərgidə Azərbaycanın tanınmıĢ rəssam-

larından, heykəltaraĢlarından baĢqa bir sıra digər dövlətlərin nümayəndələri 

də çıxıĢ etmiĢdi. Dövrün dünya Ģöhrətli fransalı heykəltəraĢ-rəssam, bu 

sərgidə azərbaycanlıların soyqırımına həsr olunmuĢ 70 əsərin müəllifi olan 

Renaud Vincent Baltzinger Xocalı soyqırımına həsr etdiyi “Bəyaz əsər” adlı 

kompozisiyası da təqdim olunmuĢdu. O, qeyd edib ki, Xocalı faciəsini 

araĢdırdıqdan sonra öz təəssürat və hisslərini nümayiĢ olunan əsərdə ifadə 

edib: "Mən Xocalıda qətlə yetirilən 613 qurbanı xatırlayıram. Bu gün 

soyqırımı qurbanlarının yad edilməsi ilə bağlı Azərbaycana gəlmiĢəm. Mən 

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə yaratdım. Bu abidəni 

Azərbaycan xalqına həsr etmiĢəm" (7). 

“Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində Ukrayna Azərbaycanlıları 

Diasporu tərəfindən çəkilmiĢ “Cəhənnəmi görmüĢ pilot” sənədli filmi 

nümayiĢ olunub. Filmdə- Xocalı soyqırımının ilk Ģahidlərindən pilot Leonid 
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Kravets gördüyü dəhĢətli hadisələri təsvir edirdi. 

29 Fevral 2016-cı il “Radisson Royal Moskva” mehmanxanasında 

Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib. Azərbay-

canın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu bildirib ki, “Xocalı” sözü həddi-

hüdudu olmayan ədalətsizliyin və vəhĢiliyin timsalıdır. Azərbaycan xalqı 

məhz bu söz vasitəsilə müasir hüquqda bəĢəriyyət əleyhinə cinayət kimi 

müəyyən edilən amansızlıqların ən qorxunc təzahürlərini yaĢayır”(7). 

Son illərdə Azərbaycan və Türkiyə diaspor qurumları arasında olan 

əməkdaĢlıq əlaqəsi bizim xeyrimizə çalıĢır. Bu əlaqələrin nizamlanması 

üçün 2007-ci il martın 9-da Bakıda Azərbaycan və Türk diaspor təĢkilatları 

rəhbərlərinin I forumu təĢkil edildi. 2008-ci il martın 27-də isə Berlində 

Azərbaycan və Türk diaspor təĢkilatlarının Koordinasiya ġurasının ilk iclası 

keçirildi. Bu təĢkilatların öz səylərini birləĢdirməsi erməni yalanlarının ifĢası 

sahəsində keçirilən tədbirlərin vüsətinin geniĢlənməsinə, kəsərliliyinin 

artmasına müsbət təsir göstərdi. Azərbaycan həqiqətlərinin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılması sahəsində Azərbaycan diaspor qurumlarının 

özlərinin də fəallaĢması Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı həqiqətlərin 

daha geniĢ ictimaiyyət tərəfindən qəbuluna yol açdı. 

Nəticə olaraq demək olar ki, Azərbaycanın “Qarabağ konsepsiyası” 

yaradılmalıdır. Həmçinin demək istərdik ki, Erməni faĢizminin Azərbaycana 

qarĢı yaratdığı bu düĢmənçilik və qəddarlıq bir gün mütləq öz cavabını 

tapacaqdır. Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini əldə etdiyi kimi bir gün qalan 

20% torpaqlarına da qovuĢacaq və Ģəhidlərimizin qanını yerdə qoymayacaq-

dır. Bu ümummilli savaĢda Azərbaycan diasporu da öz layiqli yerini tutacaq. 

 
Ədəbiyyat siyahısı: 

1. XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda Miqrasiya Prosesləri. Dünya Azərbaycanlıları: 

tarix və müasirlik (elmi-nəzəri problemlər), IV buraxılıĢ, Bakı, 2015, 210 s.  

2. Dünya Azərbaycanlılarının I qurultayı. Azərbaycan nəĢriyyatı, Bakı,2002,352 s. 

3. Dördüncü sfera müharibəsi. // www.bak-org.eu/index.php?type=content& 

subid=&cid=26 

4. Xocalı soyqırımına dair dünya mətbuatında çıxıĢlar 

//www.bakorg.eu/index.php?type=content&subid=&cid=4 

5. Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinə ümumi baxıĢ. //http://diaspora.az/?p=3027  

6. Azərbaycan diaspor təĢkilatları Avropada qüvvələri birləĢdirir. //  

http://www.bak-org.eu/index.php?type=content&subid=&cid=22  

7. Heydər Əliyev mərkəzində “Xocalıya Ədalət” beynəlxalq kampaniyası 

çərçivəsində anım tədbiri keçirilib. // http://www.justiceforkhojaly.org/az/events  

http://www.bak-org.eu/index.php?type=content&subid=&cid=22


Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik 

 

218 

 

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ QURULTAYLARI 

 

Ġsmayılzadə Əfruz Sahib qızı 

Tarix fakültəsi, bakalavr, II kurs 

ef.ismayilzade@gmail.com 

 
Məqalədə Dünya azərbaycanlılarının birlik və həmrəyliyinin təşkili məqsədilə 

keçirilən qurultaylar, onların mahiyyəti əks olunmuşdur. Ümumilikdə dörd qurultay 

təşkil olunmuşdur. 
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The Congresses of World Azerbaijanis 

The article is devoted to the unity and solidarity of the world Azerbaijanis and 

to the organization of congresses and their essence reflected. Over all were 

organized 4 conferences. 

Key words: The world Azerbaijanis, Diaspora, Solidarity, Representatives, 

Resolutions 

 

GiriĢ. Azərbaycanlılar minilliklər boyu özlərinin doğma torpağı olan 

tarixi Azərbaycan ərazisində yaĢayaraq dünya sivilizasiyasına böyük 

töhvələr vermiĢlər. Müharibələr, inqilablar, hərbi münaqiĢələr, dünyada 

gedən müxtəlif ictimai-siyasi proseslər nəticəsində Azərbaycan parçalanmıĢ, 

azərbaycanlıların bir qismi öz yurd-yuvalarından didərgin salınmıĢ, 

deportasiyalara məruz qalmıĢ, bir-birindən ayrı düĢmüĢlər. ĠĢ tapmaq, təhsil 

almaq məqsədilə doğma yurdu tərk edərək baĢqa ölkələrdə qərar tutub 

yaĢayanlar vardır. Hazırda azərbaycanlılar dünyanın bir çox ölkələrində 

yaĢayırlar. Rusiyada, Ukraynada, MDB-nin digər ölkələrində, Avropada və 

s. iri Azərbaycan icmaları yaranmıĢdır. Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa 

etdikdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 1991-ci il 16 

dekabr tarixli qərarı ilə doğma yurdda yaĢayan azərbaycanlıların baĢqa 

ölkələrdə məskunlaĢmıĢ həmvətənləri ilə əlaqə yaratmaq səylərini nəzərə 

alaraq dekabrın 31-ni Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü elan etdi 

və 2001-ci il mayın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 

Əliyev Dünya azərbaycanlılarının I qurultayının 2001-ci il noyabrın 9-10 da 

keçirilməsi barədə sərəncam verir: 

1) 2001-ci il noyabrın 9-10 da Bakı Ģəhərində Dünya azərbaycan-

lılarının I qurultayı keçirilsin. 

2) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra Aparatında Dünya 

azərbaycanlılarının I qurultayının keçirilməsi məqsədilə iĢçi qrupu yaratsın, 
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iĢ planı hazırlayıb təstiq etsin və onun yerinə yetirilməsinə nəzarət etsin. 

3) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli 

gələn məsələlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət etsin. 

I qurultay. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpa olunma-

sının 10-cu ildönümünə təsadüf edir. Qurultayda qeyd edilir ki, Azərbaycan 

xalqı artıq baĢa çatmıĢ XX əsrin əvvəlində öz zəngin dövlətçilik ənənələrini 

inkiĢaf etdirərək müsəlman Ģərqində ilk demokratik parlamentli respublika 

yaratmıĢ, əsrin sonunda öz müstəqilliyini bərpa etmiĢ, XXI əsrə Avropa 

xalqları ailəsinin bərabərhüquqlu üzvü kimi qədəm qoymuĢdur. Həmçinin, 

qurultay hesab edir ki, Azərbaycan Respublikasının demokratik inkiĢafına 

mane olan ən baĢlıca problem Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsidir. Azərbaycanlıların ayrı-ayrı ölkələrə mühacirət tarixi XX əsrin 

əvvəllərində baĢlasa da Azərbaycan diasporunun formalaĢması iĢi gecikmiĢ 

1993-cü ildən sonrakı dövrə təsadüf etmiĢdir. Qurultay Azərbaycan Respub-

likasının diasporla bağlı xüsusi siyasət yeritməsini onun dünya səviyyəsinə 

qaldırılmasını dəstəkləyir. Qurultayda 36 xarici dövlətdə yaĢayan həmvətənlə-

rimizin cəmləĢdiyi 200-dən çox müxtəlif təĢkilatlardan 403 nümayəndə və 63 

qonaq iĢtirak etmiĢdir. Bura ABġ, Almaniya, Avstraliya, Avstriya, Ġsrail, 

Ġsveçrə, B.Britaniya, Fransa, Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxıstan və baĢqa 

ölkələrdən nümayəndələr gəlmiĢdilər. Xaricdə yaĢayan azərbaycanlıların 

təĢkilatlanması istiqamətində yeni vəzifələri müəyyənləĢdirən bu qurultay 

ümumilikdə Azərbaycanın inkiĢafında ən yeni tarixində əhəmiyyətli hadisəyə 

çevrilmiĢdir (1, səh.2-12).  

Bu qurultay Azərbaycan diasporunu keyfiyyətcə yeni mərhələyə 

keçirdi. Qurultayda Azərbaycan diasporu-Azərbaycan Respublikası Əlaqə-

ləri, dünya azərbaycanlıları və onların həmrəyliyi, həmvətənlərimizin 

qüvvəsini və diqqətinin Azərbaycana yönəlməsi kimi vacib problemlərin 

həm nəzəri, həm də əməli tərəfləri ilə bağlı bir çox məsələlər həll edildi. 

II qurultay Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin 

2006-cı il 8 fevral tarixli qərarı ilə 2006-cı il martın 16-da təĢkil edilmiĢdi. 

Qurultayda 44 ölkədən təqribən 600-dək nümayəndə dəvət alıb. Ali 

Məclisdə daha çox nümayəndə ilə Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Gürcüstan, 

Türkiyə, Almaniya, Qazaxıstan, ABġ, Ġsveç, Fransa, Özbəkistan təmsil 

olunmuĢdur. Həmçinin 40-dan çox ölkədən Azərbaycana rəğbət bəsləyən 

tanınmıĢ siyasətçilər, parlament və hökümət üzvlərindən ibarət 300-dək Ģəxs 

qonaq kimi dəvət edilmiĢdir. Ali tədbirdə əsas müzakirə olunan məsələlər: 

diaspora təĢkilatlarının fəaliyyətinin koordinasiyasının təkmilləĢdirilməsi, 

Azərbaycan həqiqətlərinin xalqımıza qarĢı törədilmiĢ terror və soyqırımı 

aktları ilə bağlı tarixi faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının yeni və 

daha müasir metodlarının hazırlanması, digər xalqların diaspor təĢkilatları 
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ilə əlaqələrinin gücləndirilməsi ilə bağlı məsələlərdir. Qurultayda Azər-

baycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin geniĢ və əhatəli nitqindən 

və Xarici Ölkələrdə YaĢayan Azərbaycanlılarla ĠĢ üzrə Dövlət komitəsinin 

hesabatından sonra məlum olur ki, ötən dövrdə xaricdəki soydaĢlarımızın 

təĢkilatlanması və tarixi vətənləri olan Azərbaycanla əlaqələrini geniĢlən-

dirilməsi sahəsində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. 

Dəvət almıĢ qonaqlardan TBMM-in deputatı Ədalət və ĠnkiĢaf Parti-

yası sədrinin müavini ġaban DiĢli, Qırğızıstanın Dövlət Katibi Dastan 

Sarıqulev, Almaniyanın keçmiĢ Dövlət Katibi Otto Hauzer öz yaddaqalan 

çıxıĢlarını etmiĢlər (3,səh.3-7). 

III qurultay. Dünya azərbaycanlılarının III qurultayı “Azərbaycan 

Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildonümü ilə 

bağlı Tədbirlər planı”na əsasən 2011-ci il iyul ayının 5-6-da Bakı Ģəhərində 

keçirilmiĢdir. Qurultayda 42 ölkədən 579 nümayəndə və 211 qonaq iĢtirak 

etmiĢdir. Ümumilikdə burada 13 ölkənin parlamentinin 29 deputatının 

iĢtirakı planlaĢdırılmıĢdır. Bu qurultayda diasporla bağlı məsələlərə xüsusi 

diqqət yetirilib. Azərbaycan diasporunun əsas hədəflərindən biri kimi 

ölkəmiz haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Dağlıq 

Qarabağ münaqiĢəsi olduğu bildirilmiĢdir. Bu qurultayda həmçinin Dünya 

azərbaycanlıları Əlaqələndirmə ġurasının fəaliyyətini davam etdirmək, 

ġuranın tərkibində rəyasət heyətini ləğv etmək və Ġcra katibliyinin 

yaradılması qərara alınır. Əlaqələndirmə ġurası üzvlərinin sayı 107-dən 115-

ə çatdırılmıĢdı (4, səh.2-3). 

IV qurultay. Dünya azərbaycanlılarının IV qurultayı 2016-cı il 3-4 

iyun tarixlərində Bakı Ģəhərində keçirilmiĢdir. Qurultayda 49 ölkədən 500-

dən çox diaspor nümayəndəsi və qonaq iĢtirak etmiĢdir. Qonaqlar içərisində 

xarici ölkələrin Azərbaycana dost münasibəti ilə tanınan siyasətçiləri, 

ictimai xadimləri, elm adamları və bir neçə ölkənin yüksək vəzifəli Ģəxsləri 

dəvət olunmuĢdur. Xarici qonaqlarla yanaĢı Qurultayın iĢində Azərbaycanın 

müxtəlif dövlət və hakimiyyət strukturları, elm, təhsil və digər qurumların 

siyasi partiyaların təmsilçilərindən ibarət 300 nəfərlik nümayəndə heyəti də 

iĢtirak etmiĢdir. ĠĢtirakçılar qurultayın qətnaməsini, nümayəndələr adından 

Prezident Ġlham Əliyevə müraciəti, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqiĢəsi ilə əlaqədar dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq 

təĢkilatlara müraciəti, qurultayın Ermənistanda yerləĢən “Metsamor” AES-

nin fəaliyyəti ilə bağlı BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə, AĠ-

na və dünya ictimaiyyətinə müraciətini yekdillə qəbul etmiĢlər. Dünya 

Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə ġurasının yeni tərkibi (təsdiq olunmuĢ) 

109 nəfər olmaqla təsdiqlənmiĢdir (5). 

Nəticə. Beləliklə, bu qurultaylar xaricdə yaĢayan azərbaycanlıların 
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müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrinin daha da möhkəmləndi-

rilməsini, Dünya azərbaycanlılarının birliyi və həmrəyliyinin təmin olun-

masını, həmçinin Azərbaycan icmaları, cəmiyyət və birliklərinin fəaliy-

yətinin gücləndirilməsi və əlaqələndirilməsi ilə bağlı məsələlərin müzakirə 

edildiyi və bir sıra məsələlərin də həlli yolunu tapdığı ən yüksək səviyyəli 

tədbir olmuĢdur. Fikrimizcə, bu qurultaylar Azərbaycanın formalaĢmaqda 

olan diasporunun müsbət yöndə inkiĢafına təkan verdi. Burada iĢlədilən 

ifadələr, söylənilən fikirlər xalqın fikirlərinə hoparaq onların güclü 

təĢkilatlanmasına səbəb olmuĢdur. 
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Məqalədə diasporun əsas cəhətlərinə diqqət çəkilərək Azərbaycan diasporunun 

başlıca vəzifələri açıqlanır. Bununla əlaqədar, Rusiyada Azərbaycan diaspor 

qurumları və onların fəaliyyət istiqamətləri, bu istiqamətlərdən biri kimi Qarabağ 

həqiqətlərinin təbliği və qarşıda duran məsələlər araşdırılır. Azərbaycan həqiqətlərinin 

dünyaya çatdırılması üçün Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətində KİV və 

İKT-nin təbliğat sahəsində oynadığı rol dəyərləndirilir. 

Açar sözlər: Azərbaycan diasporu, İKT və KİV, Qarabağ həqiqətlərinin təbliği 

 

Azerbaijani Diaspora in Russia and its action lines  

The main features of diaspora and the special duties are given in the article. For 

this, the diaspora of Azerbaijan which is situated in Russia and the directions of the 

diaspora such as the propaganda of Garabagh realities and the issues are researched. 

The role of the Mass Media and Information and Communication Technologies in the 

activities of the organizations of the Azerbaijani diaspora is considered. 

Key words: Azerbaijani diaspora, Information and Communication 

Technologies and Mass Media, the propaganda of Garabagh realities. 

 

GiriĢ. Ġlk olaraq Diaspor terminini izah edək: “xalqın və ya etnik 

birliyin müəyyən hissələrinin mənsub olduğu ölkənin hüdudlarından 

kənarda yaĢaması diaspor anlayıĢının meydana çıxması deməkdir” (3,s. 66). 

Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox diasporlar geosiyasi amil olmaqla yanaĢı 

dünyada gedən proseslərin fəal iĢtirakçılarıdır. 

Güclü diaspor əslində özündə 2 cəhəti birləĢdirir: 1.Milli kökünə bələd 

olub, milli varlığına və milli sərvətlərinə sahib olmaq; 2.Tarixi vətənlərini 

baĢqalarına tanıtmaqla onu xarici ölkələrdə təbliğ etdirmək. 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra dövlət qarĢısında duran əsas 

vəzifələrdən biri də xarici ölkələrdə yaĢayan azərbaycanlıların təĢkilatlanması, 

onların ölkəmizin ümumi maraqlarının müdafiəsi iĢinə cəlb edilməsi idi. 

Bugünki tarixi prosesdə də Azərbaycan diaspor təĢkilatlarının baĢlıca 

vəzifələri müxtəlif dövlətlərdə ölkəmizi təbliğ etmək, Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin əsl mahiyyətini dünya birliyinə 

çatdırmaq, Xocalı soyqırımını tanıtmaq, zəngin tarixi-mədəni irsimizi təbliğ 

etmək olmaqla yanaĢı ayrı-ayrı ölkələrin cəmiyyətlərinə inteqrasiya etmək, 

seçkili orqanlarda təmsil olunmaqdır. 

mailto:k.va.nargiz@gmail.com
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Rusiyada Azərbaycan diasporu. 1993-cü ildə Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin hakimiyyətə gəliĢi, digər sahələrdə olduğu kimi, diaspor quruculuğu 

iĢinə də təsirsiz ötüĢmədi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 

Əliyev bütün xarici səfərlərində Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə 

görüĢür, onların problem və qayğıları ilə maraqlanır, respublikamızın tarixi 

mənafelərinin reallaĢdırılması prosesində fəal iĢtirak etməyə çağırırdı. Yeni 

bir inkiĢaf yoluna qədəm qoyan Azərbaycan diasporu dünya ölkələrində 

Azərbaycanın tanınmasına böyük yollar açmıĢ oldu (7, s.3). 

Bu gün sayına və fəaliyyətinə görə Azərbaycan diasporunun güclü 

olduğu dövlətlərdən biri Rusiya Federasiyasıdır. Rusiyada fəaliyyət göstərən 

Azərbaycan diaspor təĢkilatları və cəmiyyətlərini ətrafında birləĢdirən iri 

qurumlar fəal iĢlə məĢğul olur. Rusiyada azərbaycanlıları ətrafında birləĢ-

dirməyə çalıĢan 13 mərkəz fəaliyyət göstərir və biz bunlardan bir neçəsinin 

fəaliyyəti haqqında qısaca da olsa məlumat verməyə çalıĢacağıq.  

1989-cu ilin oktyabrın 3-də rəsmi qeydiyyatdan keçib, dekabrdan 

fəaliyyətə baĢlamıĢ “Ocaq” Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti Moskvada 

yaĢayan azərbaycanlıların yaratdıqları ilk təĢkilatlardandır. Cəmiyyət 

informasiya qıtlığına baxmayaraq, 1990-cı ilin yanvarında Bakıda baĢ verən 

faciəli hadisələr haqqında geniĢ təbliğat iĢi apararaq Moskva ictimaiyyəti 

arasında əsl həqiqətin yayılmasında mühüm rol oynamıĢdır. 1990-cı ilin 

aprel ayının 13-də Cəmiyyətin “Ziya” adlı müstəqil qəzetinin ilk nömrəsi 

ziyalıların köməyi ilə Gəncədə nəĢr edilmiĢdir. 

Rusiyada Azərbaycan diaspor təĢkilatlarını ətrafında birləĢdirən böyük 

qurumlardan biri də Rusiya Azərbaycanlılarının Milli Mədəniyyət 

Muxtariyyəti (FNKA-AZERROS) birliyidir. 1999-cu ildən fəaliyyətə 

baĢlayan AZERROS həmin ilin 10 oktyabrında Rusiya Federasiyası Ədliyyə 

Nazirliyində qeydiyyata alınmıĢdır. Qurum Rusiya hökuməti və Dövlət 

Duması yanında ölkə prezidenti V.Putinin fərmanı ilə yaradılan Məsləhət 

ġurasının üzvüdür. Bununla Dövlət Dumasında daimi qaydada səs hüququ 

əldə edən AZERROS ekstremizm, cinayətkarlıq, milli münasibətlər və s. 

məsələlərin müzakirəsi zamanı öz əlavə və düzəliĢlərini təklif etmək, yeni 

layihələr təqdim etmək hüququna malikdir. 

Böyük və geniĢ imkanlara malik qurumlardan biri də Ümumrusiya 

Azərbaycanlıları Konqresidir (ÜAK). 2001-ci il martın 5-də Moskva Ģəhə-

rində təsis olunub, 15 ildən artıq fəaliyyət göstərən təĢkilat həftəlik qəzet və 

vebsayt təsis etməklə yanaĢı, Azərbaycan dilini öyrənmək üçün xüsusi 

məktəb təĢkil edib. Qurumun fəaliyyəti nəticəsində Rusiyada həmvətən-

lərimizin hüquqi mənafeyini müdafiə etmək üçün xüsusi mərkəz yaradılıb. 

ÜAK azərbaycanlıların Rusiya Federasiyasında ali təhsil almalarına da 

böyük köməklik göstərir. 
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Rusiya Federasiyasının Ədliyyə Nazirliyi iri Azərbaycan diaspor 

təĢkilatlarını qeydə almıĢdır. Rusiya azərbaycanlılarının federal səviyyədə 

Ümumrusiya Azərbaycan Konqresini (ÜAK), Rusiya Azərbaycanlılarının 

Federativ Milli-Mədəni Muxtariyyəti (RAFMMM), Rusiya Azərbaycan-

lılarının həmyerli təĢkilatlarını təsis etmiĢlər. Bu təĢkilatlardan hər birinin öz 

regional Ģöbələri var. Məsələn, ÜAK Rusiya Federasiyasının 68 regionunda 

təmsil olunmuĢdur (10). 

Digər bir təĢkilat 2009-cu il aprelin 18-də Moskva Ģəhərində təsis 

edilmiĢ Rusiya-Azərbaycan Gənclər TəĢkilatıdır (AMOR). Azərbaycan 

həqiqətlərinin Rusiya və dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında xüsusi fəaliy-

yət göstərən təĢkilatın məqsədi Azərbaycan mədəni irsinin, milli-mədəni 

dəyərlərinin qorunması, sosial, bədii, təhsil təĢəbbüsləri, gənclərin dəstək-

lənməsi, inkiĢafının təbliği, Rusiya cəmiyyətinin mədəni həyatına inteqrasi-

yası, təhsilin inkiĢaf etdirilməsi, ailə və cəmiyyətin mənəvi, əxlaqi əsaslarını 

qorumaq, möhkəmləndirmək, dostluq, etimad və xalqlar arasında anlaĢ-

manın təĢviqidir (8). 

TəĢkilatlardan biri də 2011-ci il sentyabrın 24-də Sankt-Peterburqda 

təsis edilmiĢ Azərbaycan Ġcması Ġctimai TəĢkilatıdır. Onun məqsədi Rusiya 

Federasiyasının və Azərbaycan Respublikasının xalqları arasında dostluğu 

möhkəmləndirmək üçün hər iki ölkənin özünü azərbaycanlı hesab edən 

vətəndaĢlarını könüllü sürətdə birləĢdirməkdir. TəĢkilatın fəalları dövlət 

əlaqələrinin, siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin hər vasitə ilə inkiĢafına, 

gənc azərbaycanlıların Rusiya cəmiyyətinə inteqrasiyasına kömək göstərir, 

Sankt-Peterburqun həyatının bütün sahələrində, o cümlədən, Dövlət 

Dumasına seçkilərdə iĢtirak edirlər. 

Qarabağ həqiqətlərinin təbliği. YaĢadığımız informasiya dövründə 

təbliğatda köhnə metodlarla istənilən nəticəni əldə etmək olmur. Artıq 

böyük dövlətlər informasiyadan silah kimi istifadə edir. Elə buna görə də 

müasir dövrdə dünya dövlətləri rəqiblərinə, əsasən, informasiya müharibə-

sində qələbə çalmağa çalıĢırlar.  

Ölkədə gedən ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni quruculuq prosesləri, 

dövlət siyasətinin mahiyyətinin xalqa çatdırılması, cəmiyyətin aktual 

problemlərinin müzakirəsi, günün nəbzinə uyğun veriliĢlərin hazırlanması 

KĠV üçün daim prioritet istiqamətlərindəndir. Eyni zamanda son dövrlərdə 

informasiya yükünün həddindən artıq çoxalması yeni-yeni ünsiyyət 

formalarının meydana gəlməsini sürətləndirir. Bu baxımdan diaspor iĢində 

müəyyən olunmuĢ strateji hədəflərə doğru əsasən KĠV və ĠKT vasitələri ilə 

irəliləmək daha tez nəticə verdiyi üçün bu təbliğat vasitələri ilə Azərbaycan 

həqiqətlərini ortaya qoymaq prioritet məsələlərdəndir. Çünki, nəticə etibarilə, 

eyni məzmunlu informasiyanın böyük əraziyə yayılmasını həyata keçirən 
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müasir KĠV-lər kütləvi Ģüur daĢıyıcısı olan sosial qruplara, bütövlükdə 

cəmiyyətə təsir etmək imkanlarını artırırlar. 

Bununla əlaqədar olaraq, Diasporla iĢ üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmi 

məlumatına əsaslanaraq Rusiyada ümumi tirajı bir milyon nüsxədən çox 

olan qəzetin nəĢr edilməsini qeyd edə bilərik (2,s.92). Həmçinin Rusiyada 

fəaliyyət göstərən “Ġnter-Azərbaycan” kanalı informasiya təbliğatçılıq iĢində 

daha çox aktivlik nümayiĢ etdirir ki, bu da informasiyaların qısa müddətdə 

dünyaya çatdırılmasında xüsusi rol oynayır. 

Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı sosial mediada davam edən kampani-

yalardan ən aktivi “Xocalıya ədalət” kampaniyasıdır. “Xocalıya ədalət” 

beynəlxalq maarifləndirmə kampaniyasına Dialoq və ƏməkdaĢlıq Uğrunda 

Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun (ĠKGF) BaĢ koordinatoru Leyla 

Əliyevanın təĢəbbüsü ilə 2008-ci ildə start verilmiĢdir. Kampaniyanın 

məqsədi beynəlxalq ictimaiyyətin Xocalı faciəsi ilə bağlı məlumatlandırıl-

masını, soyqırımına beynəlxalq aləmdə siyasi-hüquqi və mənəvi qiymət 

verilməsini, həmçinin beynəlxalq səviyyədə anılmasını təmin etməkdir. 

Kampaniyanın beynəlxalq əlaqələndirilməsi www.justiceforkhojaly.org 

internet saytı vasitəsilə aparılır. Kampaniyanın məqsədlərini dəstəkləyən 

fərdi Ģəxslər, vətəndaĢ cəmiyyəti təĢkilatları, sosial strukturlar və aktivistlər 

kampaniyaya qoĢula və onun fəaliyyətlərində iĢtirak edə bilərlər. Kampa-

niya bir çox ölkələrdə səmərəli Ģəkildə fəaliyyət göstərir və hazırkı tarixdə 

120 mindən çox Ģəxs və 115 təĢkilat onun fəaliyyətini dəstəkləyir. Sosial 

Ģəbəkələr, sərgilər, toplantılar, müsabiqələr, konfranslar, seminarlar və digər 

oxĢar tədbirlər kampaniyanın məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə olunan 

digər səmərəli vasitələrdir [9]. Aktiv fəaliyyət göstərən saytda həmçinin 

Xocalı soyqırımı haqqında məlumat əldə etmək, soyqırımın təsvirini özündə 

ehtiva edən rəsm əsərlərini, filmləri və fotoları görmək mümkündür. 

2015-ci ilin fevral ayı ərzində Azərbaycan diaspor təĢkilatları 

tərəfindən Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə bağlı keçirilən 70-dən çox 

tədbirdə həmvətənlərimiz yaĢadıqları ölkələrin dövlət və hökumət 

strukturlarını erməni təcavüzkarlarının törətdikləri cinayət barədə 

məlumatlandırmaq məqsədilə görüĢlər keçirmiĢ, ictimai və siyasi xadimlərə 

müraciətlər və məktublar ünvanlamıĢlar. 

Diasporla iĢ üzrə Dövlət Komitəsinin 2015-ci il hesabatına nəzər sal-

dıqda məlum olur ki, hesabat dövründə dünyanın müxtəlif ölkələrində 

Azərbaycan diaspor təĢkilatları tərəfindən 450-ə yaxın tədbir keçirilmiĢ, 

tədbirlərdən 150-si Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırıl-

ması, Ermənistanın, erməni diaspor və lobbi qruplarının anti-təbliğat kampani-

yalarının qarĢısının alınması məqsədinə xidmət etmiĢdir. Azərbaycan diaspor 

təĢkilatları tərəfindən bu istiqamətdə müxtəlif formatlı tədbirlər keçirilmiĢ, 
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xarici ölkələrin Kütləvi Ġnformasiya Vasitələrində (KĠV) ölkəmizlə bağlı 

mütəmadi olaraq məlumatlar yayımlanmıĢdır (1). 

2015-ci il dekabrın 15-də Azərbaycanın Rusiyadakı diasporu Xocalı 

faciəsinin soyqırım kimi tanınması üçün Rusiya Dövlət Dumasının sədri 

Sergey NarıĢkinə müraciət etmiĢdir. Müraciətin müəllifləri Dövlət Duması-

nın sədrini Xocalıda törədilən kütləvi qətillərin soyqırım kimi tanımağa 

çağırmıĢdır (1). 

Nəticə. Bu gün “dünya ağalığının üçüncü nəsil vasitəsi”nə çevrilən 

media dünya siyasətində dövlətin aparıcı mövqe tutmasını təmin edən 

baĢlıca faktordur. Bu mənada KĠV-lərin dövlətin xarici siyasətində, 

beynəlxalq münasibətlər sistemində dövlətin maraqlarının və mövqeyinin 

müdafiə edilməsi iĢində, ölkənin müsbət imicinin formalaĢdırılmasında rolu 

əhəmiyyətli dərəcədə böyükdür. Eyni zamanda, bu gün sosial Ģəbəkələr ən 

güclü və interaktiv təbliğat vasitəsidir. Bu baxımdan müasir dövrdə 

Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması üçün internet resurslarından 

və mediadan daha aktiv Ģəkildə istifadə etmək vacibdir. Azərbaycan diaspor 

təĢkilatları da bu vasitələrlə Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada təbliğini 

daha effektli Ģəkildə həyata keçirə bilər. Təbliğatda dil faktoru mühüm 

əhəmiyyətə malik olduğundan diaspora və ya diaspor nəzdində fəaliyyət 

göstərən qurumlara məxsus saytlar daha geniĢ oxucu kütləsinə xitab etmək 

üçün ən az 3 dildə - azərbaycan, ingilis və rus dillərində fəaliyyət göstərməli, 

Azərbaycan əleyhinə xaricdə yayımlanan təxribatların qarĢısını almaq üçün 

koordinasiyalı iĢ prinsipi qurulmalıdır. 

Müasir dövrdə dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən 

Azərbaycan diasporu təqdirəlayiq iĢlərə imza atsa da, lakin təəssüflə qeyd 

olunmalıdır ki, bu gün Azərbaycan diaspor təĢkilatları arasında daha çox 

fərdiləĢmə meyillərinin müĢahidə olunması Azərbaycan diasporunun ümumi 

fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Əslində isə Azərbaycan diaspor təĢkilatları 

arasında azərbaycançılıq ideologiyası uğrunda birlik nümayiĢ etdirilməlidir. 

Diasporların vahid ideya ətrafında birləĢmələri üçün isə müəyyən tədbirlər 

həyata keçirilməli, xüsusilə də, Qarabağ probleminin həlli bütün dünya 

azərbaycanlılarını birləĢdirən bir ideologiya olmalıdır. 
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Məqalədə Azərbaycan diasporunun fəaliyyətindən və hansı məqsədə xidmət 

etdiyindən bəhs edilir. Azərbaycan diasporu hazırda gündəmdə olan prioritet mövzu-

lardan biridir. Diyar-diyar dünyanın müxtəlif dövlətlərinə səpələnmiş Azərbaycan 

diasporunun təşəkkül tarixi ,inkişaf yolu ,formalaşması , müasir durumu və onların 

öyrənilməsi günümüzün ən vacib problemlərindən biri olaraq qalmaqdadır. 

Azərbaycandan xaricdə formalaşan bu təşkilatlar onun bayrağı altında birləşib və 

uğurlu işlərə imza atmışdılar. Azərbaycanın ilk diasporunun qurulduğu ölkələrdən 

biri ABŞ-dır. 

Açar sözlər: diaspora, Azərbaycan, ABŞ, təşkilatlar 

 

The diospor of Azerbaijan and Its action in USA 

In this article deals with the activity of Azerbaijan Diaspora in USA and about 

the goal which it serves for. Azerbaijan’s Diospor is one of the topics which are 

priority on the agenda. The topics which have been touched are: the formation 

history of Azerbaijan’s diaspora in USA, which spreaded to the districts of the 

world, improvement way its being formed, modern status, and the issues on the way 

of their researching. Unions has established in the cultural and political fields. The 

tasks which they accomplished in this Diaspora must be considered. The 

unions,which were formed in the foreign countries have talked and put signature to 

the documents under the Flag of Azerbaijan 

Key words: diaspora, Azerbaijan, the USA, organizations 

 

"Diaspor" termini ilk dəfə yəhudilərin e.ə.VI əsrin əvvəlində Babilistan 

padĢahı II Navuxodonosor və sonra isə eranın I-III əsrlərində romalılar 

tərəfındən qovulub Fələstindən kənarda yaĢamaları ilə əlaqədar iĢlənir. 

Diaspora xalqın zorla köçürülməsi, genosid təhlükəsi, iqtisadi və coğrafi 

amillərin təsiri nəticəsində yaranır [1, s.437]. 

Kaliforniya Universitetinin professor-sosioloqu R.Brubeyker diaspor 

sahəsinə yeni termin gətirdi. Bu, "Kataklizm diasporu", baĢqa sözlə 

"ÇevriliĢ diasporu"dur. Həmin diaspor böyük imperiyaların çökməsi 

nəticəsində yaranır. R. Brubeyker kataklizm diasporunu adi diasporlardan 

fərqləndirir. Onun sözlərinə görə, kataklizm diasporu siyasi dönəmin və 

beynəlxalq aləmdə yaĢanan siyasi proseslərin qəflətən dəyiĢməsi ilə ortaya 

çıxan əlveriĢli Ģəraitin məhsulu kimi tez bir zamanda yaranır. Kataklizm 
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diasporunun ən bariz nümunəsi Azərbaycan diasporudur [6].  

Azərbaycanın ilk diasporunun qurulduğu ölkələrdən biri ABġ-dır. II 

Dünya müharibəsindən sonra BirləĢmiĢ ġtatlarda Azərbaycan diasporunun 

təĢkilatlanma iĢi güclənməklə, siyasi fəallıq dövrü baĢlandı. Türkiyədən, Cə-

nubdan və ġimaldan köçən azərbaycanlılar pərakəndə halda olsalar da, siya-

si fəaliyyətə maraq göstərirdilər. Ġlk dəfə olaraq, 1947-ci ildə Türkiyədən 

ABġ-a köçən soydaĢlarımızın "Azərbaycan" cəmiyyətini yaratması mühum 

tarixi hadisə idi. Saleh bəy ġeyxzamanovun rəhbərliyi ilə fəaliyyətə 

baĢlayan "Azərbaycan" cəmiyyəti Nyu-York Ģəhərində yerləĢirdi. "Zəbt 

olunmuĢ millətlər" adlı keçmiĢ milli respublikaların təĢkilatlarının birləĢdiyi 

birliyin üzvu olan "Azərbaycan" cəmiyyəti Amerika hökumətinin yardımı 

ilə fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycanlıların hüquqlarını qoruyan ilk təĢkilat 

1951-ci il, fevralın 8-də yaradılan Amerika Komitəsi oldu. Sonradan isə 

onun adı dəyiĢdirilərək Amerikada Rusiya Xalqlarının QurtuluĢ Komitəsi 

kimi tanınmağa baĢladı. II dünya müharibəsindən sonra mühacir təĢkilatların 

birləĢib antisovet mübarizəsi aparmasına getdikcə daha çox ehtiyac 

duyulurdu. Digər tərəfdən müxtəlif ölkələri təmsil edən ayrı-ayrı mühacir 

təĢkilatlarının mövcudluğu bəzi hallarda daxili çəkiĢmələrin meydana 

çıxmasına gətirib çıxarırdı [7]. 1952-ci ildə ġtarnberqdə və Münhendə 

Azərbaycan konfransı keçirildi. Bu konfransda "Amerika Komitəsi"nə 

müraciətlər qəbul edildi. ABġ hökumətinin yardımı ilə "Azadlıq" radiosu 

fəaliyyətə baĢladı. "Azadlıq" radiosunun "Azərbaycan redaksiyası"na (1953-

1954-cü illər) mayor Ə.Fətəlibəyli-Düdənginski baĢçılıq edirdi. Bu redaksi-

yada həmçinin Məcid Müsazadə (Qaraslanlı), Fərman Məmmədov, Kərim 

Aslanoğlu, Ġsmayıl Əkbər, Əli Aranlı və digər legionerlər çalıĢırdılar [2, 

s.10]. 1953-cü ilin martında BirləĢmiĢ ġtatlar dövlətinin maliyyələĢdirdiyi 

“BolĢevizmlə Mücadilə Koordinasiya Mərkəzi” tərəfindən istiqamətlən-

dirilən “QurtuluĢ”, sonradan isə “Azadlıq” radiosu ilk veriliĢlərinə baĢladı. 

Azərbaycanlıların həmrəyliyinin güclənməsində “Azərbaycan Ģöbəsi”nin 

fəaliyyətə baĢlaması mühüm rol oynadı. SoydaĢlarımız öz haqq səslərini 

dünya birliyinə çatdırmaqla yanaĢı, sovetlərdə iĢğal altında olan 

Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası istiqamətində iĢlərini fəallaĢdırdılar. 

Ġlk dəfə olaraq, 1954-cü ildə Azərbaycan mühacirətinin tanınmıĢ nümayən-

dəsi Zahid xan Xoyski 1984-cu ildə Amerikanın ali qanunverici orqanında 

cıxıĢ etdi. Zahid xan Xoyski Konqresə Sovetlər Birliyinə daxil olan respub-

likalar haqqında məsələnin müzakirəsi ilə əlaqədar Azərbaycan təmsilçisi 

kimi dəvət olunmuĢdu. Zahid xan Azərbaycan müstəqilliyinin bərpası 

barədə cıxıĢ etmiĢ və vətənimiz barədə ətraflı məlumat vermiĢdi [7]. 

1956-cı ildə ABġ-ın Nyu-York Ģəhərində Azərbaycan Cümhuriyyə-

tinin üçrəngli bayrağı ucaldılmıĢdı [2,s.10]. 
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Azərbaycan Respublikası 1991-ci ilin 18 oktyabrında dövlət müstəqil-

liyini bərpa etdikdən sonra azərbaycanlıların Qərb ölkələrinə, xüsusən ABġ-

a miqrasiyası baĢlandı. Bu prosesin iĢtirakçıları ziyalılar, elm və mədəniyyət 

xadimləri, eyni zamanda, iĢ tapmaq ümidilə ABġ-a üz tutanlar idi. 

Azərbaycanlıların miqrasiyası BirləĢmiĢ ġtatlardakı diasporun fəaliyyətinə 

də öz təsirini göstərdi. Diasporumuz ilk növbədə Bakıda 1990-cı ildə ruslar 

tərəfindən həyata keçirilən Qanlı Yanvar hadisəsinə etiraz səslərini ucaltdı. 

Dağlıq Qarabağ ətrafında Ermənistanın təcavüzkarlıq siyasəti, BMT-nin 

1992-ci ildə qəbul etdiyi qətnamələrə əməl edilməməsi və 1992-ci il 26 

fevral əsrin faciəsi Xocalı soyqırımının baĢ verməsi Amerikada Azərbaycan 

diasporu tərəfindən ciddi etirazla qarĢılandı. 2001-ci il 11 sentyabr hadisə-

ləri zamanı azərbaycanlıların amerikalılar ilə birgə olması diasporumuzun 

mövqeyini gücləndirdi. Bu proses indinin özundə də davam edir və konqres-

menlər arasında Azərbaycanpərəst Ģəxslərin sayı artmağa baĢlayır. Artıq 

Amerika siyasi və rəsmi dairələrində Azərbaycan diasporunun dəstəklən-

məsi muĢahidə olunur. 

BirləĢmiĢ ġtatlarda uğurla fəaliyyət göstərən təĢkilatın sayı çoxdur. 

Diaspor təĢkilatlarından biri də, rəsmi olaraq 1988-ci ilin yanvarından 

fəaliyyətə baĢlayan Los-Anceles Ģəhərində yaradılan "Azərbaycan Evi" 

təĢkilatıdır. "Azərbaycan Evi"nin təxminən 5 minə yaxın üzvü var. Onun 

üzvləri əsasən həkim, mühəndis, tacir, müəllim, vəkil və baĢqa peĢə 

sahibləridir. 

Onların bir çoxu Cənubi Azərbaycandandır. TəĢkilatda Ġrandan, 

Türkiyədən, Almaniyadan, Çindən, Ġtaliyadan, Küveytdən, Yunanıstandan 

da üzvlər var. Ġctimai təĢkilat kimi fəaliyyət göstərən "Azərbaycan Evi" 

dilimizin, mədəniyyətimizin, tariximizin öyrənilməsinə böyük səy göstərir, 

vaxtaĢırı Los-Ancelesdə "Azərbaycan mədəniyyəti" gecələri təĢkil edir. 

"Azərbaycan Evi"nin təĢəbbüsü ilə 1993-cü ilin yazından Los-Ancelesin 

Yueyels universitetində "Azərbaycan dili" fakültəsi açılır. "Azərbaycan 

Evi"nin prezidenti doktor Mahmud Zaregeyvanidir. Azərbaycan Mədəniyyət 

Mərkəzi 2010-cu ildən ABġ-ın Nyu-York Ģəhərində fəaliyyət göstərir. 

Mərkəz Azərbaycanın iqtisadi, milli və mədəni irsinin təbliği istiqamətində 

bir çox iĢlər görür. Mərkəz tərəfindən 2010-cu ilin may ayında yaradılan 

www.azeiamerika.com Ģəbəkəsi aktiv fəaliyyət göstərir. 

Bu layihənin məqsədi Kanada və ABġ-da yaĢayan azərbaycanlıların 

diaspor həyatının müxtəlif istiqamətləri, onların yaratdıqları saytlar haqqın-

da məlumat vermək, onların ABġ və Kanadaya inteqrasiyasına köməklik 

göstərmək, Azərbaycanın mədəniyyəti, incəsənəti, ədəbiyyatı, tarixi, dili, 

yaĢayıĢ tərzi, müasir siyasəti haqqında məlumatları Amerika və Kanada 

ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Hyuston Azərbaycanlıları Cəmiyyəti 2004-cü 
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ildə ABġ-ın Hyuston Ģəhərində yaranıb və qeyri-kommersiya təĢkilatı kimi 

fəaliyyət göstərir. Cəmiyyətin məqsədi ABġ Azərbaycan arasında olan 

mədəniyyət və təhsil sahələrini geniĢləndirmək, bu istiqamətdə Azərbaycanı 

təmsil etməkdir. Cəmiyyətin ən uğurlu nailiyyətləri sırasında Milli rəqs 

qrupunun yaradılmasıdır. Milli rəqs qrupu hər il ənənəvi olaraq Hyuston 

Beynəlxalq Festivalında (Ġ-Fest) və Türk festivallarında Azərbaycanı təmsil 

edir. ABġ-ın Texas Ģtatında fəaliyyət göstərən Hyuston Azərbaycanlıları 

Cəmiyyətinin üzvləri həmin Ģtatda keçirilən ənənəvi Beynəlxalq Fort Bend 

Festivalında iĢtirak ediblər. 5.000 tamaĢaçının qatıldığı mərasimdə Azərbay-

canın təqdimat mərasimi RəĢid Behbudovun "Azərbaycan" mahnısının səda-

ları altında baĢlanıb. Festivalda Azərbaycan sərgisinin təĢkil olunmasında 

Azərbaycan-ABġ Ticarət Palatası, Azərbaycanın Los Ancelesdəki baĢ 

konsulluğu, Azərbaycan Tələbələr Birliyi yaxından iĢtirak ediblər. 1976-cı 

ildə Bakı ilə Hyuston arasında imzalanan memorandum əsasında bu Ģəhərlər 

qardaĢlaĢıb.  

Assosiasiyanın əsas məqsədi Azərbaycanı Hyustonda iqtisadi, mədəni 

və təhsil cəhətdən təmsil etməkdir. Əsas hədəf Amerika cəmiyyətini maarif-

ləndirməkdən ibarətdir. Assosiasiya təkcə azərbaycanlılardan ibarət deyil, 

burada Amerikadan, Hindistandan da xeyli insanlar təmsil olunur. Assosia-

siyanın maliyyə iĢləri üzrə direktoru Maud S. Bech əslən amerikalıdır. 

Assosiasiya, həmçinin San Fransiskoda, VaĢinqtonda, Mayamidə, Kanada 

Azərbaycan diaspor təĢkilatları ilə sıx əlaqələr qurur. Hyuston-Bakı QardaĢ 

ġəhərlər Assosiasiyasının prezidenti Ġradə Axundovadır. Ötən il ABġ-ın 

Hyuston Ģəhərinin meri Ramazan ayı münasibətilə iftar süfrəsi açıb. 

Hyuston-Bakı QardaĢlaĢmıĢ ġəhərlər Assosiasiyasının təĢkilatçılığı ilə 

"Houston Grand Opera"nın səhnəsində tanınmıĢ bəstəkar, xalq artisti, Azər-

baycan bəstəkarlar ittifaqının sədri Firəngiz Əlizadənin "Adın Dənizdir" 

("Your Name Means the Sea") operasının premyerası olub. Altı musiqiçinin 

səsləndirdiyi və dörd ifaçının oxuduğu 30 dəqiqəlik bu operada amerikalı 

gənc qız, rəssam Denise (Azərbaycan dilində "Dəniz" mənası verir) ilə 

azərbaycanlı gənc müğənni Seymur arasında olan məhəbbətdən, onların sev-

gisinin və sənətinin etnik və dini fərqlərin yaratdığı problemlərin öhdəsindən 

gələ bilmək iqtidarında olmasından bəhs olunur. 

Bununla yanaĢı, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft ġirkəti və 

Hyuston-Bakı QardaĢlaĢmıĢ ġəhərlər Assosiasiyasının birgə təĢkilatçılığı ilə 

Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi təĢkil edilib. Tədbirdə yerli və federal 

dairələrdən yüksək səviyyəli rəsmilər, diplomatik korpusun təmsilçiləri, 

Azərbaycandan gələn rəsmi nümayəndə heyəti və Hyuston Ģəhərində yaĢa-

yan soydaĢlarımız iĢtirak ediblər. ABġ-ın Texas Ģtatından olan konqresmen 

ġeyla Jekson Li Azərbaycan və ABġ arasında müxtəlif sahələrdə aparılan 
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sıx əməkdaĢlıqdan bəhs edərək vurğulayıb ki, Hyuston Ģəhərinin mərkəzində 

yeni açılan Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ölkələrimiz arasında körpü 

rolunu oynayacaq. Bakı-Hyuston QardaĢlaĢmıĢ ġəhərlər Assosiasiyasının 

prezidenti Ellen Qoldberg qeyd edib ki, Hyuston Ģəhəri dünyanın 17 Ģəhəri 

ilə qardaĢlaĢıb. Bakı-Hyuston QardaĢlaĢmıĢ ġəhərlər Assosiasiyası digərlə-

rindən daha fəaldır. Onlar həmiĢə Azərbaycanın əlamətdar və tarixi günlə-

rini qeyd etməklə yanaĢı, həmçinin Ģəhərimizdə keçirilən müxtəlif festival-

ların iĢində də çox fəal iĢtirak edirlər [3,s.10]. 

Diaspora.az saytının vasitəçiliyi ilə Nyu-Yorkda diaspora fəaliyyəti ilə 

məĢğul olan həmyerlimiz Minəvvər Vahabovadan buradaki iĢlərinin hansı 

yöndə olduğunu əks etdirən müsahibə götürülmüĢdür. O, 2007-ci ildə ABġ-

ın Nyu-York Ģtatının Bruklin Ģəhərinə daimi yaĢamaq üçün gəlmiĢ və bu 

vaxtdan diaspora fəaliyyətinə baĢlamıĢdır. Burada fəaliyyət göstərən diaspo-

ra təĢkilatına qoĢulmuĢdur. Daha sonra 2013-cü ildə tələbatdan irəli gələrək 

Nyu-York Amerika-Azərbaycan Qadın Cəmiyyətini yaradır. Bu cəmiyyətin 

davamı və dəstəyi olaraq 2014-cü ildə Nyu York Azərbaycan Evi yaradılır. 

Bu iki təĢkilatın yaradıcısı və rəhbəri olaraq Nyu-Yorkda və ətraf Ģtatlarda 

yaĢayan azərbaycanlıların və Azərbaycandan olan digər xalqların nümayən-

dələrini bir araya gətirmək, onlara yardım etmək və hətta onların potensial 

imkanlarından diaspora fəaliyyətində istifadə etmək missiyasını üzərinə 

götürür. O, diasporanın inkiĢafında yanlız ABġ-da deyil bütün dünyada olan 

Azərbaycan diasporunu əsas koordinasiya problem hesab edir. “Bizim hər 

yerdə pərakəndə fəaliyyət göstərdiyimizə görə Azərbaycan diasporu bir 

“çətir” altında birləĢməlidir. Bütün dünyada olan diaspora liderləri sıx Ģəkil-

də bir-biri ilə əlaqə saxlamalı və informasiya mübadiləsi aparmalıdır” (5).  

2013-cü ildə Türkdilli ölkələrin diaspora nümayəndələrinin forumunda 

və 2016-cı ilin iyununda Dünya azərbaycanlılarının IV qurultayında iĢtirak 

etmiĢdir. Bu görüĢlərdə digər diaspora liderləri ilə fikir mübadiləsi etmiĢ, 

təcrübələrini bölüĢmüĢdür. Hazırda Nyu-York Azərbaycan Evi burada bir 

mədəniyyət mərkəzi rolunu oynayır. Eyni zamanda restoran kimi fəaliyyət 

göstərərək Azərbaycan mətbəxini Amerika ictimaiyyətinə çatdırır. Canlı milli 

musiqimiz gələn qonaqları valeh edir. Ġnteryerımızdə hər bir detal Azərbayca-

nımızı təmsil edir. Tez-tez müxtəlif səpkili tədbirlər həyata keçirilir. 

Diaspor.az saytının daha bir maraqlı müsahibəsi Azərbaycan Nyu-York 

Assosiasiyasının vitse-prezidenti Zöhrə ġərifi ilə olmuĢdur. O, 2000-ci ilin 

oktyabr ayında Əli Nəsibovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Nyu-York Assosiasi-

yası (ANA) Ġdarə Heyətinin üzvü seçilir. Tədricən ANA-nın sıraları geniĢlə-

nir, Bruklin və Nyu-Yorkdan 1.500-dən çox üzv toplamaqla ən böyük Azər-

baycan diaspor təĢkilatından birinə çevrilir. ANA burada yaĢayan azərbay-

canlılara təhsil imkanları yarada bilən ilk təĢkilat idi. O, bu təĢkilatın üzvü 
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kimi bir çox uğurlu addımlar atmıĢdır. 20 Yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı 

qurbanlarının yad edilməsi, Azərbaycan xalqına qarĢı erməni vəhĢiliyinə etiraz 

olaraq aksiyaların keçirilməsi, Amerikada Azərbaycan bayrağının ucaldılması, 

Azərbaycanın Müstəqillik günü, Həmrəylik gününün qeyd olunması kimi 

tədbirlərin baĢ tutmasında yaxından iĢtirak etmiĢdir. 

Bütün bunlarla yanaĢı, Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği istiqamətin-

də də faydalı iĢlər görmüĢdür. Ġnsanlar və gəlinciklər üçün Azərbaycan milli 

geyimlərindən ibarət böyük bir kolleksiyanın yaradılması ilə məĢğul olub. 

Azərbaycanın ənənəvi geyim mədəniyyətinin zənginliyi və gözəlliyindən 

ilhamlanaraq eksklüziv milli geyim kolleksiyasını yaratmaq qərarına gəlir. 

Əcdadlarımızın əsrlər boyu üzərində daĢıdığı və zamanla unudulan bu gözəl 

kostyumlar azərbaycanlıların geyim mədəniyyətinin, ümumilikdə Azərbay-

can mədəniyyətinin çox əhəmiyyətli bir hissəsidir. O, bu kolleksiyanı 

Azərbaycanın BMT-dəki Daimi nümayəndəliyinin dəstəyi ilə 2012-ci ildə 

beynəlxalq geyim müsabiqəsində nümayiĢ etdirib. Çin səfirliyində keçirilən 

layihə BMT-nin BaĢ katibi Pan Gi Munun xanımı Kimon tərəfindən 

maliyyələĢdirilmiĢdi və xanım özü də orada iĢtirak etmiĢdir. Azərbaycan 

milli geyimlərinin belə mötəbər sərgidə nümayiĢi bizim üçün böyük uğur idi 

və xanım Kimon onu bu iĢinə görə təltif edir. Həmin vaxt o, Azərbaycanın 

BMT-dəki nümayəndəliyinin təmsilçilərinə demiĢdi ki, mən 25 il öz 

vətənindən ayrı yaĢayan, lakin doğma torpağının irsini qoruyan gənc xanım 

görməmiĢdim. 2008-ci ildə ANA Türk Amerikan Dərnəkləri Federasiyasına 

qoĢuldu. O, burada Xarici məsələlərə dair vitse-prezident vəzifəsinə seçilir. 

TəĢkilatın vitse-prezidenti kimi Türkiyədə terror hadisələrinə qarĢı etiraz 

aksiyalarının, hər il baĢ tutan Türk Paradının, eləcə də bir sıra müzakirələrin 

təĢkilində Federasiyanın prezident seçkilərində yaxından iĢtirak etmiĢdir. 

Türk Federasiyasının üzvü kimi o Amerikada Azərbaycanı təqdim etmək 

imkanına malikdir. Məsələn, Zöhrə ġərifi ABġ-da Türkiyə telekanalına 

müsahibə verərkən Amerika vətəndaĢlarına və Konqres üzvlərinə 1992-ci 

ildə ermənilərin Xocalıda günahsız insanları qətlə yetirməsini catdırmıĢdır. 

 “Vətən” Azərbaycan Amerika Mədəniyyət Mərkəzi 1988-ci ilin sent-

yabrında Nyu-York Ģəhərində yaradılmıĢdır. Hazırda Mərkəzin vitse-prezidenti 

yəhudi əsilli vəkil Ayra Kaplandır. Mərkəzin prezidenti kimi onun məqsədi 

ABġ-da yaĢayan azərbaycanlıları, yəhudi əsilli iranlıları təĢkilata cəlb etməklə, 

üzvü olduğu “100 VĠP” klubu ilə əməkdaĢlıq etməklə Azərbaycan mədəniy-

yətinin Amerikada təbliği istiqamətində böyük iĢlər görmək və Konqresdə 

Xocalı qurbanlarının adından danıĢacaqlarını qeyd edir [4]. 

Mədəni sahədə yaradılan təĢkilatlar Azərbaycan musiqisinin, milli 

rəqslərin, milli yeməklərin geniĢ miqyasda tanıdılmasına səbəb olmuĢdur. 

Onlar həmçinin ABġ universitetlərinin əksəriyyətində Azərbaycan dili 
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fakültəsi açmıĢdılar. ABġ çox millətli ölkədir və bu təĢkilatlar həmin millət-

lərlə birgə fəaliyyətə istiqamətlənmiĢlər. Azərbaycandan xaricdə formalaĢan 

bu təĢkilatlar onun bayrağı altında birləĢmiĢ və uğurlu iĢlərə imza atmıĢdılar. 

Bu fəaliyyət Azərbaycanı xarici ölkələrdə tanıtsa da, “Qarabağ problemini” 

sadəcə qulaqlarda səsə çevirmiĢdir. Dünya ölkələrinin əksəriyyəti erməni-

lərin Azərbaycanda törətdiyi soyqırımları dəhĢət içərisində qarĢılamıĢ, hətta 

bizə dəstək çıxmıĢlar. Səsimizi duyurmaqda diasporumuzun qolu-qanadı 

olmuĢdur. Lazımı dayaq nöqtələri olan ölkələr müəyyən pərdə arxasında 

gizlənməklə dəstəkçiyə çevrilmiĢdilər. Buna yanlız fayda əldə etmək 

üzərində qurulmuĢ siyasət demək olar. Əldə etdiyim məlumatlar əsasında 

deyə bilərəm ki, güclü olmaq üçün diasporanın fəaliyyəti kifayət etmir. 

Lobbiçilik daha əhəmiyyətli rol oynayır. Bu gün erməni lobbisi daha 

güclüdür. Bu güc tarixi saxtalaĢdırmaga təsir edir. Bu gün dünyanın bir çox 

ölkələrində fəaliyyət göstərən təĢkilatlarımız artıq demək olar ki, lobbiçilik 

fəaliyyəti ilə məĢğul olurlar. Qeyd edək ki, Azərbaycan lobbisinin yaradıl-

masına daha çox ABġ-da ehtiyac duyulur. Çünki bu ölkədə erməni diasporu 

və lobbisinin fəaliyyəti bizə yaxĢı tanıĢdır. 1992-ci ildə ABġ Konqresində 

Azərbaycanın əleyhinə qəbul edilən Azadlığı müdafiə aktina "907-ci dü-

zəliĢ" məhz erməni Konqresdəki erməni lobbisinin dəstəyi ilə qəbul edilib. 

Lakin bu sonrakı fəaliyyətlərimiz nəticəsində dayandırılmıĢdır. Ona görə də 

Konqresdə lobbimizin olması "907-ci düzəliĢ"in aradan götürülməsinə və 

Dağlıq Qarabağ, Xocalı soyqırımının tanıdılması və bir sıra məsələlərdə 

ölkəmizin xeyrinə qərarların qəbul olunmasına yardımçı olar və olacaq. 

Azərbaycan diaspor təĢkilatlarının yaĢadıqları ölkələrin siyasi və iqtisadi 

həyatına təsirinin gücləndirilməsi, soydaĢlarımızın bu ölkələrdə vahid 

təĢkilatlarının yaradılması, aparıcı ölkələrdə nüfuzlu Azərbaycan lobbisinin 

formalaĢdırılması, dost icmalar və lobbilərlə səmərəli əməkdaĢlıq qurulması 

Azərbaycan dövlətinin və xaricdə yaĢayan soydaĢlarımızın qarĢısında duran 

mühüm vəzifələrdən olmalıdır. Bu addımlar yanlız canlı ünsiyyət vasitəsi ilə 

atılmalı deyil, həmçinin diaspor təĢkilatlarımız virtual aləmdə də özünü 

lazımınca göstərməlidir. Diaspor təĢkilatlarımız lobbiçilik istiqamətində 

informasiya müharibəsinə giriĢməlidir. TəĢkilatlarımızın internet saytlarının 

Azərbaycan dilində yox, yaĢadıqları ölkələrin dilində fəaliyyət göstərməsi 

lazımdır. O cümlədən xarici ölkələrdə parlament, bələdiyyə üzvlüyünə, yerli 

etimad orqanlarına azərbaycanlıların seçilməsi məsələsi də önəmlidir. Soy-

daĢlarımız bu qurumlara seçilməsələr belə, ən azından namizəd kimi 

Azərbaycan haqqında müsbət fikirlərin yaranmasına xidmət göstərə bilərlər. 

Var olduğumuzu hər sahədə göstərmək diasporumuzun baĢlıca rolu olma-

lıdır. Bu iĢdə yanlız orta və yaĢlı təbəqənin nümayəndələri iĢtirak etməsi, 

əsən dalğanı fırtınaya çevirməz. Bunun üçün onun rüĢeymi olan gənclik 
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lazımdır. Xarici ölkələrdə gənclər diasporu yaradılmalı və onlara xəyal 

qurmağı deyil, qurulan xəyalların bir gün gərçəyə çevriləcəyini göstərmək 

lazımdır. Bunlar mənim Ģəxsi fikirlərim və gələcəyə idialarımdır. Biz tələbə-

lərdə bir gün xaricdə Azərbaycanın səsi olacayıq. 
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Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti  

onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm,  

bu gündə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam! 

Heydər Əliyev 

 
2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini bərpa etməsinin 25 

illik, Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günün təsisinin 25 illik, Dünya 

azərbaycanlılarının ilk qurultayının keçirilməsinin 15 illik yubileyidir.  

1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etməklə dünyanın 

müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların əsas mərkəzinə çevrildi. Bu münasibətlə 

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin 10 illik yubileyi ərəfəsində keçirilən Dünya 

Azərbaycanlılarının ilk qurultayının araşdırılması aktuallıq kəsb edir. Məqalədə rəsmi 

sənədlər, dövrü mətbuat və məlumat-soraq materialları əsasında qurultay haqqında tam 

təsəvvür yaradılmış, qurultayın təşkili, müzakirə edilən mövzular və qəbul edilən qərarlar 

göstərilmişdir. Dünya azərbaycanlılarının I qurultayı dünya azərbaycanlılarının azərbay-

cançılıq ideyası ətrafında birləşməsinə, Azərbaycan dövlətinin sosial, iqtisadi, siyasi, mə-

dəni cəhətdən dünyaya inteqrasiyasına və bu sahələrin inkişafına, milli-mədəni dəyərlərin 

dünyaya yayılmasına zəmin yaratdı. 

Açar sözlər: Dünya Azərbaycanlıları, qurultay, Heydər Əliyev, komissiyalar, 

Bakı, 2001, diaspora, mühacirət 

 

On The First Congress of World Azerbaijanis 

The year 2016 is the 25th anniversary of the restoration Azerbaijan Republis 

and proclamation of the day for the Solidarity of World Azerbaijanis, and the 15th 

anniversary of the I congress of World Azerbaijanis. 

In 1991 Azerbaijan Republic restored its independence. In this way it turned 

the social center of the Azerbaijanis who lived in different countries. On this 

occasion the investigated of the first congress of World Azerbaijanis assumes 

urgency which was held during 10th anniversary of Azerbaijan Republic’s indepen-

dence. In this article has been shown official documents, perodicals and on the basis 

of reference materials has been created the full imagination of congress, arranging 

the congress, debated materials and adopted desicion. The first Congress of World 

Azerbaijanis around the idea of national unity of Azerbaijanis of the world, the state 

of social, economic, political and cultural point of view, the integration of the world 

and the development of these areas, paved the way for the distribution of national 

and cultural values. 
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GiriĢ. XIX-XX əsrlərdə müxtəlif siyasi səbəblər nəticəsində azər-

baycanlıların əksəriyyəti öz ana torpaqlarından didərgin düĢmüĢ, mühacir 

həyatı yaĢamıĢlar. Lakin vətəndən uzaqda olmalarına baxmayaraq ürəkləri 

vətən eĢqi ilə döyünmüĢ və millətlərinin amalı üçün çalıĢmıĢlar. Təbii ki, 

Azərbaycan xalqının haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında, həmçinin Azər-

baycanın bu günkü müstəqilliyində xaricdə yaĢayan azərbaycanlıların 

mövqeyi və təĢəbbüskarlıqları vurğulanmalıdır.  

Uzun müddət ayrılıqdan sonra dünyanın müxtəlif yerlərində yaĢayan 

həmvətənlərimizin özlərini Azərbaycanın bir parçası, dövlətinin vətəndaĢı 

kimi hiss etməsi üçün Bakıda qurultayın çağırılması zəruri idi. Dünya 

azərbaycanlılarının qurultayının həyata keçirilməsinə ilk cəhd 1992-ci ildə 

olmuĢdur. Azərbaycan Respublikasının sabiq Prezidenti Əbülfəz Elçibəyin 

24 dekabr 1992-ci il 255 nömrəli sərəncamı ilə qurultayın təĢkili məqsədilə 

TəĢkilat komitəsı yaradılır. 1993-cü il yanvarın 30-da 293 nömrəli sərən-

camla TəĢkilat komitəsinin tərkibinə əlavələr edilir. TəĢkilat komitəsinin 

sədri Prezident Əbülfəz Elçibəy, sədrin müavini Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Millətlərarası münasibətlər üzrə müĢaviri Hidayət Orucov idi. 

Qurultayla bağlı məsələlərin həlli Nazirlər kabinetinə tapĢırılır (12). Lakin 

buna baxmayaraq qurultayı keçirmək mümkün olmur. Bunun əsas səbəbi 

həmin dövrdə respublikadakı siyasi-sosial gərginlik,ermənilərin azərbaycan-

lılara qarĢı iĢğalçılıq siyasəti, Azərbaycan Xalq Cəhbəsinin səriĢtəsiz 

siyasəti, ölkəni idarə etməkdə çətinlikləri, Azərbaycan xalqının inamını 

itirməsi nəticəsində 1993-cü ilin iyununda hakimiyyətdən getməsi oldu (4).  

1993-cü il oktyabrın 3-də Heydər Əliyevin Azərbaycan Respubli-

kasının Prezidenti seçilməsi ilə daxili və xarici siyasətində əsaslı dönüĢ 

yarandı, sabitlik və inkiĢaf dövrü baĢladı. Həmin tarixi proseslərdən uğurla 

çıxmıĢ və problemlər aradan qaldırılmağa baĢlanır, qısa bir müddət ərzində 

iqtisadi, siyasi, mədəni və dövlət quruculuğu sahələrində ciddi nəticələr əldə 

edilir (4). Məhz bu dövrdə – 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev (1993-2003) Dünya azərbay-

canlılarının qurultayının keçirilməsi ideyasını gündəmə gətirir. Qurultayın 

həmin dövr üçün vacib olduğunu vurğulamaq istərdik. Çünki vətənlərindən 

ayrı düĢmüĢ azərbaycanlıların bir araya yığıĢması həm Azərbaycan dövləti, 

həm Azərbaycan xalqı üçün əhəmiyyətli idi. Azərbaycan Respublikasının 

2001-ci ildə dövlət müstəqilliyinin 10-cu ildönümü qeyd edildiyi zaman 

Dünya azərbaycanlılarının I qurultayı da təĢkil edilir . 

Azərbaycan Respublikası prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə 
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köməkçisi Əli Həsənov ilk qurultayın təĢkili haqqında KĠV-nə müsahibə-

sində bildirirdi ki, “dövlətlərdən bəziləri düĢünürdülər ki, azərbaycanlıların 

həmrəy olması Azərbaycan dövləti üçün böyük təhlükədir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev sübut etdi ki, Ġranda, Rusiyada, 

Orta Asiyada yaĢayan azərbaycanlılar yaĢadıqları dövlətlərdə yüksək vəzi-

fəyə qalxdıqdan sonra Azərbaycanın adını yüksəldə, vətəninə dəstək verə 

bilər. Qərb ölkələri baĢqa xalqların dininə, dilinə, mədəniyyətinə dözüm 

göstərir, biz isə baĢqa xalqların dininə, dilinə, mədəniyyətinə ehtiramla ya-

naĢırıq. Bizim fərqimiz budur. BəĢəriyyətdə birgəyaĢayıĢın ən yaxĢı forması 

da budur. Biz qurultay ilə dünyaya bu mesajı vermək istəyirik” (1). 

Dünya azərbaycanlılarının I qurultayının təĢkili. 2001-ci ildə dünya 

azərbaycanlıları tarixində ən mühüm hadisələrdən biri Dünya azərbaycan-

lılarının I qurultayının keçirilməsi oldu. Dünyanın müxtəlif ölkələrində ya-

Ģayan, vətən həsrətilə alıĢıb-yanan azərbaycanlılar bunu sevinclə qarĢıladı. 

Onlar öz ata-baba yurdlarında–Azərbaycanda yığıĢacağı anı səbirsizliklə 

gözləyirdilər.  

Dünya Azərbaycanlılarının I qurultayının keçirilməsində əsas məqsəd soy-

daĢlarımızın azərbaycançılıq ideyası ətrafında birliyini təĢkil etmək, onların 

arasındakı əlaqələri inkiĢaf etdirmək, Azərbaycanın mədəniyyətini, dilini, tarixi-

ni digər ölkələrdə yaĢayan azərbaycanlılar vasitəsi ilə təbliğ etmək idi. 

Dünya azərbaycanlılarının I qurultayı Azərbaycan Respublikası prezi-

dentinin 2001-ci il 23 may tarixli 724 nömrəli sərəncamına əsasən 2001-ci il 

9-10 noyabrda Bakıda keçirilmiĢdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Ġcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin baĢçılığı ilə Azərbaycanda qurul-

tayın keçirilməsi üçün iĢçi qrupu yaradılmıĢdır (11). Qurultay ərəfəsində iĢçi 

qrupu xaricdə yaĢayan soydaĢlarımızla əlaqə yaratmıĢ, onları qonaq kimi 

dəvət etmiĢdir.  

Dünya azərbaycanlılarının I qurultayında 36 xarici dövlətdə yaĢayan 

azərbaycanlıların cəmləĢdiyi 200-dən çox müxtəlif təĢkilatı təmsil etməklə 

403 (bəzi sənədlərdə 406) nümayəndə və 63 qonaq iĢtirak etmiĢdir. ĠĢtirak-

çılar Türkiyə, Rusiya, ABġ, Fransa, Böyük Britaniya, Kanada, Almaniya, 

Gürcüstan, Rumıniya, Avstriya, Ġsveçrə, Avstraliya, Özbəkistan, Ukrayna, 

Estoniya, Latviya, Moldova, Qazaxıstan, Danimarka, Hollandiya, Finlandi-

ya, Belarus, Ġsrail və. b dövlətləri təmsil edirdilər. Gələn qonaqlarla yanaĢı 

qurultayda müxtəlif dövlət qurumlardan nümayəndələr də iĢtirak etmiĢdi.  

Qurultayda ən çox iĢtirakçı Rusiyadan gəlmiĢdi. ĠĢtirakçıların 95% ali 

təhsilli ziyalılar – 220 nəfəri akademik, elmlər doktoru, professor, 49 nəfəri təh-

sil iĢçisi, 29 nəfəri səhiyyə, 80 nəfəri yaradıcı Ģəxslər, ziyalılar, mədəniyyət, 

incəsənət xadimləri, 70 nəfəri yerli özünüidarəetmə orqanlarının nümayəndələri, 

123 nəfəri gənclər və idman sahəsində çalıĢanlar, 54 nəfəri isə siyasi partiya və 
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ictimai təĢkilatların nümayəndələri idi. Bu göstəricilər həm də Dünya 

azərbaycanlılarının I qurultayına olan marağın olduğunu göstərir (6). 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti görkəmli dövlət xadimi Heydər 

Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayında çıxıĢında qurultayın 

əhəmiyyətini izah etmiĢ, birlik və həmrəyliyin qorunması üçün vəzifələri 

açıqlamıĢdı: “Bizim vəzifəmiz, Azərbaycan dövlətinin vəzifəsi ondan ibarət-

dir ki, bütün ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara mümkün olan qayğını, diq-

qəti göstərsin, onların həyatı ilə maraqlansın və dövlətimizlə ayrı-ayrı ölkə-

lərdə olan Azərbaycan icması arasında əlaqələri daha da inkişaf etdirsin. 

Azərbaycanın xaricində yaşayan soydaşlarımız isə gərək, indi müstəqil 

Azərbaycan ilə daha da sıx əlaqələr qursunlar. Bunlar hamısı dünyada olan 

bütün azərbaycanlıların birliyinin, həmrəyliyinin təmin olunması üçün əsas 

şərtlərdir... Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi 

keçirməlidir və biz azərbaycançılığı - Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, 

milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq” (8; 9; 10). 

Göründüyü kimi, dünya azərbaycanlıları qurultaya öz nümayəndələrini 

göndərməklə və Azərbaycan Respublikası təĢkilati iĢləri yüksək səviyyədə 

yerinə yetirməklə qurultayın uğurla həyata keçirilməsinə nail olunur. 

Qurultayda müzakirələr. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər Əliyevin çıxıĢından sonra digər dövlətdən gəlmiĢ nümayəndələr çıxıĢ 

etdilər. ÇıxıĢlarda Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsinin 

çətinliklərindən, dünya azərbaycanlılarının təĢkilatlanması istiqamətində görü-

lən iĢlərdən və digər məsələlərdən danıĢdılar, qurultayın keçirilməsinin 

zəruriliyini və tarixi hadisə olduğunu vurğuladılar, belə bir təĢəbbüsə görə 

Azərbaycan respublikasının prezidentinə öz təĢəkkürlərini bildirdilər (7; 8). 

Qurultayda çıxıĢ edən nümayəndələr yaĢadıqları ölkələrdə gördükləri iĢlər-

dən, Azərbaycanın inkiĢafına təkan verən addımlardan, Azərbaycanın dünya 

ictimaiyyətinə düzgün Ģəkildə çatdırılmasından danıĢmıĢ, Dünya azərbaycanlı-

larının Azərbaycan dövlətinin atdığı uğurlu addımlarını hər zaman dəstəklə-

yəcəyini, bu iĢlərdə köməklərini əsirgəməyəcəklərini demiĢdilər. 

 ÇıxıĢ edənlərin ən çox toxunduqları məsələ Dağlıq Qarabağ münaqi-

Ģəsi idi. Onlar bir daha Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissi olduğu-

nu vurğulamıĢ, dünya ictimaiyyətini bu məsələyə laqeyd yanaĢmamağa 

çağırmıĢlar. Həmçinin xaricdə yaĢayan azərbaycanlıların yaĢadıqları ölkənin 

siyasi həyatında yaxından iĢtirak etməsini, öz tarixlərini mədəniyyətlərini 

dünyaya çatdırmağa səy göstərilməli olduğunu bildirmiĢlər, Dünya azərbay-

canlılarının I qurultayının keçirilməsini alqıĢlamıĢ bunun azərbaycanlıların 

birliyinin mökəmlənməsində, diasporanın inkiĢafında böyük əhəmiyyət 

daĢıdığını bir daha vurğulamıĢdılar.  

Dünya azərbaycanlılarının I qurultayı bütün dünya ictimaiyyətinin diq-
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qətində olmuĢ və bu hadisəni alqıĢlamıĢlar. Tədbirə sədrlik edən AMEA-nın 

prezidenti Mahmud Kərimov qurultay haqqında dünyanın müxtəlif ölkələ-

rindən, siyasi partiyalardan, təĢkilatlardan, tanınmıĢ alimlərdən, ictimai-siyasi 

xadimlərdən təbrik teleqram və məktubların daxil olduğunu bildirmiĢdi (8).  

Qurultayda 8 komissiya fəaliyyət göstərirdi: “Ġnsan hüquqları və 

Beynəlxalq əlaqələri”, “Mədəniyyət”, “Elm və Təhsil”, “Ana dili və 

azərbaycanĢünaslıq”, “Ġqtisadi əlaqələr”, “Gənclər və idman məsələləri”, 

“Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün aradan qaldırılması məsələsi”, 

“Kütləvi informasiya vasitələri və Ġnformasiya mübadiləsi”.  

Komissiyalara Azərbaycan Respublikasının müfaviq struktur rəhbərləri 

sədrlik edirdi. Müzakirələr zamanı baĢlıca problemlərdən birinin xaricdə 

yaĢayan soydaĢlarımızın Azərbaycanla əlaqələrinin zəif olduğu və bu 

istiqamətdə əməli addımların zəruriliyi, beynəlxalq təĢkilatlarla, araĢdırma 

mərkəzləri ilə müntəzəm informasiya mübadiləsinin aparılmasının vacibliyi; 

soydaĢlarımızın yaĢadığı ölkələrdə hökümətlərin mövqeylərinə təsir göstər-

mələrinin zəruriliyi; Azərbaycan mədəniyyət cəmiyyətlərinin xüsusi qrupu-

nun yaradılması; xaricdə yaĢayan soydaĢlarımız üçün çap və elektron 

variantlarda yeni dərsliklərin hazırlanması, elmi konfransların keçirilməsi, 

informasiya mübadiləsinin geniĢləndirilməsi, Azərbaycan diasporu ilə 

əlaqələri tənzimləyən Ģuranın və onun jurnalının hazırlanması; Azərbaycan 

və dünya klassiklərinə, uĢaq ədəbiyyatına, müasir yazıçılara aid kitab çapı, 

azərbaycanĢunaslıq üzrə radio və televiziya vasitəsi ilə xarici ölkələrə 

dilimiz, mədəniyyətimiz, dünənimiz və bu günümüz haqqında məlumatların 

çatdırılması geniĢ müzakirə edilmiĢ, qərarlar verilmiĢdi. Kütləvi informasiya 

vasitələri və informasiya mübadiləsi komissiyasının sədri Nizami Xudiyev 

hazırda doğma Azərbaycan dilində 12 ölkədə televiziya və radio verliĢlə-

rinin efirə verildiyini bildirmiĢ, Azərbaycan prezidenti tərəfindən ABġ-ın 

Los Anceles Ģəhərində Azərbaycan televiziyasının açılması üçün verilmiĢ 

sərəncama əsasən 7 saat efirə çıxacaq bu kanalın diasporumuzun tarixində 

böyük uğur olduğunu bildirmiĢdir (8; 13).  

Sonda I qurultayın iĢtirakçılarının Ģərəfinə “Gülüstan” sarayında rəsmi 

qəbul təĢkil olunur. Qəbulda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 

Əliyev bildirir ki, “Biz qətiyyətlə deyə bilərik ki, Qurultay qarşısına 

qoyulmuş vəzifəni yerinə yetirdi. Qurultay dünya azərbaycanlılarının 

həmrəyliyini və birliyini daha da inkişaf etdirmək üçün sənədlər qəbul etdi. 

Qurultayın ab-havası, nümayəndələrin əhval-ruhiyyəsi, onların qurultaydakı 

çıxışları, ayrı-ayrı komissiyalarda aparılan çox gərgin iş qurultayın uğurla 

başa çatmasına şərait yaratdı... Siz qurultaydan sonra yaşadığınız ölkələrə 

gedəcəksiniz xahiş edirəm bizim salamımızı, hörmət-ehtiramımızı və 

məhəbbətimizi bütün həmyerlilərimizə çatdırasınız ki, Azərbaycan bütün 
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imkanlardan istifadə edib həmyerliləri haqqında, həmvətənləri haqqında 

daim düşünür və bundan sonra da düşünəcəkdir” (8; 10). 

Qurultayda qəbul edilən sənədlər. Prezidentin Ġcra Aparatının 

ictimai-siyasi Ģöbəsinin müdiri Əli Həsənov qurultayın qəbul edəcəyi sənəd-

lərin layihələri barədə məlumat vermiĢdi. “I qurultayın qətnaməsi”ində 

Dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan dövlətini tam dəstəkləməsi, 

Azərbaycan dövlətinə daxili və xarici təcavüzün qarĢısının alınması hər bir 

azərbaycanlının müqəddəs iĢidir; Azərbaycanlıların məskunlaĢdığı ərazidə 

diasporun yaranması və onun lobbiçilik fəaliyyətinə ehtiyac vardır; Azər-

baycanın dilinə milli-əxlaqi dəyərlərinə hörmət, Vətənin Ģərəfini qorumaq 

hər bir azərbaycanlının müqəddəs vəzifəsidir; müxtəlif ölkələrdə yaĢayan 

azərbaycanlılar beynəlxalq təĢkilatlarda təmsil olunmağa, milli maraqları 

müdafiə etməyə səy göstərməlidir; Azərbaycanda ümumbəĢəri dəyərlərə 

hörmətin qorunub saxlanılması; Dünya azərbaycanlılarının qurultayının hər 

üç ildən bir keçirilməsi kimi məsələlər qərara alınmıĢdı.  

Qurultayın 3 ildən bir keçirilməsi qərarına baxmayaraq, 2006-cı il II 

qurultayın qətnaməsində hər 5 ildən bir keçirilməsi qərara alınmıĢdır. 

Qurultayda Dünya azərbaycanlılarının təĢkilatlanması, hüquqlarının mü-

dafiəsi, milli mənəvi dəyərlərin qorunması məqsədilə 102 nəfərdən ibarət 

Dünya azərbaycanlılarının I qurultayının Əlaqələndirmə Ģurası yaradılmıĢ, 

23 nəfərdən ibarət idarə heyəti, idarə heyətinin sədri və 4 müavini 

seçilmiĢdir. Qurultayın idarə heyətinin sədri Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov, sədr müavinləri Əli Həsənov 

(Azərbaycan), Tomris Azəri (ABġ), Qulam Rza Təbrizi (Böyük Britaniya) 

və Məmməd Əliyev (Rusiya) idi (2; 8; 10). Əlavə edək ki, əlaqələndirilmə 

Ģurasının tərkibi hər qurultay keçiriləndə yenilənir. 

Qurultayda qətnamə ilə bərabər “Dünya azərbaycanlılarının I qurul-

tayı nümayəndələrinin bütün dünya azərbaycanlılarına müraciəti” qəbul 

olunmuĢdur. Müraciətdə qurultay nümayəndələri müstəqil Azərbaycan döv-

lətinin dünya azərbaycanlılarının tarixi sərvəti, pənahı, məbədgahı olduğu-

nu, hər bir azərbaycanlının arxasında müstəqil, güclü dövlət durduğunu, 

xalq, millət birlik nümayiĢ etdirəndə, həmrəy olanda güclü olduğunu bildi-

rilirdi (9, s.211, 216).  

“Dünya azərbaycanlılarının I qurultayı nümayəndələrinin Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqədar dünya ictimaiyyətinə, 

beynəlxalq təşkilatlara, xarici ölkələrin hökumət rəhbərlərinə və parlament-

lərinə müraciəti”ndə bütün sülhsevər insanlara müraciət edərək Azərbaycan 

xalqının haqq iĢinin müdafiə olunmasını, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin 

beynəlxalq hüquq və ədalət prinsipi ilə həll olunmasını, həmçinin bu 

problemin əslində erməni diasporu və lobbisinin heç bir məntiqə uyğun 
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olmayan iddiası olduğunu bildirmiĢlər (9, s.217, 223). 

“I qurultay nümayəndələrinin Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Heydər Əliyevə müraciəti”ndə isə qurultayın mahiyyəti vurğulanır, Azər-

baycanın əldə etdiyi nailiyyətlər yüksək qiymətləndirilir və bütün fəaliyyət-

lərində Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin qorunması, azərbaycançılıq 

ideyalarının bərqərar olması istiqamətində səylərini səfərbər edəcəklərini 

bildirirdilər (9, s.224, 229). 

 “Dünya azərbaycanlılarının I qurultayı nümayəndələrinin 2001-ci il 

sentyabrın 11-də ABŞ-da törədilmiş qanlı terror hadisəsi ilə bağlı Amerika 

xalqına müraciəti”ndə qurultay nümayəndələri terror qurbanlarının xatirə-

sini dərin hüznlə yad edir, Amerika xalqına baĢsağlığı verdiklərini, heç bir 

terror aktının Amerikanın sülhsevər, ədalətli mövqeyini sındırmayacağını 

bildirirdilər (9, s.230, 232).  

Bu 5 sənəd qurultay nümayəndələri tərəfindən hamılıqla qəbul olundu. 

Qəbul edilən bu sənədlər Azərbaycan dövləti və xaricdə yaĢayan 

azərbaycanlıların vahid fəaliyyət planının hazırlanmasının xüsusilə vahid 

mövqedən çıxıĢ etməsinin əsas bazası və göstəricisi idi. (7; 8; 9). 

Yekun. Azərbaycan 2 hissəyə parçalandıqdan sonra vətənlərindən ayrı 

düĢən azərbaycanlıların ilk dəfə bir araya gəlməsinə məhz bu qurultay əsas 

oldu. Ümumilikdə, bu qurultayı araĢdırmağda məqsədimiz bu gün dünya 

azərbaycanlılarının tutduğu mövqeyinin, azərbaycanlıların müstəqil dövləti-

miz ətrafında birliyinin əsasının məhz bu qurultayda qoyulmasını bir daha 

xatırlatmaqdır. Dünya azərbaycanlılarının birliyinin, həmrəyliyinin əməldə 

həyata keçirilməsi məhz bu qurultaya aiddir. Qurultayın əhəmiyyətindən 

danıĢdıqda, deyə bilərik ki, qurultay soydaĢlarımızın azərbaycançılıq ideyası 

ətrafında birləĢməsinə, onların yaĢadıqları dövlətin həyatında düzgün 

addımlarına, Azərbaycan dövlətinin sosial, iqtisadi, siyasi, mədəni cəhətdən 

dünyaya inteqrasiyasına və bu sahələrin inkiĢafına, milli-mədəni dəyərlərin 

dünyaya yayılmasına zəmin yaratdı.  

Qurultayın ən böyük uğurlarından biri də Azərbaycan diasporunun for-

malaĢması və fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləĢdirilməsi, dövlətlə əlaqə-

lərinin qurulması oldu. Belə ki, qurultaydan sonra 2002-ci ilin 5 iyulunda 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən “Xaricdə yaĢayan 

Azərbaycanlılarla iĢ üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında” fərman 

verilir (14). Bu fərman Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin mütəĢəkkil 

əlaqələrində mühüm tarixi sənəd idi.  

Dünya azərbaycanlılarının I qurultayı 16 mart 2006-cı il Dünya azər-

baycanlılarının II qurultayının keçirilməsini zəruri etdi və əsas baza oldu.  

Həqiqətən də, Dünya azərbaycanlılarının I qurultayından sonra 

Azərbaycan dünyaya yeni bir pəncərə açdı. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan 
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xalqı, Dünya azərbaycanlıları öz sözünü deməyə qadir olduqlarını bir daha 

sübut etdi. Bu alıĢan alov heç vaxt sönməz! 
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DAĞLIQ QARABAĞ PROBLEMĠ VƏ BÖLGƏ ERMƏNĠLƏRĠNĠN 

ETNĠK KĠMLĠYĠNƏ DAĠR 

 

Allahverdiyeva Fəridə Məhəmmədəli qızı 

Tarix fakültəsi, magistrant, II kurs 
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Qarabağ probleminin tarixi ermənilərin Qafqaza kütləvi şəkildə köçürüldüyü 

vaxtdan başlayır. Münaqişənin yeni, Azərbaycan torpaqlarının işğalı ilə nəticələnmiş 

sonuncu mərhələsi isə XX əsrin sonlarında SSRİ-nin dağılması prosesində meydana 

çıxmışdır. Ermənilər “millətlərin öz müqəddəratını təyinetmə hüququ”na əsaslana-

raq “özlərinin tarixi torpaqlarında” dövlət yaratmaq haqqına sahib olduqlarını 

iddia edirlər. Məhz bu səbəbdən, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin etnik kimliyi, onlar-

la hazırda bu ərazidə yaşayan ermənilər arasında bağlılıq məsələlərinə aydınlıq 

gətirməyi lazım hesab edirik. Belə ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin bir 

hissəsi aborigen olub, xristian dinini qoruyub saxlayan qədim albanların nəslindən-

dirlər. Sonradan erməni kilsəsinin təsiri ilə qriqorianlaşaraq erməniləşmişlər. Bir 

hissəsi isə, XIX əsrin əvvəllərində Rusiya-Osmanlı və Rusiya-İran müharibələrindən 

sonra Osmanlı və Qacarlar İranından Rusiyaya köçüb gələn əhalidir. 

Açar sözlər: Dağlıq Qarabağ problemi, Qarabağ erməniləri, etnik kimlik, 

Alban kilsəsi, Qriqorian kilsəsi 

 

Nagorno-Garabagh conflict and ethnic identity of Nagorno-Garabagh Armenians 
The solution of the Nagorno Karabakh conflict draws the framework of 

Azerbaijan’s integration into the world and also determines the general conditions of 

it’s development. The history of conflict begins since the very beginning of Armenian 

immigration to the Karabakh. Part of the modern Armenians living in Nagorno 

Karabakh, are descendants of ancient Albanians who belonged to the Christian 

religion. This group during the historical process first forced to convert into the 

Gregorian church and then was progressively assimilated. Other part of the Nagorno 

Karabakh Armenians are descendants of the refugees from the Turkey and Qajarid 

Iran, who emigrated those country’s as a result of Tsarist Russia’s ethnic policies.  

Key words: Nagorno Karabakh conflict, Karabakh armenians, ethnic identity, 

Alban church, Gregorian church 

 

Qarabağ münaqiĢəsində atəĢkəsin elan edilməsindən 22 il keçməsinə 

baxmayaraq, münaqiĢənin həlli istiqamətində ciddi bir irəliləyiĢ əldə olun-

mamıĢdır. Dağlıq Qarabağın ərazisi bu günə qədər, ermənilər və azərbay-

canlılar arasında ağır rəqabətə səbəb olmaqdadır. XIX əsrin əvvəllərində 
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Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən iĢğalı zamanı erməni ideoloqlarının 

çarizmin müstəmləkəçilik siyasətini həyata keçirməsi üçün hazırladıqları 

planlar, Qarabağ münaqiĢəsindəki proseslərin istiqamətlərini müəyyənləĢdirdi.  

XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın Qafqazı ələ keçirmək üçün Osmanlı 

dövləti və Qacarlar Ġranı ilə apardığı müharibələr nəticəsində Azərbaycan 

torpaqları iki hissəyə bölündü. Qarabağ Rusiya imperiyasının tərkibinə 

keçdi. Rusiya, 1828-ci il Türkmənçay və 1829-cu il Ədirnə müqavilələrinə 

əsasən, Ġran və Osmanlıdan bu ərazilərə 200 mindən artıq erməni köçürtdü. 

Bununla da, Cənubi Qafqazda müstəmləkəçilik siyasətini həyata keçirmək 

üçün özünə dayaq yaratmıĢ oldu. Bu siyasətdən yararlanan ermənilər heç 

vaxt olmadıqları bir ərazidə erməni dövləti qurdular. Beləliklə, Azərbay-

canın Qarabağ bölgəsi münaqiĢə ərazisinə çevrildi. 

Ermənilərin Qarabağda möhkəmlənməsi üçün həyata keçirilən etnik tə-

mizləmə siyasəti XX əsrin əvvəllərində geniĢ vüsət aldı. Ermənilər 

Azərbaycana qarĢı ərazi iddiaları ilə daha fəal çıxıĢ etməyə və Azərbaycanın 

bir çox əraziləri ilə birlikdə Yuxarı (Dağlıq) Qarabağı da ermənilərin tarixi 

torpaqları kimi qələmə verməyə baĢladılar. 1920-ci il mayın 3-də XI Ordu-

nun silahlı dəstələri Qarabağa soxuldular. ġuĢa, Xankəndi və Qarabağın 

digər Ģəhər və kəndləri rus qoĢunlarının, erməni dəstələrinin nəzarəti altına 

keçdi. Çarizmin yerində yaranmıĢ Sovet Rusiyası, 1920-1921-ci illərdə 

Ermənistandan Azərbaycana 850 erməni ailəsinin köçürülməsini təmin etdi. 

Bunlardan 765 ailə Yuxarı Qarabağda yerləĢdirildi. Onların məskunlaĢması 

və yaĢaması üçün hər cür Ģərait yaradıldı.  

XX əsrin sonlarında Ermənistanın Azərbaycana qarĢı ərazi iddiaları 

yenidən baĢ qaldırdı. 1988-ci ildə erməni ideoloqlarının süni yaratdığı 

“Dağlıq Qarabağ problemi” Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü üçün 

bəhanə oldu. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi Ermənistanın dövlət separa-

tizmi meydanına çevrildi. 1991-ci ilin yayından baĢlayaraq, Dağlıq Qarabağ 

ərazisində müharibə açıq xarakter almağa baĢladı. SSRĠ-nin dağılması artıq 

mütəĢəkkil ordu formasında fəaliyyət göstərən erməni hərbi birləĢmələrinin 

Dağlıq Qarabağ ərazisində geniĢ miqyaslı hərbi əməliyyatlara baĢlamasına 

təkan verdi. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağ ərazisindəki Ermənistan silahlı dəstələri, keçmiĢ SSRĠ-nin Xankən-

dində yerləĢən 366-cı motoatıcı alayın köməkliyi ilə Xocalı Ģəhərində azər-

baycanlılara və Axısxa türklərinə qarĢı soyqırım cinayətini həyata keçirdilər 

[2, s.95-97]. 

Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarını heçə sayaraq suveren 

dövlətin ərazisini iĢğal etməklə, hər fürsətdə dövlətin ən yüksək rəsmi 

orqanları səviyyəsində iĢğalçılıq faktından heç zaman geri çəkilməyəcəyini 

ifadə edir. Rusiya tərəfindən Cənubi Qafqaza kütləvi Ģəkildə köçürülmüĢ 
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ermənilər Yuxarı Qarabağ ərazisində alban əsilli xristian əhalinin tarix və 

mədəniyyətinə yiyələnməyi münasib hesab edərək burada erməni 

dövlətçiliyinin bünövrəsini qoymağı planlaĢdırdılar. XX əsrin əvvəllərində 

Qərbi Azərbaycan torpaqları hesabına Ermənistan DaĢnaq hökuməti, sonra 

isə Ermənistan SSR yaradıldı.Yuxarı Qarabağın tarixi ənənələrini əldən 

buraxmaq istəməyən ermənilər burada geostrateji maraqları olan böyük 

dövlətlərin köməyi ilə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaratdılar. 

1836-cı ildə alban kilsəsinin ləğv edilməsi ilə alban etnik kimliyi məhv 

edilmiĢ oldu. Bununla da, əsrlərdən bəri erməni kilsəsinin ideologiyası 

Qarabağda reallaĢma mərhələsinə qədəm qoydu. Təbii olaraq belə bir sual 

ortaya çıxır: ermənilər Qarabağda hardandır? Hal-hazırda Qarabağda 

yaĢayan ermənilər mənĢə etibarı ilə üç qola ayrılır. Qarabağın yuxarı 

hissəsində yaĢayan ermənilərin birinci qolunu XI-XII əsrlərdən erməniləĢmə 

prosesinə məruz qalmıĢ albanlar təĢkil edir. Onlardan ikincisi farsdilli 

ermənilərdir, onlar Qarabağa Ġrandan köçürülmüĢdülər. 

Tarixdən məlumdur ki, çarizm baĢqa ölkələrdə tətbiq etdiyi iĢğalçılıq 

siyasətinə uyğun olaraq ġərqdə də, millətləri və xalqları qarĢı-qarĢıya qoyur, 

Azərbaycanı iĢğal etmək üçün ermənilərdən bir vasitə kimi istifadə edirdi. 

Qarabağ Azərbaycanın, o cümlədən Ġranın qapısı hesab edilir və burada 

ermənilərin üstünlüyünü yaratmağa çalıĢırdı. Bu siyasətə uyğun olaraq 

1828-ci il Türkmənçay müqaviləsində ermənilərin Arazın Ģimalına köçürül-

məsinə dair ayrıca qeyd (15-ci bənd) salınmıĢdı. Ermənilər, Ġrandan Qara-

bağa köçürülərkən birinci növbədə artıq süqut etmiĢ Bərdə Ģəhərini dirçəlt-

mək üçün onları əsasən burada yerləĢdirmək planlaĢdırılmıĢdı. Lakin, 

ermənilər həmiĢə dağ Ģəraitində yaĢamıĢ olduqlarından və Qarabağ düzünün 

yayına dözə bilmədiklərindən Bərdəni dirçəltmək siyasətindən əl çəkilir və 

ermənilər dağlıq zonalarda yerləĢdirilir. XIX əsrin əvvəllərində, Qarabağın 

dağlıq hissəsində cəmi 2 farsdilli erməni kəndi qeydə alınmıĢdırsa, XIX 

əsrin 30-cu illərində bu qəbildən olan kəndlərin sayı 20-yə çatır.  

Mənbələrin verdiyi məlumata görə, 1828-1830-cu illərdə ruslar Cənubi 

Qafqaza 40 min nəfər Ġran ermənisi köçürmüĢdülər. Bu ermənilər, əsasən, 

Qarabağın dağlıq hissəsində və Göyçə gölü ətrafında, həmçinin ġirvanda 

yerləĢdirilmiĢdir. N.N.ġavrov qeyd edir ki, 1828-ci ilin təkcə üç ayı ərzində 

Arazdan 8.249 erməni ailəsi keçirilərək, Qarabağda və ġirvanda yerləĢdiril-

miĢdi. Eyni zamanda V.L.Veliçko yazır ki, “gəlmə ermənilər yerli müsəl-

man əhalisinin Ģan-Ģöhrətini korlamaq siyasəti yeridirdilər ki, gələcəkdə 

onları qovub, torpaqlarına sahib ola bilsinlər”[7, s.76]. 

Qarabağın yuxarı hissəsində yaĢayan ermənilərin üçüncü qolunu 

Osmanlıdan köçürülən ermənilər təĢkil edir. Rusiya ilə Osmanlı arasında 

imzalanmıĢ Ədirnə sülh müqaviləsinə 1828-1830-cu illər ərzində 



V buraxılış         2017  

  

247 

Osmanlıdan 84 min erməni köçürülüb Yelizavetpol (Qarabağ da bura daxil 

idi), Ġrəvan, Tiflis quberniyasının Borçalı, Axalkala və Axaltsixis qəzala-

rının ən yaxĢı dövlət torpaqlarında yerləĢdirilirdilər [4, s.34]. 

Ermənilərin Qarabağa gəlmə olduqlarını özlərinin yaratdığı maraqlı bir 

fakt da, təsdiqləyir. Belə ki, 1978-ci ildə Mardakert (Ağdərə) rayonunda 

Cənubi Azərbaycanın Marağa Ģəhərindən Qarabağ torpağına ilk 200 erməni 

ailəsinin köçürülməsinin 150-ci ili münasibətilə abidə qoyulmuĢdu. 

Sonralar, yəni 1988-ci ildə Azərbaycana qarĢı təcavüzə baĢlarkən ermənilər 

abidənin ifadə etdiyi mənanı dərk etmiĢ və Qarabağı iĢğal etməyə yönəlik 

iddiaları ilə düz gəlmədiyindən abidəni məhv etmiĢdilər.  

“Böyük Ermənistan”ın “böyük tarixi” proyektinin kökləri məhz erməni 

millətçilərinin erməni tarixi üzərində həyata keçirdiyi bəzi “düzəliĢlərə” 

əsaslanmaqdadır. Ona görə də, bəzi tarixçilər belə hesab edir ki, öz tarixini 

bu qədər əfsanəvi dəyərlər əsasında yaradan baĢqa bir xalq hər halda yox-

dur. Ermənistan adı, hüdudları qeyri-müəyyən olmaqla bərabər, ġərqi 

Anadolu və Qafqazın cənub-qərbini əhatə edən və daxili bütövlüyü olmayan 

coğrafi ad kimi tarixdə tez-tez iĢlənmiĢdir. Əslində, bu gün erməni adlandır-

dığımız xalq, özünü hayk (hay) və yaĢadığı bölgəni də “Hayastan” (Yüksək 

ölkə) adlandırır.  

Erməni mifologiyasına görə ermənilər, dünya daĢqını zamanı gəmisi 

Ağrı dağında torpağa oturan Nuh peyğəmbərin nəvəsi Haydan törəmiĢlərdir 

[11, s.19-36]. Əfsanəvi mahiyyət daĢıyan bu iddianın tarixi baxımdan heç 

bir əsası yoxdur. Birincisi, bu əfsanə bütün səmavi dinlərin ortaq dəyəridir. 

Ġkincisi, əgər əfsanə doğrudursa, o zaman bütün bəĢəriyyətin Nuhun törəmə-

ləri olması lazımdır.  

Ən qədim mənbələrdə hay adlı tayfaya aid heç bir məlumat yoxdur. 

Hay etnosunun kökləri haqqında erməni tarixçiləri də daxil olmaqla, 

tarixçilər arasında ortaq bir fikir birliyi yoxdur. Ġndi artıq tarixi baxımdan 

bilinən bir faktdır ki, erməni adlandırılan toplum (haylar) Ermənistanın yerli 

etnosu olmamıĢ, buraya sonradan gəlmiĢdir. Hayların Ermənistanda nə 

zaman yerləĢdiyi məlum deyildir, yalnız o məlumdur ki, bugünki mənada 

baĢa düĢdüyümüz erməni milləti hay etnosu ilə qriqorianlıq kimliyinin bir-

birinə qarıĢdırılmasından ortaya çıxmıĢdır. Dr. YaĢar Kalafat doğru olaraq 

göstərir ki, “bu bir irqin bir məzhəblə, bilmədən, təbii tarixi və sosial-mədə-

ni prosesin nəticəsi olaraq eyniləĢdirilməsi hadisəsi deyil. Ermənilər, Qriqo-

rian inancına sahib olan bütün toplumları ermənilik adı altında sahiblənmə 

siyasəti yeritmiĢlər” [11, s.159]. 

XIX əsrin 2-ci yarısından etibarən, Qriqorian topluluğunun içində özünü 

hay adlandıran etnik qrup Qriqorian kilsəsini və məzhəbini tək baĢına özünün-

küləĢdirməyə baĢlamıĢdır. Ortaya atılan erməni iddialarından biri də, Alban 
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kilsəsinin Qriqorian kilsəsi kimi göstərilməyə çalıĢılmasıdır. Bununla da, tarixən 

Albaniyada xristianlığın yayıldığı bölgələr (həmin bölgədə yaĢayan müəyyən 

əhali kütləsi) qriqorianlaĢdırılmaqda, dolayısı ilə erməniləĢdirilməkdədir. 

Alban kilsəsi və Qarabağ arasındakı əlaqəni öyrənərkən istənilən halda, 

iki faktı nəzərə almaq vacibdir: əvvəla, xristian albanlar daha çox Qarabağda 

məskunlaĢmıĢdılar və ərəb iĢğallarından sonra da, dini mənsubiyyətlərini 

qorumuĢdular; ikincisi, rəsmi olaraq 1836-cı ildə Alban kilsəsi ləğv olun-

duqdan sonra Qarabağın xristian əhalisi güclü surətdə erməniləĢdirmə prose-

sinə məruz qalmıĢdı. 

Qarabağda qriqorianların təsirinə düĢmək istəməyən albanların bir 

hissəsi islam dinini qəbul etdi, digər qismi isə alban kilsəsinə mənsubluğunu 

qorudu. Beləliklə, aydındır ki, nə Arsax (Dağlıq Qarabağ) və nə də əhalisi 

erməniləĢdirilmiĢ albanlardan, hazırda isə, erməni sayılan digər vilayət və 

rayonlar (Qərbi Azərbaycan) heç bir zaman erməni mədəniyyəti mərkəzlə-

rinə mənsub olmamıĢdır.  
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Stabil enerji təhlükəsizliyi iqtisadi inkişafın əsasını təşkil edir. Bu baxımdan 

hər bir ölkə üçün enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

NATO-nun enerji infrastrukturunun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi əsas strateji 

hədəflərdən biri kimi seçilmişdir. Enerji təhlükəsizliyi yalnız Alyans ölkələrinin 

enerji tələbatının təminatını nəzərdə tutmur, həm də enerji resurslarının təhlükəsiz 

çatdırılmasını nəzərdə tutur.  

Məqalə müstəqil Azərbaycan Respublikasının NATO ilə əməkdaşlığında enerji 

təhlükəsizliyi məsələlərinə həsr olunmuşdur. Enerji təhlükəsizliyi məsələləri müasir 

dövrümüzdə NATO siyasətinin prioritetinə, Azərbaycan isə bu sahədə Alyansın 

mühüm strateji tərəfdaşlarından birinə çevrilmişdir. Məqalədə bu sahədə keçirilən 

konfranslar, seminarlar və orada müzakirə olunan aktual məsələlər öz əksini 

tapmışdır. 

Açar sözlər: enerji, təhlükəsizlik, əməkdaşlıq, infrastruktura, NATO, Azərbaycan 

 

The problems of energy security in the bilateral relations of Azerbaijan and NATO 

Stable energy security is the basis of economic development. Therefore, energy 

security occupies a very important place for each country. NATO’s energy 

infrastructure protection is considered as one of the essential strategic targets. 

Energy security means both providing Alliance countries with the amount of energy 

needed and the transportation of energy resources safely.  

The article deals with the problems of energy security in Azerbaijan and NATO 

partnership. Energy security has become a key issue in NATO’s policy and 

Azerbaijan has become an important strategic Alliance partner. This article refers to 

the current issues discussed in conferences and workkshops held on this problem. 

Key words: energy, security, cooperation, infrastructure, NATO, Azerbaijan 

 

Mühüm geosiyasi məkanda yerləĢən Azərbaycan Respublikasının 

1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyini bəyan etməsi və 80-ci illərin 

sonu-90-cı illərin əvvəllərində beynəlxalq aləmdə baĢ verən dəyiĢikliklər 

milli dövlətçilik prinsiplərinə uyğun yeni xarici siyasət kursunun formalaĢ-

dırılması və həyata keçirilməsini ən vacib məsələ kimi ön plana çəkdi. 

“Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı” qəbul edildikdən sonra 

Azərbaycana, onun zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərinə Amerika və 

Avropanın aparıcı dövlətlərinin marağı bir qədər də artdı (1, s.4). Xəzər 
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dənizi və bütövlükdə Xəzər hövzəsi rayonu Rusiya və Ġran kimi dövlətlərlə 

yanaĢı, digər ölkələrin də maraq obyektinə çevrildi. Buna səbəb, ilk 

növbədə, bölgənin geosiyasi və iqtisadi əhəmiyyəti, Xəzərin zəngin 

karbohidrogen ehtiyatları və digər sərvətləri idi. Ġstər ABġ-ın, Avropanın 

böyük dövlətlərinin, istərsə də Rusiyanın nəzərində Xəzər dənizinin 

sahilində yerləĢən Azərbaycan Respublikası regionda əsas dövlət hesab 

olunurdu ki, bu da ilk növbədə, onun əhəmiyyətli geosiyasi vəziyyəti, 

zəngin neft və qaz ehtiyatlarına malik olması ilə bağlı idi.  

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində beynəlxalq 

təhlükəsizlik strukturları ilə əməkdaĢlıq aparıcı xətt təĢkil edirdi. Bu 

istiqamətdə NATO ilə əlaqələr xüsusilə qeyd olunmalıdır. Azərbaycan-

NATO əlaqələri ölkəmizin Avratlantik strukturlara inteqrasiyasının mühüm 

tərkib hissələrindən biridir. Bu əməkdaĢlıq Azərbaycanın, əsasən, 1994-cü 

ildə “Sülh naminə tərəfdaĢlıq” Proqramına qoĢulması ilə baĢladı (7, s.444). 

Bununla Azərbaycan NATO hərbi strukturları ilə əməkdaĢlıq etmək, birgə 

təlimlər keçirmək, hərbi kadrlar hazırlanmasında blokun təcrübəsindən 

bəhrələnmək imkanları qazandı. Həmin vaxtdan baĢlayaraq, Azərbaycan-

NATO əlaqələri yüksələn xətlə inkiĢaf edir və bu əməkdaĢlıq həm də strateji 

məzmun kəsb etməklə, regionda Azərbaycanın təĢəbbüsü ilə gerçəkləĢən 

mühüm enerji layihələrinin təhlükəsizliyinin beynəlxalq səviyyədə həyata 

keçirilməsinə təminat yaradır. Enerji təhlükəsizliyi məsələləri müasir 

mərhələdə NATO siyasətinin prioritetinə, Azərbaycan isə bu sahədə Alyan-

sın mühüm tərəfdaĢlarından birinə çevrilir. NATO enerji təhlükəsizliyi ilə 

birbaĢa məĢğul olan təĢkilat olmasa da, bu məsələ Azərbaycan-NATO 

məsləhətləĢmələrinin bir hissəsidir.  

Nəzər yetirsək, NATO-nun 1991-ci il və 1999-cu il strateji konsepsi-

yalarında enerji təhlükəsizliyi məsələsi “mühüm xammal təminatı kommuni-

kasiyalarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi” müddəası formasında öz əksini 

tapmıĢdı (6,s.95). Lakin bu konsepsiyalarda enerji təhlükəsizliyi yalnız fiziki 

mühafizə kontekstində öz əksini tapmıĢdısa, NATO-nun 2006-cı il Riqa 

sammitində qəbul edilmiĢ qərarlardan sonra bu məsələ daha geniĢ strateji 

mahiyyət kəsb edərək, Avroatlantika regionunun təhlükəsizliyinin fundamen-

tal əsaslarından biri kimi elan edildi. NATO-nun enerji təhlükəsizliyinə 

yanaĢmasında bu dəyiĢikliyin səbəbləri kimi aĢağıdakıları göstərmək olar: 

- 11 sentyabr 2001-ci il terror hadisəsindən sonra meydana gələn təhlü-

kəsizlik mühitinin planetin enerji ehtiyatlarının çox hissəsinin cəmləndiyi 

Yaxın və Orta ġərq regionunda qeyri-sabitliklə xarakterizə olunması; 

- “Əl-Qaidə” və digər terror təĢkilatlarının enerji infrastrukturuna və boru 

kəmərlərinə hücumu barəsində müxtəlif vaxtlarda verdiyi bəyanatlar və 

həyata keçirilmiĢ bəzi aksiyaların enerji təhlükəsizliyi probleminə təsirinə 
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beynəlxalq təĢkilatlar səviyyəsində baxılması; 

- Rusiyanın 2006-cı ilin yanvarında Ukraynaya siyasi təzyiq məqsədilə təbii 

qaz ixracını dayandırması; 

- “Sülh Naminə TərəfdaĢlıq”, “Aralıq Dənizi Dialoqu” və “Ġstanbul Əmək-

daĢlıq TəĢəbbüsü” çərçivəsində enerji istehsalçısı olan Azərbaycan, 

Qazaxıstan, Özbəkistan, Əlcəzair, Bəhreyn, Qətər, BƏƏ, Küveyt və baĢqa 

digər tərəfdaĢ ölkələr kimi, mütəmadi olaraq, enerji layihələrinin təhlükəsiz-

liyinin təminatında NATO-nun praktiki iĢtirakı barədə müzakirələrin keçiril-

məsi təĢəbbüsü ilə çıxıĢ etmələri. 

Riqa sammiti ərəfəsində Alyansa daxil olan ölkələrin də ictimai rəyinə 

baxsaq, enerji təhlükəsizliyinə yeni yanaĢmanın zəruriliyi barədə rəyin 

formalaĢdırılması və bu məsələnin ictimai elmi dairələrin müzakirəsinə 

çıxarılması məqsədilə bir sıra tədbirlər də həyata keçirildi. Həmin ərəfədə 

NATO BaĢ katibinin ofisində Siyasətin PlanlaĢdırılması direktoru 

vəzifəsində çalıĢan Cemi ġea tərəfindən Alyansın rəsmi orqanı olan “NATO 

Review” jurnalında dərc edilmiĢ məqalədə enerji təhlükəsizliyi sahəsində 

aĢağıdakı 4 istiqamət üzrə NATO-nun fəaliyyətinin mümkünlüyünün 

nəzərdən keçirilməsi təklif olunurdu:  

 - enerji təhlükəsizliyi sahəsində situasiyanın daimi monitorinqi və qiymət-

ləndirilməsi (NATO-nun kəĢfiyyat və informasiya-kommunikasiya vasitələ-

rindən istifadə etməklə); 

- energetika infrastrukturlarının təhlükəsizliyinin təmin olunmasında üzv 

dövlətlərə dəstək verilməsi; 

- dəniz daĢınmalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin terror və digər 

hücumlardan mühafizəsini təmin etmək məqsədilə dənizlərdə hərbi-patrul 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsi; 

- enerji daĢıyıcıları hasil olunan regionlarda böhran və ya münaqiĢə situasi-

yaları zamanı, qaz və neft təchizatını təmin etmək məqsədilə hərbi əməliy-

yatların keçirilməsi (9). 

Azərbaycan Respublikası enerji təhlükəsizliyi probleminin müasir 

anlamda Alyansın gündəliyinə daxil edilməsindən çox əvvəl, bu məsələnin 

NATO ilə ikitərəfli əməkdaĢlıq çərçivəsində müzakirə edilməsi təĢəbbüsü 

ilə çıxıĢ etmiĢdir. NATO-nun tərəfdaĢlıq proqramları çərçivəsində ölkəmiz-

də enerji təhlükəsizliyinə həsr edilmiĢ müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmiĢdir 

ki, AATġ-ın 2000-ci il iyulun 20-21-də enerji təhlükəsizliyinə həsr edilmiĢ 

“Qafqazda enerji təhlükəsizliyi” adlı konfransı və 2007-ci il iyulun 10-11-də 

Enerji Ġnfrastrukturunun təhlükəsizliyi üzrə seminarı bu qəbildən olan təd-

birlərdəndir (7, s.462) . Keçirilən konfranslarda beynəlxalq terrorizm və 

mütəĢəkkil cinayətkarlar tərəfindən gözlənilən təhlükələr və onlara qarĢı 

mübarizə yolları müzakirə edilərək, boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin 
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təmin edilməsinin vacibliyi, həmçinin, Xəzərin enerji ehtiyatlarının istismarı 

nəticəsində yarana biləcək ekoloji Ģərait və təhlükələrin aradan qaldırılması 

məsələlərinə dair danıĢıqlar olmuĢdur. 

2008-ci il 6-8 mart tarixində NATO Parlament Assambleyasının 

Bakıda keçirilən 68-ci “Rouz-Rout” seminarında da enerji təhlükəsizliyi 

məsələləri əsas müzakirə obyekti olmuĢdur (4). Enerji təhlükəsizliyi NATO 

ilə “26+1” formulu üzrə mütəmadi keçirilən təhlükəsizlik dialoqlarında da 

müzakirə olunan məsələlərdən birini təĢkil etmiĢdir.  

NATO-nun enerji təhlükəsizliyi sahəsində siyasəti üç əsas kompo-

nentdən ibarətdir: infrastrukturun qorunması, enerji effektivliyinin artırıl-

ması və tərəfdaĢlara yardım proqramlarının həyata keçirilməsi. Bu baxımdan 

enerji təhlükəsizliyi sahəsində NATO-nun Azərbaycana aĢağıdakı istiqamət-

lərdə dəstəyini vurğulamaq olar: 

- Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində müza-

kirələri nəzərdə tutan xüsusi NATO iclaslarının keçirilməsi; 

- Azərbaycana enerji məsələləri üzrə NATO-nun xüsusi tərəfdaĢı statusunun 

verilməsi; 

- Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində 

NATO-nun dəstəyini nəzərdə tutan konseptual sənədin hazırlanması; 

- Dənizdə (Xəzərdə), havada və quruda Azərbaycanın enerji təhlükəsiz-

liyinin təmin olunmasında NATO-nun mütəxəssis dəstəyinin, kadrların 

hazırlanması; 

- Enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında NATO mühafizə qüvvələrinin 

və avadanlıqlarının yardımı. 

2009-cu il iyunun 10-da Bakıda NATO-nun müdafiə və təhlükəsizlik 

məsələləri üzrə nümayəndəsi Mikael Gualın sədrliyi ilə keçirilən Avratlan-

tika TərəfdaĢlığı ġurasının “Enerji təhlükəsizliyi: təhdidlər və perspektivlər” 

mövzusunda seminarının əsas müzakirələri NATO-nun enerji təhlükəsiz-

liyində rolunun artırılması və bununla bağlı tərəfdaĢ və üzv ölkələrin iĢtirakı 

ilə yeni Təhlükəsizlik Alyansının yaradılması olmuĢdur (5). “Regionda 

risklər artdıqca həm Xəzər regionu, həm də Qara dəniz regionunda enerji 

təhlükəsizliyinin təminatı məsələsi də aktuallaĢır” deyərək Mikael Gual 

çıxıĢı zamanı Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin 

olunmasındakı yerindən də bəhs etmiĢdir (2). 

Ümumiyyətlə, Xəzər hövzəsinin resursları Avropanın enerji təmi-

natının diversifikasiya edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daĢıdığı 

üçün, Alyans rəsmiləri dəfələrlə təmsil etdikləri təĢkilatın Cənubi Qafqaz və 

Mərkəzi Asiya ölkələrinin enerji infrastrukturunun müdafiəsində, bu 

regiondan hasil olunan karbohidrogen resurslarının Avropa bazarlarına 

təhlükəsiz çatdırılmasında maraqlı olduğunu bəyan etmiĢlər. Həmçinin, bu 
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sahədə Azərbaycana hərtərəfli yardım göstərməyə hazır olduqlarını da 

bildirmiĢlər. Bu baxımdan, 2013-cü il noyabrın 21-də Bakıda Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Strateji AraĢdırmalar Mərkəzinin 

(SAM) və NATO-nun Enerji Təhlükəsizliyi Mərkəzinin birgə təĢkilatçılığı 

ilə “Enerji təhlükəsizliyinə müĢtərək yanaĢma: NATO və digər tərəflərin 

mövqeyi” mövzusunda keçirilən konfrans mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

NATO-nun Cənubi Qafqaz regionunun əlaqələndirici ofisinin rəhbəri 

Uilyam Lahu konfransda “Sülh naminə tərəfdaĢlıq” proqramı çərçivəsində 

Azərbaycanın Alyans ilə əməkdaĢlığının əhəmiyyətini vurğulamıĢ, ölkəmi-

zin təĢkilat üçün vacib tərəfdaĢ olduğunu bildirmiĢdir. Daha sonra, NATO-

nun enerji təhlükəsizliyi məsələləri qrupunda enerji təhlükəsizliyi Ģöbəsinin 

rəhbəri Maykl Röhle “Enerji təhlükəsizliyi üzrə əməkdaĢlıq: Cari vəziyyət 

və perspektivlər” mövzusunda çıxıĢ edərək bildirmiĢdir ki, enerji təhlükə-

sizliyi yalnız Alyans ölkələrinin enerji tələbatının təminatını deyil, həm də 

enerji resurslarının təhlükəsiz çatdırılmasını nəzərdə tutur (3). 

Enerji infrastrukturlarına hücumlar, dəniz quldurlarının aktivləĢməsi 

böyük iqtisadi itkilərlə nəticələndiyindən bəzən enerji təhlükəsizliyi hərbi 

xarakter daĢıyır. Təbii ki, burada siyasi və iqtisadi təsirlər də rol oynayır. 

Məsələn, Rusiya və Ukrayna arasında yaranan problem NATO ölkələrini 

təsir altında qoydu, Alyans problemin həll yolu kimi enerji marĢrutlarının 

diversifikasiyasını, habelə milli və koordinasiya olunmuĢ Ģəkildə infrastruk-

turun mühafizəsini bu sahədə mühüm sayır. Bu kontekstdə Xəzərin enerji 

resurslarının Avropaya nəqli marĢrutlarında infrastrukturların qorunması 

vacibdir. Lakin Azərbaycanda enerji infrastrukturuna müxtəlif tərəflərdən 

ciddi təhlükələr var. Əsas təhlükə Azərbaycan ərazilərini iĢğal edən Erməni-

standan gəlir ki, erməni tərəfi də bununla bağlı dəfələrlə hədə-qorxu gələrək, 

Qərb istiqamətində Azərbaycanın enerji-nəqliyyat infrastrukturuna qarĢı 

təxribatlara cəhd etmiĢdir. Odur ki, NATO enerji infrastrukturunun təhlükə-

sizliyinin təminatı və bu hədələri aradan qaldırmaq üçün Qarabağ münaqi-

Ģəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllində maraqlıdır. 

Enerji təhlükəsizliyi sahəsində tərəflərin əməkdaĢlığı ölkənin Avroat-

lantik inteqrasiyasının elementlərindən biridir və bu anlamda Azərbaycan 

NATO-nun 8 tərəfdaĢ ölkəsi sırasına daxil edilmiĢdir. NATO-nun Qafqaz 

üzrə məsul nümayəndəsi Uilyam Lahu bildirmiĢdir ki, Xəzər regionunda 

infrastrukturun təhlükəsizliyinin təminatı NATO üzvlərinin və tərəfdaĢlarının 

marağındadır (8). Alyans çalıĢır ki, stabil enerji daĢınmaları üçün enerji 

infrastrukturunun qorunmasında öz müttəfiqlərinə və tərəfdaĢlarına yardım 

göstərsin. O, həmçinin, vurğulamıĢdır ki, NATO-nun ayrı-ayrı üzvlərinin 

Azərbaycanla əməkdaĢlığı bu istiqamətdə və ikitərəfli əsaslarladır. Əsasən, 

ABġ Azərbaycanla dəniz platformalarının təhlükələrdən qorunması 

http://apa.az/tag/NATO
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məsələsində əməkdaĢlıq edir. Norveç, Rusiya və ġimali Afrika ilə yanaĢı, 

Xəzər regionu da Avropa üçün mühüm enerji resursları mənbəyinə 

çevrilmiĢdir. Azərbaycan Türkiyə ilə Transanadolu saziĢini imzalamaqla 

Avropaya qaz nəqli üzrə qaz-nəqliyyat infrastrukturunun yaradılmasında ilk 

addımı atmıĢ, bu qazın Avropa bazarına Transadriatik boru kəməri və ya 

NabuccoWest ilə aparılması nəzərdə tutulmuĢdur.  

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, dünya enerji siyasətində və beynəlxalq 

münasibətlər sistemində sürətlə dəyiĢən konyukturaya uyğun olaraq yeni 

prioritetlər, dövlətlərarası və beynəlxalq əlaqələrdə fərqli istiqamətlər meydana 

çıxmıĢdır ki, bu baxımdan, ölkəmizin bağladığı əsas beynəlxalq müqavilələr və 

ötən müddətdə aparılan uğurlu enerji siyasəti nəticəsində Azərbaycan Respub-

likasının dövlət müstəqilliyi daha da möhkəmlənmiĢ, respublikanın təhlükə-

sizliyinin və gələcək tərəqqisinin əlavə təminatları yaradılmıĢ, Qərb dünyasının, 

eləcə də, NATO kimi beynəlxalq təĢkilatın Azərbaycana olan etimadı artmıĢ və 

nəhayət, Azərbaycan Ümumavropa təhlükəsizlik sisteminə daxil olaraq, xüsusilə 

də enerji sahəsində həlledici rol oynamağa baĢlamıĢdır. 
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Məqalədə ermənilər tərəfindən Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının baş 

qaldırmasının səbəb və nəticələri təhlil olunmuşdur. Burada xalqımıza qarşı həyata 

keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasəti əks olunub. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Qarabağ, Ermənistan, işğal 

 

On the history of territorial claims of Armenians to Azerbaijan 

This paper analyzes the reasons and result of raising territorial claims against 

Azerbaijan. Implementation ethnic cleansing and genocide policy against our nation 

were considered in the article. 

Key words: Azerbaijan, Karabakh, Armenian, occupation 

 

Son iki əsrdə xalqımıza qarĢı erməni millətçiləri tərəfindən müxtəlif 

vaxtlarda məqsədyönlü Ģəkildə həyata keçirilən terror, etnik təmizləmə, 

soyqırımı siyasəti Azərbaycan tarixinin faciələrlə müĢayiət olunan çox ağrılı 

dövrünü təĢkil etmiĢdir.  

Ermənilərin əsas siyasi məqsədi əzəli Azərbaycan ərazilərində ermə-

nilərin uydurduqları "Böyük Ermənistan" dövləti yaratmaq olmuĢdur. XIX 

əsrin əvvəllərində baĢlayaraq Azərbaycanın Qarabağ bölgələrinin dağlıq 

hissəsinə Ġrandan və Türkiyədən çoxlu sayda ermənilərin köçürülməsi 

nəticəsində onların bu bölgədə süni surətdə çoxaldılması XX əsrin 

əvvəllərində Ermənistanın Azərbaycana qarĢı ərazi iddialarının baĢ 

qaldırmasına səbəb olmuĢdur. Lakin tariximizin səhifələrinə nəzər salsaq, 

ərazi iddialarının çox qədim köklərinin olduğunu görə bilərik.  

Müasir dövrdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin 

dinc yolla nizama salınmasına dair aparılan danıĢıqlar dünya birliyinin gös-

tərdiyi səylər, eləcə də beynəlxalq təĢkilatların bu istiqamətdə fəaliyyətinin 

öyrənilməsi çox mühüm və elmi-siyasi əhəmiyyət kəsb edir. Hal-hazırda 

Ermənistanın ölkəmizə qarĢı ərazi iddiaları və iĢğalçılıq siyasətinin davam 

etməsi, eləcə də Azərbaycan torpaqlarının 20%-nin iĢğal altında olması bu 

məsələnin təhqiqat obyekti kimi seçilməsini zəruri etmiĢdir. XX əsrin 80-ci 

illərinin ikinci yarısında Ermənistanın Azərbaycana qarĢı ərazi iddiaları və 

hərbi təcavüzü eləcə də, azərbaycanlılara qarĢı həyata keçirdikləri etnik 

təmizləmə və soyqırımı siyasətinin təhlili qonĢu dövlətlərin bu siyasətə olan 
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yanaĢmaları, təcavüzkar dövlətin gətirdiyi sosial-iqtisadi səbəblərin öyrənil-

məsi və araĢdırılması çox vacibdir. 

Belə bir sual ortaya çıxır: nə üçün ermənilər məhz Dağlıq Qarabağa 

göz tikmiĢdilər? Bu sualın cavabı bu gün də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Qarabağ xanının vəziri olmuĢ Mirzə Camal CavanĢir (1773-1853) "Qarabağ 

tarixi" (1847) əsərində bu məsələdən bəhs edərkən yazır: "Qədim tarix ki-

tablarının yazdığına görə Qarabağ vilayətinin sərhədi belədir: cənub tərəf-

dən Xudafərin körpüsündən Sınıq körpüyə qədər Araz çayı, Ģərq tərəfdən 

Kür çayıdır ki, Cavad kəndindən Araz çayına qovuĢaraq gedib Xəzər 

dənizinə tökülür. ġimal tərəfdən Qarabağın Yelzavetpol (indiki Gəncə) ilə 

Kür çayına qədər Goran çayıdır və Kür çayı çox yerdən (keçib) Araz çayına 

çatır. Qərb tərəfdən KüĢbək, Salvartı və Ərikli adlanan uca Qarabağ dağ-

larıdır" 1, səh.4 . Qarabağ Azərbaycanın Ģəfalı güĢələrindən biri olmuĢdur. 

Eləcə də iqtisadi baxımdan, coğrafi mövqeyi cəhətdən əlveriĢli strateji möv-

qeyə malik olan ərazidir. Hələ qədim dövrlərdə Qarabağ Qafqaz Albani-

yasının tərkib hissəsi olmuĢdur. X əsrdə Qarabağ ġəddadilərin, XI əsrdə Səl-

cuqların, XII əsrdə Eldəgizlər dövlətinin tərkibində olmuĢdur. Bu dövlət-

lərin ərazilərinə daxil olan Qarabağ torpaqları tarixən mühüm mövqeyə 

malik olmuĢdur. Qarabağın strateji əhəmiyyətini nəzərə alan Qərb dövlət-

ləri, ilk növbədə ABġ və Böyük Britaniya bu bölgəyə, Cənubi Qafqaza, 

xüsusilə də Azərbaycana, həmçinin Yaxın və Orta ġərqə təsir göstərməyin 

əlveriĢli vasitəsi kimi baxırdılar [5, səh.6]. Belə ərazilərə təkcə Qarabağı 

deyil, Ģimaldakı qonĢularımız tərəfindən zəbt edilən Dəmir qapı Dərbəndi, 

mühüm ərazilərdən olan Qazax, ġəmĢəddil, Borçalını və bir sıra cənub 

ərazilərini misal göstərə bilərik. Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarĢı 

ərazi iddialırını Ģərtləndirən amillərdən biri də sosial-iqtisadi amillər olmuĢ-

dur. Ġqtisadi cəhətdən zəif olan Ermənistana Qarabağ kimi səfalı ərazilər 

lazım idi. Məhz Ermənistanın Azərbaycanın zəngin sərvətləri, faydalı qazın-

tıları, mineral sularına ehtiyacı var. Bu da təcavüzün əsas iqtisadi səbəblə-

rindən hesab edilə bilər.  

Mühüm strateji əhəmiyyətə malik olan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin 

Dağlıq hissəsinə XIX əsrin I yarısından baĢlayaraq Qacarlar Ġranından və 

Osmanlıdan çoxlu sayda erməni əhalisi köçürülmüĢdür. Çar Rusiyası onunla 

əlaqə saxlayan ermənilərdən öz gələcək iĢğalçılıq planlarının həyata keçirilməsi 

üçün bir vasitə kimi istifadə etmiĢdir. Bu dövrdə regionun zəngin təbii sərvətlə-

rini ələ keçirməyə çalıĢan çar Rusiyası XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəllərində 

Osmanlıya və Ġrana qarĢı müharibə aparan "erməni amil"lərindən siyasi alət 

kimi istifadə etmiĢlər. Bu zaman ermənilərin köçürülməsinin əsas istiqamətlərin-

dən biri məhz strateji əhəmiyyət kəsb edən Qarabağ ərazisi olmuĢ, bu bölgəyə 

çarizm tərəfindən xüsusi diqqət yetirilmiĢdir.  
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Ayrı-ayrı dövrlərdə irəli sürülən ərazi iddialarının bir nəticə verə 

bilmədiyini görən ermənilər artıq XX əsrin əvvəllərində etnik təmizləmə və 

soyqırımı siyasəti həyata keçirməyə baĢladılar. Göründüyü kimi, 1905-

1907-ci illərdə ermənilər Bakıda, Gəncədə, Qarabağda, Ġrəvanda, Naxçıvan-

da, Ordubadda, ġərur-Dərələyəzdə, Zəngəzurda, Qazaxda və baĢqa yerlərdə 

dinc azərbaycanlılara qarĢı qırğınlar törətmiĢ, əhalini amansızlıqla qətlə 

yetirmiĢ, Ģəhər və kəndləri yandırmıĢdılar.  

1917-ci ilin "Kavkazski kalendar" məcmuəsinin yazdığına görə, Qara-

bağda 199 min azərbaycanlı (58,3%) və 142 min erməni (41,7%) yaĢayırdı. 

1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulduqdan sonra 

Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası yaradılmıĢ və ermənilərin törətdikləri cina-

yətlər araĢdırılmağa baĢlanmıĢdı. Ermənilər Qarabağın Ermənistana aid oldu-

ğunu sübut etmək, azərbaycanlılara qarĢı mənfi rəy yaratmağa çalıĢırdılar.  

XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq 

hissəsindən köçürülmüĢ ermənilər sovet dövründə bütün siyasi, iqtisadi, 

sosial və mədəni məsələləri əhatə edən muxtariyyətə malik olsa da, 

Ermənistan öz ərazi iddialarını bir neçə dəfə ortaya atmıĢ, lakin xalqımızın 

müqaviməti nəticəsində oz istəklərinə nail ola bilməmiĢdilər.  

Hamımıza məlumdur ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi Azərbaycan üçün 

həyati əhəmiyyət kəsb edir. Onun həlli bütün regionun ictimai-siyasi inkiĢafında 

yeni mərhələnin əsasını qoya bilər. 2001-ci il aprelin 23-ü 27-si arasında 

Strasburqda Avropa ġurası Parlament Assambleyasının sessiyasında ilk dəfə 

olaraq ermənilərin azərbaycanlılara qarĢı törətdikləri saysız-hesabsız faciələrin, 

soyqırımın tanınmasına dair bəyənnaməsinin qəbul olunması tarixi əhəmiyyət 

kəsb edən bir sənəd oldu. Eyni zamanda, Avropa ġurası Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünü və sərhədlərinin toxunulmazlıq hüququnu tanıdığını bəyan etdi 3, 

səh.4 . Amma bunlara baxmayaraq, münaqiĢənin mövcud olduğu müddətdə 

hələ də beynəlxalq təĢkilatlar bu məsələyə lazımı diqqət yetirməmiĢdir. Ġndiyə-

dək danıĢıqlar prosesi əsaslı nəticə verməmiĢ, bu isə Azərbaycan cəmiyyətində 

böyük narahatçılıq doğurmuĢdur. Bu məsələlərin həllində qonĢu dövlətlərin 

müxtəlif maraqları vardır. ABġ bu günə qədər hər iki dövlət arasında manevrlər 

edir, bu siyasəti beynəlxalq təĢkilatlar olan BMT, ATƏT, NATO vasitəsi ilə 

həyata keçirir. Hələ ABġ konqresi 1992-ci ilin oktyabrında Azərbaycanı guya 

Ermənistanı blokadaya salmaqda günahlandırıb, Azadlığı Müdafiə "aktı"na 

Azərbaycana dövlət səviyyəsində hər cür yardım göstərilməsinə sərt məhdudiy-

yətlər qoyan 907-ci düzəliĢi qəbul edir. Lakin, görkəmli dövlət xadimi 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin (1993-2003) fəaliyyəti 

sayəsində bu qadağa 10 il sonra dondurulur.  

1988-1991-ci illərdə, yəni hadisələrin baĢlandığından SSRĠ-nin süqutuna 

qədər olan dövrdə Ġttifaqın hakim dairələri tərəfindən himayə edilən Ermənistan 
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Azərbaycana qarĢı açıq-aĢkar təcavüzkarlıq siyasəti aparmıĢ, nəticədə dinc 

sakinlər qətlə yetirilmiĢ, yaĢayıĢ məntəqələri dağıdılmıĢ, talan edilmiĢ və 

yandırılmıĢdır 2, səh.30 . 1991-ci ildə erməni silahlı birləĢmələri və erməni 

separatçıları Yuxarı Qarabağda qeyri-qanuni bir qurum, oyuncaq "Dağlıq 

Qarabağ Respublikası"nın yarandığını və müstəqilliyini elan etdilər. Buna cavab 

olaraq, 1991-ci il noyabrın 26-da Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Dağlıq 

Qarabağın Vilayəti statusunun ləğv etdi və "Dağlıq Qarabağ Respublikası"nı 

tanımadığını bildirdi. 1992-ci ildə isə erməni silahlı birləĢmələri Yuxarı Qara-

bağda irimiqyaslı hərbi əməliyyatlara baĢladılar. Erməni cəlladları tərəfindən 

tarixdə misli görünməmiĢ vəhĢilikləri törətdilər 4, səh.21 . 

XX əsrin sonunda ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırım bütün 

insanlığa və bəĢəriyyətə qarĢı yönəlmiĢ ən ağır cinayətlərdən biri kimi 

qiymətləndirmək lazımdır.  

Dünya tarixində Xocalı soyqırımı yaddaĢlarda heç silinməyən Xatın, 

Xirosima, Ruanda, Naqasaki kimi faciələrdən heç də geri qalmırdı. Adı çəki-

lən hadisələr müharibələr tarixində dinc əhaliyə qarĢı soyqırım olaraq daxil 

olmuĢ və dünyada geniĢ əks-səda doğurmuĢdur. Bütün dünyanın gözü qarĢı-

sında baĢ verən bu soyqırımın əsl mahiyyətini yalnız Ümummilli lider Heydər 

Əliyev 1993-cü ildə hakimiyyətə yenidən qayıtdıqdan sonra açıqlamıĢ, 1994-

cü ilin fevralında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımı-

na siyasi-hüquqi qiymət vermiĢdir. Bundan əlavə, 1998-ci ilin martında imza-

ladığı fərmanla 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımı günü qeyd edilmiĢdir.  

Hamımız gözəl bilirik ki, Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycan xalqı 

üçün ümummilli məsələyə çevrilmiĢdir. Torpaqlarımızın iĢğaldan azad 

olunması üçün hər bir azərbaycanlının üzərinə böyük məsuliyyət düĢür. Buna 

gör də bu münaqiĢənin mahiyyətini, onun ağır və faciəvi nəticələrini bilmək 

hər bir azərbaycan vətəndaĢı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Mən inanıram 

ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi istənilən halda 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaq çərçivəsində həll ediləcəkdir.  
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Düşünürəm ki, hər bir tarixçi bütün məsələlərdə hər zaman obyektiv olmalıdır. 

Məqalədə bacardığım qədər obyektiv olmağa çalışdım. Əlimdə olan beş səhifəyə 

bütün incəlikləri yerləşdirmək imkansız olduğundan bir çox məsələlər geniş əhatə 

olunmamışdır. 

Məqalədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqda informasiya verilir. Müna-

qişəsinin necə başlanmasından, Qarabağın hər iki ölkə üçün olan əhəmiyyətindən 

qısaca bəhs olunur. Siyası hiylə nəticəsində ən çox zərər çəkənlərin sıravi insanlar 

olduğunun şahidi oluruq. Hadisələrin şahidlərindən alınmış müsahibələr də məqa-

lədə yer alıb. Muharibə zamanı işğal olunmuş ərazilərin siyahısı verilir. Məqalədə 

erməni disasporasının fəaliyyətindən məlumat verilir. Burada qeyd olunur ki, 

münaqişə başlayandan bir qədər əvvəl də ermənilər xaricdə Qarabağı özününki 

kimi, Azərbaycanı aqressor tərəf kimi təqdim edib. Onlar diasporasının sayəsində 

Qərbdə öz mövqeyini qoruyub saxlamaqdadır. Məqalənin sonunda münaqişənin bu 

günə olan nəticələrindən bəhs olunur. 

Açar sözləri: Qarabağ, münaqişə, Azərbaycan, Ermənistan, diaspora, 

millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququ 

 

Nagorno Garabagh Conflict: Armenian Diaspora’s Activity In This Direction 

I think that even a historian searches own history he or she have to try to be 

more objective. I tried to be objective as much as I can. Since I had only five pages I 

could not give more details and cover everything widely.  

This article gives an information about Nagorno- Karabakh conflict. About 

how it started. I gave an information about importance of this region for both of the 

countries:Azerbaijan and Armenia. In the result of this political decoy especially 

suffered population. İn this article there is a list of interviews that were taken from 

the evidences. We can observe how Armenia started active actions abroad before the 

conflict and was presenting Karabakh as its own territory. We will also see active 

armenian diaspora in virtue of Armenia keeps its own place in the West.In the end of 

the article we can see results of this conflict for nowdays. 

Key words: Karabakh, conflict, Azerbaijan, Armenia, diaspora, the right of 

self-determination of nations 

 

1988-ci ildə Ermənistanda olduğu kimi, Azərbaycanda yalnız bir problem 

- Dağlıq Qarabağ problemi insanların qəzəbinə və küçələrə çıxmasına səbəb 

ola bilərdi. Dəfələrlə hər iki respublikaya ezam edilən Moskva rəsmisi 
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Vyaçeslav Mixaylov deyir: “Mən yüzlərlə insanla söhbət etdim. Lakin 

kompromis mövqeyində olan nə bir azərbaycanlıya, nə də erməniyə rast 

gəlmədim.Çobandan tutmuĢ akademikə kimi” (6, səh. 20). 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin hazırki mərhələsi Xankəndi (o zaman 

Stepanakert) və Ermənistanda 1987-ci ilin sonunda azərbaycanlı qaçqın və məc-

buri köçkünlərin axını ilə nəticələnən hücumla baĢlandı. 1987-ci ildə ermənilər 

Dağlıq Qarabağın kolxoz və fabriklərini gəzir, Ermənistana birləĢmək haqqında 

“referendum” adlandırdıqları sənəd üçün imza yığırdılar. Ġmzaların toplanması 

artıq baĢa çatmıĢdı, avqustda isə Ermənistanda və Qarabağda yığılmıĢ 75 min 

imza ilə on cilddən ibarət olan ərizə Moskvaya göndərildi (4, səh. 1). 

Bu referendum haqqında danıĢarkən erməni siyasi hərəkatının lider-

lərindən olan, milliyətçi Muradyan bir neçə dəfə “Qarabağın bütün əhalisi” 

ifadəsini iĢlətdi. Bəs bura azərbaycanlılar da daxil idimi? Görəsən onların 

fikrini öyrənməyə kimsə cəhd göstərmiĢdi? Bu sala Muradyan belə cavab 

vermiĢdir: “Bu insanların aqibəti bizi maraqlandırmır. Onlar onilliklər, hətta 

əsrlər boyu bizə qarĢı yönəlmiĢ hakimiyyətin vasitəsi və zorakılıq aləti 

idilər. Nə o zaman onların aqibəti bizi maraqlandırmırdı, nə də indi”. Bu 

fikirlərə əsaslanaraq Azərbaycan əhalisinin sorğudan kənar qaldığına bir 

daha əmin oluruq. QonĢunun mövqeyinə etinasızlıq sovet sisteminin sərt 

Ģaquli strukturun özəyində dururdu: Ermənistan və Azərbaycan birbaĢa bir-

birilə dialoq aparmaq əvəzinə əlaqəni Moskva vasitəsilə qururdular. 

Referendumdan sonra bütün Ermənistanı çıxıĢlar bürüdü və xalq 

küçələrə çıxıb “Qarabağ” Ģüarı ilə mitinqlər keçirməyə baĢladı. Uzun illər 

Yerevanda yaĢamıĢ qarabağlı Zoya ġuqaryan deyirdi ki, bu hadisələri görən-

də, gözlərinə inana bilmirdi. Əvvəlcə Ermənistanın paytaxt sakinlərinin 

əksəriyyəti Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətdən xəbərdar deyildilər. ġuqaryan 

qeyd edirdi ki, “bütün bu illər ərzində mən Qarabağı hətta xəritədə tapa bil-

məyən insanlarla mübarizə aparırdım. Fevralın 21-də isə küçəyə çıxıb 

gördüm ki, bütün Ermənistan “Qara-bağ!” qıĢqırır. 

1988-ci ilin fevralında Dağlıq Qarabağda baĢ verən fövqəladə hadisələr 

Azərbaycan üçün gözlənilməz oldu. Azərbaycan əhalisinin tərkibi Ermənis-

tandan fəqli olaraq daha müxtəlif idi. 1988-ci ildə əhalisi yeddi milyondan 

artıq olan Azərbaycan qonĢu respublikanın sayına görə ikiqat öndə olaraq, 

həmçinin çoxmillətli dövlət idi. Burada ruslar və ermənilər kimi milli azlıq-

lar, həmçinin azsaylı Qafqaz xalqları, talıĢlar, ləzgilər və b. yaĢayırdılar. 

Azərbaycanda ilk siyasi etiraz aksiyası 1988-ci ilin fevralın 19-da baĢ 

verdi. Bakıda bir qrup tələbə, fəhlə və ziyalı əllərində Dağlıq Qarabağın Azər-

baycanın tərkib hissəsi olduğunu bildirən plakatlarla Ģəhərin yuxarı hissəsində 

yerləĢən Elmlər Akademiyasından Ali Sovetin binasına tərəf yürüĢlər etdilər. 

Bu çıxıĢları səbəb kimi götürərək bir neçə min azərbaycanlı Ermənistandan 
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qovuldu. Azərbaycanda ermənilərə qarĢı narazılıqlar var idi (8, səh.3). 

20 fevral 1988-il tarixində DQMV-nin Xalq Deputatları Sovetinin iclasın-

da vilayətin erməni icmasının nümayəndələri DQVM-nin Azərbaycan SSR-dən 

Ermənistan SSR-ə verilməsi haqqında qərar qəbul edilir. 22 fevral 1988-ci il 

tarixində Xankəndi-Ağdam Ģossesində yerləĢən Əsgəran qəsəbəsi yaxınlığında 

ermənilər DQMV-nin Xalq Deputatları Sovetinin yuxarıda qeyd olunan qərarına 

qarĢı etiraz edən azərbaycanlı nümayiĢçilərə atəĢ açdılar (6, səh.30). 

MünaqiĢənin hüquqi aspektləri Azərbaycana qarĢı ərazi iddialarına 

haqq qazandırmaq üçün Ermənistan rəsmiləri tez-tez Dağlıq Qarabağın heç 

zaman müstəqil Azərbaycanın yurisdiksiyasında olmaması məsələsini qaldı-

rırlar (7,səh.2). Bundan əlavə, rəsmi Yerevanın fikrincə, Dağlıq Qarabağın 

1991-ci ildə SSRĠ-nin parçalanması prosesində ayrılması və “Dağlıq Qara-

bağ Respublikası”nın yaradılması qanuni Ģəkildə baĢ vermiĢdir. 100.000 

nəfər sakini olan Dağlıq Qarabağın özünü “müstəqil” elan etməsinin deyil-

məsi, əslində Ermənistanın münaqiĢədə deyil, yalnız marağı olan müĢahi-

dəçi qismində çıxıĢ etdiyini təsdiqləyən siyasi hiylədir. Qarabağ parlamen-

tinin yeni spikeri və vilayətin faktiki rəhbəri Artur Mkrtıçyan oldu. 

Dağlıq Qarabağda müharibə heç vaxt rəsmən elan olunmayıb. Azərbaycan 

və Ermənistanın müstəqilliyinin 1992-ci ildə beynəlxalq səviyyədə tanınma-

sından sonra Qarabağ münaqiĢəsi yeni, dövlətlərarası səviyyəyə yüksəldi. Yeni 

dövlətlər formal olaraq əvvəlki sənədləri saxlamıĢdılar, buna əsasən Dağlıq Qa-

rabağ beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanındı. Suveren döv-

lətin bir hissəsinə iddia etdiklərindən, ermənilərin beynəlxalq qınaqla rastlaĢa-

caqları qaçılmaz idi (3, səh.22). MünaqiĢə getdikcə sərtləĢirdi və tərəflər arasın-

da qarĢıdurma güclənirdi. Ermənilər Xankəndinin (o zaman Stepanakert-ermə-

nilər toponimikada dəyiĢikliklər etmiĢdilər) hüdudlarından kənarda silahlı bas-

qınlara baĢlayırlar. Onların hədəfi Xankəndindən 9 km. uzaqda yerləĢən Xocalı 

idi (1991-ci il məlimatına görə əhalisi 6.300 nəfər). Amerikalı müxbir Tomas 

Qolts yazırdı ki, ”Xocalıda telefonlar, ümumiyyətlə heç nə iĢləmirdi, nə iĢıq, nə 

istilik, nə də su xəttləri. Ətraf aləmlə yeganə əlaqə vertolyot vasitəsilə saxla-

nılırdı, hər bir reys təhlükəli idi. “Xocalıya sonuncu vertolyot reysi 1992-ci ilin 

fevralın 13-də təĢkil edildi və həmin gün oradan ən azı 300 sakin çətinliklə 

çıxarıldı. Fevralın 26-da Xocalıda Sovet ordusunun 366-cı alayının köməyi ilə 

ermənilər soyqırım törətdi (2, səh. 20). 

MünaqiĢənin gediĢində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən etnik 

təmizləmə siyasəti həyata keçirilib (6, səh 28). Dağlıq Qarabağın azərbaycan-

lılar yaĢayan 12 yaĢayıĢ məntəqəsindən onların zorla çıxarılması planı həyata 

keçirilib. ġuĢa rayonu 1992-ci il mayın 8-də, Xocavənd rayonu oktyabrın 2-

də, Laçın rayonu 1992-ci il mayın 18-də, Kəlbəcər rayonu 1993-cu il aprelin 

2-də, Ağdam rayonu 1993-cü il iyulun 23-də, Cəbrayıl və Füzuli rayonları 



Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik 

 

262 

1993-cu il avqustun 23-də, Qubadlı rayonu 1993-ci il avqustun 31-də, 

Zəngilan rayonu 1993-cü il oktyabrın 29-də iĢğal olundu (4, səh.1). 

1994-cü ilin mayında tərəflər arasında atəĢkəs haqqında razılaĢma imza-

lansa da (BiĢkek protokolu), münaqiĢə bölgəsinə beynəlxalq sülhməramlı qüv-

vələr yeridilmədi. Vasitəçilərin ən böyük nailliyyəti Ermənistan, Azərbaycan 

və Dağlıq Qarabağın hərbi rəhbərlərinə iyulun 26-da qeyri-müəyyən müd-

dətdə bağladıqları atəĢkəsin gözlənilməsi haqqında saziĢ oldu, həm də üç 

imzanın hamısı ilk dəfə olaraq eyni vərəqdə qoyuldu (6,səh.32). Rəsmi 

Yerevan nümayəndələri Ermənistanın Azərbaycana qarĢı ərazi iddialarına 

“haqq qazandırmaq” məqsədilə, tez-tez Dağlıq Qarabağın heç bir zaman 

müstəqil Azərbaycanın tərkib hissəsi olmaması barədə tezislə çıxıĢ edirlər.  

Qarabağ məsələsi xaricdə də nüfuzlu ermənilərin köməyi ilə fəal 

Ģəkildə təbliğ edilirdi. ABġ-dakı erməni diasporunun nümayəndələri qəzet-

lərdə verdikləri müsahibələrdə keçmiĢ partiya funksioneri Anatas Mikoya-

nın oğlu, tarixçi Sergey Mikoyan və yazıçı, jurnalist Zori Balayan Dağlıq 

Qarabağla Ermənistanın birləĢməsi ideyalarını təbliğ edirdilər (7, səh.5). 

Dağlıq Qarabağda erməni separatizmi 1988-ci ilin fevralında aktivləĢsə 

də, separatizmin dəstəklənməsi və bu bölgənin Azərbaycanın tərkibindən çı-

xarılması istiqamətində dünya ermənilərinin, xüsusən də ABġ və Fransadakı 

güclü erməni diasporunun fəaliyyəti ondan xeyli əvvəl baĢlamıĢdı. Həmin 

illərdə bir sıra qərb, habelə Yaxın ġərq ölkələrindəki erməni diasporu Dağlıq 

Qarabağda və Ermənistanda gizli fəaliyyət göstərən separatçı erməni təĢ-

kilatları “Krunk”, ”Qarabağ” komitəsi və “Miatsum”a təĢkilatlarına maliyyə 

dəstəyini artırdılar (6, səh.12). 

1987-ci ilin noyabrında Sov.ĠKP MK BaĢ katibi Mixail Qorbaçovun 

iqtisadi məsələlər üzrə müĢaviri, milliyyətcə erməni olan Abel Aqanbekyan 

Parisin “Ġnterkontinental” mehmanxanasında bir qrup fransalı erməni ilə 

görüĢüb, onlara problemlə bağlı öz nəzər nöqtəsini açıqlayır: “Mən çox 

istərdim ki, Qarabağ Ermənistana qayıtsın. Bir iqtisadçı kimi hesab edirəm 

ki, onların Ermənistanla olan əlaqələri Azərbaycanla olan əlaqələrindən 

daha sıxdır. Bununla əlaqədar mən öz təkliflərimi irəli sürmüĢəm və ümid 

edirəm ki, bu fikirlər yenidənqurma və demokratiya ənənələrinə uyğun 

keçirələcək. “Aqanbeqyanın fikirləri həmçinin Sovet Ġttifaqında yayılan 

fransız kommunistlərinin “Umanite” qəzetində dərc edildi. Azərbaycanlılar 

özlərinə qarĢı aparılan erməni kampaniyası haqqda ilk dəfə məhz bu 

müsahibədən xəbər tutdular. 

Həmçinin Aqanbekyanın Fransadakı çıxıĢı dərhal xaricdə nəĢr edilən çox-

saylı erməni dilli qəzet və jurnalların, habelə radioların əsas mövzusuna çevrildi. 

1987-ci ilin sonlarında ABġ növbəti prezident seçkilərinə hazırlaĢırdı və 

erməni lobbisi bu kampaniyadan istifadə edib Qarabağ məsələsini qaldırdı. Res-
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publikaçıların Nyu Orlean Ģəhərindəki konqresində ermənilər “öz müqəddəratını 

təyin etmək istəyən sovet xalqları” ilə bağlı məsələnin gündəliyə daxil olmasını 

israr etdilər. Bu məsələ gündəliyə salındı və ermənilərin planlarına dəstək verən 

bəyanat qəbul edildi. 1988-ci ilin fevralında erməni separatizminin aktiv fazaya 

keçdiyi Dağlıq Qarabağın, Azərbaycanın tərkibindən ayrılıb Ermənistana 

birləĢdirilməsi tələbi ilə Xankəndində baĢlayan aksiyaların azərbaycanlılara 

qarĢı hücumlarla müĢayət olunduğu, Ermənistandan azərbaycanlıların məcburi 

deportasiyasının baĢladığı bir vaxtda erməni diasporu Qərbdə bu hadisələri 

“ermənilərə qarĢı zorakılıqlar” kimi təbliğ edirdilər. 

Amerikalı ekspert Svante Kornellin Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi barədə 

1999-cu ildə dərc edilən kitabında deyildiyi kimi, Qərbdəki erməni diasporu 

həmin dövrdə “Azərbaycanda ermənilərə qarĢı hücumlara etiraz olaraq 

”Yerevan Ģəhərinin küçələrinə 1 milyon insanın çıxdığı barədə xəbərləri 

KĠV-lərdə yayırdı (6, səh.22). 

1989-cu il iyulun 27-də “New York Times” qəzeti ABġ, Kanada və Avropa 

ölkələrindən olan 133 insan haqları müdafiəçisinin adından dünya ictimaiyyəti-

nə müraciət qəbul etdi. Erməni ictimai xadimlərinin imzaladığı müraciətdə 

Azərbaycan SSR ərazisində ermənilərə qarĢı 1915-ci il “erməni soyqırımı” ilə 

müqayisə oluna biləcək zorakılıqların baĢ verdiyi iddia olunur, Azərbaycandan 

Ermənistanın blokadasına son qoyması tələb edilirdi. 1991-ci ildə Dağlıq Qara-

bağda ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarĢı kütləvi qətliamların geniĢlən-

diyi, kəndlərin yandırıldığı və regionun azərbaycanlı əhalisinin öz evlərindən 

kütləvi Ģəkildə qovulduğu bir vaxtda ABġ Senatı Azərbaycanı pisləyən qətnamə 

qəbul etdi. 

Erməni diasporu və lobbiçilər 1990-cı illərin əvvəllərində qərb ölkələ-

rində Azərbaycanı təcavüzkar kimi təqdim etməklə uğur qazana bilmiĢdi, bu 

zaman Azərbaycan informasiya blokadasında idi. Erməni lobbisinin əsas 

vəzifələrindən biri də, Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılara qarĢı terror və 

silahlı hücumlarını maliyyələĢdirmək olmuĢdu. 

1990-1994-cü illərdə təkcə Amerikada erməni diasporu Qarabağda 

gedən iĢğalçı müharibəni maliyyələĢdirmək üçün on milyonlarla dollar 

vəsait toplayıb Ermənistana göndərmiĢdi. Bundan əlavə, “DaĢnaksütyun” və 

Amerika Milli Komitəsi müharibə üçün muzdluların və könüllülərin Ermə-

nistana və Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ ərazilərinə çatdırılması, habelə 

erməni ordusu və silahlı birləĢmələri üçün silah və sursat alınması və 

regiona çatdırılması ilə də məĢğul olurdu. 

1992-ci ildə Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərinə qarĢı 

geniĢmiqyaslı hücumların edildiyi bir vaxtda ABġ Senatının Azadlığı 

Müdafiə Aktına 907-ci düzəliĢ edərək Azərbaycana yardımları qadağan 

etməsi də məhz erməni lobbisinin səylərinin nəticəsi idi. 
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Gördüyümüz kimi, erməni diasporasının aktiv fəaliyyəti nəticəsində 

Ermənistan sudan quru çıxa bilir. Çox istərdim ki, bizim diasporamız ermə-

nilərin təbliğ etdiyi informasiyanın üzə çıxarılması istiqamətində fəaliyyətini 

daha da artırsın və bu fəaliyyəti daha uğurlu olsun. 

Hazırda iki ölkə arasında sərhədlər bağlıdır. Azərbaycan və Ermənistan 

arasında əməkdaĢlıq yoxdur. Azərbaycanın Xarici ĠĢlər naziri olmuĢ Vilayət 

Quliyevin dediyi kimi, “Təcavüzkarla iĢğal altında olan dövlət arasında 

hansı əməkdaĢlıqdan söz gedə bilər?” 

Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev 2001-ci il mayın 17-də Avropa ġura-

sının Miqrasiya, qaçqınlar və demoqrafiya komitəsi tərəfindən Bakıda təĢkil 

olunmuĢ "Cənubi Qafqazda qaçqınlar və məcburi köçkünlər" problemi üzrə 

konfransda jurnalistlərin suallarına cavab verərək bildirir ki, “Hesab edirəm ki, 

Ermənistan Azərbaycana qarĢı terror siyasətini dövlət səviyyəsində həyata keçi-

rir. Bunu baĢqa cür adlandırmaq olmaz”. Onun sözlərinə görə, məhz həmin siya-

sətin nəticəsidir ki, Azərbaycan ərazisinin 20%-i iĢğal olunmuĢ, bizim insan tə-

ləfatlarımız minlərlə, on minlərlə insana bərabər olmuĢ, ölkədə milyondan artıq 

qaçqın yaĢayır. Bunun haqqında hazırda bütün dünya bilir. Və 8-10 il bundan 

əvvəl Azərbaycanın Avropada və bütün dünyadakı mövqeyi güclü deyildisə, o 

zamanlar erməni lobbisinin cəhdləri sayəsində dünya ictimaiyyəti doğru məlu-

matlandırılmırdısa, hazırda vəziyyət tamamilə dəyiĢmiĢdir. Ġndi hər kəs baĢa 

düĢür ki, Ermənistan Azərbaycana qarĢı iĢğalçı və təcavüzkar siyasəti həyata 

keçirir.” (5, səh.78). 

Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsi nəticəsində 1992-1994-cü illərdə 

Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlardan yarım milyona yaxın azərbaycanlı 

yurd-yuvasından didərgin düĢmüĢdür. Ermənilərin törətdiyi vəhĢiliyə heç bir 

ad vermək olmaz. Ermənilərin iddia etdiyi 1915-ci ilin aprelində baĢ vermiĢ 

“soyqırım” belə buna səbəb ola bilməzdi. Bu hadisənin soyqırım olub-

olmaması məsələsindən baĢqa, Osmanlı Ġmperiyasında baĢ vermiĢ hadisənin 

Azərbaycana aid edilməsi çox məntiqsizdir, xüsusən də Azərbaycanın heç 

vaxt Osmanlının tərkib hissəsi olmadığı nəzərə alınarsa. 
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Azərbaycan və Çexiya arasında tarixən mövcud olan münasibətlər müstə-

qilliyimizin bərpasından sonra daha da inkişaf etmişdir. Məqalədə müstəqillik 

illərində Azərbaycan-Çexiya əlaqələrindən bəhs olunur. Son 25 ildə hər iki ölkə 

arasında istər siyasi, istərsə də iqtisadi və mədəni sahədə olan əlaqələrin inkişafına 

və bu sahələri əhatə edən əməkdaşlıq tədbirlərinə nəzər yetirilmişdir. 

Açar sözlər : Azərbaycan, Çexiya, əlaqələr, əməkdaşlıq. 

 

The bilateral relations of Azerbaijan and Czech Republic in the years of 

independence 

The historically existing relations between the Czech Republic and Azerbaijan 

after the restoration of independence of Azerbaijan further developed. In the article 

in the years of independence the relations between Azerbaijan and the Czech 

Republic are dealt. In the last 25 years, both political and economic, and cultural 

spheres and development of relations between the two countries in this area covering 

the event focused on cooperation. 

Key words: Azerbaijan, The Czech Republic, ties, cooperation. 

 

GiriĢ. Azərbaycan-Çexiya münasibətlərinin daha dərin tarixçəsi və 

ənənələri mövcuddur. Azərbaycan ilə Çexiya arasındakı münasibətlər istər 

bu ölkələrin sosialist sisteminə daxil olduğu dövrdə, istərsə də müasir mər-

hələdə ənənəvi dostluq xarakteri daĢıyır. Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan 

sonra iki dövlət arasında əlaqələrin bütün sahələrdə inkiĢafı üçün daha real 

imkanlar yaranmıĢdır. Belə ki, son 25 ilə nəzər saldıqda iki ölkə arasında 

müxtəlif sahələrdə əməkdaĢlığın inkiĢaf etdiyini görmək olar. Çexiya Res-

publikası Azərbaycanın müstəqilliyini 1992-ci il yanvarın 8-də tanımıĢdır.  

Siyasi əlaqələr. Ġki ölkə arasında mədəni, iqtisadi əlaqələr mövcud olsa 

da, siyasi əlaqələr, diplomatik münasibətlər müstəqillik illərində-1993-cü il 

yanvarın 29-da qurulmuĢdur. Bunun ardınca 1996-cı il fevralın 27-də Bakıda 

Azərbaycan Respublikası Xarici ĠĢlər Nazirliyi ilə Çexiya Respublikası Xarici 

ĠĢlər Nazirliyi arasında əməkdaĢlıq haqqında Protokol imzalanmıĢdır.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev (1993-2003) 

NATO-nun üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət baĢçılarının Zirvə 

görüĢündə iĢtirak etmək üçün 2002-ci il noyabrın 21-də Praqaya getmiĢdir. 

mailto:aygunismayilova13@gmail.com
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Burada onu Çexiya Xarici ĠĢlər Nazirliyinin yüksək vəzifəli əməkdaĢı 

Boqomil HarmĢmid səmimiyyətlə qarĢılamıĢ, görüĢ zamanı iki ölkə arasındakı 

əlaqələrin əhəmiyyəti və istiqamətləri barədə müzakirələr aparılmıĢdır. 

Əvvəllər iki ölkə arasındakı diplomatik əlaqələr Çexiyanın Gürcüstandakı 

səfirliyi vasitəsilə həyata keçirilirdi. Lakin daha sonra hər iki ölkədə müvafiq 

olaraq səfirliklər açıldı. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının Milli 

Məclisində 2005-ci il 11 mart tarixində Azərbaycanın Çexiyada səfirliyinin 

təsis olunmasına dair qanun qəbul edilmiĢdir. Nəticədə Prezident Ġlham 

Əliyevin 2007-ci il 22 fevral tarixli, 1982 nömrəli Sərəncamı ilə Tahir Tofiq 

oğlu Tağızadə Azərbaycan Respublikasının Çexiya Respublikasındakı 

Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri təyin edilmiĢdir [4]. Azərbaycan 

Respublikasının Çexiya Respublikasındakı səfirliyinin açılıĢ mərasimi 2007-ci 

il avqustun 15-də baĢ tutmuĢdur. Çexiya Respublikasının Azərbaycandakı 

səfirliyi 2009-cu il dekabrın 1-də təsis edilmiĢdir. 

Ġki ölkə arasında siyasi sahədə əməkdaĢlıq məqsədilə dövlət baĢçıları, 

həmçinin hökumət nümayəndələri arasında bir sıra görüĢlər keçirilir, siyasi 

məsləhətləĢmələr aparılırdı. Son 25 ilə nəzər saldıqda bunu müĢahidə etmək 

mümkündür. 29 noyabr 2007-ci ildə ATƏT-in Nazirlər ġurasının 15-ci iclası 

zamanı Xarici iĢlər naziri Elmar Məmmədyarov Çexiyalı həmkarı 

K.ġvartsenberq ilə görüĢmüĢdür. GörüĢdə GUAM ölkələrinin Xarici ĠĢlər 

Nazirləri təĢkilatının Çexiya Respublikası ilə əlaqələrin inkiĢaf 

etdirilməsinin vacibliyi bildirilmiĢ və həmin tərəf GUAM-ın keçiriləcək 

sammitinə dəvət edilmiĢdir. 2008-ci martın 2-4-də Çexiya Parlamentinin 

Deputatlar palatasının Xarici əlaqələr komitəsinin sədri Yan Hamaçekin 

baĢçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycanda olmuĢdur. Nümayəndə 

heyəti səfər zamanı XĠN-i Elmar Məmmədyarov, Müdafiə Naziri S.Əbiyev, 

Milli Məclisin sədr müavini Z.Əsgərov ilə görüĢlər keçirmiĢdir. 26 yanvar 

2009-cu ildə BudapeĢtdə “Cənub Dəhlizi” enerji sammiti çərçivəsində 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev Çexiyanın BaĢ naziri 

Mirek Topolaneklə görüĢmüĢdür. 6-9 may 2009-cu ildə Prezident Ġlham 

Əliyev “ġərq TərəfdaĢlığı” və Enerji sammitlərində iĢtirak etmək üçün 

Çexiyaya iĢgüzar səfər etmiĢdir. 21-25 noyabr 2009-cu ildə Xarici ĠĢlər 

nazir müavini Xələf Xələfov Çexiya XĠN-də siyasi məsləhətləĢmələr 

keçirmək məqsədi ilə həmin ölkəyə səfər etmiĢdir. Səfər zamanı Xələf 

Xələfov Çexiya XĠN-nin müavini və Nazirliyin BaĢ katibi M.Sedlaçek ilə 

görüĢmüĢdür [2]. Növbəti il, yəni, 15-17 fevral 2010-cu ildə Milli Məclisin 

sədr müavini B.Muradova və deputat R.Aslanova Çexiyaya iĢgüzar səfər 

etmiĢ, Çexiya Parlamentinin Senatı və Nümayəndələr Palatasının sədrləri ilə 

görüĢmüĢdülər. Keçirilən görüĢlərdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqə-

lərin əhəmiyyəti vurğulanmıĢdır. 2010-cu ilin 13-14 mayında Çexiya XĠN-i 
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Y.Kohout ölkəmizdə səfərdə olmuĢ, ölkə baĢçısı və hökumət nümayəndələri 

ilə görüĢlər keçirmiĢdir. 

Parlamentlərarası əlaqələr növbəti illərdə daha da inkiĢaf etmiĢdir. Belə 

ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində 2011-ci il aprelin 8-də 

Valeh Əsgərovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan-Çexiya parlamentlərarası 

əlaqələr üzrə iĢçi qrupu yaradılmıĢdır. Belə qrup həmçinin Çexiya 

parlamentində də təsis edilmiĢdir. 2011-ci il 19 iyul tarixində Çexiya 

Parlamentinin aĢağı palatası olan Deputatlar Palatasında (Yan Hamaçekin 

rəhbəri olduğu), Çexiya Respublikası Parlamentinin yuxarı palatası olan 

Senatda isə 2012-ci il 24 may tarixində Çexiya-Azərbaycan parlament-

lərarası dostluq qrupu yaradılmıĢdır. Qeyd edək ki, Y. Hamaçekin iki ölkə 

arasında siyasi əlaqələrin inkiĢafında böyük xidmətləri olmuĢdur. Belə ki, 

2013-cü ilin fevralında Çexiya Parlamentinin Deputatlar Palatasının Xarici 

əlaqələr komitəsində Xocalı soyqırımını və bu qanlı faciəni törədən 

Ermənistan tərəfini pisləyən qərar qəbul edilmiĢdir ki, bu qərarın qəbul 

edilməsində cənab Hamaçekin xüsusi rolu olmuĢdur. Təsadüfi deyil ki, 

Prezident Ġlham Əliyevin 2012-ci il tarixli sərəncamı ilə cənab Yan 

Hamaçeki “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif 

etmiĢdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Ġttifaqına üzv ölkələr 

arasında ilk dəfə olaraq Xocalı soyqırımı məhz dost Çexiya Parlamentində 

tanınmıĢdır [6]. 

Ġqtisadi əlaqələr. Azərbaycan və Çexiya müstəqilliyimizin bərpa-

sından sonra iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə də əməkdaĢlıq etmiĢdir. 

Ġqtisadi sahədə olan əlaqələrimiz daha geniĢ səciyyə daĢıyır. 2005-ci il 

iyunun 15-də Çexiyanın Ġxrac Bankı ilə Bakı-Rostov avtomobil yolunun 

yenidən qurulması üçün 110 milyon dollar məbləğində uzunmüddətli kredi-

tin alınmasına dair saziĢ imzalanmıĢdır. 24 noyabr 2005-ci ildə iki ölkə 

arasında gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitut-

manın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarĢısının alınması haq-

qında Konvensiya imzalanmıĢdır. Konvensiyanın imzalanması məqsədilə 

Çexiyanın Maliyyə naziri Bohuslav Sobotkanın dəvəti ilə Vergilər naziri 

Fazil Məmmədovun baĢçılığı ilə nümayəndə heyəti Praqada səfərdə 

olmuĢdur [2]. 2007-ci il 11-12 sentyabrda Çexiya Respublikası Maliyyə 

nazirliyinin Mərkəzi Maliyyə və Vergi Direktorluğunun BaĢ Direktoru Yan 

Knijek Azərbaycan Respublikasına səfər etmiĢdir. Səfər zamanı Azərbaycan 

Respublikası Vergilər Nazirliyi və Çexiya Respublikası Maliyyə Nazirliyi 

arasında Vergi Administrasiyasının fəaliyyəti sahəsində əməkdaĢlığa dair 

saziĢ imzalanmıĢ və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2440 saylı, 16 

oktyabr 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢdir. Azərbaycan Res-

publikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Çexiya Respub-
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likasının Ətraf Mühit Nazirliyi arasında Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində 

ƏməkdaĢlığa dair Memorandum imzalanmıĢdır ki, bu memorandum 

imzalandığı tarixdən, 25 sentyabr 2008-ci ildən qüvvəyə minmiĢdir [3].  

23-25 iyul 2009-cu ildə Çexiyanın Maliyyə naziri E.Yanota Azərbay-

cana səfər etmiĢ və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev, 

BaĢ nazir Artur Rasizadə, Maliyyə naziri Samir ġərifov ilə görüĢmüĢdür. 

GörüĢ zamanı maliyyə sahəsində əməkdaĢlıq haqqında Memorandum 

imzalanmıĢdır. 

1-2 oktyabr 2009-cu ildə Çexiyanın Müdafiə naziri M.Bartakın 

baĢçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər etmiĢ və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev, BaĢ nazir A.Rasizadə, Müdafiə 

naziri S.Əbiyev və Müdafiə Sənayesi naziri Y.Camalov ilə görüĢlər 

keçirmiĢdir. Bu görüĢlərin yekunu olaraq müdafiə sahəsində əməkdaĢlıq 

haqqında saziĢ imzalanmıĢ və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 559 

saylı, 30 oktyabr 2009-cu il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢdir [2]. 

5 fevral 2010-cu ildə Çexiya Respublikasının “Komerçni banka, a.Ģ.” 

Bankı (Borcverən), Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi 

(Borcalan) və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi (Zamin) 

arasında “Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı-Mərdəkan dairəsi-

Bilgəh” avtomobil yolunun 6-8 cərgəli hərəkət üçün yenidən qurulması, yol 

qovĢaqlarının, piyada keçidlərinin tikintisi və digər yol iĢlərinin 

maliyyələĢdirilməsinə dair Çərçivə Kredit SaziĢi imzalanmıĢdır. Daha sonra 

isə 14 may 2010-cu ildə Havaəlaqəsi haqqında SaziĢ imzalanmıĢdır. Buna 

müvafiq olaraq da 24-25 iyun 2010-cu ildə AZAL QSC-nın vitse-prezidenti 

E.Hacıyevin baĢçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Çexiyada səfərdə olmuĢ, bir 

sıra görüĢlər keçirmiĢdir. DanıĢıqların yekunu olaraq 15 iyul tarixindən 

həftədə 1 dəfə Bakı-Praqa-Bakı reysinin fəaliyyətə baĢlaması haqqında 

razılıq əldə edilmiĢdir. Qeyd etdiyim bu faktlarla yanaĢı, neft sektoru 

sahəsində əməkdaĢlıq mövcuddur. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan neftinin 

boru kəməri ilə Çexiyanın neft emalı müəssisəsinə çatdırılır. Azərbaycan-

Çexiya arasındakı iqtisadi əlaqələrin inkiĢafı özünü ölkələrimiz arasında 

ticarət dövriyyəsinin artmasında və 2014-cü ildə 2 milyard ABġ dollarına 

çatmasında bariz Ģəkildə nümayiĢ etdirir [3]. 

Mədəni əlaqələr. Azərbaycan və Çexiya arasında mədəniyyət və təhsil 

sahəsində olan əlaqələr müstəqillik illərində daha da inkiĢaf etmiĢdir. 

Təsadüfi deyil ki, 2006-cı il sentyabrın 22-də Praqada fəaliyyət göstərən 

“Azər-Çex cəmiyyəti” Cəmiyyəti tərəfindən Çexiya Respublikasının 

paytaxtında Azərbaycan Mədəniyyət gecəsi təĢkil olunmuĢdur. Tədbir 

Azərbaycan Respublikasının Avstriyadakı səfirliyinin və Xaricdə yaĢayan 

həmvətənlərlə iĢ üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə həyata keçirilmiĢdir. 
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Eləcə də, 9 sentyabr 2007-ci ildə Praqanın “ġəhər kitabxanası”nın böyük 

zalında “Azərbaycan gecəsi” keçirilmiĢdir. Tədbir Azərbaycanın Çexiyadakı 

Səfirliyinin dəstəyi ilə “Azər-Çex cəmiyyəti” tərəfindən təĢkil olunmuĢdur. 

Bundan baĢqa, 20-29 iyul 2007-ci ildə Çexiyanın Uherske HradiĢte 

Ģəhərində 33-cü Yay Film məktəbi keçirilmiĢ, tədbirdə Qafqaz filmi günləri 

çərçivəsində “ġərikli Çörək”, “Özgə həyat”, “Nəsimi”, “Ailə”, “Xram 

Vozduxa”, “Üç qız”, “Neft” və s. filmlər nümayiĢ etdirilmiĢdir. 2007-ci ilin 

20-21 noyabr tarixində Çexiyanın Brno Ģəhərinin Masarik universitetində 

Azərbaycan dilinin tədrisi və Bakı Slavyan Universiteti ilə əməkdaĢlıq 

imkanlarının araĢdırılması məqsədi ilə Səfir T.Tağızadə Brno Ģəhərinə səfər 

etmiĢdir. Nəticədə, 22 sentyabr 2008-ci ildə Çexiyanın Brno Ģəhərində 

yerləĢən Masarik universitetində “Azərbaycan və Xəzər araĢdırmaları 

Mərkəzi”nin açılıĢı baĢ tutmuĢdur. Qeyd edək ki, Masarik universitetində 

Azərbaycanla bağlı guĢə yaradılmıĢ, Xocalı soyqırımı adlı tədbirlər 

keçirilmiĢdir. Eyni zamanda həmin universitetin alimlərinin Tərtərə səfəri 

təĢkil olunmuĢdur [8]. Bundan əlavə həmin alimlər Naxçıvanda keçirilən 

elmi konfransda da iĢtirak etmiĢlər. Xocalı soyqırımı və 20 Yanvar ilə bağlı 

tədbirlər mütəmadi olaraq diaspora tərəfindən təĢkil edilir. Belə tədbirlərdən 

biri də 2009-cu ildə erməni fotoqrafı Qarik Avanesyanın tariximizi təhrif 

etməyə yönəlmiĢ “Qədim ölkə-Artsax” adlı sərgisinin qarĢısı alınmıĢdır [9]. 

Eləcə də Çexiyada Xocalı soyqırımı Lidiça hadisələrinə bərabər tutulur. 

Bildiyimiz kimi, II Dünya müharibəsi zamanı, yəni, 1942-ci ilin 9 iyununda 

Hitler SS rəhbəri Himmlerin müavini olan Reynhard Heydrixin intiqamını 

almaq üçün 5.000 nəfər çexiyalını qətlə yetirmiĢ və Lidiçe kəndini məhv 

etmiĢdir. Buna səbəb Çexoslovakiyanın idarəsini tapĢırdığı R. Heydrixə 

burada sui-qəsd təĢkil edilməsi olmuĢdur. 

2009-cu il 23 sentyabr tarixində Bakıda keçirilmiĢ “ġərq-Qərb” 

beynəlxalq film festivalında çex rejissoru, “Oskar” mükafatçısı Y.Sverak 

iĢtirak etmiĢdir. Tədbirdə Çexiyanın Moraviya folklor musiqi ansamblı çıxıĢ 

etmiĢdir. Həmin il oktyabrın 30-da Azərbaycan Respublikası hökuməti və 

Çexiya Respublikası hökuməti arasında iqtisadi, elmi-texniki və mədəni 

əməkdaĢlıq haqqında saziĢ imzalanmıĢdır. Bu saziĢ Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 15 mart 2010-cu il tarixli 797 nömrəli Sərəncamı 

ilə təsdiq edilmiĢdir [4]. Təhsil sahəsində daha bir addım növbəti ildə 

atılmıĢdır. Belə ki, “Çexiyanın ümumi ali təhsil ocaqlarında xarici tələbələr 

üçün təqaüd yerlərinin açılması haqqında” Çexiya Respublikası hökumətinin 

27 iyun 2011-ci il tarixli 712 nömrəli qərarına əsasən ölkəmiz üçün 

energetika, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, iqtisadiyyat və ya tibbi təhsil 

proqramında bakalavr, magistr elmi dərəcəsinin alınması üçün 1 yer 

açılmıĢdır. Təhsil sahəsində görülən iĢlər bu gün də davam etməkdədir. Belə 
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ki, 2011-ci ildən bəri Çexiya səfirliyində 416 viza rəsmiləĢdirildiyi barədə 

məlumat vardır. Eləcə də, çexiyalı tələbələr də “Erasmus” proqramı və 

Beynəlxalq ViĢegrad Fondu vasitəsilə Azərbaycanda təhsil alırlar [7]. 

 2012-ci il 5 aprel tarixində iki ölkə arasında mədəni sahəni əhatə edən 

bir neçə saziĢ imzalanmıĢdır. Bunlar Azərbaycan Respublikasının 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Çexiya Respublikasının Mədəniyyət 

Nazirliyi arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaĢlıq haqqında SaziĢ, Milli 

Azərbaycan Tarixi Muzeyi və Çexiya Respublikasının Milli Muzeyi 

arasında AnlaĢma Memorandumu, M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli 

Kitabxanası və Çexiya Respublikasının Milli Kitabxanası arasında 

əməkdaĢlıq haqqında Memorandum idi. Bundan baĢqa, Çexiya Prezidentinin 

ofisi və Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyinin dəstəyi, “BMW” və “Prague 

Leaders Magazine” Ģirkətlərinin sponsorluğu ilə 2012-ci il 30 may tarixində 

Praqa Qalasında azərbaycanlı cazmen ġahin Növrəslinin kvartet konserti də 

keçirilmiĢdir [2]. Avropa Film Festivalı çərçivəsində Bakıda 2016-cı il 11 

noyabrda Andrea Sedlackovanın “Fair Play” (Düzgün oyun) adlı filminin 

nümayiĢi keçirilmiĢdir. 

Azərbaycan-Çexiya dövlət baĢçıları arasında sonuncu görüĢ 2015-ci 

ilin sentyabrında baĢ tutmuĢdur. GeniĢ tərkibdə görüĢ baĢa çatdıqdan sonra 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin və Çexiya 

Respublikasının Prezidenti MiloĢ Zemanın iĢtirakı ilə Azərbaycan-Çexiya 

sənədləri, eyni zamanda, hər iki dövlət arasında strateji tərəfdaĢlıq haqqında 

birgə Bəyannamə imzalanmıĢdı [4]. 

Ġki ölkə arasında əlaqələr barəsində danıĢan Çexiyanın Azərbaycandakı 

fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vitezslav Pivonka Azərbaycan-Çexiya 

arasındakı əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsinin əhəmiyyətini belə qeyd edib: 

“Paytaxt Ģəhərlərimiz-Praqa və Bakı arasında təxminən 3000 km. uçuĢ 

məsafəsi olmasına və əhalimizin fərqli dillərdə danıĢmasına baxmayaraq, 

bizi birləĢdirən amillər bizi ayıran məqamlardan daha çoxdur. Konkret 

nəticələr verən, insanlarımız arasında ünsiyyəti asanlaĢdıran və iqtisadi 

əlaqələrimizi dərinləĢdirən əməkdaĢlıq ölkələrimiz arasında münasibətlərin 

gələcək inkiĢafı üçün mütləq Ģərtdir. Onların potensialına dair Ģübhələr 

yoxdur və biz bu potensialdan mümkün qədər çox istifadə etməliyik” [5]. 

Nəticə. Məqalədə Azərbaycan-Çexiya əlaqələrinin son 25 illik tarixinə 

nəzər yetirilmiĢ, iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi və mədəni sahələri əhadə 

edən əməkdaĢlıqdan bəhs edilmiĢdir. Qeyd olunan sahələri əhatə edən 

əməkdaĢlıq tədbirləri- hər iki ölkənin nümayəndələri arasındakı görüĢlər, 

bəhs olunan sahələr barədə imzalanan saziĢlər və görülən digər tədbirlər 

xronoloji çərçivədə qeyd olunmuĢdur. Azərbaycanın Çexiya ilə əlaqələrinin 

bundan sonra daha da inkiĢaf etməsi üçün kifayət qədər geniĢ imkanlar var. 
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2015-ci ildə dövlət baĢçıları arasında imzalanan “Strateji ƏməkdaĢlıq 

haqqında Birgə Bəyannamə” də bu baxımdan mühüm rol oynaya bilər. 
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Məqalədə çap olunmuş monoqrafiyalardan və internet resurslarından istifadə 

edilməklə müstəqillik dövründə Azərbaycan Respublikasının Uzaq Şərq ölkələri ilə 

mədəni əlaqələri və bu əlaqələrin respublikamızın təhsilinin, səhiyyəsinin, mədəniy-

yətinin inkişafında rolu araşdırılır.  

Açar sözlər: Mədəni əlaqələr, təhsil, səhiyyə, Azərbaycan-Çin, Azərbaycan-

Yaponiya, Azərbaycan-Koreya 

 

Cultural relations of Azerbaijan Republic with the Far East countries in the years 

of it`s independence  

Cultural relations with the Far East countries during the period of indepen-

dence the Republic of Azerbaijan and the role of this relations in development of our 

education, health and culture are reseaching in this article by using published 

monographs and internet resources. 

Key words: Cultural relations, education, health, Azerbaijan-Chinese, 

Azerbaijan-Japanese, Azerbaijan-Korean 

 

GiriĢ. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 

beynəlxalq hüququn bir subyekti kimi, həm Qərb, həm də ġərq ölkələri ilə 

fəal diplomatik əlaqələr qurmağa baĢladı. Əslində, Azərbaycan öz 

müstəqilliyini bərpa etdiyi kimi, Qərb və ġərq ölkələri ilə də tarixən mövcud 

olmuĢ əlaqələrini bərpa etdirirdi. Çünki, Azərbaycan tarix boyu Asiya ilə 

Avropanı birləĢdirən bir körpü olmuĢdur. 

Ölkələr arasında diplomatik əlaqələrin yaradılmasında, inkiĢaf etdiril-

məsində mədəni əməkdaĢlığın çox mühüm rolu vardır. Çünki, beynəlxalq 

mədəni əlaqələr xalqlar arasında qarĢılıqlı anlaĢmanın və etimadın forma-

laĢmasına xidmət edir. Azərbaycanın digər ölkələrlə mədəni əlaqələri müasir 

dövrün geosiyasi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq həyata keçirilir və ölkənin 

milli maraqlarına əsaslanır. Bu baxımdan Azərbaycanın Uzaq ġərq ölkələri 

ilə mədəni əlaqələr qurması Azərbaycanın həm dünyada tanınmasında, həm 

də elm, təhsil, texnologiya üzrə inkiĢafında olduqca əhəmiyyətli rol oynayır.  

Azərbaycan-Çin mədəni əlaqələri. Tarix boyu Çin dünyada öz yeri, 

mövqeyi olan ölkə kimi diqqəti cəlb etmiĢdir. Müasir dövrdə də Çin Xalq 

Respublikası (ÇXR) böyük potensiala malik olan, ən müasir texnologiyalar 
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tətbiq edərək yüksək sürətlə tərəqqi edən bir ölkədir [3, 364]. Azərbaycan-

Çin mədəni əlaqələrinin tarixi mənzərəsinə nəzər saldıqda bu əlaqələrin 

tarixinin qədimlərə təsadüf etdiyinin Ģahidi olarıq. Hələ sovet dövründə 

Azərbaycan, SSRĠ-nin tərkib hissəsi kimi SSRĠ-Çin mədəni əlaqələrində 

yaxından iĢtirak edirdi [8,77]. 

Müstəqilliyin bərpasından sonra Azərbaycanın Çinlə əlaqələri yeni 

mərhələyə qədəm qoydu. ÇXR Azərbaycan Respublikasının dövlət 

müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən biri olmuĢdur. 1992-ci ilin aprelindən 

etibarən 2 ölkə arasında diplomatik əlaqələr qurulmuĢ və həmin tarixdən bu 

günümüzə qədər Çinlə Azərbaycan arasında mədəni əlaqələr sahəsində 

müntəzəm olaraq saziĢlər imzalanmıĢdır. Ġki ölkə arasında kinematoqrafiya, 

radio və televiziya, mədəniyyət, turizm, səhiyyə və tibb elmləri sahəsində 

əməkdaĢlıq haqqında hökümətlərarası saziĢlər imzalanmıĢdır. Bu saziĢlərin 

böyük əksəriyyəti təhsil və mədəniyyət sahəsinə aid olmuĢdur. 

Çinlə Azərbaycan arasında təhsil sahəsində əməkdaĢlıq daim inkiĢaf 

etdirilir. Bakı Dövlət Universitetinin ġərqĢünaslıq fakültəsində Çin dili 

tədris olunur, Konfutsi mərkəzi yaradılıb. Bu mərkəz Azərbaycan üçün 

çinĢünaslıq üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasında mühüm 

rol oynayır. Həmçinin, ÇXR azərbaycanĢünas mütəxəssislərin hazırlan-

masına da xüsusi diqqət yetirilir. Azərbaycan Dillər Universitetində isə “Çin 

dili və mədəniyyəti” mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə, iki ölkə 

arasında mədəni əlaqələri inkiĢaf etdirmək məqsədilə 2002-ci ildə “Azər-

baycan-Çin dostluq cəmiyyəti” də yaradılmıĢdı. 

2014-cü ildə Azərbaycan və Çinin Təhsil Nazirlikləri arasında imzalanmıĢ 

ikitərəfli əməkdaĢlıq saziĢi əsasında Çin höküməti “2014-2015-ci tədris ili üzrə 

Azərbaycan tələbələri üçün təqaüd proqramı” elan etmiĢ və bu proqram əsasında 

26 nəfər Azərbaycan vətəndaĢı Çin ali məktəblərində turizm, tibb, iqtisadiyyat, 

biznes ixtisasları üzrə təhsil almıĢdılar. Təhsil sahəsində iki ölkə arasında bu cür 

proqramlar müntəzəm olaraq təĢkil edilir. Növbəti dəfə 2016-cı ildə Azərbaycan 

Təhsil Nazirliyi ilə ÇXR Təhsil Nazirliyi arasında “2016-2019-cu illər üçün 

təhsil sahəsində əməkdaĢlıq haqqında saziĢ” imzalanmıĢdır. Bu proqram 

əsasında 17 tələbə beynəlxalq münasibətlər, hüquq, iqtisadiyyat, kompyuter 

elmləri və texnologiyaları və s. ixtisaslar üzrə Çinin nüfuzlu ali təhsil müəssi-

sələrində təhsil almaq hüququ əldə etmiĢlər.  

Azərbaycan-Çin arasında əməkdaĢlıq mədəniyyət sahəsi üzrə də uğurla 

davam etdirilir. Hələ 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Ġlham Əliyevin Çinə səfəri zamanı Azərbaycan Respublikası və Çin Xalq 

Respublikasının Mədəniyyət Nazirlikləri arasında “2005-2009-cu illərdə 

mədəniyyət və incəsənət sahəsində əməkdaĢlıq haqqında” protokol 

imzalanmıĢdır [6,80]. Həmin protokolun yerinə yetirilməsi nəticəsində 
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2008-ci və 2012-ci illərdə ÇXR-də Azərbaycan mədəniyyət günləri, 2011-ci 

ildə isə Azərbaycanda Çin mədəniyyət günləri keçirilmiĢdir. Mədəniyyət 

günləri hər iki xalqın bir-birlərini daha yaxından tanımasına böyük təsir 

göstərir. Son illərdə Çin və uyğur ədəbiyyatlarından Azərbaycan dilinə 

edilmiĢ tərcümə əsərlərinin Azərbaycanda nəĢrinə də diqqət artmıĢdır. 

Bundan baĢqa, ölkəmizdə Uyğur dili və mədəniyyətinə dair tədqiqatların 

aparılması sahəsində də müəyyən nailiyyətlər əldə olunmuĢdur. 

Azərbaycan-Yaponiya mədəni əlaqələri. Azərbaycanın fəal və sıx 

mədəni əlaqələr qurduğu Uzaq ġərq ölkələrindən digəri Yaponiyadır. Yapo-

niya da Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən 

biri olmuĢdur. Bu Azərbaycan dövləti üçün olduqca əhəmiyyətli idi. Çünki, 

Yaponiya bütün dünyada böyük siyasi, iqtisadi gücə malik olan və ən güclü 

inkiĢaf edən dövlətlərdən biri hesab edilir. Hələ, 1995-ci ildə yapon 

türkoloqu, qafqazĢünası prof. Akira Matsunaqanın rəhbərliyi ilə “Azərbay-

can-Yaponiya Elmi Tədqiqatlar və Mədəni Əlaqələr Mərkəzi” yaradılmıĢdı. 

Bu mərkəz ölkələr arasında mədəni münasibətlərin inkiĢafına təkan verdi. 

Azərbaycanın dostu və yorulmaz təbliğatçısı olan professor Akira Matsu-

naqa mədəni əlaqələrin inkiĢafında çox böyük iĢlər görmüĢdü. Məhz onun 

rəhbərliyi ilə 1996-cı ildə "Azərbaycan türkcəsinin qrammatikası", 1999-cu 

ildə isə "Azərbaycan dilini müstəqil öyrənənlər üçün" kitablar, çoxlu sayda 

məqalələr çap olunmuĢdur ki, bu da Azərbaycanın Yaponiyada tanınmasına 

yardım etmiĢdir. Bu xidmətlərinə görə, Akira Matsunaqa Azərbaycan 

Mətbuat ĠĢçiləri Həmkarlar Ġttifaqı TəĢkilatının "Azərbaycan bayrağı" 

mükafatına layiq görülmüĢdür. Yaponiya ilə Azərbaycan arasında mədəni 

əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər Əliyevin 1998-ci ilin fevralında Yaponiyaya ilk səfərinin çox böyük 

tarixi əhəmiyyəti olmuĢdur. Həmin görüĢlər ərəfəsində Heydər Əliyev 

Yaponiyada təhsil alan azərbaycanlı gənclərlə görüĢmüĢ, bu sahədə onlara 

faydalı məsləhətlər vermiĢdi [3,364]. 

Yaponiya müasir inkiĢaf səviyyəsinə daha çox elm və təhsil sahəsində 

həyata keçirdiyi islahatlar, habelə yeni texnologiyaların yaradılması və 

tətbiqi nəticəsində gəlib çata bilmiĢdir. Bu gün dünyada Yaponiyanın elm və 

təhsil sahəsindəki təcrübəsinin öyrənilməsinə böyük maraq vardır. Bu 

baxımdan Yaponiya ilə təhsil sahəsində qarĢılıqlı əməkdaĢlıq Azərbaycan 

üçün də olduqca əhəmiyyətlidir. Yaponiya beynəlxalq aləmdə təhsilə dəstək 

proqramları həyata keçirir. Azərbaycan da bu proqramlardan faydalanan 

dövlətlərdən biridir. 2000-ci ildən etibarən Yaponiyanın təhsilin inkiĢafına 

dəstək proqramları Azərbaycanda uğurla həyata keçirilir. Bu vaxtadək 

Azərbaycanla Yaponiyanın Təhsil Nazirlikləri arasında əməkdaĢlığa dair hər 

hansı müqavilə və ya razılaĢma sənədi imzalanmasa da, dövlət baĢçıları 
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tərəfindən qəbul edilmiĢ sənədlərdə elm, təhsil və yeni texnologiyaların 

tətbiqi ilə əlaqədar məsələlər öz əksini tapmıĢdı. Yaponiyanın təhsillə bağlı 

Azərbaycanda həyata keçirdiyi layihələrə-təhsilin inkiĢafına dəstək üçün 

yardım layihələrinin həyata keçirilməsi; ümumtəhsil məktəblərinin təmir 

edilməsi və tikintisi üzrə əməkdaĢlıq layihələri; müəllim və tələbə 

mübadiləsi proqramları; yeni texnologiyaların tətbiqi proqramları və s. 

daxildir. Təhsilin inkiĢafına dəstək vermək üçün yardım layihəsi Yaponiya 

hökumətinin dünyada, o cümlədən ölkəmizdə həyata keçirdiyi “Ot kökləri 

və insan təhlükəsizliyi” Qrant proqramı hesabına gerçəkləĢdirilmiĢdir. Bu 

proqramda məktəblərin tikintisi və təmiri ilə bağlı məsələlər daha geniĢ yer 

tutur. Qeyd olunan layihənin həyata keçirilməsi üzrə 2000-2008-ci illərdə 

Bakı Ģəhərində və Azərbaycan Respublikasının müxtəlif rayonlarında qaç-

qınlar və məcburi köçkünlər üçün məktəblər inĢa olunmuĢdu. Layihənin 

icrasının təhlili göstərir ki, Yaponiya hökuməti daha çox ucqar rayonlarda 

məktəblərin tikintisinə və təmirinə diqqət yetirmiĢdir. Belə ki, 2005-ci 

ilədək icra olunan 40 layihədən yalnız 7-si Bakı Ģəhərini, ətrafını və Sumqa-

yıt Ģəhərini əhatə etmiĢdir. Digər layihələr Azərbaycan Respublikasının 

Astara, Lənkəran, Lerik, Yardımlı, Qax, Ġsmayıllı, ġəki, Xaçmaz, Qusar, 

Zərdab, Beyləqan, Göyçay və s. rayonlarında həyata keçirilmiĢdir. Rayon-

larda bəzi məktəblər təmir olunmuĢ, avadanlıqlarla təchiz olunmaqla istilik 

sistemləri yenidən qurulmuĢdur. 

 Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərən Yapon dili mərkəzi öz 

fəaliyyətini geniĢləndirərək Yaponiya təhsil və mədəniyyət mərkəzinə 

çevrilmiĢdir. Universitetdə həmin ixtisas üzrə təhsil alan tələbələr Yapo-

niyada kurslarda iĢtirak etmiĢ, ölkənin təhsil sistemi və mədəniyyəti ilə də 

yaxından tanıĢ ola bilmiĢlər [8,166].  

Müəllimlərin və tələbələrin mübadiləsi sahəsində də Azərbaycanla 

Yaponiya arasında qarĢılıqlı əməkdaĢlıq proqramı həyata keçirilir. Yaponiya 

dövlətinin müəyyən etdiyi “Orta məktəb müəllimləri üçün tədris səfəri” 

proqramı çərçivəsində 2002-ci ildən baĢlayaraq Bakı Ģəhərinin ümumtəhsil 

məktəblərinin nümayəndələri Yaponiyada olmuĢ, bu ölkənin təhsil sistemi, 

mədəniyyəti və cəmiyyəti ilə yaxından tanıĢ olmaq imkanı qazanmıĢlar. 

Azərbaycanın ayrı-ayrı rayonlarından olan məktəblilər də Yaponiyaya səfər 

etmiĢlər. Yaponiyanın Ġto Ģəhəri ilə qardaĢlaĢmıĢ Azərbaycanın Ġsmayıllı 

rayonunun Ģagirdləri 2014-cü ildə Tokioda və ölkənin regionlarında yapon 

məktəblilərilə görüĢmüĢlər [8,167]. Azərbaycan müəllimlərinin Yaponiya 

səfərləri yeni nəsil pedaqoqlarının dünyagörüĢünün daha da inkiĢaf etdiril-

məsində mühüm rol oynayır. Bundan baĢqa, ölkəmizdə Yaponiyada ali 

təhsil almağa marağın artdığı da müĢahidə edilir. Bu vaxtadək Azərbaycan 

ali məktəblərində müsabiqə əsasında seçilmiĢ onlarla tələbə bakalavr və 
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“Monbukadakuso” adlandırılan proqram üzrə magistrlar Yaponiya Univer-

sitetlərində təhsil almaq imkanı əldə etmiĢdir. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Ġlham Əliyevin xarici ölkələrdə ali təhsil Ģəbəkəsinin 

geniĢləndirilməsi haqqındakı sərəncamına uyğun olaraq 2007-ci ildən 

baĢlayaraq bir sıra dünya ölkələrində, o cümlədən Yaponiyada azərbaycanlı 

tələbələrin geniĢ miqyasda ali təhsil almaları təmin edilir.  

Azərbaycanla Yaponiya arasında mədəni əməkdaĢlıq yalnız təhsil 

sahəsini əhatə etmir. Ġki ölkə arasında səhiyyə, turizm, idman sahələri üzrə 

də fəal əlaqələr yaradılır. Azərbaycanda səhiyyə sahəsinin inkiĢaf 

etdirilməsində və müasirləĢdirilməsində Yaponiya ilə əlaqələrin mühüm rolu 

vardır. Səhiyyə sahəsində Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin vasitəsi 

və dəstəyi ilə bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlərə - səhiyyə 

sistemində maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi; səhiyyə müəssisələ-

rinin yenidən qurulması; yeni texnologiyanın tətbiqi; səhiyyə maarifçiliyinin 

təĢkili və s. daxildir. Bu sahədə də həyata keçirilən tədbirlər əsasən Yaponi-

ya dövlətinin ayırdığı Qrant layihələri hesabına həyata keçirilir. Həmin 

layihələr əsasında xəstəxanalarda xüsusi laboratoriyaların yaradılması təmin 

edilmiĢdir [8,170]. Bütün bunlar Azərbaycanda səhiyyə sisteminin dünya 

standartlarına yaxınlaĢdırılmasında mühüm rol oynamıĢdı. Yaponiya tərəfin-

dən ayrılmıĢ Qrant layihələrinin bir hissəsi səhiyyə maarifçiliyi sahəsinə 

yönəldilmiĢdir. Bu yolla Azərbaycan həkimləri Yaponiyada tibb müəssisələ-

rində stajirovka keçmiĢlər. Həyata keçirilən səhiyyə maarifçiliyi respublika-

mızda yeni texnologiyaya bələd olan, elmin son nailiyyətlərinə yiyələnmiĢ 

yüksək ixtisaslı tibbi kadrların formalaĢdırılması prosesinin daha da 

sürətləndirilməsinə təkan verir. 

Yaponiya dünyada həm də fərqli idman ölkəsi kimi tanınır. Bir çox 

oyun növlərinin vətəni məhz Yaponiyadır. Buna görə də Yaponiyanın idman 

ənənələrini öyrənməyə beynəlxalq aləmdə böyük maraq vardır. Digər 

sahələrdə olduğu kimi, idman sahəsində də Yaponiya daha çox ölkəmizdə 

idman komplekslərinin yeni avadanlıqlarla, müasir texnologiya ilə təmin 

olunmasına köməklik göstərməyə üstünlük verir. Yaponiya dövləti ölkə-

mizdə ġərq yönlü idman növlərinin daha da inkiĢaf etdirilməsində maraq-

lıdır. Cüdo, əlbəyaxa döyüĢ, karate tipli idman oyunları Yaponiyada da 

geniĢ yayılmıĢdır. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və Ġdman Nazirliyi 

ilə Yaponiyanın respublikamızdakı səfirliyi arasında 1999-cu ildə bağlanmıĢ 

müqaviləyə əsasən ölkəmizdə ġərq əlbəyaxa döyüĢ idman növünün geniĢ-

ləndirilməsinə və inkiĢaf etdirilməsinə 400 min ABġ dolları miqdarında 

maliyyə vəsaiti ayrılmıĢdır. Cüdo idman növünün banisi Ciqaro Komonun 

Ģərəfinə 2008-ci ilin dekabr ayında Yaponiyanın paytaxtı Tokio Ģəhərində 

keçirilmiĢ xatirə turnirində Azərbaycan yığma komandası da iĢtirak etmiĢ və 
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respublikamızı uğurla təmsil etmiĢdilər [8,175]. Bir sözlə, Yaponiya-Azər-

baycan idman əlaqələri ölkəmizdə idmanın daha da inkiĢaf etdirilməsinə və 

respublikamızın idman Ģöhrətinin dünyada təbliğinə uğurla xidmət edir. 

Turizm, səhiyyə və idman əlaqələri qarĢılıqlı olaraq Azərbaycanın da müs-

təqil bir dövlət kimi Yaponiyada daha yaxından tanıdılmasına xidmət edir. 

Azərbaycandakı kitabxanaların inkiĢaf etdirilməsinə də Yaponiya 

hökuməti lazımi diqqət yetirmiĢdir. Ġlk növbədə Yaponiya hökumətinin 

dəstəyi ilə 2004-cü ildə M.F.Axundov adına Respublika Kitabxanasının 

audio-vizual sistemi yenidən qurulmuĢdur. Bundan baĢqa, Yaponiyanın 

ölkəmizdəki səfirliyi ilə birgə həyata keçirilən Qrant layihəsi əsasında 

M.F.Axundov adına Respublika Kitabxanasında elektron kataloq sistemi 

yaradılmıĢdır ki, bu da öz növbəsində oxucuların kitabxanadan istifadəsini 

asanlaĢdırmıĢ və yaxĢılaĢdırmıĢdır. Respublika kitabxanasında elektron 

kataloqun yaradılması dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində bu kitabxananın 

imkanlarından istifadə üçün müraciətlərin meydana çıxmasına Ģərait 

yaratmıĢdır. Bu isə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmdə 

tanıdılmasına və təbliğinə meydan açmıĢdır [8,172]. 

Həmçinin, yapon mədəniyyəti də Azərbaycanda geniĢ təbliğ olunur. 

Bakıda 2007-ci ildə təĢkil olunmuĢ Yapon kuklaları sərgisi bu cəhətdən 

mühüm əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. Yaponiya hökumətinin bütün dünyada nü-

mayiĢ etdirdiyi Kukla sərgisi bu ölkənin tarixi-mədəni əlaqələrini təbliğ etmək 

məqsədini daĢıyır. Çünki, Yaponiya ölkənin tarixini, adət və ənənələrini, hətta 

əfsanələrini özündə əks etdirən zəngin kukla mədəniyyətinə malikdir. Bundan 

baĢqa, 2006-cı ildə Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin Bakıda təĢkil 

etdiyi «Ekibano» sərgisində yapon xalqının tarixi ənənələrə malik olan Gül 

buketi düzəltmə sənəti sahəsindəki nailiyyətləri nümayiĢ etdirilmiĢdir. 2007-ci 

ildə Azərbaycan Respublikası ilə Yaponiya dövləti arasında diplomatik 

münasibətlərin yaradılmasının 15 illiyi münasibətilə “Azərbaycan-Yaponiya 

dostluq əlaqələri” adlı poçt markası buraxılmiĢdir [4, 21].  

Bütövlükdə, Azərbaycan-Yaponiya qarĢılıqlı əməkdaĢlığının inkiĢaf 

etdirilməsi mədəniyyətlərarası dialoqun formalaĢmasında həlledici 

faktorlardan birini təĢkil edir. Yaponiya ilə əlaqələr mədəniyyətimizin və 

incəsənətimizin dünyada təbliği iĢində özünün böyük töhfəsini vermiĢdir. 

Azərbaycan-Cənubi Koreya mədəni əlaqələri. Digər Uzaq ġərq 

ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycanla Cənubi Koreya Respublikası arasın-

da münasibətlər müstəqilliyin bərpasından öncə mövcud olmamıĢdı. 1992-ci 

ildə Azərbaycanla Cənubi Koreya Respublikası arasında diplomatik münasi-

bətlər qurulmuĢ, 2006-cı ilin mart ayında Azərbaycan Respublikasında 

Cənubi Koreya Respublikasının səfirliyi, 2007-ci ilin martında isə Cənubi 

Koreya Respublikasında Azərbaycan Respublikasının səfirliyi yaradılmıĢdır. 
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Azərbaycan və Cənubi Koreya arasındakı mədəni əlaqələrdə təhsil və 

mədəniyyət sahəsindəki əməkdaĢlıq böyük əhəmiyyətə malikdir. Hazırda 

ölkədə təhsil alan tələbələr də daxil olmaqla (70-dən çox azərbaycanlı tələbə 

Cənubi Koreyanın müxtəlif universitetlərində təhsil alır) Cənubi Koreya 

Respublikasında 90 nəfərə yaxın Azərbaycan vətəndaĢı yaĢayır. Azərbaycan 

dili, mədəniyyəti və tarixinin Koreyada öyrənilməsi və bu ölkədə 

Azərbaycan üzrə mütəxəssislərin hazırlanması məqsədilə 2008-ci ildən 

etibarən Cənubi Koreya Xarici Dillər Universitetində Azərbaycan dilinin 

tədrisinə nail olunmuĢdur. Hal-hazırda bu universitetdə 24 koreyalı tələbə 

Azərbaycan dilini öyrənməkdədir. Azərbaycan və Koreya dilləri eyni Ural-

Altay dil qrupundan olduğundan, Cənubi Koreyada Azərbaycan dilini və 

Azərbaycanda Koreya dilini öyrənmək üçün qarĢılıqlı maraq vardır. 

Azərbaycanda Koreya dili 2 universitetdə - Bakı Dövlət Universiteti və 

Azərbaycan Dillər Universitətində öyrədilməkdədir. 

2008-ci il yanvarın 24-də isə Azərbaycan Respublikasının Təhsil 

Nazirliyi və Cənubi Koreya Respublikasının Təhsil Nazirliyi arasında təhsil 

sahəsində əməkdaĢlığa dair AnlaĢma Memorandumu imzalanmıĢdır. 

2009-cu ilin aprel ayında Cənubi Koreyanın ən nüfuzlu tədris ocağı 

sayılan Seul Milli Universitetinin kitabxanasında Azərbaycan bölməsi 

yaradılmıĢdır. Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyinin təĢəbbüsü ilə Cənubi 

Koreyada yaĢayan azərbaycanlı gənclərin təĢkilatlanması, soydaĢlarımız 

arasında milli birliyin və həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi məqsədilə 2009-

cu il martın 21-də Seulda “Buta” Azərbaycan tələbə təĢkilatı yaradılmıĢdır 

[8,222]. Bu təĢkilat Cənubi Koreya Respublikasında təhsil alan azərbaycanlı 

tələbələrin təĢkilatlanmasında, onlar arasında əlaqələrin və həmrəyliyin daha 

da möhkəmləndirilməsində, Azərbaycan xalqının tarixi, mədəniyyəti ilə 

bağlı məlumatların Cənubi Koreya ictimaiyyətinə çatdırılmasında çox 

mühüm rol oynayır. 

2011-ci il iyunun 11-də Seul Ģəhərində Azərbaycan Dövlət Ġncəsənət 

Akademiyası və Koreya Ġncəsənət Universiteti arasında birgə əməkdaĢlıq, 

məlumat və incəsənət xadimlərinin mübadiləsi haqqında AnlaĢma 

Memorandumu imzalanmıĢdır. 

2015-ci il 12-22 may tarixində Azərbaycanın Təhsil Naziri M.Cabba-

rov Cənubi Koreyaya rəsmi səfər etmiĢ və Koreya Respublikasının Təhsil 

naziri və Koreya Dillər Universitetinin rektoru ilə görüĢmüĢdür, təhsil 

sahəsində fikir mübadiləsi və müzakirələr aparılmıĢdır. 

Nəticə. Bu gün Uzaq ġərq ölkələri dünya siyasətində və beynəlxalq 

münasibətlərin tənzimlənməsində yaxından iĢtirak edirlər. Azərbaycan 

Respublikasının Uzaq ġərq ölkələri ilə siyasi, iqtisadi, mədəni sahədə sıx 

əlaqələr qurması respublikamızın inkiĢafı üçün olduqca mühüm əhəmiyyətə 
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malikdir. Daim baĢqa xalqların, dövlətlərin mədəniyyətinə və incəsənətinə, 

dilinə, dininə hörmət və rəğbətini nümayiĢ etdirən Azərbaycan Respub-

likasının xarici ölkələrdə mədəniyyət sahəsində siyasəti milli maraqların 

təmin edilməsinə, xaricdə yaĢayan həmvətənlərimizin mədəniyyət sahəsində 

hüquqlarının müdafiəsinə yönəldilmiĢdir. 
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XX əsrin sonunda respublikada baş verən siyasi hadisələr və Ermənistanın 

Azərbaycana ərazi iddiaları bütün xalqı bir məqsəd uğrunda birləşdirdi. Torpaq-

larımızın düşmənlərdən müdafiə edilməsində bütün respublika əhalisi kimi Oğuz 

rayonunun əhalisi də fəal iştirak etmişdi. Məqalədə həmin proseslərdə Oğuz rayonu 

əhalisinin iştirakı haqqında təsəvvür yaradılır, Ermənistanın Azərbaycana ərazi 

iddialarına etirazları, rayon batalyonunun fəaliyyəti, şəhidlər və itkin düşənlər, 

həmçinin müharibə gedən rayonlardan Oğuza pənah gətirən qaçqın və məcburi 

köçkünlər barədə məlumat verilir. Məqalədə Oğuz rayonu haqqında olan kitablar və 

dövrün mətbuatında yer almış məqalələrdən istifadə edilmişdir.  

Açar sözlər: Oğuz, Dağlıq Qarabağ, Milli qəhrəman, Koroğlu Rəhimov, 

şəhidlər, qaçqın və məcburi köçkünlər 

 

Oghuz disrtict in the Nagorno Garabagh war  

Incidents taking place in the later 20th century and claims of Armenia on 

Azerbaijani lands made the people unite for a single aim. As the other parts of the 

republic, the people of Oghuz district also actively participated in the defense of the 

motherland. The participation of Oghuz people in that events, the claims of 

Armenians, the activity of district battalion, martyrs and missing people, also the 

people who came to Oghuz as IDP are described in the article. The books about 

Oghuz district and articles published in the media of the particular period were used 

in the article. 

Key words: Oghuz, Nagorno Karabakh, Koroghlu Rahimov, martyrs, IDP and 

refugees 

 

GiriĢ. Dünyada öz müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan xalqlar 

sırasında Azərbaycan xalqının adını ön sıralarda görmək təəccüblü hal deyil. 

Vətənin bütövlüyü uğrunda mübarizə aparan xalqımız bu mübarizələrdə bir 

olmağı, düĢmənə qarĢı vahid bir cəbhədə birləĢməyi sözün əsil mənasında 

çox yaxĢı bacarmıĢdı. Lakin xalqımızın birliyini, ərazi bütövlüyünü pozma-

ğa atılan addımlar da az olmamıĢdır. Bu hadisələrdən biri də 1989-cu il 

dekabrın 1-də Ermənistan SSR Ali Sovetinin Azərbaycan SSR-in Dağlıq 

Qarabağ muxtar vilayətini Ermənistana birləĢdirmək barədə qəbul etdiyi 

qərar idi. Bununla barıĢmaq istəməyən xalqımız bu dəfə də düĢmənə qarĢı 

vahid cəbhədə birləĢməyə baĢladı. 1988-ci ildə Bakıda baĢlayan milli 

azadlıq hərəkatı güclənərkən, Azərbaycanın bütün rayonları kimi, Oğuz 
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rayonunun əhalisi də azadlıq meydanına atıldı. Həm rayonda mitinqlər 

keçirilir, həm də Bakıya nümayəndələr gəlirdi (2; 7). Bu proseslər zamanı 

rayon əhalisi xalqın həmrəyliyi prosesində fəal iĢtirak edir, respublikada 

gedən siyasi proseslərə öz münasibətlərini bildirirdi. Rayon əhalisi cəbhə 

bölgəsinə Vətənin müdafiəsinə yollanır, həmin rayonlardan olan əhalinin bir 

hissəsi bura pənah gətirir. XIX əsrdən bu rayonda məskunlaĢan ermənilər isə 

buradan köçüb gedirlər.  

Məlumdur ki, Oğuz rayonu (1930-1991-ci illərdə VartaĢen adlanırdı) 

bu region ermənilərin əsas məskunlaĢdığı yerlərdən biri olub. Ermənilər, 

əsasən, Ģəhərdə yaĢayırdılar. Statistik məlumatlara əsasən, XX əsrin 50-80-

ci illərində bütün rayonda təqribən 3.000 erməni yaĢayırdı. Ermənilərin 

Dağlıq Qarabağa ərazi iddiaları baĢladığına və indiki Ermənistan ərazisin-

dən azərbaycanlıların qovulmasına görə, rayonda əhali arasında narazılıqlar 

baĢlayır. Rayon hakimiyyəti və əhali Azərbaycan torpaqlarında gəlib məs-

kunlaĢmıĢ ermənilərin tarixi Azərbaycan torpaqlarının sakinlərini qovma-

larını qəbul edə bilmirlər. Nəticədə, rayonda ermənilərin sayı kəskin azalır 

və son illərdə bütün rayonda təxminən 5 nəfər erməni qalıb (8).  

Əlavə etmək vacibdir ki, ermənilərin rayondan köçürülməsi onların öz 

siyasətlərinin nəticəsi olmuĢdu. Əsrlərdir Oğuz rayonu tolerantlığı, müxtəlif 

xalqların birgə mehriban yaĢadığı rayon kimi tanınır, öz tolerant mühiti ilə 

seçilir. Bu gün rayonda müxtəlif dinlərin nümayəndələri - yəhudilər, 

xristianlar, müsəlmanlar, müxtəlif xalqlar-türklər, yəhudilər, ləzgilər, ruslar, 

udinlər birlikdə yaĢayırdılar. Onların abidələri qorunur. Bu xalqların hamısı 

birlikdə həmrəylik Ģəraitində yaĢayırlar (9, 167-176).  

Rayon əhalisinin Vətənin müdafiəsində iĢtirakı. Dağlıq Qarabağ 

əhalisinin düĢmənə qarĢı mübarizəsinə Azərbaycanın digər bölgələrindən də 

könüllü dəstələr qatılmıĢdı. Belə könüllü dəstələrdə oğuzlu gənclər də iĢtirak 

etmiĢdi. Sovet ordusunda respublikadan kənarda xidmət edən oğuzlu 

gənclərdən bir çoxu vətənə özbaĢına qayıdaraq birbaĢa Qarabağ uğrunda 

savaĢa getmiĢlər. 1992-1994-cü illərdə gedən döyüĢlərdə oğuzlu gənclər 

böyük qəhrəmanlıq və Ģücaət göstərmiĢ, igidliklə vuruĢmuĢdular. Həmin 

döyüĢlərdə 57 nəfər Oğuz igidi Ģəhidlik zirvəsinə ucalmıĢdır. Yusif Rzaye-

vin “Bura Oğuzdur” və Pənah Gülxaninin “Oğuz Ģəhidləri və itkinləri” kita-

bında itkin düĢənlərin sayı 14 və 17 nəfər göstərilmiĢdir. Lakin bizim dəqiq-

ləĢdirmələrimizə əsasən itkin düĢənlərin sayı 21 nəfərdir (4; 5; 7). Qarabağ 

uğrunda döyüĢlərdə iĢtirak edən gənclər sırasında Oğuz batalyonunun 

komandiri Tofiq Oğuzun adını xüsusilə qeyd etmək lazımdır.  

Tofiq Qafar oğlu Rzayev (1945-?) Yaqublu kəndində anadan olub. 

Ailəsi 1918-ci illərdə Ermənistandan qovulmuĢ və böyük müsibətlərlə qarĢı-

laĢaraq gəlib burada məskunlaĢmıĢdı. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 
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Sumqayıt Ģəhər Texnologiya Texnikumuna daxil olmuĢdur. Gənc yaĢların-

dan idmana böyük həvəsi olmuĢ, dəfələrlə SSRĠ-də keçirilən yarıĢlara qatıl-

mıĢ və Ģöhrət qazanmıĢdır. O, SSRĠ idman ustası adına layiq görülmüĢdür. 

Onun yetiĢdirdiyi idmançılar bir sıra ölkələrdə Sambo üzrə yarıĢlarda fəxri 

yerləri tutmuĢdular. Eyni zamanda, Tibb Ġnstitutunda müəllim kimi fəaliyyət 

göstərmiĢ, atası rəhmətə gedəndən sonra anası kənddə tək qaldığından 80-ci 

illərdə doğulduğu kəndə qayıtmıĢdı. Onu tanıyan hər kəs təmiz qəlbli, sadə, 

gözəl xasiyyətli bir insan olduğunu qeyd edir. Tofiq Oğuz ata-baba yurdun-

dan qovulanlardan biri olmuĢ atasının çəkdiyi yurd həsrətini ondan da çox 

hiss edir, erməni iĢğalçılarına qarĢı olan nifrəti getdikcə artırdı. Elə buna 

görə də, 1988-ci ildən yüksəlməyə baĢlayan demokratik hərəkatda yaxından 

iĢtirak etmiĢ, ilk etiraz səsini ucaldanlardan biri olmuĢdur (4). Dağlıq 

Qarabağda hərbi əməliyyatlar baĢlayanda Tofiq orada baĢ verən hadisələri 

izləyir, dəfələrlə döyüĢ bölgələrinə gedərək vəziyyətlə tanıĢ olmuĢdu. O, 

torpaqlarımızın müstəqilliyi uğrunda düĢmənə qarĢı mübarizə üçün cəbhəyə 

yollanmıĢdı. Fiziki və mənəvi cəhətdən güclü olan Tofiq Oğuz batalyonu-

nun komandiri vəzifəsinədək yüksəlmiĢdi.  

O, Qubadlının Cibikli kəndinin müdafiəsində, sonradan isə ġuĢanın 

müdafiə olunmasında fəallıq göstərmiĢdi. O zaman onunla birgə ġuĢanın 

müdafiəsində çiyin-çiyinə döyüĢən Oğuz batalyonunun hər bir əsgəri yaxĢı 

bilirdi ki, 1992-ci ildə ġuĢanın iĢğalından bir neçə gün əvvəl Tabor 

komandirliyindən uzaqlaĢdırılsa da, Tofiq Oğuz ġuĢanın son anına qədər, 

yaralı olsa belə, əlində silah vuruĢub. O, ġuĢaya kömək gələcəyi ümidi ilə 

son ana qədər ġuĢanı tərk etməmiĢdi. Mayın 8-nə qədər ġuĢa uğrunda dö-

yüĢlərdə çiynindən və baĢından yara almasına baxmayaraq böyük mərdliklə 

vuruĢub. Onunla son ana qədər vuruĢaraq ġuĢanın müdafiəsində iĢtirak edən 

Qabil Əsədov, Ehtiram Əliyev, Mübariz Rzayev, Polad Poladov, bütün 

oğuzlu döyüĢçülər Tofiq Oğuzu ġuĢadan çıxara bilməmiĢdilər. Çünki o, 

ġuĢanın xəyanətin qurbanı olacağını ağlına belə gətirmirdi. Beləliklə, Tofiq 

Oğuz ġuĢanın müdafiəsində mərdliklə iĢtirak edərək onu son ana qədər 

qorumağa çalıĢmıĢ, lakin sonuncu döyüĢlərin birində itkin düĢmüĢdür. 

YoldaĢları axırıncı dəfə onu kolxozlararası tikinti idarəsi və Tar sexi 

ətrafında gedən döyüĢ zamanı görmüĢdülər. O, ġuĢanın son döyüĢçülərinin 

sırasında olan bir oğuzlu kimi də yaddaĢlarda qaldı. Batalyon komandiri 

Tofiq Oğuzun harada olduğu bu günə kimi məlum deyil (4; 5; 7). 

Koroğlu Ġsmayıl oğlu Rəhimov (31.09.1953-03.07.1992) rayonun 

Xaçmaz kəndində anadan olub. Orta məktəbə Yaqublu kəndində getmiĢdir. 

1961-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Qərbi Azərbaycanın Zəngibasar mahalının Sa-

rıcalar kəndinə köçmüĢ, təhsilini burada bitirərək 1969-cu ildə Azərbaycan 

Neft və Kimya Ġnstitutuna daxil olmuĢdur. 1972-1974-cü illərdə Almani-
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yada hərbi xidmət keçimiĢdir. Milli Ordu sıralarına yazılaraq, 1992-ci il 30 

aprelində bölük komandiri kimi cəbhəyə yollanmıĢ, döyüĢ yoluna baĢlamıĢ-

dır. Onun komandanlıq etdiyi dəstə Buzlaq, Çartaz, Erkəç kəndlərinin azad 

edilməsində böyük qəhrəmanlıqlar göstərmiĢdir: 15 erməni yaraqlısını məhv 

edərək, xeyli silah və sursat ələ keçirmiĢdilər. MənĢəli, BaĢkənd, Madagiz, 

Gülüstan kəndlərini erməni iĢğalçılarından azad etmiĢdilər. Koroğlu Rəhimov 

Goranboy və Ağdərədə gedən qanlı döyüĢlərin də iĢtirakĢısı olmuĢ və 1992-

ci ildə məhz elə Ağdərədə döyüĢlərin birində qəhrəmancasına həlak 

olmuĢdur (5; 6; 7).  

DöyüĢçü yoldaĢlarının, tanıĢlarının yaddaĢında qəhrəman döyüĢçü kimi 

qalan Koroğlu Rəhimov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 

Əliyevin 1994-cü il 16 sentyabr tarixli, 203 nömrəli fərmanına əsasən, vətəni-

mizin bütövlüyü uğrunda öz müqəddəs əsgəri və xidməti borcunun Ģərəflə 

yerinə yetirilməsində göstərdiyi misilsiz xidmətlərinə görə “Azərbaycanın 

Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülmüĢdür (1). Bakıda küçələrdən birinə 

Koroğlu Rəhimovun adı verilmiĢ və büstü qoyulmuĢdur. 

Oğuz camaatı da Koroğlu Rəhimovun bu xidmətlərini yüksək qiymət-

ləndirmiĢdir. Oğuz rayonun Xaçmaz kəndindəki 3N-li körpələr evi-uĢaq 

baxçası, Oğuz Ģəhərindəki küçələrdən biri qəhrəmanın adını daĢıyır. Koroğlu 

Rəhimov nəinki ailəsinin, həmçinin, Oğuz camaatının, bütün Azərbaycan 

xalqının qəhrəmanlıq tarixində Ģərəfli iz buraxan bir döyüĢçü kimi qalmıĢdır. 

Qaçqın və məcburi köçkünlər. Bu müharibə minlərlə soydaĢımızın 

öz doğma yurdlarından didərgin düĢməsinə səbəb oldu. Çarəsiz insanlar 

müxtəlif bölgələrə üz tutaraq özlərinə məskən tapdılar. Belə bölgələrdən biri 

də Oğuz rayonunun ərazisi oldu. Müharibə gedən rayonlardan Oğuza 3.470 

nəfərdən ibarət 759 qaçqın ailəsi və 2.270 nəfərdən ibarət olan 703 məcburi 

köçkün ailəsi pənah gətirmiĢdi. Onlardan 1.092 nəfəri Kəlbəcərdən, 519 

nəfəri Ağdamdan, 478 nəfəri Laçından, 376 nəfəri Xocalıdan, 157 nəfəri 

ġuĢadan, 48 nəfəri Ağdərədən, 46 nəfəri Cəbrayıldan, 12 nəfəri Füzulidən, 

11 nəfəri Xocavənddən olmuĢdur (4; 8).  

Qaçqın və məcburi köçkünlər əvvəllcə məktəb binalarında, boĢ qalmıĢ 

evlərdə, çadırlarda yerləĢdirilmiĢdir. Hazırda qaçqın və məcburi köçkün 

ailələri Oğuz rayonunun Xaçmaz, Yaqublu, Bayan, Calut, DaĢüz kəndlə-

rində yaĢayırlar. Ümumilikdə isə, Oğuzun bütün kəndlərində, eləcə də, Oğuz 

Ģəhərinin özündə belə ailələr yaĢayır (3; 4).  

Oğuz əhalisi onlara hərtərəfli dəstək olmaqla yanaĢı, vətənimizin bü-

tövlüyünün qorunması, iĢğal olunan torpaqların geri qaytarılmasında yaxın-

dan iĢtirak etməyə hazır olduqlarını bildirirlər.  

Nəticə. Müharibələr, inqilablar, hərbi münaqiĢələr nəticəsində Azərbaycan 

parçalanmaya, azərbaycanlıların bir qismi mühacirət etməyə və deportasiya-
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lara məruz qalsalar da, bir-birindən ayrı düĢsələr də, həmiĢə həmrəy 

olmalıdırlar. 1989-cu ildə SSRĠ-Ġran arasında ġimali və Cənubi Azərbaycan 

sərhəd dirəkləri dağıdıldı bu illərdə Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik 

gününün əsası qoyuldu. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 

dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin, birliyinin əhəmiyyəti və vətən 

naminə görüləcək iĢləri daha da artdı. Həmin gündən etibarən Azərbaycan 

xalqı daha da sıx birləĢməyə baĢladı. 

Qarabağ müharibəsi vaxtı Oğuz rayonunun əhalisinin müharibə bölgə-

sinin əhalisi ilə həmrəyliyi, onlara köməyi bu həmrəyliyin, birliyin kiçik bir 

nümunəsidir. Ehtiyacda olan bacı-qardaĢlarımıza əlimizdən gələn hər bir 

kömək etməyimiz vacibdir. Mən bu həmrəyliyimizin möhkəm bağlarının 

heç bir vaxt ayrılmamasını, əksinə daha da sıx birləĢməsini arzu edirəm. 

HəmiĢə bölünməz Azərbaycan, həmrəy bir xalq olaraq qalaq. 
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Bu məqalədə ermənilər tərəfindən işgal edilmiş Azərbaycan ərazilərində təbii 

sərvətlərin, tarixi və mədəni abidələrin dağıdılmasından, öz vətənindən didərgin 

düşmüş azərbaycanlıların qarşılaşdığı çətinliklər və problemlərdən ,beynəlxalq 

təşkilatların problemlə bağlı mövqeyindən bəhs edilir. 

Açar sözlər: Ermənistan, Azərbaycan, işğal olunmuş ərazilər, münaqişə, 

qaçqın, məcburi köçkün 

 

Occupation The Azerbaijan Territories By Armenia And Problem Of The Refugees 

And Forced Migrants 

This article deals with the Armenian vandalism against natural resourses, 

historical and cultural monuments in the occupaid territories of Azerbaijan, position 

of international organization about this problem and the problems difficulties of 

internally displaced Azerbaijanis. 

Key words: Armenia, Azerbaijan, invaded areas, conflict, refugee, forced migrants  

 

Erməni millətçilərinin “Böyük Ermənistan” yaratmaq arzusu, erməni-

lərin Azərbaycana qarĢı torpaq iddiası tarixin bütün dövrlərində böyük 

münaqiĢələrə səbəb olmuĢdur. Öz mənfur niyyətlərini həyata keçirmək üçün 

XX əsrin 80-ci illərində ermənilərin daha da fəallaĢması heç də təsadüfi 

deyildi. Belə ki, həmin dövrdə Sovetlər birliyinə rəhbərlik edən M.Qorbaço-

vun siyasətində ermənilərə qarĢı “xüsusi imtiyazlar” onlara planlarını həyata 

keçirmək üçün yeni imkanlar açırdı. Qeyri sakit və sabit olmayan müna-

sibətlər erməni yazarlarının fikrincə ermənilərin daim ziyanına olubdur. 

Bununla əlaqədar məĢhur erməni tarixçisi, tanınmıĢ din xadimi 1899-cu ildə 

KiĢinyov Ģəhərində çap edilmiĢ. “XIX əsrə qədər erməni kilsəsinin tarixi” 

kitabında Aleksandr Anninskiy yazmıĢdır: “Ermənilər daim öz vəziyyətlə-

rini “pisləĢdirmək bacarığına” görə fərqlənirlər və hər zaman bu qabiliyyət-

lərinə sadiqdirlər...” [5, səh.6]. ”Kürəkçay” müqaviləsinin (1805-ci il) 

ardınca Rusiya ilə Qacarlar Ġranı arasında bağlanan “Gülüstan” (1813) və 

“Türkmənçay” (1828) müqaviləsindən sonra Rusiya dövləti qısa müddətdə 

(1828-1830-cu illərdə) Ġrandan 40 min və Türkiyədən 90 min ermənini Qa-

rabağa köçürdü və məskunlaĢdırdı. Çar Rusiyası Qarabağda erməniləĢdirmə 
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prossesinə baĢladı [3, səh. 5]. Tarixi faktlar bir daha sübut edir ki, ermənilə-

rin Qarabağda məskunlaĢması məhz bu dövrə təsadüf edir və elə bu dövrdən 

də Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində ermənilərin torpaq iddiası ilə bağlı 

münaqiĢələri baĢlayıb. Ermənistan Respublikasının hərbi təcavüzü nəticəsin-

də Azərbaycan ərazilərinin 20%-i iĢğal edilmiĢ, 20 mindən çox insan qətlə 

yetirilmiĢ, 50 mindən artıq adam yaralanmıĢ və Ģikəst olmuĢdur. Bir milyon-

dan artıq insan qaçqın və məcburi köçkün Ģəraitində yaĢayaraq Ermənistanın 

azərbaycanlılara qarĢı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin qurbanı 

olmuĢlar. ĠĢğal edilmiĢ ərazilərdə kənd təsərrüfatı sahəsi, su təsərrüfati, bütün 

nəqliyyat və kommunikasiya xətləri tam sıradan çıxarılmıĢdır. Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə əlaqədar 1992-ci ilin yanvarında 

Rusiya Federasiyasının prezidenti Boris Yeltsin və ABġ prezidenti Corc BuĢ 

birgə bəyanat verdilər. Bəyanatda hər 2 dövlət baĢçısının Qarabağ bölgəsin-

də yaranmıĢ vəziyyətdən ciddi narahat olduğu bildirilirdi. Orada deyilir: 

“Biz münaqiĢənin davam etməsini və kəskinləĢməsini, yaĢayıĢ məntəqələ-

rinin amansızcasına atəĢə tutulmasını və bombardman edilməsini, qaçqınla-

rın sayının artmasını, girov götürülməsini və əsirlərlə vəhĢicəsinə rəftar da 

daxil olmaqla beynəlxalq humanitar hüququn pozulmasını narahatlıqla qeyd 

edirik. Bu əməllər sivil dövlərlər, BMT və beynəlxalq humanitar qurumlar 

tərəfindən diqqət yetirilməsini və pislənməsini tələb edir”. BMT Təhlükə-

sizlik ġurası erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərini iĢğal etməsi 

ilə əlaqədar 4 qətnamə (822, 853, 874, 884 saylı) qəbul edib [2, səh.247]. 

Lakin erməni iĢğalçıları bu qətnamələrin tələblərini yerinə yetirməyiblər. 

Beynəlxalq humanitar hüququn tələblərinə əsasən, müharibə yalnız silahlı 

münaqiĢədə olan tərəflərin silahlı qüvvələri arasında aparılmalıdır. Mülki 

əhali döyüĢlərdə iĢtirak etməməli və onlara hörmətlə davranılmalıdır. “Mü-

haribə zamanı mülki Ģəxslərin müdafiəsinə dair” IV Cenevrə Konvensiya-

sının 3-cü maddəsinə əsasən, mülki əhalinin həyatına və təhlükəsizliyinə 

qəsd, o cümlədən onların hər cür öldürülməsi, onlarla qəddar davranıĢ, 

iĢgəncə verilməsi, təhqir və alçaldıcı hərəkətlər qadağan edilir. Həmin 

konvensiyanın 33-cü maddəsində qeyd olunur ki, heç bir mülki Ģəxs 

törətmədiyi hüquq pozuntusuna görə cəzalandırıla bilməz. Həmin konven-

siyanın 34-cü maddəsinə görə, mülki əhalinin girov götürülməsi də qada-

ğandır. Erməni təcavüzünün ən böyük vəhĢiliklərindən biri də dinc əhaliyə, 

xüsusilə qadınlara, uĢaqlara, qocalara qarĢı amansız münasibətləri olmuĢdur. 

Əsir və itkin düĢmüĢ, girov götürülmüĢ vətəndaĢlarla əlaqədar Dövlət Ko-

missiyasında olan materiallar sübut edir ki, erməni tərəfi “Müharibə qurban-

larının müdafiəsinə dair” 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyalarını, 

onların insan haqları ilə əlaqədar tələblərini kobud surətdə pozur, Azərbay-

can vətəndaĢlarına qarĢı məqsədli soyqırımı siyasəti yeridirdi [2, səh.318]. 
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1989-1994-cü illərdə erməni separatçıları və terrorçuları tərəfindən 

Azərbaycan ərazisində 373 terror aktı törədilmiĢ, nəticədə 1.568 nəfər ölmüĢ, 

1.808 nəfər yaralanmıĢdı. Azərbaycan Respublikası, eləcə də xarici ölkələrin 

məhkəmələri tərəfindən prosessual qaydada sübuta yetirilmiĢdir ki, həmin 

terror aktlarının 32-si Ermənistan Respublikasının xüsusi xidmət 

orqanlarının bilavasitə iĢtirakı ilə Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ ərazilərdən 

istifadə edilməklə, cəbhə xəttindən yüz kilometrlərlə aralıda yerləĢən 

yaĢayıĢ məntəqələrində həyata keçirilmiĢdir. Fransada terror aktı törətdiyinə 

görə həbs edilmiĢ ABġ vətəndaĢı, tanınmıĢ beynəlxalq terrorçu Monte 

Melkonyan azad olunduqdan sonra 1990-cı ildə Ermənistandan Dağlıq 

Qarabağa göndərilərək azərbaycanlıları öz torpaqlarından məcburi köçkün 

vəziyyətinə salmıĢ terrorçu qruplara rəhbərlik etmiĢdi. ĠĢğal olunmuĢ 

ərazilər heç bir dövlətin, beynəlxalq təĢkilatın nəzarətində olmayan özünə-

məxsus kriminal mənbəyinə çevrilmiĢdir. ABġ Dövlət Departamentinin 

2001-ci ilin martında açıqlanmıĢ hesabatında iĢğal edilmiĢ Azərbaycan 

ərazilərindən narkotik vasitələrin kütləvi Ģəkildə daĢınması üçün istifadə 

olunduğu bildirilirdi Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ sərhədyanı ərazilərində 

çətənək kollarının yetiĢdirilməsi faktı Avropa ġurası Parlament Assamb-

leyasının Dağlıq Qarabağ üzrə məruzəsində öz əksini tapıb. Azərbaycanın 

iĢğal olunmuĢ ərazilərində evlərin, qəbirlərin, mədəniyyət abidələrinin 

dağıdılması, dəmir məmulatların və s. yüklərin digər ölkələrə daĢınması 

barədə mütəmadi məlumatlar daxil olmaqdadır. ĠĢğal edilmiĢ ərazilərdə 

meĢələrin qırılması və məhv edilməsi hesabına Ermənistanda ağac emalı 

sənayesi inkiĢaf edir. ĠĢğal edilmiĢ regionun faunasına da əvəzolunmaz zərər 

vurulur. Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistanın silahlı təcavüzü nəticəsində 

Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ ərazilərinə yaxın olan rayonlarının su təminatı 

və suvarma sistemi də pozulmuĢdur. Bu isə torpağın və bitki qatının 

vəziyyətinə mənfi təsir göstərirdi. Azərbaycan ərazisində axan transsərhəd 

çaylar Ermənistan tərəfindən qəsdən zəhərləyici maddələrlə çirkləndirilir. 

Bu çaylar arasında Araz, Ağstafa və s. çayların adlarını çəkmək olar.  

Son zamanlar ermənilər qədim Azərbaycan musiqi alətlərini öz adlarına 

çıxararaq Avropa, MDB, ġimali Amerika ölkələrinə satması halları çoxal-

mıĢdır. Azərbaycanın iĢğal edilmiĢ ərazilərindən külli miqdarda çıxarılmıĢ 

tarixi, mədəni və s. sərvətlərini ermənilər xarici ölkələrə satmıĢdılar.  

Didərgin, qaçqın, məcburi köçkün, zorla qovulma anlayıĢlarına rast 

gələn kimi son yüzillikdə qərinələr boyu yerli əhali olan azərbaycanlıların 

Ermənistanda dəfələrlə baĢına gətirilən fəlakətləri, faciələri, onların dərdini, 

ağrısını içərisində qaynadan, alovlanan hislər kimi qavrayırsan. Qeyd 

edilənlərlə yanaĢı, Ermənistanın iĢğal etdiyi ərazilərdə azərbaycanlılara qarĢı 

etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirmiĢ və bu əraziləri monoetnik zonaya 
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çevirmiĢdir. ĠĢğal edilmiĢ ərazilərdən yerli azərbaycanlı əhali çıxarılaraq 

məcburi köçkünə çevrilmiĢlər. Azərbaycanın keçmiĢ Dağlıq Qarabağ Mux-

tar Vilayəti iĢğal edildikdən sonra azərbaycanlı əhali zorla öz vətənlərindən 

qovulmuĢ, bundan sonra isə eyni hadisələr Azərbaycanın digər 7 rayonunda 

da təkrarlanmıĢdır. Ermənistanın iĢğal etdiyi rayonlardan olan əhalinin 

yaĢayıĢ Ģəraiti pisləĢdiyinə görə onların arasında təbii artım kəskin surətdə 

aĢağı düĢmüĢ, uĢaq ölümü artmıĢdır. Qaçqın və məcburi köçkünlərin 

problemlərindən biri də onların iĢlə, evlə təmin olunması ilə bağlı olan 

çətinliklərdir. Ġlk illərdə məcburi köçkünlər lazımi Ģəraiti olmayan çadır 

Ģəhərciklərində, məktəblərdə, yataqxanalarda, uĢaq bağçalarında, yarımçıq 

qalmıĢ tikililərdə, yük vaqonlarında müvəqqəti yerləĢmiĢdilər. Qaçqın və 

məcburi köçkünlərin yaĢayıs səviyyəsinin daha da yaxĢılaĢdırılması dövlətin 

həyata keçirdiyi siyasətin əsas istiqamətlərindən birini təĢkil edir və 

göstərilən sahədə lazımi nəticəyə nail olunması üçün Azərbaycanın kifayət 

qədər böyük iqtisadi imkanları vardır [6, səh.3]. Məhz bu məqam ölkəmizin 

öz iqtisadi qüdrətini nümayiĢ etdirən əsas göstəricilərdən biri hesab olunur. 

Çünki qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat Ģəraitinin daim yaxĢılaĢdırıl-

ması, onların dövlət hesabına yaĢayıĢ evləri ilə təmin olunması, bütün 

kommunal xərclərin dövlət tərəfindən ödənilməsi, məcburi köçkün statusu 

daĢıyanlara hər ay çörək pulu verilməsi, ödəniĢli təhsildən azad edilməsi, bu 

kimi digər məsələlər böyük vəsaitlər, yaranan baĢqa problemlərin rasional 

həllini tələb edirdi. Doğma ocaqlarından didərgin salınmıĢ bir milyonadək 

qaçqın və məcburi köçkün soydaĢımızın üzləĢdikləri problemləri dövlət 

tərəfindən uğurla həll edilir və bu kateqoriyadan olan insanlar tezliklə öz 

ata-baba torpaqlarına qayıdacaqlarına inam yaradırlar. O da danılmaz faktdır 

ki, qaçqın və məcburi köçkünlər dövlətin onlara qayğısını məhz Ümummilli 

lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmasından sonra hiss etməyə 

baĢlayıblar: “ĠĢğal olunmuĢ bütün rayonlardan didərgin düĢmüĢ, indi qaçqın 

və məcburi köçkün vəziyyətində yaĢayan vətəndaĢların problemləri bizim 

üçün və Ģəxsən mənim üçün bir nömrəli problemdir” deyən Heydər Əliyev 

daim bu insanlarla Ģəxsən görüĢür, onların problemləri ilə yaxından 

maraqlanır və belə problemlərin həlli istiqamətində müvafiq tapĢırıqlar 

verirdi. Həmçinin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 

(1993-2003) Azərbaycanın üzləĢdiyi bu humanitar fəlakətin beynəlxalq 

ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində də uğurlu nailiyyətlərə imza atdi. 

Bununla baglı görülən iĢlər sayəsində 1993-2004-cü illərdə ayrı-ayrı 

dövlətlər, maliyyə qurumları, beynəlxalq humanitar və inkiĢaf təĢkilatları 

tərəfindən qaçqın, məcburi köçkün və aztəminatlı əhaliyə müxtəlif layihələr 

üzrə 640 milyon ABġ dollarından çox həcmdə humanitar yardım göstərildi. 

Azərbaycan ərazilərindəki maddi-mədəniyyət abidələrinin yerlə yeksan 
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edilməsini təsdiqləyən faktlar da bir daha göstərir ki, düĢmən çox məkrli, 

dəhĢətli, qorxunc və iyrənc siyasətlə tariximizi saxtalaĢdırmaq yolu seçmiĢ-

dir. ĠĢğal altında qalan rayonların ərazilərindəki maddi-mədəniyyət abidələ-

rinə göstərdikləri qeyri-insani münasibət bir daha bunu təsdiqləyir. 

Azərbaycan dövləti Qarabağ münaqiĢəsini beynəlxalq hüquq normalarına 

uyğun həll etmək istəyir. Ancaq ermənilərin qeyri-səmimi və qeyri-sivil 

siyasəti münaqiĢənin sülh yolu ilə həllini ləngidir. Dünya ictimaiyyəti də 

buna Ģahiddir. Dünya ictimaiyyəti tezliklə iĢğalın aradan qaldırılması, 

qaçqın və məcburi köçkünlərin öz vətənlərinə qaytarılması və təhlükəsiz 

yaĢamaq hüquqlarının təmin edilməsi istiqamətində praktiki səylərini 

artırmalı, ikili standartlara son qoymalıdır. Azərbaycanlılara qarĢı müxtəlif 

mərhələlərdə törədilən bu ağır cinayətləri unutmamaq, böyüyən nəsli bədxah 

qüvvələrə və onların məkrli niyyətlərinə qarĢı ayıq-sayıqlıq ruhunda tərbiyə 

etmək bizim mühüm vəzifəmiz olmalıdır. Torpaqlarımız nəyin bahasına 

olursa-olsun azad ediləcəkdir. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev 

demiĢdir: “Azərbaycan Respublikası öz torpaqlarını qorumaq üçün böyük 

potensiala malikdir. Onun ən böyük potensialı-bizim vətəndaĢların öz 

Vətənlərinə olan sədaqəti və məhəbbətidir. Bu hisslər xalqımızın tarixi 

qəhrəmanlıq ənənələri ilə doğulmuĢdur...”. Azərbaycanın bütün sahələrdə 

dinamik inkiĢafı, dünya ölkələri arasında günü-gündən artan nüfuzu bizə 

bunu deməyə haqq verir. Erməni daĢnaqları növratımızı pozdusa da, 

varlığımıza xələl gətirə bilmədi.  
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Məqalədə mövzu ilə əlaqədar çap olunmuş monoqrafiyalardan, elektron 

internet resurslarından istifadə edilməklə müstəqillik dövründə əlifba islahatı ilə 

bağlı həyata keçirilən məsələlərə toxunulmuş, qəbul edilən fərman və sərəncamlar 

ətraflı şəkildə şərh edilmişdir. 
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Alphabet reform during independence years  

This article is devoted to the alphabet reform based on the published 

monographs and electronic internet resources releated the issue. Alphabet reform 

and accepted ordinance during the independence years were considered in the 

paper. 

Key words:the old alphabet,latin graphic,Azerbaijan alphabet,independence 

 

Əlifba hər bir xalqın milli mədəniyyətinin tərkib hissəsi olub, onun 

milli-mənəvi sərvətidir. Tarixin müxtəlif dövrlərində Azərbaycan əlifbası 

dəfələrlə dəyiĢdirilməyə məruz qalmıĢdır. XIX əsrin ortalarından baĢlayaraq 

Rusiya və Avropada elmin inkiĢafı Azərbaycanda əlifba məsələsini gün-

dəmə gətirmiĢ, əhalinin savadlanmasında və maariflənməsində ciddi əngəl-

lər törətdiyi fikri irəli sürülmüĢdür. Bu məsələdə ilk təĢəbbüs görkəmli 

maarifçi M.F.Axundzadəyə məxsusdur. O, əlifbanın islah edilməsi yolunda 

on ildən artıq ciddi mübarizə aparsa da, buna nail ola bilməmiĢdir. Məlum 

olduğu kimi, 1929-cu ilə kimi Azərbaycanda yazı ərəb qrafikası ilə aparıl-

mıĢdır. Bu əlifba dilimizin fonetik quruluĢuna yad olduğu üçün orfoqrafi-

yamızda maneələr törətmiĢdir (1,s.24). XX əsrin əvvəllərində daha dəqiq 

desək, 1906-1907-ci illərdə Bakıda keçirilən Müəllimlər Qurultaylarında, 

1926-cı ildə I Bakı Türkoloji Qurultayında əlifba məsələsinin islahı barədə 

məruzələr dinlənilmiĢ,qətnamələr qəbul edilmiĢdir (2,s18). I Oktyabr inqila-

bından sonrakı dövrdə bu məsələ ilə əlaqədar canlanma daha çox müĢahidə 

edilirdi.Əski əlifbanın dəyiĢdirilməsi prosesi 1922-ci ildən baĢlamıĢ 1929-cu 

ildə latın qrafikalı əlifbaya keçilməsi ilə baĢa çatmıĢdır. 1939-1991-ci illərdə 

yazı iĢlərində kiril qrafikalı əlifba tətbiq edilmiĢdir.  

Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra latın qrafi-

kalı Azərbaycan əlifbasının bərpası üçün tarixi Ģərait yarandı (5, s.11). Yeni 

əlifba müstəqil Azərbaycan dövlətinin mühüm atributlarından biridir.Latın 
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qrafikalı əlifba xalqı bir daha öz keçmiĢinə qaytardı. Ötən əsrdə aparılan 

əlifba dəyiĢiklikləri xalqın iradəsindən aslı olmayaraq həyata keçirilmiĢdi. 

1991-ci ildən 2001-ci ilədək olan dövrü Azərbaycanda latın qrafikalı 

əlifbadan istifadənin pərakəndə dövrü adlandırmaq olar. Çünki bu dövr 

ərzində respublikada latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasından tam və məcburi 

Ģəkildə istifadə olunmamıĢ, həm kiril, həm də yeni əlifba tətbiq edilmiĢdir. 

Bu müddət latın qrafikalı əlifbaya keçid üçün həm də hazırlıq 

mərhələsi olub. Bu mərhələdə orta məktəblərin, liseylərin və digər ümum-

təhsil məktəblərinin iĢini müsbət qiymətləndirmək olar. Məktəblilər və 

pedaqoji kollektiv çox böyük həvəslə latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasını 

öyrənmiĢ, məktəb pedaqoji sahədə sənədləĢmə iĢləri həmin əlifba ilə 

aparılmıĢdır. Təlim-tərbiyə iĢçiləri 10 il müddətində latın qrafikalı əlifbadan 

istifadə etməklə pedaqoji mühiti sağlamlaĢdırmıĢlar. Bir sözlə, pedaqoji 

arenada latın qrafikasına keçid öz müsbət təsirlərini göstərirdi. 

25 dekabr 1991-ci ildə latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpa 

edilməsi haqqında qanun imzalanmıĢdır: 

1. “Azərbaycan əlifbasının latından rus əlifbasına keçirilməsi 

haqqında” 11 iyul 1939-cu il tarixli Azərbaycan SSR-in Qanunu bu gündən 

qüvvədən düĢmüĢ hesab edilsin.  

2. 1940-cı ilə qədər Azərbaycanda istifadə edilən 32 hərfdən ibarət 

latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası kiçik dəyiĢikliklərlə bərpa olunsun. 

Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpası aĢağıdakı mərhələlərlə 

həyata keçirilməli idi: 

1992-ci ildə: 

Sentyabr ayından orta məktəblərin 1-ci siniflərində dərslər yeni əlifba 

ilə keçirilsin.  

Orta məktəblərin yuxarı siniflərində, texniki-peĢə, orta ixtisas və ali 
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məktəblərdə latın qrafikalı əlifbanı öyrədən fakültativ məĢğələlər təĢkil edilsin.  

Bütün təhsil ocaqlarında müəllimlərin və digər iĢçilərin latın qrafikalı 

əlifbanı öyrənməsi üçün lektoriyalar yaradılsın.  

Bütün makinaçıların, korrektorların, mətbəə iĢçilərinin, qəzet-jurnal, 

nəĢriyyat əməkdaĢlarının latın qrafikalı əlifbaya yiyələnməsini təmin edən 

tədbirlər həyata keçirilsin.  

Respublika qəzet və jurnalları rus əlifbası ilə paralel, həm də latın 

qrafikalı əlifbadan istifadə etsinlər.  

Poliqrafiya avadanlıqları hazırlayan müəssisələrlə müqavilələr 

bağlanılması, avadanlıqların alınması və quraĢdırılması təmin edilsin.  

Kitab, qəzet mətbəələrində, habelə nazirliklərin, idarələrin, institutların 

və sair təĢkilatların poliqrafiya sahələrində Ģrift təsərrüfatı tədricən yenidən 

qurulsun.  

Möhür, Ģtamp və blank Ģəxslərinin yenidən qurulması və bütün təĢki-

latların möhürlərinin, blanklarının dəyiĢdirilməsinə baĢlansın. 

Xəritələr yenidən çap edilsin, Ģəhər, kənd, qəsəbə, küçə adlarının 

lövhələri, vəsiqələr, VVAQ, notariat, statistika, uçot-hesabat sənədlərinin 

yenidən hazırlanmasına baĢlanılsın. 

Respublika televiziyası ilə latın qrafikalı əlifbanı təbliğ edən və 

öyrədən lektoriyalar təĢkil edilsin. VeriliĢlərin adları, titrlər, alanlar Yeni 

əlifba ilə də verilsin.  

Latın qrafikalı əlifbanı öyrənmək istəyənlər üçün ictimai əsaslarla 

iĢləyən kurslar açılsın.  

Mədəniyyət ocaqlarında latın qrafikalı əlifbanın tətbiqi həyata 

keçirilsin.  

Elmi-tədqiqat institutları tədricən latın qrafikalı əlifbaya keçsin.  

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti hazırlanıb latın qrafikalı əlifbada 

çap olunsun. 

YaĢayıĢ məntəqələrində latın qrafikalı əlifbanın öyrədilməsi və təbliği 

ilə məĢğul olan mərkəzlər yaradılsın. 

Küçə adlarının, vitrin və reklamların, idarə və müəssisə adlarının tədri-

cən latın qrafikalın əlifba ilə yazılması təmin edilsin. 

1993-cü ildə: 

Orta, orta ixtisas və ali məktəb dərslikləri latın qrafikalı əlifba ilə çap 

edilsin.  

Orta məktəblərin ibtidai siniflərində latın qrafikalı əlifbanın 

öyrənilməsinə baĢlansın. 

Təhsil sisteminin bütün sahələri üzrə latın qrafikalı əlifbanın tətbiqi 

baĢa çatdırılsın.  

Mətbəələrin iĢinin latın qrafikalı əlifbaya uyğunlaĢdırmaq üçün kom-
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pleks tədbirlər görülsün; materiallar dəyiĢdirilsin, fotoyığım və digər bilgisa-

yar (kompüter) sistemi, sətirtökən maĢınlar, kitab və qəzet mətbəələrinin 

texniki vasitələrinin yeni əlifbaya uyğunlaĢdırılması baĢa çatdırılsın. 

Respublikanın bütün qəzet və jurnallarının, bədii elmi-texniki, ictimai-

siyasi və sair kitabların, topluların latın qrafikalı əlifba ilə çapı təmin edilsin.  

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapĢırılsın ki, latın 

qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpası üçün lazımi təĢkilati tədbirlər görsün. 

2001-ci il 18 iyunda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 

Əliyev (1993-2003) “Dövlət dilinin tətbiqi iĢinin təkmilləĢdirilməsi 

haqqında” fərman imzalamıĢdır.Fərmanda qeyd olunurdu ki, tarixin müxtəlif 

mərhələlərində dilimizə qarĢı edilmiĢ haqsızlıqların, təzyiq və təhriflərin 

aradan qaldırılması üçün hazırda ölkəmizdə çox əlveriĢli Ģərait mövcuddur. 

Dil öz daxili Qanunları əsasında inkiĢaf edirsə də onun tədqiq və tətbiq 

edilməsi üçün yaradılmıĢ geniĢ imkanlar bu inkiĢafın daha sürətli və dolğun 

olmasına təkan verir. Azərbaycan Respublikası öz dövlət müstəqilliyini 

bərpa etdikdən sonra Azərbaycan dilinin daha da inkiĢaf etdirilməsi yolunda 

geniĢ üfüqlər açıldı. 9 avqust 2001-ci il tarixdə isə “Azərbaycan əlifbası və 

Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı imzalanmıĢdır. Fərmana əsasən hər il avqust ayının 

1-i ölkəmizdə Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd 

edilməsi qərara alınıb. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında həyatın 

müxtəlif sahələrində aparılan islahatlar içərisində latın qrafikalı Azərbaycan 

əlifbasının bərpa edilməsi böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Müstəqil 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Dövlət dilinin 

tətbiqi iĢinin təkmilləĢdirilməsi haqqında" 18 iyun 2001-ci il tarixli və 

"Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün qeyd edilməsi haqqında" 

9 avqust 2001-ci il tarixli fərmanları ölkənin ictimai-siyasi həyatında 

mühüm hadisə olmuĢ və latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçidi 

bütövlükdə təmin etmiĢdir. Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası artıq 

həyatımızın bütün sahələrində tam yerini tutmuĢdur (4, s.8). 

Latın qrafikalı yeni Azərbaycan əlifbasının həyata keçirilməsi 

xalqımızın ümumi mədəni inkiĢafına və ölkəmizin dünya birliyinə mədəni 

inteqrasiyasına yardımçı oldu. Bununla yanaĢı, Azərbaycan ədəbiyyatı, 

mədəniyyəti və elminin vaxtilə kiril qrafikası ilə çap olunmuĢ qiymətli 

nümunə 2004-cü ildə latın qrafikası ilə ilk mərhələdə çapı nəzərdə tutulan 

əsərlərin siyahısı təsdiq olunur;əsərlərin latın qrafikasında yenidən kütləvi 

Ģəkildə nəĢr olunması günün ən vacib məsələlərindən biri olaraq qalır. 

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin sanballı əsərləri 

latın qrafikasında yenidən nəĢr edilərək gənc nəslə çatdırılması ölkə 

Prezidenti Ġlham Əliyevin təĢəbbüsü ilə gerçəkləĢdi. Dövlət baĢçısının 
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"Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəĢrlərin həyata keçirilməsi 

haqqında" 2004-cü il 12 yanvar tarixli və "2005-2006-cı illərdə Azərbaycan 

dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısının təsdiq 

edilməsi haqqında" 2004-cü il 27 dekabr tarixli sərəncamlarına uyğun olaraq 

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı, eləcə də lüğət və ensiklopediyalar silsilə-

sindən ümumi tirajı 9 milyondan artıq kitab nəĢr edilərək kitabxanalara 

göndərildi, oxucuların ixtiyarına verildi. övlət müstəqilliyinin baĢlıca rəmz-

lərindən biri sayılan ana dilinə dövlət qayğısının daha da artırılmasını təmin 

etmək, Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti və elminin ən gözəl nümunə-

lərini müasir dövrdə təbliğ etmək və gələcək nəsillərə çatdırmaq məqsədilə 

Azərbaycan dilində əvvəllər kiril qrafikasında çap olunmuĢ əsərlərin latın 

qrafikası ilə yenidən nəĢrinin kütləvi Ģəkildə həyata keçirilməsi zərurətini 

nəzərə alaraq qərara alıram:  

1. 2004-cü ildə latın qrafikası ilə ilk mərhələdə çapı nəzərdə tutulan 

əsərlərin siyahısı təsdiq olunsun (siyahı əlavə olunur).  

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2004-cü ildə 

Azərbaycan Respublikasının bütün kütləvi kitabxanalarına və orta tədris 

müəssisələrindəki kitabxanalara latın qrafikası ilə yenidən çap olunmuĢ 

kitabların alınması üçün zəruri vəsaitin ayrılmasını təmin etsin.  

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra Aparatına tapĢırılsın ki, 

- Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının 

Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası ilə birlikdə 2005-2008-ci illərdə latın qrafikası ilə yeni-

dən çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısını bir ay müddətində hazırlayıb 

təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və respublikanın maliyyə 

qurumları ilə birlikdə müvafiq plan-qrafik tərtib edib latın qrafikası ilə 

yenidən nəĢr olunması nəzərdə tutulan kitabların çapını təmin etsin; 

Azərbaycan Respublikasının aidiyyatı qurumları ilə birlikdə yenidən çapı 

nəzərdə tutulan kitabların mətnlərinin elektron daĢıyıcıları və internet 

vasitələri ilə yayılmasını, latın qrafikasında Azərbaycan ədəbiyyatının 

virtual kitabxanasının yaradılmasını təmin etsin.  

Bu nəĢrlər sayəsində gənc nəslin latın qrafikası ilə çap olunmuĢ bədii 

və elmi ədəbiyyata ehtiyacının ödənilməsi istiqamətində mühüm addım 

atılmıĢ oldu. Sonrakı sərəncamlarda isə 150 cildlik "Dünya ədəbiyyatı 

kitabxanası", 100 cildlik "Dünya uĢaq ədəbiyyatı kitabxanası", 100 cildlik 

"Azərbaycan ədəbiyyatı kitabxanası" seriyasından olan yeni nəĢrlər 

respublika kitabxana Ģəbəkəsinin latın qrafikalı ədəbiyyat fonduna daxil 

edilərək onu zənginləĢdirdi. Dövlət müstəqilliyini qazandıqdan sonra 

dilimizin tətbiqi iĢinin təkmilləĢdirilməsi ilə bağlı hər il dövlət hesabına latın 
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qrafikasında çap olunması vacib hesab edilən ictimai əhəmiyyətli kitabların 

siyahısı müəyyənləĢdirilir və dərc edilir. Dünya ədəbiyyatından tərcümə 

olunan nümunələr arasında klassik, müasir, Nobel mükafatçıları olan 

müəlliflərlə yanaĢı, dünya antologiyasından toplular da nəzərdə tutulub. 

Toplunun çapa hazırlanmasında elmi-yaradıcı iĢlərin görülməsi, əsərlərin 

tərcüməsi də nəzərdə tutulub.  

Prezident Ġlham Əliyevin həyata keçirdiyi mühüm tədbirlərdən biri də 

2004-cü il 13 yanvar tarixində imzaladığı "Azərbaycan Milli Ensiklo-

pediyasının nəĢri haqqında" sərəncamdır.Sərəncamda qeyd olunur ki, 2004-

cü ilin sonuna qədər ensiklopediyanın "Azərbaycan Respublikası" adlanan 

birinci cildinin hazırlanıb latın qrafikasında nəĢr olunması, onun mətninin 

elektron daĢıyıcıları və internet vasitələri ilə yayılması təmin edilsin.  

Bu sərəncamların nəticəsində qiymətli kitabların çapı mənəvi 

xəzinəmizin zənginləĢməsində mühüm rol oynadı. Dövlət baĢçısı milli 

xüsusiyyətlərimizin saxlanılmasında ana dili və ədəbiyyatımızın baĢlıca 

amillərdən olduğunu dəfələrlə diqqətə çatdıraraq qeyd etmiĢdir ki: "Bizi 

millət kimi qoruyub saxlayan məhz dilimiz, ədəbiyyatımız, tariximiz, 

ənənələrimizdir". 
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XIX ƏSRĠN SONU–XX ƏSRĠN ƏVVƏLLƏRĠNDƏ BAKI ġƏHƏR 

MEMARLARI 
 

Babayeva Həbibə Marif qızı 

Tarix fakültəsi, bakalavr, II kurs  

babayeva.hebibe@mail.ru 
 

Məqalənin yazılmasında məqsəd Bakı şəhərində yerləşən tikililər, bu 

gözəlliklərin kimlər tərəfindən düşünülüb ərsəyə gəlməsi haqqında gənc nəsli 

maarifləndirməkdən ibarətdir. Həmin dövrün məşhur memar və mühəndisləri, eləcə 

də bu binaların tikilməsində əməyi keçən xeyriyyəçilərdən bəhs olunur. Bu dövrdə 

Bakı şəhərində işləyən memarlardan Z.Əhmədbəyov, İ.V.Qoslavski, İ.K.Ploşko və 

başqalarının layihələri əsasında inşa etdikləri memarlıq nümunələri qeyd olunur. 

Açar sözlər: Bakı şəhəri, xeyriyyəçilər, Azərbaycan memarlığı, İsmailiyyə 

 

Baku city architects in the late XIX - early XX century  

The aim of article is to give information about the constructions of Baku and 

about those, who were thought and built these beauties. It devoted to the well-known 

architecrs, engineers of that time and philantropists, who financed these buildings.  

During this period Z. Ahmedbeyov, I.V. Qoslavski, I.K. Ploshko and others 

who worked in the building are noted for their architectural samples. 

Keywords: Baku city, philanthropists, Azerbaijanian architecht, İsmayillya 

 

Bütün tarixi dövrlər boyu Bakı Ģəhəri öz sərvətləri və gözəlliyi ilə 

digər dövlətlərin diqqət mərkəzində olmuĢdur. Məhz elə bu səbəbdən də 

müasir dövrümüzdə Bakı Ģəhərinin əvəzolunmaz, əsrarəngiz qədim tikililəri 

xarici vətəndaĢların bura olan marağını daha da artırmıĢdı. Bu tikililəri 

kimlər yaradıb? Bu sualın cavabı əminəm ki, çoxlarına maraqlıdır.  

Bakı Ģəhərinin formalaĢmağa baĢladığı ilk günlərdən onun gözəlliyi 

üçün bir çox memarlar burada fəaliyyət göstərmiĢdir. Mövzunu iĢləyəndə 

biz olduqca maraqlı faktlarla rastlaĢdıq, yeni məlumatlar əldə etdik və ən 

əsası adi günlərdə yanından ötüb keçdiyimiz bir çox tikililərə artıq bir baĢqa 

gözlə baxmağa baĢladıq. Bu tikililərin əksəriyyətinin cox mürəkkəb 

quruluĢa malik olduğunun Ģahidi olduq. Eyni zamanda bu tikililərdə istifadə 

olunmuĢ ġərq və Avropa üslublarının biri-birindən çox fərqli, lakin ümumi 

baxanda necə möhtəĢəm bir görünüĢ yaratdığını öz gözlərimizlə gördük. 

Bakı Ģəhər memarları XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan 

memarlığında yeni təzahürlər məhz neft sənayesinin sürətli inkiĢaf etdiyi dövrlə 

müĢahidə olunub. Bakı memarlığı həm ənənəvi ġərq memarlıq üslubunu daĢıyan 

mailto:babayeva.hebibe@mail.ru
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binalarla, həm də Qərb, Avropa memarlığında inĢa edilən tikililərlə zəngindir. 

Bu istiqamətdə Bakı milyonçularının Bakı Ģəhərinin memarlıq tari-

xində əvəzsiz rolunu qeyd etmək istərdik. Onlardan Nabat AĢurbəyova 

(1795-1912), ġəmsi Əsədullayev (1840-1913), Ağa Musa Nağıyev (1849-

1919), Hacı Zeynalabdin Tağıyev (1838-1924), Murtuza Muxtarov (1855-

1920), Ġsa bəy Hacinskinin (1861-1919) və b. öz xalqı üçün göstərdikləri 

xidmətləri və tikdirdikləri tikililər indiyədək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Onların milyonları hesabına tikilən bir çox tikililər bugün də maddi mədə-

niyyətimizin inciləri sırasındadır. 

Bakıda memar və mühəndislərin böyük bir nəsli: Qasım bəy Hacıbaba-

bəyov (1812-1874), Məmmədhəsən Cəfərqulu oğlu Hacınski (1875-1931), 

Zivər bəy Əhmədbəyov (1873-1925), Mikayıl Ələsgər oğlu Useynov (1905-

1992), Sadiq Ələkbər oğlu DadaĢov (1905-1946), polyak Ġ.V.Qoslavski (1865-

1904), Ġ.K.PloĢko (1867-1931) və baĢqaları fəaliyyət göstəriblər. 

Ġ.V.Qoslavski Bakıya 1891-ci ildə gəlmiĢ, növbəti ildə isə Ģəhərin baĢ 

memarı vəzifəsinə təyin edilmiĢdi. Tağıyevin Qızlar məktəbi üçün binanın 

layihəçisi və inĢaatçısı Ġosif Qoslavski həmçinin məĢhur qubernatorluğun 

binası da (Baksovet) daxil olmaqla bir çox tikililərin layihəsinin müəllifidir. 

1904-cü ildə AĢurbəyovlar ailəsinə məxsus borokko üslubunda tikilən bina 

memar Ġ.V.Qoslavskinin son iĢi olub. 

Ġsmailiyyə binasının layihəsi 1907-ci ildə, əsası 1908-ci ildə qoyulub. 

Binanı Bakı milyonçusu Musa Nağıyev dünyadan erkən köçən oğlu Ġsmayılın 

xatirəsinə tikdirib. 5 ildən sonra 1913-cü ildə bina hazır olur. Venesiya qoti-

kası üslubunda inĢa etdirilmiĢ “Ġsmailiyyə” binasının memarı Ġ.K.PloĢko olub. 

Qasım bəy Hacıbababəyov 1860-1868-ci ilədək Bakı Ģəhərinin memarı 

olub və onun tikdirdiyi binalardan Fəvvarələr bağı, Nizami muzeyi, Araz 

kinoteatrı və s. qeyd etmək olar (7).  

M.Ə.Useynov Bakıdakı “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli kitabxa-

nası”, “Alimlər Evi”, “Monolit”, “Musiqi Akademiyası”, “Azərbaycan Milli Elm-

lər Akademiyası”, “AbĢeron” ve “Azərbaycan” otelləri onun çalıĢmalarıdır (8).  

Dövrünün tanınmıĢ siyasi və ictimai xadimi, məĢhur mühəndis 

M.C.Hacınski Bakının abadlaĢmasına böyük diqqət yetirirdi. Dənizkənarı 

bulvarın tikintisi onun rəhbərliyi ilə 1911-ci ildə baĢa çatdırılmıĢdı. 

Bakıda baĢ verən bütün dəyiĢiklikləri göstərərkən, qeyd etmək lazımdır 

ki, XIX əsrin I yarısında, 1859-cu ildə quberniya mərkəzi Bakı Ģəhərinə 

köçürülənə qədər, Ģəhər ərazisi neft sənayesinin güclü inkiĢaf dövründəki 

sürətli irəliləməsi ilə müqayisədə nisbətən az idi (3). 

Bakı Ģəhərinin inkiĢaf etməsində, burada gözəl tikililərin yaranıb 

ərsəyə gəlməsində bir çox insanların böyük rolu olmuĢdur. Bakıdakı Ģəhər-

salmadan danıĢarkən mütləq bu gözəllikləri düĢünüb yaratmıĢ, öz 

https://az.wikipedia.org/wiki/1875
https://az.wikipedia.org/wiki/1931
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fantaziyalarının məhsullarını bu Ģəhərin gözəlləĢməsi, inkiĢaf etməsi üçün 

sərf etmiĢ memarları xüsusi qeyd etmək lazımdır:  

Bakı Ģəhərində yerləĢən Təzəpir məscidi xüsusi memarlıq üslubu ilə 

fərqlənir. Məscid məĢhur AĢurbəyovlar nəslinin nümayəndəsi Nabat 

xanımın vəsaiti hesabına tikilib. Nabat xanım Bakıda ġərqin ən möhtəĢəm 

məscidlərinə bənzər məscid görmək istəyirdi. Zivər bəy Əhmədbəyovu 

Məkkə və Mədinəyə, Ġstanbula ġərqin memarlıq inciləri sayılan məscidlərin 

memarlıq üslubu ilə tanıĢ olmağa göndərəndə ona belə demiĢdi: “Oğlum, 

qoy o müqəddəs ocaqların ruhu sənə ilham versin. Bax, öyrən, ən yaxĢısını 

seç! Xalqımızın adına layiq elə məscid tik ki, adı dillər əzbəri olsun”. 

Zivərbəyin layihəsi əsasında ən bacarıqlı sənətkarların iĢtirakı ilə Bakıda 

unikal memarlıq abidəsi - Təzəpir məscidi tikilir (1905-1914). Bunun ardın-

ca isə onun layihəsi əsasında Məkkədəki müqəddəs Kəbə evinin, Kərbəla 

məscidinin elementlərini özündə əks etdirən, məĢhur Əjdər bəy məscidi 

ərsəyə gəlir. Məscid dövrün tanınmıĢ xeyriyyəçilərindən sayılan Əjdər bəy 

AĢurbəyovun vəsaiti ilə inĢa edilmiĢdi. Memarın Əmircanda tikdiyi məscid 

isə ġərq memarlığının ən yaxĢı incilərindən biri kimi qorunur (6,səh.10). 

Zivər bəy Əhmədbəyov öz layihələrində Qərbi Avropa və ġərq 

memarlıq ənənələrini böyük məharətlə birləĢdirirdi. 1917-ci ilə qədər Bakı 

Quberniya Ġdarəsində, sonra isə Bakı Ģəhər idarəsində memar iĢləyən Zivər 

bəy həmçinin ictimai fəaliyyətlə də məĢğul olurdu. Onun səyləri nəticəsində 

1917-ci ildə “Ġslam mədəniyyət abidələrini qoruyan” cəmiyyət yaranır. O, 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakı Ģəhərinin baĢ memarı 

vəzifəsində çalıĢıb. Həmin vəzifəni sovet hakimiyyəti illərindən ömrünün 

sonuna qədər icra edib. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın ilk ali təhsilli memarı 

Zivər bəy Əhmədbəyov 1918-1925-ci illərdə Bakı Ģəhərinin baĢ arxitektoru 

vəzifəsində çalıĢmıĢdır (5). 

26 may 2011-cil ildə “Nizami” metro stansiyasının önündə heykəli 

qoyulmuĢdur və elə heykəllə üzbə-üz bina da məhz onun layihəsi əsasında 

inĢa olunmuĢdur (1). 

Bakıda inĢa edilən imarətlərə nəzər salsaq ən çox Bakı milyonçularının 

yaĢayıĢ evlərinin, qazanc evlərinin, təhsil ocaqlarının, bazarların, hamam-

ların olduğunu görərik. Bu tikililərin əksəriyyəti klassik, milli və islam 

memarlığına xas olan motivlərlə inĢa edilmiĢdir (4). 

Hamının tanıdığı “Səadət” sarayının binası məĢhur azərbaycanlı 

milyonçu Murtuza Muxtarov tərəfindən XX əsrin əvvəllərində tikdirilib. 

Bakının memarlıq incilərindən biri olan və qotik üslubda tikilən ilk binanın 

memarı polyak Ġosif (Yozef) PloĢko olmuĢdu. Bina Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust tarixli qərarı ilə ölkə 



V buraxılış         2017  

  

299 

əhəmiyyətli tarixi və memarlıq abidəsi kimi qeydə alınıb.2007-ci ildən 

təmirə dayanan saray, 5 iyul 2012-ci ildə istifadəyə verilib (9). 

Məqalədə Bakı milyonçularının Azərbaycan tarixində əvəzsiz rolu 

qeyd olunur. Onların milyonları hesabına tikilən bir çox tikililər maddi 

mədəniyyətimizin inciləri sırasındadır. 

Azərbaycana qazanc dalınca gələn memarlar, daĢyonan ustalar əsasən 

renessans, barokko, qotika, modern, avanqard sonralar isə ġərq üslubundan 

istifadə edərək binalar inĢa edirdilər.  

Bu dövrlərdə Bakı memarlığında yeniliklər meydana gəldi. Fransadan, 

Ġtaliyadan gələn ustalar yerli ustalara binaların fasad üzərində müxtəlif 

heyvan, insan fiqurları yonmağı öyrədirdilər. Bakı milyonçularının mülkləri 

üzərində məlaikə, Ģir, qartal, əfsanəvi varlıq və s. dekorları mülkə yaraĢıq 

vermək məqsədi ilə vurulurdu. Bu fiqurlar, həm də rəmzi məna kəsb edirdi. 

Bu rəmzlər özlüyündə bir yenilik deyildi. Azərbaycan milli sənətkarlığında 

da buna rast gəlinib. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Qərbdən gələn memarlar getdikcə ġərq və 

yerli memarlıq elementlərindən faydalanmağa baĢlandı. Məsələn, Bakı memar-

lığında böyük rol oynayan Ġ.K.PloĢko qotik və modern üslubunda evlər tikdik-

dən sonra yerli memarlıq mövzusuna müraciət etməyi qərara aldı. Beləliklə, 

zaman keçdikcə Bakıda yenidən ġərq memarlıq üslubu bərqərar olurdu. 

Nəticədə bu gün də öz möhtəĢəmliyini qoruyub saxlayan, dünyanın ən 

müxtəlif memarlıq üslublarına xas tikililərin bəziləri yenidən bərpa edilib. 

Bakının mərkəzində vaxtilə neft milyonçuları tərəfindən tikdirilən, yaĢı bir 

əsri ötmüĢ bu möhtəĢəm binalar illər keçməsinə baxmayaraq öz cazibədar-

lığını qoruyub saxlayıblar. 
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Əlavə 1 

Bakı Ģəhər Dumasının binası 

 
Polyak memar Ġosif Qoslavski tərəfindən 1900-1904-cü illərdə tikilmiĢdir. Binanın 

inĢasında barokko motivlərindən istifadə edilib. Hazırda Bakı ġəhər Ġcra 

Hakimiyyətinin inzibati binasıdır.   

Əlavə 2 

Tağıyevin Qızlar məktəbi 

 
Qızlar Məktəbinin binası (1896 ) Ġ.V.Qoslavski tərəfindən qotik üslubda tikilib. 

Hazırda AMEA-nın Əlyazmalar Fondu bu binada yerləĢir. 
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Əlavə 3 

Ġsmailiyyə binası 

 

 
Ġsmailiyyə (1907-1913). Ġ.K.PloĢko tərəfindən Venesiya qotikası üslubunda tikilib. 

Hazırda AMEA-nın Rəyasət heyətinin binasıdır. 
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Əsədov Murad Elçin oğlu 

Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat  

fakültəsi, dissertant 

esedov-m@mail.ru 

 
Dünyada münaqişə ocaqları kifayət qədərdir. Xüsusilə dondurulmuş və hələ də 

həllini tapmamış münaqişələr mövcuddur. Qafqaz regionu da belə münaqişələrin 

mövcudluğu baxımından siyasi düyün nöqtələrindən biri hesab olunur. Xüsusilə Qaf-

qazın cənubu etnik müxtəlifliyin daha çox yayıldığı areal olduğu üçün burada müna-

qişələrin də sayı kifayət qədərdir. Məqalədə, dağlı xalqlarının Osmanlı İmperatorlu-

ğuna köçünün hazırlıq və reallaşma proseslərinin və nəticələrinin təqdim olunur. 

Məqalədə Cənubi Qafqazın bir hissəsi olan Gürcüstanda etnik münaqişələr zəminin-

də yaranan miqrasiyalar təhlil edilmişdir. 

Açar sözlər; SSRİ, Gürcüstan, Abxaziya, Cənubi Osetiya, etnik münaqişələr, 

miqrasiya 

 

Migrations Arising As A Result Ethnic Conflict In Georgia  

(The case of Abkhazia and South Ossetia) 

There are enough conflicts in the world. Especially, the unresolved frozen 

conflicts still exist. The existence of such conflicts in the Caucasus region in terms of 

political knot is considered to be one of the points. Especially the South Caucasus, 

where ethnic diversity is more widespread natural habitat, there are the number of 

conflicts. The article presents the result of migration process of the mountain people 

to the Ottoman Empire. Also the article explores the ethnic conflicts in Georgia, 

which is part of the South Caucasus, as a result of the migration. 

Key words: USSR, Georgia, Abhazia, South Ossetia, ethnic conflict, migration  

 

GiriĢ. Qafqaz, Qara dəniz ilə Xəzər dənizi arasında yüksəkliyi beĢ min 

metr olan regiondur. Qafqaz bir çox müəlliflər tərəfindən və coörafi olaraq 

ġimali Qafqaz-Cənubi Qafqaz kimi qəbul edilmiĢdir. Çünki ġimali və 

Cənubi Qafqaz coğrafi baxımdan olduğu qədər digər bir çox fərqliliklər 

göstərən iki bölgədir. 

Antik Yunan mənbələrində "As" adlandırılan Qafqaz bölgəsi Asiya qitə-

sinin daxilidir. "Aslar Dağı" mənasındakı Qafqaz, sonralar tatarlar tərəfindən 

"Jalbuz" (Buz Yelesi), nogaylar tərəfindən Yıldız (Ulduz) Dağları olaraq 

adlandırılmıĢdır. BaĢqa bir fikrə görə "Qafqaz" adı fars dilində "dağ" mənasını 

verən "kuh" ilə köhnə türkcədə "ağ" mənasını verən "əzələ" sözlərinin 
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birləĢməsindən meydana gəlmiĢdir. Orta əsr müsəlman səyyahlarının əsərlərində 

və müxtəlif türk mənbələrində Qafqaz adına rast gəlmək olmur. Qafqaz adının 

bir bölgə olaraq istifadə edilməsi XIX əsrin əvvəllərindən baĢlanılmıĢdır.  

Gürcüslər Qafqazda yaĢayan qədim yerli xalqlarda olub "Kartveli" 

adıyla tanınmıĢdılar. Kartlar, Megrel-cavanlar və Savannalar olmaqla üç qol 

meydana gətirmiĢlər. Antik Yunan və Roma mənbələrində dəmirçilik ilə 

məĢğul olan gürcülər, sonralar əkinçiliklə məĢğul olmuĢlar. Ümumiyyətlə, 

Asiyalı qövmlərin siyasi və mədəni təsirləri altında olan gürcülərin xalq 

kimi formalaĢmasında Kartlar əsas rol oynamıĢdır.  

Abxaz müəllifləri sübut etməyə çalıĢırlar ki, Abxaziya Gürcüstanın bir 

hissəsi deyil. Lakin Gürcüstan müəllifləri abxazların Kartvel tayfalarından 

biri, abxaz dilinin isə gürcü dilinin bir dialekti olmasına dair izahlarını ciddi 

tənqid edir. Cənubi Osetiya Cənubi Qafqazda yerləĢən BMT, Avropa 

Ġttifaqı, ABġ tərəfindən və eyni zamanda, beynəlxalq razılaĢmalara əsasən, 

Gürcüstanın ərazisi kimi tanınan mübahisəli bölgədir. Bəzi müəlliflər 

hazırki Gürcüstan dövlətinin ərazi inzibati quruluĢunu sual altına alaraq 

əslində Stalin və Orconekidze kimi bolĢeviklərin sayəsində Abxaziya, 

Osetiya və Acarıstanın Gürcüstan ərazisinə əlavə edilməsi fikrini irəli sürür.  

XX əsrin sonunda dünyada baĢ verən dəyiĢikliklər nəticəsində iki 

qütblü sistem öz əhəmiyyətini itirdi. SSRĠ-nin dağılması ilə keçmiĢ sovet 

respublikaları ərazilərində etnik münaqiĢlər daha da gücləndi. SSRĠ-nin 

dağılmasından sonra Rusiya və NATO dövlətləri müstəqilliklərini yeni bər-

pa edən keçmiĢ “qardaĢ sovet sosialist respublikaları”nı, xüsusi ilə Qafqaz 

regionunda olan respublikaları öz siyasi maraqları dairəsindən kənarda 

qoymaq istəmirdilər. Bu zaman "Avrasiyanın Balkanları" adlandırdıqları 

Qafqaz bölgəsində geopolitik bir boĢluq sahəsi meydana gəlmiĢdir ki, bu da 

bölgədə yaranan bu boĢluğu doldurmaq istəyən, bir sıra böyük dövlətlərin 

iqtisadi və siyasi mübarizəsinə təkan olmuĢdur. Bu region NATO bloku 

dövlətlərinin və Rusiyanın geosiyasi maraq dairəsində olan zonaya çevril-

miĢdir. Bu səbəbdən də, XX əsrin sonunda ġimali və Cənubi Qafqazda bu 

günədək etnik münaqiĢələrin (Ermənistan-Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ, 

Gürcüstanda Abxaziya və Cənubi Osetiya, I, II və III Çeçen-Rus münaqı-

Ģəsi. Çeçenler Rusiyadan müstəqillik istəyirdilər və s) meydanına çevrilmiĢ-

dir. Rusiya politoloqu Sergey Markedonov qeyd edir ki, Sovet Ġttifaqının 

dağılmasından sonra və postsovet tarixində “Qafqaz” və “münaqiĢə” anla-

yıĢları eyniləĢdirilmiĢ kimi göstərmək olar [15]. Cənubi Qafqazda yaranan 

respublikalardan biri Gürcüstandır ki, SSRĠ-nin dağılmasından sonra 

geopolitik bir sarsıntı keçirmiĢdir [2] . 

Hal-hazırda Gürcüstan Respublikasında 31 etnik qrup yaĢayır. Gür-

cüstanda yaĢayan azsaylı xalqların mədəniyyəti, dili, dini və sair müxtəlifliyi 
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onların tarix boyu danıĢıq dili kimi rus dilindən istifadə etmələri Rusiyanın 

bölgə üzərində nüfuzunun artmasının baris nümunəsidir.  

Gürcüstan Respublikası əhalisinin milli tərkibinə sonuncu Ümumittifaq 

və müstəqil Gürcüstanın ilk siyahıya alma materialları əsasında nəzər salaq: 

 

Cədvəl 1 

Gürcüstan Respublikasının əhalisinin etnik tərkib (seçmə yolu ilə) 

Etnik qrup 1989-cu il 2002-ci il 

Cəmi 5.400.841 % 4.371.535 % 

kartvel* 3.787.393 70,7 3.661.173 83,8 

azərbaycanlı 307.556 5,7 284.761 6,5 

erməni 437.211 8,1 248.929 5.7 

rus 341.172 6,3 67.671 1.5 

osetin 164.055 3 38.028 0,9 

yezidi  

33.331 

 

0,6 

18.329 0,4 

kürd 2.514 0,1 

yəhudilər 24.795 0.5 2.333 0,1 

abxazlar 95.853 1,8 3.527 0,1 

qafqaz yunanları 100.324 1,9 15.166 0,3 

assuriyalılar 6.206 0,1 3.299 0,1 

ukraynalılar 52.443 1 7.039 0,2 

digər 50.502 0,9 18.766 0,5 

Mənbə: Yelda BarıĢ Kalkan. Gürcüstanda demokratiya məsələsi və 

azlıqlar. Birgün qəzeti 22 sentyabr 2012 

 

Rusiya imperializminin siyasətinin ana xəttini "parçala və hökmranlıq 

et prinsipi" təĢkil edir, bu da bölgədə Ermənistandan baĢqa, Azərbaycan və 

Gürcüstanda yaĢayan etnik qruplar arası qarĢıdurmalar yaratmaqla bu 

ölkələri özündən asılı vəziyyətə salmaq istəyidir. Bu halda bu dövlətlərin 

iqtisadi-siyasi və təhlükəsizliyinə problem yaratmaqla yanaĢı, regiona Rusi-

yanın və Qərb dövlətlərinin müdaxiləsinə yol açmıĢdır [5].  

Sovet Ġttifaqının dağılmasından sonra müxtəlif etnik münaqiĢələrlə 

qarĢılaĢan Gürcüstan Respublikası daxilində yaranan vəziyyətlə əlaqədar 

digər dövlətlərin maraq dairəsinə çevrilmiĢdir. Regionun vəziyyətini dəyiĢ-

dirə biləcək potensiala sahib olan ünsürlərin də baĢ verən hadisələrə təsiri 

regionda bir çox etnik münaqiĢələrin yaranmasına səbəb olmuĢdur. Hal-

hazırda bir sıra münaqiĢələr dondurulmuĢ qalsa da (1994-ci ilin may ayında 

BiĢkek protokulu ilə Azərbaycan-Ermənistan münaqiĢəsi), Qərbin bölgəyə 

olan maraqları hələ bitməmiĢdir.  

                                                 
* Gürcülər özlərini kartvel adlandırırlar. 

https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Kartveldilli_xalqlar&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycanl%C4%B1lar
https://az.wikipedia.org/wiki/Osetinl%C9%99r
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Yezidilik&action=edit&redlink=1
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Gürcüstandakı əsas münaqiĢə bölgələri aĢağıdakı cədvəldə göstərilib: 

 

Cədvəl 2 

Gürcüstan Respublikası əsas münaqiĢə əraziləri 
Abxaziya 1992-1993-cü illər arasında Gürcüstantan ayrılaraq 

Rusiyaya rəsmi müraciət etmiĢ. 2008-ci ilin avqustunda 

Rusiyanın köməyi ilə öz müstəqilliyini elan etdi. 

Acarıstan Yerli hakimiyyət Tiflis hakimiyyətini tanımır. Lakin 

2008-ci ilin aprelində prezident SaakaĢvili onları Tiflisə 

tabe etdi. 

Cevaxetiya Erməni separatizmi.  

Cənubi Osetiya 1990-1991-cü illər arasında Gürcüstantan ayrılaraq 

Rusiyaya rəsmi müraciət etmiĢ. 2008-ci ilin avqustunda 

nRusiyanın köməyi ilə öz müstəqilliyini elan etdi. 

Pankisi və Kodori 

Vadisi 

Rusiya iddia edirdi ki, burada çeçen hərbçiləri var və 

Gürcüstan onları himayə edir. 

Rusiya hərbi hisssələri Cevahetiya ərazisi, Ahılkalake, Abxaziyada 

Mənbə: Nadir dövlət, "Qafqaz, Orta Asiya, Cənub və ġərq Asiyadakı 

Böhran Qaynaqları və bölgələrinindirkiyənin Təhlükəsizliyinə Təsirləri", 

Türkiyə, NATO və Avropa Birliyi Perspektivindən Böhran Bölgələrinin 

AraĢdırılması və Türkiyənin Təhlükəsizliyinə Təsirləri Simpoziumu, 

Ġstanbul, 27-28 May 2004, s. 205. 

 

Abxaziya problemi. Abxaziya probleminin yaranması əsasında, Gür-

cüstan ərazisi daxilində olan və çoğrafi cəhəddən Qafqazın cənub hissəsinin 

bir parçası hesab olunan, Abxaziya Muxtar Respublikasının, müstəqil bir 

dövlət olmaq istəyi hər zaman gündəmdə idi. Abxazlar qədim zamanlardan, 

köklü bir dövlət ənənəsinə sahib, Qafqazın yerli xalqlarından biridir.  

Abxaz tayfalarının adı ilk dəfə antik yunan qaynaqlarından adı çəkilir. 

Antik yunanlar ġərq Qara dəniz sahillərində yaĢayan bütün tayfaları "Colchis" 

adlandırmıĢlar. Strabona görə e.ə. I əsrdə Abxaziyanın sərhədləri Pitsunda 

Ģəhərindən Trabzona qədər uzanırdı. Hekataios (e.ə. 500) bu əraziləri 

Abxaziyanın sərhədləri daxilində göstərir. Karyanda isə (e.ə. 500) Akhaioi 

(Achaenos) olaraq ifadə etdiyi cəmiyyəti və bölgəni yenə Abxaziya ilə eyni-

ləĢdirirdi. Abxaziya Ģimalında yaĢayan, Akhaioilər antik yunan mənbələ-

rində Akhalarının mənĢəyi sayılır. Antik coğrafyaçılara görə Soçi və Qaqra 

ətrafı Akha yurdu idi. Akhaların ġubıh, Abxaz və Abazinlərin ataları olduq-

ları elm aləmində bilinməkdədir. Bu bölgələr orta əsrin əvvəllərində Bizans 

imperatorluğunun ərazisi daxilində idi. Dolayısla imperator Yustinyanın 

zamanında xristianlıq dinini qəbul etmiĢdilər. Pitsunda bölgəsi, abxaz 
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xristian dininin və mədəniyyətinin mərkəzi olmuĢdur. Bu dövrün xristian 

qaynaqları və orta əsrlər gürcü tarixçiləri abxazlar varlığından yazırlar. VII 

əsrin sonlarında Bizans imperatorluğunun zəifləməsi nəticəsində abxaz kralı 

II Levan Abxaziya, Egrisi, Likheyi də öz hakimiyyəti altında birləĢdirərək 

Abxaz krallığı yaratmıĢdır. Sonralar abxaz krallığı indiki Qərbi Gürcüstanı 

da iĢğal etmiĢ və krallığın ərazisi geniĢlənmiĢdir. Bu vəziyyət 200 il davam 

etmiĢdir. Bu dövr abxaz kralı III Baqratın gürcü taxtına keçməsi və iki 

dövləti birləĢdirilməsi tarixinə qədər davam etmiĢdi. X əsrin sonunda 

Feodisi adında abxaz kralının varisi olmaması, taxta bacısının oğlunu çıxar-

maq məcburiyyətində qalmıĢdır. O, III Baqrat adıyla tanınan kralın atası 

gürcü, anası isə abxaz mənĢəli idi. Daha çox dayıları tərəfindən yetiĢdirilmiĢ 

olduğundan uzun müddət bu krallıq Abxaz krallığı adlanırdı. Əslinin gürcü 

mənĢəli olmasına baxmayaraq, Baqrat xanədanlığının qurduğu "Abxaz 

Krallığı" bu cür adlanmasının səbəbi, bu krallığın əsasını abxaz feodalları 

tərəfindən qoyulması olmasıdır. 790-975-ci illərdə "abhazia" adı, bütün 

Gürcüstana verilən ad olmuĢdur. XIII əsrdə monqolların qərbə yürüĢü və 

Türk-Səlcuq dövlətini məğlub etməsi nəticəsində Gürcüstanın, xüsusilə Ģərq 

və orta hissəsi monqolların əlinə keçmiĢdir, Tiflis isə yandırılmıĢdır. 

Monqol vəhĢiliyindən qaçan gürcülər qərbdə toplanmıĢdılar. Bu hadisələr 

nəticəsində dövlət zəifləmiĢ, dövlət keçmıĢdə olduğu kimi yenə abxaz və 

gürcü kyazlığı olaraq ikiyə bölünmüĢdür [20]. 

XV-XVI əsrlərdə abxazlar təkrar öz krallıqlarını qurub abxaz-gürcü 

birləĢmiĢ krallığını ayırdılar. Amma bu dəfə Osmanlı imperatorlığunun 

kölgəsində yaĢamaq məcburiyyətində qalmıĢdılar. Bu zaman yüz illərlə 

xristian dininə inanan abxazların əhəmiyyətli bir hissəsi müsəlman 

olmuĢdular [20]. 

1810-ci ildə Abxaz krallığı, Rusiyanın himayəsinə keçdi. Çox keçmə-

dən Qafqazda milli ideyaların güclənməsi abxazlar arasında da müstəqillik 

ideyalarının daha da güclənməsinə səbəb olmuĢdur. 1812-ci ildə Rusiya ilə 

Osmanlı Ġmperiyası arasında Buxarestdə imzalanan müqaviləyə əsasən, 

Osmanlı imperiyası tərkibində olan Abxaziya və Ġmereti knyazlığı Rusiya-

nın himayəsinə verilmiĢdi. Abxaziya yarımüstəqil xanlıq statusunu saxlaya 

bildi və 1864-cü ilə kimi Çar Rusiyası abxazların yarımüstəqilliyini tanıdı. 

Lakin 47 il davam edən Qafqaz müharibəsi sona çatana qədər abxazlar 

təslim olmadılar. 1864-cü ildən etibarən Rusiya çarlığı Abxaziyanın qər-

bində yaĢayan abxazları, adigeylərlə birlikdə vətənlərindən sürgün etməyə 

baĢladı. Çar Rusiyası Cənubi Qafqazı tam iĢğal edəndən sonra verdiyi bir 

qərara əsasən Qafqaz xalqlarının bölgədən köçürülməsi, əsk halda bütün 

xalqın müharibə əsiri sayılacağını elan etmiĢdir. Bu köç zamanı 750 min 

nəfərdən çox əhali öz doğma vətənlərindən məcburi Ģəkildə sürgün 
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edilmiĢdilər. Bunlar daha çox Osmanlı Ġmperiyası ərazisində məskunlaĢ-

mıĢdılar. Trabzondakı Rusiya konsulunun yazdığı məlumata əsasən “bunla-

rın 30 min nəfəri aclıq və xəstəlikdən ölmüĢdür. Gəmilərdə xəstəlik əlaməti 

olan insanları dərhal dənizə atırdılar. 1858-1865-ci illərdə 493.124 nəfər 

Trabzona gəlmiĢdir” [19]. 

1864-cü ildə Çərkəzistanın iĢğalını baĢa çatdırandan sonra Abxazi-

yanın yarımmüstəqilliyinin formal Ģəkildə olsa da saxlanılması Rusiyanı 

qane etmirdi. Ona görə də, Çərkəzistanın iĢğalından az sonra rus çarı II 

Aleksandr Abxaziyanın yarımüstəqilliyini ləğv edərək, onun ərazisi əsasında 

yeni Suxumi idarəetmə dairəsi yaratdı. Abxaz xanlığına da son verdilər.  

Abxaz yazıçısı Hayri Ersoyun apardığı araĢdırmalara görə, Abxaziya 

xanlığı ləğv edilməzdən 6 il əvvəll 1858-ci ildə onun əhalisinin sayı 94 min 

nəfər idi. Amma abxazlar öz müstəqilliklərinin ləğv edilməsini kəskin 

etirazlarla qarĢıladılar və buna qarĢı üsyan qaldırdılar. Bu üsyan Çar Rusiya-

sının hərbçiləri tərəfindən qəddarcasına yatırıldı. Bundan sonra rusların zül-

mündən qaçan minlərlə abxaz Osmanlı imperiyasına sığındı. 1866-cı ildə 

rus çarı Abxaziyada torpaq islahatları keçirdi və bu zaman feodalların bir 

sıra torpaqları onların əllərindən alındı. Buna etirazını bildirən abxaz feodal-

larının əksər hissəsi Osmanlı Ġmperiyasına köç etməyə və orada yaĢamağa 

üstünlük vermiĢdilər. 1864-cü ildə, Qərbi Qafqazdan Osmanlı Ġmperator-

luğuna köç etmiĢ olan Qafqaz xalqlarının arasında, 100 min nəfər abxaz da 

köç etmiĢdir. Bu dövrdə, Abxaziyanın Ahçıpsı, Ayqba, Abjoka kimi 

bölgələri tamamilə boĢalmıĢdır. 1864-cü ildən baĢlayaraq, 1878-ci ilə kimi 

100-125 min müsəlman abxaz ailəsi Anadoluya köçmüĢdür. Onlar əsasən 

Düzcə, Sakarya, Qocaeli, Ġstanbul və digər yerlərdə məskunlaĢdırıldılar [9]. 

1877-ci ildə Osmanlı ilə Rusiya arasında yeni müharibə baĢladı. Bu 

müharibədə rusların əsas diqqətini cəbhədən yayındırmaq məqsədi ilə 1877-

ci ilin may ayında Osmanlı Abxaziya sahillərinə çaĢdırıcı xarakterli hərbi 

hissələr çıxardılar. Bu iĢdə osmanlıya abxazlar da yardım edirdilər. Onlar 4 

ay ərzində Abxaziyanın dəniz sahillərini əllərində saxladılar. Amma 

Abxaziyanın daxilində keçmiĢ knyaz ġervaĢidze və torpaqları hələ də 

əllərindən alınmayan bəzi yerli feodallar ruslara dəstək verdilər [9]. 

Nəticədə Abxaziyada qalan və xristianlığı qəbul edən abxazlar adıçəki-

lən ərazidə çoxluq təĢkil edirlər. Tədqiqatçı Fəxrəddin Çiloğlunun araĢdır-

malarına görə, əgər Rusiya iĢğalından sonra bölgədə 68.773 nəfər abxaz 

yaĢayırdısa, 1886-cı ildə Suxumi idarə etmə dairəsində onların sayı 28.320 

nəfərə qədər azalmıĢdı. Buna səbəb köçlər və qırğınlar idi. Amma Hayri 

Ersoy həmin dövrdə bölgədə 58.960 abxazın yaĢadığını yazır. Bu fərqli 

rəqəmə səbəb Ersoy tərəfindən 30 min Samurzaka adlanan xalqın abxaz 

kimi hesaba alınmasından əmələ gəlib. Amma hər iki yazar 1926-cı ildə 
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Abxaziyada 55.918 min nəfərin yaĢadığını bildirirdi [9]. 1911-ci il 

Britaniyada nəĢr olunan ensiklopediyada Sohum-qala (Sohum) əhalisinin 

43.000 nəfər olduğunu yazırdı ki, onun da üçdə ikisinin kartvelər, üçdə 

birini isə abxazların payına düĢdüyünü yazırdı [19]. 
 

Cədvəl 3 

Abxaziyanın etnik tərkibi 

Ġl abxaz gürcü rus yunan erməni 

1886 58.963 4.166 1.106 2.149 1.090 

1926 55.918  67.494 13.259 15.106 32.400 

1939 56.197  91.967 60.201 34.621 49.705 

1959 61.193  158.221 86.715 9.101 64.425 

1970 77.276  199.595 92.889 13.114 77.276 

1979 83.097  213.322 73.350 13.642 73.350 

1989 93.267  239.872 74.914 14.664 76.541 

2003 94.597  44.041 23.420 1.486 44.869 

2011 122.175  46.499 22.064 1.382 1.907 

Mənbə: Этнокавказ Этносостав населения Абхазии www.ethno-

kavkaz.narod.ru/abkhazia.html  

 

Abxazlar, 1917-ci ildə Rusiyada oktyabr inqilabından sonra, Ģimalda 

yaĢayan Qafqaz xalqları ilə inteqrasiya olunmuĢdular. 1 may 1917-ci ildə 

Terekkale (Vladikavkaz) Ģəhərində baĢ verən, ġimal Qafqaz Xalqları 

Qurultayına, Abxaziya nümayəndələri də qatılmıĢdır. 11 may 1918-ci ildə 

qurulan, BirləĢmiĢ Dağlı Respublikası dövlətinin sərhədləri daxilinə Abxazi-

ya da birləĢdirilirdi və bu respublikanın bayrağındakı, yeddi ulduzdan biri də 

Abxaziya xalqını iĢarə edirdi [10]. 

1917-ci il noyabrın 8-də Suxumidə abxaz xalqının I qurultayı 

keçirilmiĢdir. Burada Abxaziya Xalq ġurası seçilmiĢdi. Qurultayda abxaz-

ların və gürcülərin nümayəndə heyətləri iĢtirak edirdilər. Abxazlar kazaklar 

və dağlılarla ittifaq bağladılar, sonra samurzakanlar
*
 və meqrellərə

†
 dedilər, 

əgər bizimlə birlikdə yaĢamaq istəyirsinizsə sizdə bu ittifaqa daxil olun. 

Lakin onlar bunu rədd etdilər. 1917-ci ildə Abxaziyada yaĢayan əhalının say 

dinamikasına əsasən, 59 min nəfəri gürcü, 26 min nəfəri abxazlar idi [9]. 

1918-ci il fevralın 9-da abxazlar ilə Gürcüstan Sovet Respublikası arasında 

müqavilə bağlandı. 

1921-ci ilin iyul ayının 5-də Kommunist Partiya Mərkəz Bürosunda 

Stalinin verdiyi qərarda belə idi: Partiya iĢləri baxımından Abxaziyanın 

                                                 
* Gürcülər Abxaziyanın cənub hissəsini belə adlandırırla 
† Gürcüstanın Ģimal-qərbində yaĢayan etnik tayfalardı. 

http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rnabkhazia.html
http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/abkhazia.html
http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/abkhazia.html
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Muxtar Respublikasının Gürcüstan Sosialist Respublikası sərhədləri da-

xilində qalması lazımdır. Stalinin bu müdaxiləsi, Abxaziya Respublikasına 

və abxaz xalqına duyduğu kin və düĢmənçiliyini də ifadə etmək idi. Müqa-

vimət göstərmələrnə baxmayaraq, sonda Abxaziya 1922-ci ildə Gürcüstanın 

daxilinə qatılmağı qəbul etmiĢdir. Rusiya 1931-ci ildə isə razılaĢmanı tək 

tərəfli olaraq pozulmuĢdur. Abxaziya yalnız muxtariyyət hüququ saxla-

nılaraq Gürcüstan Sosialist Respublikasına tərkibinə daxil edilmiĢdir [3]. 

1949-1953-cü illərdə Abxaziyada yaĢayan 1500 erməni buranı tərk etdi. 

1951-ci ilin iyun ayının 28-də BMT BaĢ Məclisin Konvensiyasına uyğun 

olaraq, XX əsrdə sürgün edilən abxaz (Abaza) xalqına qaçqın statusu verildi. 

1989-cu il siyahıyaalma materiallarına əsasən Abxaziya əhalisinin 93300 

nəfərini abxazlar, 239900 nəfərini gürcülər, 74900 nəfərini ruslar,76500 

ermənilər, 14700 nəfərini yunanlar, 25800 nəfərini isə digər xalqlar təĢkil 

edirdi [3]. 

Gürcüstan 1991-ci ilin aprel ayının 9-da öz müstəqilliyini elan edəndən 

sonra, Abxaziya Parlamenti də, 23 iyul 1992-ci ildə öz müstəqilliyini elan 

etmiĢ və Abxaziya Muxtar Respublikasının adındakı "Sovet, Sosialist və 

Muxtar" adını ləğv etmiĢdilər. 1991-ci ildə Abxaziya Muxtar Respublikası 

SSRĠ-dən ayrılır və öz müstəqilliyini elan edir və 1992-ci ildə isə Gürcüstan 

Respublikasından ayrılır və öz müstəqilliyini elan edir. Lakin Rusiyadan 

baĢqa heç bir dövlət Abxaziyanın müstəqilliyini tanımamıĢdır [11]. 

Gürcüstan Respublikasında 1990-cı ilin sentyabr ayında Zviad Qamsa-

hurdiyanın hakimiyyətə gəlməsi Tiflis hakimiyyətinin abxazlara qarĢı olan 

mövqeyini sərtləĢdirdi. Z.Qamsahurdiya "Gürcüstan, Gürcülər üçündür" 

siyasəti yeridərək Gürcüstanda olan xırda etnik qruplara qarĢı təmizləmə 

siyasəti aparırdı, bu da silahlı münaqiĢəyə zəmin yaratmıĢdır [12]. Gürcüsta-

nın Abxaziyaya qarĢı apardığı siyasəti tam olaraq Gürcüstanın keçmiĢ 

prezidenti Eduard ġvardnadzenin Gürcüstan radiosunda 1992-ci ilin 

dekabrın 7 və 8-də verdiyi müsahibədə abxaz xalqının narahatlığına səbəb 

oldu. Gürcüstan prezidenti bu müsahibədə bütün abxaz xalqının məhv 

edilməsi niyyətini açıq-aĢkar etiraf edir. Gürcü kommunistlərin köhnə 

rəhbəri xüsusilə bunları vurğulayır: "Buranın gürcü torpağı olduğunu və 

burada Gürcüstan dövlətinin quracağı nizamın etibarlı olacağını hər kəs 

anlamalıdır. ...  Gürcüstanın taleyi, azadlığa və müstəqilliyə gedən yolu bu 

gün Abxaziyada həll edilir. Buna görə bütün gürcü vətəndaĢlarını Gür-

cüstanın bu azadlıq və müstəqillik mübarizəsində əlindən gələni etməyə 

çağırıram” [2]. Məxməri inqilabdan sonra Gürcüstanda hakimiyyətə gələn 

Mixail SaakaĢvili ölkə ərazisini yenidən bərpa etmək məqsədi ilə Abxaziya 

və Cənubi Osetiyanı yenidən öz hakimiyyətinə tabe etməyə çalıĢmıĢdır. Bu 

separatçı hərəkətlər tarixi proseslərdən qaynaqlanmıĢdır. 
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1992-ci ildə gürcü ordusu, Abxaziyanı iĢğal etmiĢ və Suxumiyə 

hücumlar etmiĢ, iki xalq arasında qanlı qarĢıdurmalara səbəb olmuĢdur. 

QarĢıdurmalar üzərinə ġimal Qafqazın muxtar respublikaları abxazlar lehi-

nə, Rusiyadan kömək istəmiĢdilər. Rusiyanın bu hadisəyə müdaxiləsi, hadi-

sələrin sürətlənməsinə və Gürcüstan ilə əlaqələrin gərginləĢməsinə gətirib 

çıxarmıĢdır. Rusiyanın nəzarətində olan Abxaziya və Gürcüstan arasında 

olan danıĢıqlar nəticəsində, 20 may 1993-cü ildən etibarən atəĢkəs elan 

edilmiĢdir. Lakin, atəĢkəsə uyğun hərəkət edilməmiĢ və 1993-ci ilin iyul 

ayında qarĢıdurmalar yenidən geniĢ vüsət almıĢdır. Abxaz hərbi hissələri 

sentyabr ayında Abxaziya sərhədlərini, təbii sərhəd olaraq ortaya çıxan 

Ġnguri çayına qədər olması qərarlaĢdırılmıĢdır. MünaqıĢə nəticəsində, 

əhalinin əksəriyyətinə sahib olan gürcülərin böyük hissəsi (250 min nəfər) 

Abxaziyadan qaçmaq məcburiyyətində qalmıĢ və yerlərinə, abxaz əsilli əhali 

yerləĢdirilmiĢdir [10]. Qartal Çətin isə göstərirdi ki, 1993-cü ildə 90 min 

nəfərlik abxaz ordusu, Gürcüstandan ayrılma tələbiylə mübarizəyə baĢla-

dılar. Abxaziyanın idarəsinin abxazların əlinə keçməsindən sonra, 300 min 

gürcü öz evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalmıĢdı [8]. 

1993-cü ilin dekabr ayında tərəflər BMT-nın iĢtirakı ilə Cenevredə 

müzakirələr baĢlanmıĢdır. MünaqiĢəni dayandırmaq məqsədiylə, tərəflər 

arasında 1994-ci il aprel ayının 4-də yeni bir atəĢkəs müqaviləsi imzalanmıĢ 

və razılaĢmanın tətbiqini nəzarət etmək üçün BMT Gürcüstan MüĢahidəçi 

Heyəti (UNOMĠG) sülhü qorumaq əməliyyatını həyata keçirilmiĢ, bu 

məqsədlə heyət Suxumiyə yerləĢdirilmiĢdir. Tərəflərin tələbi əsasında, 

1994-ci ilin iyun ayında Gürcüstan və Abxaziya arasında sərhəd olan Ġnguri 

çayı ətrafında qurulan, sabit bölgəyə 2.500 Ģəxsi heyəti olan MDB sülhmə-

ramlı hissələri (yalnız rus hərbi hissələrindan ibarət olan) yerləĢdirilmiĢdir 

[13]. Abxaziya Məclisi, 1994-ci ildə qəbul etdiyi yeni konstitusiya ilə 

suveren bir dövlət olaraq, "Abxaziya Respublikası"nın qurulduğunu elan 

etmiĢ, Gürcüstan hökuməti tərəfindən, bu cəhd pislənmiĢdir. Politoloqlara 

görə Abxaziyanın müstəqilliyini ilk elan etdiyi tarixdə hədəflədiyi iki yol 

vardı: ilk əvvəl Gürcüstan xaricində tam müstəqil bir dövlət olmaq, ikincisi 

isə Gürcüstan ilə birlikdə federasiya qurulmasına nail olmaq idi [1]. Rusiya 

Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını elan etmiĢdir. BMT Təhlükəsizlik 

ġurası, tərəflərin problemin həlli istiqamətində Rusiyanın öhdəçiliyi ilə 

ziddiyyət təĢkil etdiyini ifadə etmiĢ və Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə olan 

təəhhüdünü təsdiq etmiĢdir. 

Abxaziya Muxtar Respublikası tam müstəqillikdən danıĢarkən, Gür-

cüstan ilə bərabər iki ölkə prinsiplərinə dayanan konfederasiya tezisini 

mənimsəməkdədir. MünaqiĢə zamanı Gürcüstana köçmək məcburiyyətində 

qalan təxminən, 200.000 gürcünün geriyə dönməsi nəticəsində abxazların 



V buraxılış         2017  

  

311 

bölgədə azlıqda qalmasına səbəb olurdu. UNĠMOG-in təxminlərinə görə 

Abxaziyanın 1994-cü ilədək olan cəmi əhalisinin sayı 230.000 nəfər olmuĢ, 

onlardan 90.000 min nəfəri abxaz, 40.000 min nəfəri gürcü , qalan əhalisi 

isə rus, erməni və yunan idi [14]. 

MünaqiĢənin əsasında, Abxaziyanın statusunun necə olacağı xüsusu ilə 

qeyd olunurdu. Abxazlar tam müstəqillik istəyərkən, gürcülər isə Gürcüstanın 

ərazi bütövlüyünü qorumağa çalıĢmaqda idi. Digər əhəmiyyətli bir problem 

isə mühacirlərin vəziyyəti idi. MünaqiĢə zamanı yaĢadıqları yerləri tərk etmək 

məcburiyyətində qalan gürcülərın, Abaziyaya geri dönməsi hələ də sual 

altında qalmaqda idi. Abxazlarla gürcülərin öz torpaqlarına geri dönməsi üçün 

danıĢıqlar aparılmıĢ, lakin abxazlar müstəqilliklərinin tanınmasını israr edərək, 

gürcülərin öz torpaqlarına yenidən dönməsinə icazə verməmiĢdilər. Abxaziya 

federal muxtariyyət müqaviləsini Gürcüstanla imzaladıqdan sonra, əhalinin 

yenidən öz torpaqlarına qayıtmasını istəyirdi. Gürcüstanın keçmiĢ prezidenti 

Eduard ġvardnadze, bölgədə Rusiyanın təzyiqini azaltmaq məqsədi ilə, MDB 

(rus) sülhməramlılarının, beynəlxalq sülhməramlıları ilə yer dəyiĢdirməsini 

istəmiĢdir [17]. 

Ġlk olaraq Gürcüstan üzərindəki nüfuzunu davam etdirmək istəyən və 

abxaz rəhbərliyini dəstəkləyən Rusiya belə bir müstəqilliyin bənzərinin 

yarana biləcəyi narahatlığı ilə, son zamanlar, Gürcüstan sərhədlərinin 

daxilində həll olunmasının, daha uyğun olacağını dilə gətirməkdədir. Rusiya 

Abxaziyadakı problemi Gürcüstanın bir daxili problemi olaraq gördüyü 

üçün, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə tərəfdar olduğunu, Rusiyanın baĢqa bir 

ölkənin torpaqlarında olan münaqiĢəyə qarıĢmamaq niyyətində olmadığını, 

Abxaziyadakı Rusiya hərbi hissələrinin çəkiləcəyini, Gudautadakı hərbi 

hissələrin boĢaldılacağını, yalnız sərhəd bölgələrdə qalacağını bəyan etsə də, 

buna əməl etmədi [14]. 

Bu gün abxazlar Rusiyanın himayəsi altında öz müstəqilliklərini elan 

ediblər. Abxaziyada yaĢayan abxazların sayı təxminən 100-120 min nəfər-

dir. Abxazlar da çərkəzlərlə bərabər, hər il may ayının 21-ni hüzn günü kimi 

qeyd edirlər [18]. Abxazların sayı 800.000 nəfərdir ki, bunlar da əsasən 

Türkiyə və Abxaziya ərazisində məskunlaĢmıĢdılar. Belə ki, Türkiyə Cüm-

huriyəti Təhsil Nazirliyi 2012-ci ildə abxaz dilinin seçmə dərs olaraq bütün 

dövlət məktəblərində öyrənilməsi haqqında qərar qəbul etmiĢdir [21]. Bun-

dan baĢqa abxazlar Ġordaniya, Misir, Suriya, Almaniya (təxminən 5000 

nəfər), Hollandiya (təxminən 1000 nəfər), Fransa, Avstriya, Ġsveçrə və 

Amerikada yaĢayırlar [6]. 

SSRĠ-nin dağılmasından sonra abxaz-gürcü müharibəsinin Abxaziya 

lehinə nəticələnərək, de fakto müstəqilliyin qazanılması ilə, sürgünə göndə-

rilən abxazların geri dönmələri barədə qanun qəbul olundu və iĢlərə 
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baĢlanılmıĢdır. Bununla əlaqədar abxaz parlamenti 1997-ci ilin avqust 

ayının 15-də qanun qəbul etmiĢdir: 

1. XX əsrdə abxaz xalqının Osmanlı torpaqlarına sürgünü ağır bir 

insan hüquqları pozuntusu və soyqırım olaraq qəbul edilməlidir. 

2. 1951-ci ilin iyun ayının 28-də BMT BaĢ Məclisin Konvensiyası 

uyğun olaraq, XX. əsrdə sürgün edilən abxaz (abaza)xalqı qaçqın statusuna 

sahib olmalıdır. 

3. Sürgün edilən abxaz (Abaza) xalqının nəvələrinin anavətənlərınə 

geri dönmək istəkləri qeyd-Ģərtsiz qəbul edilməlidir. 

4. Geriyə dönmək istəyən abxazlara (Abaza) hər cür insani, hüquqi və 

siyasi dəstəyin BMT, ATƏT, MDB və SSRĠ-nin hüquqi varisi hesab olunan 

Rusiya bu tarixi səhvin düzəldilməsi üçün lazımlı səylərin göstərilməsi. 

5. Abxaziya Parlamenti Hüquq Komitəsi ilə Parlamentlər və xaricdəki 

soydaĢlarla Əlaqələr Komitəsi, geriyə qayıtmaqla əlaqədar hər cür qanuni 

iĢləri görməli. 

6. Dövlət - Prezident və Nazirlər Kabineti ölkənin daxili və xarici 

siyasətində XX əsrdə ölkədən gedən insanların geriyə qayıtmasına kömək 

etməli və ölkə xaricində yaĢayan soydaĢlarımızın geriyə dönməsi üçün geniĢ 

bir proqram qəbul etməlidirlər. 

7. Abxaziya parlamenti bunun xaricində yerli rəhbərliklərə, siyasi 

partiyalara, qeyri-hökumət təĢkilatlarına və xüsusi təĢkilatlara bu geriyə 

qayıtmaq layihəsinə siyasi, iqtisadi, psixoloji və mənəvi dəstək vermələri 

üçün müraciət etməli. 

8. Qərar dərc olunan andan etibarən radio və TV vasitəsilə ilə xalqa 

çatdırılmalı [7]. 

2010-cı il aprel ayının 30-da Stalin-Beriya dövrü baĢda olmaqla siyasi 

təzyiq altında qalanların reabilitasiya edilmələri ilə əlaqədar qanun 

Abxaziya Parlamenti tərəfindən qəbul edilmiĢdir [3]. 

Cənubi Osetiya. Qafqaz dağlarının ġimal və Cənub yamaclarında yaĢa-

yan osetinlər Hind-Avropa irqinə mənsub, iran mənĢəli bir Qafqaz xalqıdır. 

Osetin xalqları haqqında tarixi qaynaqlarda müxtəlif fikirlər var. Bir mənbədə 

onların VII əsrdə hunların hücumları ilə ələqada olaraq Qafqaza gəlmiĢdilər. 

BaĢqa bir mənbədə isə ġərqi Ġran mənĢəli xalqların qalıqlarıdır [20]. 

Hal-hazırda ərazi ġimali Osetiya-Cənubi Osetiya Ģəklində iki yerə 

ayrılmıĢdı. ġimal hissəsi Rusiya Federasiyası tərkibində ikən, cənub hissəsi 

isə Gürcüstan sərhədləri daxilindədir. Cənubi Osetiya təxminən 100.000 

nəfər əhaliyə, mərkəzi Gürcüstanda ġimali Osetiyanın sərhəddində yerləĢən 

bir ərazidir. Cənubi Qafqazın Rusiya tərəfindən iĢğalı nəticəsində könüllü 

surətdə Rusiya ilə birləĢmək istəyən osetinlər 1843-cü ildə Tiflis quberniyası 

tərkibində Osetin mahalının yaradıldığını, 1859-cu ildə isə onun Qori 
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qəzasının tərkibinə verildiyini, 1921-ci ilin sentyabrında isə Cənubi Qafqaz 

Sovet Sosialist Respublikası kimi Gürcüstanla könüllük əsasında federativ 

ittifaq bağlandığını bildirirlər [16]. 

Osetin müəllifi Mark Bliyevin rusların Qafqaza yürüĢdən müstəmləkə 

marağı güdmədikərini və günahlarının isə “gürcülərə qarĢı həddən artıq 

qayğıkeĢ olmaları”ndan ibarət olması ilə izah edir. Müəllif daha irəli gedə-

rək heç bir fakt göstərmədən QızılbaĢların və Osmanlıların gürcülərə qarĢı 

vaxtaĢırı genosid törətdiklərini, Çar Rusiyasının imdad diləyən gürcüləri 

faktiki olaraq labüd məhvolmadan qurtardığını qeyd edir. MünaqiĢənin 

köklərinə gəldikdə isə, Bliyev bunu Qafqazın istilasında ruslara yardım edən 

gürcülərə XIX əsrin ortalarında Osetiya kəndlərinin idarəçiliyinin verilməsi 

ilə əlaqələndirir. Bunun nəticəsində, müəllifə görə, həmin dövrdən baĢlaya-

raq Osetiyada yaĢayan osetinlərin sayı azalan xətt üzrə getmiĢdir. Qeyd edir 

ki, statistik məlumatlara görə, XIX əsrin 60-cı illərində bölgədə 150000 

osetinin yaĢadığı halda, bu rəqəmin 1930-cu ildə 107000-ə, 1989-cu ildə isə 

96000-ə qədər azaldığı göstərilir [6]. 

Müasir dövrə qədər davam edən gürcü-osetin münaqiĢəsinin əsası: 

Osetinlərin 1918, 1919 və 1920-ci illərində baĢ vermiĢ kəndli qiyamında 

bolĢeviklər tərəfində olduqları üçün, Gürcü Hökuməti tərəfindən qanlı bir 

Ģəkildə yatırılmasına gətirib çıxarmıĢdır. Gürcüstanda sovet rejiminin qurul-

masından sonra da, osetin xalqının Çar Rusiyası dövründəki ikiyə bölünmüĢ 

vəziyyəti qalmaqda idi. Gürcüstan 1918-ci ilin mayın 26-da ölkədəki bütün 

azlıqlara bərabər siyasi və ictimai hüquqlar verdi. Lakin 1921-ci ilin fevralın 

25-də Cənubi Osetiyadakı gürcü hakimiyyəti Qırmızı Ordunun Gürcüstana 

girməsiylə sona çatdı [17]. 

Cənubi Osetiya, 1922-ci ildə "Cənubi Osetiya Muxtar Bölgəsi" olaraq 

Gürcüstana bağlandı. Cənubi Osetiya, 1922-ci ilin aprel ayının 20-də muxta-

riyyətini elan etsə də, Gürcüstan Sovet Sosialist Respublikasının daxilinə 

qatıldı. Digər hissəsi, ġimali Osetiya isə 1925-ci ildə Sovet Rusiyasına qatılsa 

da, ġimali Osetiya 1936-cı ilin dekabr ayının 5-də Muxtar Respublika statusu-

nu aldı [16]. 1979-cı ildə Cənubi Osetiyada siyahıyaalınma nəticəsində əhali-

nin 66%-nin osetinlərdən ibarət olduğu qeyd olunurdu. SSRĠ-nin dağılması 

dövründə Cənubi Osetiyanın, ġimali Osetiya ilə birləĢmək tələbləri daha da 

artdı və bu da gərginliyi daha da artırdı. 1989-cu ildə tərəflər arasında gərgin-

lik yaranmıĢdır. 1989-ci il siyahıya alınmasına əsasən osetinlərin sayı 600 min 

nəfər olmuĢdur [20] 1990-cu ildə Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini elan 

etməsinə qarĢılıq olaraq, Gürcüstanın, "bölgənin müxtariyyət statusunu ləvğ 

etdiyini elan etməsiylə" tərəflər arasındakı siyasi gərginlik, qanlı qarĢıdurma-

lara çevrilmiĢdir. 1989-cu ilin sentyabr ayının sonlarında, gürcü hərbi hissələri 

Cənubi Osetiya bölgəsinə daxil oldular və silahlı qarĢıdurmalar baĢladı. 
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Rusiyanın dəstəyi sayəsində, osetinlərin qalibiyyətiylə nəticələnən 

qarĢıdurmada 53.000 nəfərdən çox Cənubi Osetiya vətəndaĢı bölgəni tərk 

etmək məcburiyyətində qalmıĢdır. MünaqıĢə zamanı ġimali Osetiyaya keçən 

17.000 nəfər osetiyalının xaricində, gürcü mühacirlərin böyük əksəriyyəti 

hələ də Gürcüstan daxilində, dağınıq halda yaĢayırlar. Cənubi Osetiyanın 

iqtisadi vəziyyətinin Gürcüstandan daha ağır olması, xüsusilə elektrik və 

təbii qaz baxımından mərkəzi rəhbərlikdən asılı vəziyyətdə olmasın, Cənubi 

Osetiyanı siyasi baxımdan da Gürcüstana yaxınlaĢdıran səbəblərdəndi [15].  

Cənubi Osetiya Parlamentində Rusiya tərəfdarı olan Kommunist 

Partiyası və Ġctimai Demokratların əksəriyyətdə olması və bunların böyük 

əksəriyyətinin ġimali Osetiya ilə inteqrasiya olunmağı dəstəkləmələri, 

tərəflər arasındakı problemin barıĢ yoluyla həll edilməsinə maneə törət-

məkdə, iqtisadi səbəbləri ikinci plana keçməkdədir. Rusiya baxımından bu 

bölgə, strateji mövqeyə malikdir. Ayrıca bu bir problem olaraq Rusiyanın 

Gürcüstan üzərində nəzarətinin güclənməsinə gətirib çıxarırdı.  

2000-ci ilin dekabr ayında Rusiya Federasiyası Gürcüstan vətən-

daĢlarına viza tətbiq edərkən, Abxaziya və Cənubi Osetiya sakinlərini bu 

tətbiqin xaricində tutaraq, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə hörmət etmədiyini 

göstərmiĢdir [8]. 

Cənubi Osetiya parlamenti 2004-ci il 09 iyun tarixli iclasında, Rusiya 

Federasiyası ilə birləĢməyi qərarı aldı. Cənubi Osetiya Dövlət BaĢçısı 

Eduard Kokoev, 2004-cü il 12 iyun tarixində, Moskvada mətbuata: "Osetiya 

xalqının bölünmüĢ bir xalq olduğunu, beynəlxalq ictimaiyyətin Cənubi 

Osetiya problemini bölünmüĢ xalq daxilində ələ alması, həmçinin ərazi 

bütövlüyünə əlaqəli qanun və tələblərin yanında bir millətin öz seçimini 

etmə haqqını da göz önünə almasının lazım olduğu, yaxın bir tarixdə osetin 

Cənub və ġimal bölümməsindən qurtularak, Osetiyanın Rusiya 

Federasiyasına daxil olacağına inandığı, Cənubi Osetiyanın Rusiya 

Federasiyasına daxil edilməsi üçün lazımlı olan müraciətin DUMA-ya və 

Rusiya Hökümətinə edildiyini” bildirmiĢdir [10]. 

2008-ci ilin avqust ayında baĢ verən münaqiĢədən əvvəl Cənubi 

Osetiya əhalisinin üçdə ikisi osetin, təxminən 25-30%-i isə gürcü idi. Ölkə 

ərazisinin Ģərq hissəsində əsasən gürcülər, mərkəz və qərb regionlarda isə 

osetinlər sayca üstünlük təĢkil edirdilər. ġimalda yerləĢən dağlıq ərazilərdə 

əhali çox seyrək Ģəkildə məskunlaĢmıĢdı. 2002-ci ildə Gürcüstanda keçiril-

miĢ əhalinin siyahıyaalınmasında Cənubi Osetiya iĢtirak etmədiyindən onun 

əhalisinin dəqiq sayını təyin etmək çətindir. Təxmini dəyərləndirmələrə görə 

2007-ci ildə Cənubi Osetiyada 47.000 nəfər etnik osetin və 17.500 min nəfər 

etnik gürcü yaĢayırdı. Lakin 2008-ci ildəki müharibədən sonra Cənubi 

Osetiyanı demək olar ki, bütün gürcü milliyətindən olan Ģəxslər tərk etdilər. 

https://az.wikipedia.org/wiki/2002
https://az.wikipedia.org/wiki/2007
https://az.wikipedia.org/wiki/2008
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Təxminən 500 nəfər bu müharibədə həlak oldu. Beləliklə Cənubi Osetiyanın 

2009-cu ildə əhalisinin sayı 54.500 nəfərə qədər azaldı [4]. 

Cədvəl 4 

Cənubi Osetiyanın etnik tərkibi 

Ġl osetin gürcü rus erməni yəhudi 

1886 57.786 20.652 11 1.357 1.956 

1926 60.351 23.538 157 1.374 1.739 

1939 72.266 27.525 2.111 1.537 1.979 

1959 63.698 26.584 2.380 1.555 1.723 

1970 66.073 27.993 1.574 1.254 1.485 

1979 65.077 28.187 2.046 953 649 

1989 65.232 28.544 2.128 984 396 

Mənbə: Этнокавказ. Этносостав Южной Осетии в 1886-1989 

//www.ethno-kavkaz.narod.ru/ossetia.html 

 

2008-ci il avqustun 26-da Rusiya Federasiyası, sentyabrın 3-də 

Nikaraqua 2009-cu il sentyabrın 10-da Venesuela tərəfindən müstəqil dövlət 

kimi tanınır. Cənubi Osetiya Rusiya, Nikaraqua və Venesuela istisna 

olmaqla bütün baĢqa dünya dövlətləri tərəfindən Gürcüstanın əyaləti kimi 

tanınır [22]. 

Gürcüstan Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə "yenidən" və "konstruktiv" 

əlaqələr qurulması istiqamətində addım atmaq istəyir. Gürcüstan Parla-

mentinin Xarici Əlaqələr Komitəsi, Xaricdə YaĢayan soydaĢlarla (diaspora) 

Əlaqələr Komitəsi və Torpaq Bütövlüyü Müvəqqəti Komissiyasının 2009-cu 

ilin dekabr ayının 29-da keçirilən konfransında, bu istiqamətdə və bir növ 

"yol xəritəsi" olaraq adlandırılan sənəd müzakirə olunmuĢdur. Gürcü nazir 

Temuri YakobaĢvili, parlamentin 9 səhifəlik bir strategiya sənədi hazırla-

dığını bildirmiĢdir. Bu sənədin tam mətni, hələ hökumət tərəfindən təsdiq-

lənmədiyi üçün açıqlanmadı. "ĠĢğal altındakı torpaqlara dair Dövlət 

Strategiyası" adlanan sənəd hakimiyyətin buistiqamətdə strategiyanın real-

laĢması üçün iĢlərin 2010-cu ilin yanvar ayının 1-dən baĢlaması və 31 Ġyul 

etibarilə tamamlanması hədəflənmiĢdi [8] 

Nəticə. Gürcüstandakı regional problemlərin əsas qaynağını etnik 

müxtəlifliyin olmasıdı ki, bu da bölgədəki siyasi, tarix və beynəlxalq siyasi 

rəqabətdə dövlətin inkiĢafı üçün problemlərin davam etməsində əhəmiyyətli 

faktorlardandır. Siyasi tarix baxımından baxıldığında, məsələn Acaristan 

Muxtar Respublikası Sovet Rusiya zamanında da muxtar bir respublika 

olaraq qalırdı. Bölgədəki milli və dini fərqliliklər da bunu tələb edirdi. 

Abxaziya üçün də eyni vəziyyət olmuĢ və Sovet Ġttifaqı daxilində 

muxtariyyətini qoruya bilmiĢdi. Cənubi Osetiya isə tarix boyunca Gürcüstan 

https://az.wikipedia.org/wiki/2009
http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rnsossetia.html
http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/ossetia.html
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siyasi sərhədləri olmasına baxmayaraq, etnik mənĢəyi baxımından ġimali 

Osetiyadan bir fərqi yoxdur. Bu siyasətin tətbiqi bölgədə hakimiyyət qurmuĢ 

olan SSRĠ-nin Gürcüstana buraxdığı siyasi miras olaraq qalmıĢdır.  

Mixail SaakaĢvilinin hakimiyyətə gəldikdən sonra Gürcüstanın ərazi 

bütövlüyünü bərpa etmək məqsədi ilə separatçı bölgələri nəzarət altına 

almağa çalıĢmıĢdır. Bu çərçivədə Acarıstan bölgəsini hərbi müdaxilə ilə 

nəzarət altına almağı bacarmıĢdır. SaakaĢvili bu zəfər sonrası eyni Ģəkildə 

Abxaziya və Cənubi Osetiya bölgələrini də nəzarət altına ala biləcəyini 

düĢünürdü. YaĢanan gərginliklər gedərək artmıĢ və Gürcüstanın Cənubi 

Osetiyaya girməsi nəticəsində qarĢıdurma çıxmıĢdır. Çıxan qarĢıdurmaya 

Rusiyanın da qarıĢması ilə problem transmilli bir hal almıĢ və Rusiya-

Gürcüstan münaqiĢəsinə çevrilmiĢdir. Qısa zamanda davam edən 

münaqiĢədən sonra Rusiya Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliklərini 

tanımıĢdır. Beləliklə, Gürcüstan Qərbə daha da yaxınlaĢmıĢdır. Lakin 

gözlənilən dəstəyin görü bilməyən Gürcüstan hakimiyyəti Qərb yönümlü 

siyasətini bir qədər dəyiĢmiĢdir.  

Gürcüstanda problemlərin həll edilə bilməsi üçün hər Ģeydən əvvəl ABġ 

və Rusiya hərbi hissələrinin ya bölgədən çəkilməsi, ya da öz ölkələrinin 

maraqları yerinə beynəlxalq sülhü qorumağa və etnik rezistansı yumĢaltmağa 

istiqamətli demokratiya və insan hüquqlarının həyata keçirilməsi istiqamətində 

istifadə edilməsi lazımdır. Bunun yanında Gürcüstan da etnik problemləri həll 

edə bilmək üçün problemli bölgədə etnik, dini və tarixi gerçəkləri göz qarĢısında 

saxlayaraq demokratik bir həll axtarmaq məcburiyyətindədir. Məsələn Abxaziya 

müstəqilliyini elan etməsinə baxmayaraq heç bir ölkə tərəfindən tanınmayınca, 

bu an geri addım atmaq məcburiyyətində qalmıĢdır. Bu gün problemin əsas 

səbəbi Rusiya hərbi hissələrinin abxaz-gürcü sərhədinə yerləĢdirilməsi və ABġ 

əsgərlərinin yaxın bölgələrə yerləĢdirilməsi ilə çox tərəfli bir problemə çevrilmiĢ 

ola bilər. Bunun yerinə Gürcüstanın Abxaziya ilə masa baĢında oturaraq bu 

problemin beynəlxalq tərəfsiz müĢahidəçilərin köməkliyi ilə demokratik yolla 

həlli daha doğru olacaq. 

2008-ci ilin avqustunda olan Rusiya-Gürcüstan münaqiĢəsi bir daha onu 

göstərdi ki, Cənubi Qafqaz regionunda baĢ verən hadisələrdə birbaĢa Rusiyanın 

gizli də olsa müdaxiləsi vardır. Bu müharibədən sonra Gürcüstan və 

Ermənistanın xarici siyasətlərinin istiqamətlərində dəyiĢikliklər baĢ verməsə də, 

Azərbaycanın xarici siyasətinə yenidən baxıĢının Ģahidi olmaq olar. Müharibəyə 

qədərki dövrdə Ermənistan birmənalı Ģəkildə Rusiyapərəst, Gürcüstan tamamilə 

QərbləĢmə siyasəti yürütsə də, Azərbaycanın xarici siyasətinin istiqaməti balansı 

saxlamaqla qərblə inteqrasiya kimi izah edilirdi. Rusiya-Gürcüstan münaqiĢəsi 

zamanı Abxaziya və Cənubi Osetiya müstəqillik qazansalar da, lakin hələ də 

miqranların öz doğma yerlərinə qayıtması sual olaraq qalmaqdadır.  
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Məqalədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident 

Kitabxanasının materialları əsasında Azərbaycan Respublikasının tarixinə dair 

informasiya öz əksini tapmışdır. Kitabxananın Azərbaycan Respublikasının tarixi və 

mədəniyyətinin təbliği baxımından önəmli informasiya müəssisəsi olduğu qeyd 

olunur. Həmçinin tədqiqata kitabxananın yaratdığı “Azərbaycan Respublikası” 

elektron layihəsi cəlb edilmişdir.  

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, Prezident Kitabxanası, elektron layihə, 

sənəd-informasiya təminatı 

 

Azerbaijan Republic in independence years: approach of libraries  

(based on the materials of the Presidental Library at the Administrative 

Department of President of Azerbaijan Republic) 

The article reflected information on Azerbaijan history based on the materials of 

Presidential Library at the Administrative Department of the President of the Republic 

of Azerbaijan. This paper indicates an importance of the library and describes it as an 

institution for the promotion of history and culture of Azerbaijan Republic. İn article 

has been involved in research "Azerbaijan Republic" electronic project.  

Key words: Azerbaijan Republic, Presidential library, electronic library, 

document information provision 

 

XX yüzilliyin sonunda yenidən müstəqilliyə qovuĢmuĢ Azərbaycan 

xalqı qədim və zəngin dövlətçilik tarixinə malikdir. Tarixi Azərbaycan 

torpaqları müasir sivilizasiyanın inkiĢafa baĢladığı ən qədim mədəniyyət 

mərkəzlərindən biridir. Müstəqilliyin ilk illərində baĢ verən çətinliklər 

Azərbaycan mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan kitabxanalardan da 

yan keçməmiĢdi. Kitabxanaların çoxu bağlanmaq təhlükəsi ilə üzləĢmiĢdi. 

1992-1993-cü illərdə 100-dən artıq partiya kitabxanası, 326 həmkarlar 

təĢkilatı kitabxanası və 100-ə yaxın texniki kitabxana bağlanmıĢdı [3, s. 9]. 

Kitabxanaların məhv olması dövləti həyəcan təbili çalmağa vadar etdi. 

Belə ki, dövlət artıq ciddi tədbirlər görməyə baĢladı. Kitabxanaların məhv 

olmasının qarĢısını almaq üçün 1995-ci il sentyabrın 29-da Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti Heydər Əliyev (1993-2003) tərəfindən “Azərbaycan 
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Respublikasında 1995-1998-ci illər dövlət mülkiyyətinin özəlləĢdirilməsinin 

dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında” fərman imzalandı. Bu 

fərmanın birinci bölməsində özəlləĢdirilməsi qadağan olunan müəssisə və 

obyektlərin siyahısı verildi. Bu siyahıya kitabxanaların daxil edilməsi onları 

özəlləĢdirilmək bəlasından xilas etdi [2, s. 223]. 

1996-cı ildə bilavasitə Prezidentin tövsiyəsilə Azərbaycan Respub-

likası Nazirlər Kabineti Kitabxana iĢinin vəziyyəti və onun yaxĢılaĢdırıl-

masına dair qərar qəbul etdi. Bu qərarda kitabxana Ģəbəkələrinin qorunub 

saxlanılması və əhaliyə kitabxana xidmətinin daha da yaxĢılaĢdırılması, 

kitabxanalara diqqətin artırılması əsas vəzifə kimi qarĢıya qoyulmuĢdu.  

1998-ci ildən baĢlayaraq dövlət büdcəsindən kitabxanalara yeni 

ədəbiyyat almaq üçün vəsait ayrılmağa baĢladı [3, s. 9]. 

Ümumiyyətlə, bu dövr Azərbaycanda kitabxana iĢi haqqında dövlət 

siyasətinin formalaĢdığı illər olmuĢdu. 29 dekabr 1998-ci ildə “Kitabxana iĢi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edildi [1, s. 95]. 

Müstəqillik illərində respuublikada yeni dövlət statusuna malik olan kitab-

xanalar yaradılmıĢ və bir sıra kitabxanalara ali, elmi statuslar verilmiĢdir. Azərbay-

can tarixinin öyrənilməsi və müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikasının 

inkiĢaf istiqamətlərinin öyrənilməsi sahəsində kitabxanaların rolu əvəzsizdir. Bu 

günə qədər kitabxanaĢünas alimlər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

hərtərəfli tədqiqi və müstəqillik illərində kitabxana siyasətinin formalaĢması 

istiqamətində addımlar atılmıĢdır. Xüsusilə professor Abuzər Xələfov bu sahəyə 

xüsusi həssaslıqla yanaĢmıĢdır. Müəllifi olduğu dərslik və dərs vəsaitlərində və 

monoqrafiyalarda, o cümlədən məqalələrdə müstəqillik illərində Azərbaycan 

tarixinə, müstəqillik illərində inkiĢafına dair məlumat əldə etmək olar.  

Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikasının tarixi və müasir vəziyyəti-

nin dünyada təbliği baxımından Prezident Kitabxanasının fəaliyyətini vur-

ğulamaq mütləqdir.  

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsindən sonra ictimai 

fəaliyyətin bir sıra sahələrində olduğu kimi, kitabxana sahəsində də əsaslı 

dəyiĢikliklər baĢ verdi. Dövlətin ali icra orqanı olan Prezident Aparatının 

fəaliyyətinin sənədlə, kitabxana xidməti ilə təminatının zəruri olması nəzərə 

alınmaqla, 1992-ci ilin yanvarında fəaliyyəti dayandırılmıĢ S.M.Kirov adına 

Siyasi Maarif Evinin Kitabxanası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

ĠĢlər Ġdarəsinin tərkibinə verildi və ölkənin ali icra hakimiyyəti orqanının, 

eləcə də, digər dövlət qurumlarının mütəxəssislərinə xidmət etməyə baĢladı. 

2003-cü il yanvarın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 

Əliyevin göstəriĢi ilə bu kitabxana daha yüksək statusda Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin Kitabxanası kimi yenidən təĢkil 

edildi. Kitabxananın fəaliyyətinin daha da geniĢ təĢkil edilməsini təmin 
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etmək məqsədilə Mərkəzi Ģəhər kitabxanasının fondu da ĠĢlər Ġdarəsinin 

Kitabxanasına verildi. Beləliklə, Prezident Kitabxanası iki zəngin kitabxa-

nanın bazasında yaradıldı. Onlardan biri vaxtilə Azərbaycan Kommunist 

Partiyası Mərkəzi Komitəsinin S.M.Kirov adına Siyasi Maarif Evinin 

Kitabxanası, ikincisi isə Mərkəzi ġəhər Kitabxanası idi [4, s.18].  

2005-ci il dekabrın 9-da isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

sərəncamı ilə kitabxanaya ĠĢlər Ġdarəsinin sektor statusu verilmiĢdir. Həmin 

vaxtdan etibarən Kitabxananın bütün əməkdaĢları dövlət qulluqçularıdır.  

Keçən dövr ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarə-

sinin Prezident Kitabxanasında fəaliyyətin bütün istiqamətlərinin ardıcıl 

olaraq təkmilləĢdirilməsi həyata keçirilmiĢ, maddi-texniki baza gücləndi-

rilmiĢ, yeni metod və texnologiyalar mənimsənilmiĢ, kadrların bilik və peĢə 

bacarıqlarının yüksəldilməsi istiqamətində tədbirlər görülmüĢdür.  

2006-cı ildə kitabxana ən müasir fərdi kompyuterlər və digər hesablama 

qurğuları, Ģəbəkə texnikası, çap üçün avadanlıq və s. ilə təchiz edilmiĢdir. Kitab-

xana 2007-ci il yanvarın 9-dan Prezident Kitabxanası kimi fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycan Respublikası Prezident ĠĢlər Ġdarəsinin Prezident Kitabxa-

nası ardıcıl olaraq oxuculara xidməti təkmilləĢdirmək üçün müasir kitabxa-

na-informasiya ximətinin yeni forma və üsullarından istifadə etməyə üstün-

lük verir. Yeni iĢ üsulları təcrübədə sınaqdan keçirilir, ən yaxĢıları seçilir və 

kitabxana iĢinə tətbiq edilir. 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik illərində: kitabxanaların ya-

naĢması. Prezident Kitabxanası elektron biblioqrafik informasiya və sənəd 

informasiya resurslarının inkiĢaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. 

Bu iĢlərin həyata keçirilməsi xüsusi plan əsasında aparılır: 

1.Kitabxananın fondunda olan kitabların və dövri nəĢrlərdəki məqalələrin 

elektron formada biblioqrafik verilənlər bazasında (elektron kataloq və kar-

totekada əks olunması); 

2.Kitabxananın fondunda olan ən əhəmiyyətli kitabların və dövri nəĢrlərdə dərc 

edilmiĢ aktual materialların tammətnli verilənlər bazasının tərtib ediməsi; 

3.Kitabxananın fondunun elektron nəĢrlərlə komplektləĢdirilməsi yolu ilə 

elektron Sənəd-informasiya resurslarının zənginləĢdirilməsi. 

Prezident Kitabxanasında elektron sənəd-informasiya mənbələri iki 

istiqamətdə həyata keçirilir: e-resurslar və e-layihələr. Ġndiyə qədər kitabxa-

nada 11 adda e-resurs və 16 adda e-layihə yaradılmıĢdır. 

Prezident Kitabxanasının əməkdaĢları dövlət müstəqilliyimizin bərpa-

sının 20 illiyi ilə əlaqədar 9 fəsildən ibarət "Azərbaycan Respublikası" adla-

nan internet layihə-elektron resurs hazırlamıĢlar. Layihədəki materiallar 9 

tematik hissədən, onların daxilində 29 bölmədən və onların tərkibində 

altbölmələrdən ibarətdir. Layihənin yaradılmasında mövzu ilə bağlı 
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kitablardan, məqalələrdən və internetdəki informasiya resurslarından istifadə 

edilmiĢdir. Layihə müxtəlif ölkələrdə yaĢayan, müxtəlif dillərdən istifadə 

edən auditoriya üçün nəzərdə tutulmuĢdur və buna görə də, onun Azərbay-

can, ingilis və rus versiyaları yaradılmıĢdır. Layihədə dövlət müstəqilliyinin 

qorunması və möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən iĢlər, hüquqi döv-

lət quruculuğu sahəsində həyata keçirilən islahatlar, həmçinin müstəqil 

Azərbaycanın ötən 20 il ərzində dünya birliyinə inteqrasiyası, beynəlxalq 

qurumlarla qarĢılıqlı münasibətləri haqqında materiallar toplanmıĢdır.  

 

“Azərbaycan Respublikası”elektron resursun ilk 3 fəsli dövlətçilik 

tariximizi, dövlət müstəqilliyinin qorunması, möhkəmləndirilməsi və dünya 

birliyinə inteqrasiyası sahəsində görülən iĢləri, demokratik və hüququ dövlət 

quruculuğu, sosial-iqtisadi sahədə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində 20 

ildə qazanılan uğurları özündə əks etdirir. Elektron resursa dövlətçilik atri-

butlarının bərpası və dövlət quruluĢunun əsaslarına dair sənədlər toplanıl-

mıĢdır. Ġstifadəçilərə, həmçinin kitabxananın əməkdaĢları tərəfindən hazırla-

nan müstəqilliyə qədərki dövrdə və müstəqillik illərində baĢ verən mühüm 

hadisələrin xronologiyası təqdim edilir (1988-ci ildən indiyədək) [5]. 

“Elektron resurslar” fəsli dövlət quruculuğunun müxtəlif sahələrini özündə 

əks etdirən kitabların və məqalələrin elektron versiyalarını özündə əks etdirir. 
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“Kitablar” altbölməsində Azərbaycan dilində 17 adda ədəbiyyatın 

biblioqrafik təsviri verilmiĢdir. Kitabların tam mətnini http://www.ebooks.az 

linkindən, yəni Prezident Kitabxanasının “Elektron kitablar” verilənlər 

bazasından əldə etmək mümkündür.  

1062 səhifə həcmində və pdf formatında olan “Məqalələr” altbölməsində 

isə 227 adda məqalənin biblioqrafik təsviri və tammətni verilmiĢdir. Hər bir 

məqalənin üzərinə sıxdıqda eyni adlı məqalənin tam mətnini əldə etmək olar. 

Eyni zamanda burada biblioqrafik təsviri verilmiĢ məqalələrin tammətnini 

səhifəni aĢağı sürüĢdürməklə də əldə etmək mümkündür.  

“Biblioqrafiya” fəslində istifadəçilərə kitabxananın fonduna daxil olan və 

müstəqil Azərbaycanın həyatının mühüm sahələrini əhatə edən kitabların, qəzet 

və jurnal məqalələrinin və avtoreferatların biblioqrafiyası təqdim edilir. 

 “Kitablar” altbölməsi Milli Məclis, Məhkəmə hakimiyyəti, Konstitusiya, 

Qanunlar, Məcəllələr, Fərmanlar və Sərəncamlar, Seçki, Hüquq, Siyasət, Ġqtisa-

diyyat, Statistika, Bələdiyyə, Ekologiya, Elm və təhsil, Mədəniyyət və turizm, 

Din, Bədən tərbiyəsi və idman, Kütləvi informasiya vasitələri və Diaspora adlı 

daxili bölmələrdən ibarətdir. Burada “Milli Məclis” bölməsində 225 adda Azər-

baycan dilində və 1 adda rus dilində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

fəaliyyəti ilə bağlı nəĢr olunan ədəbiyyatın və Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin stenoqramları və protokollarının biblioqrafik təsviri öz əksini tapmıĢ-

dır. Materiallar əks xronoloji qayda ilə düzülmüĢdür. 1996-2016-cı illəri əhatə 

edir. “Məhkəmə hakimiyyəti” bölməsində 31 adda ədəbiyyatın biblioqrafik 

təsviri verilmiĢdir. “Konstitusiya” bölməsində 36 adda Azərbaycan dilində, 9 

adda rus dilində, 2 adda ingilis dilində ədəbiyyatın, ümumilikdə 47 adda ədəbiy-

yatın biblioqrafik təsviri verilmiĢdir. “Qanunlar” bölməsində 33 adda Azərbay-

can Respublikasında qəbul olunmuĢ qanunun biblioqrafik təsviri öz əksini 

tapmıĢdır. “Məcəllələr” bölməsi 61 adda Azərbaycan dilində, 30 adda rus 

dilində təsdiqlənən məcəllənin biblioqrafik təsviri verilmiĢdir. “Fərmanlar və 

sərəncamlar” bölməsinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-2016-cı 

illərdə imzaladığı 30 adda fərman və sərəncamın biblioqrafik təsviri daxil 

edilmiĢdir. “Seçki” bölməsində 11 adda Azərbaycan dilində, 1 adda rus dilində 

ədəbiyyatın və yaddaĢ kitabçalarının biblioqrafik təsviri verilib. Burada mate-

riallar 1994-2010-cu illəri əhatə edir. “Hüquq” bölməsində 290 adda Azərbaycan 

dilində, 10 adda rus dilində, 7 adda ingilis dilində, ümumilikdə 307 adda kommen-

tariyaya, dərslik və dərs vəsaitinə, qanun toplularına, aktlara verilən biblioqrafik 

təsvirlər və aktların və topluların ayrı-ayrı hissələrinə verilən analitik biblioqra-

fik təsvirlər öz əksini tapmıĢdır. “Siyasət” bölməsində 464 adda Azərbaycan 

dilində, 41 adda rus dilində, 51 adda digər dillərdə, ümumilikdə 556 adda siyasi 

ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri öz əksini tapmıĢdır. “Ġqtisadiyyat” bölməsində 

364 adda Azərbaycan dilində, 40 adda rus dilində, 14 adda digər dillərdə, 

http://www.ebooks.az/
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ümumilikdə 418 adda iqtisadi ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri verilmiĢdir. 

“Statistika” bölməsində 132 adda Azərbayca dilində statistik məcmuə haqqında 

biblioqrafik məlumat verilmiĢdir. “Bələdiyyə” bölməsində Azərbaycanın yerli 

özünüidarəetmə fəaliyyəti, bələdiyyə siyasəti və Azərbaycan Respublikasında 

fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin fəaliyyəti haqqında 21 adda ədəbiyyatın 

biblioqrafik təsviri əks edilib ki, onlardan 1-i türk dilindədir. “Ekologiya” böl-

məsində 103 adda məcmuə, məlumat və soraq kitabları, dərslik və dərs vəsait-

ləri, qanunvericilik aktları və topluları haqqında haqqındaa biblioqrafik məlumat 

verilmiĢdir ki, onlardan 1 adda ədəbiyyat ingilis dilindədir. “Elm və təhsil” 

bölməsində 54 adda ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri verilmiĢdir. “Mədəniyyət və 

turizm” bölməsində 84 adda Azərbaycan dilində, 21 adda rus dilində, 17 adda 

ərəb, türk, alman, ingilis və digər dillərdə, ümumilikdə 122 adda ədəbiyyatın 

biblioqrafik təsviri toplanmıĢdır. “Din” bölməsində 19 adda dini ədəbiyyatın, 

“Bədən tərbiyəsi və idman” bölməsində Azərbaycanın idman tarixi, Azərbaycan 

idmançılarının fəaliyyətini və Olimpiya komitəsinin fəaliyyətini özündə əks 

etdirən 13 adda Azərbaycan dilində, 3 adda ingilis dilində olan ədəbiyyatın 

biblioqrafik təsviri verilmiĢdir. “Kütləvi informasiya vasitələri” bölməsində isə 

22 adda Azərbaycan dilində, 2 adda rus dilində, “Diaspora” bölməsində 23 adda 

Azərbaycan dilində, 8 adda rus dilində, ümumilikdə 31 adda ədəbiyyatın 

biblioqrafik təsviri verilmiĢdir.  

2016-cı ilin noyabrına qədər olan məlumata əsasən qeyd etmək olar ki, 

167 səhifə həcmində olan “Kitablar” bölməsində ümumilikdə 2273 adda 

ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri verilmiĢdir. Bu bölmədə müxtəlif növ 

ədəbiyyat haqqında biblioqrafik məlumat almaq olar ki, bu ədəbiyyat 

növlərinə dərslik, dərs vəsaiti, məqalələr toplusu, qanunvericilik aktları, 

statistik məcmuələr, fərman və sərəncamlar, qanunlar və s. daxildir. [6] 

“Məqalələr” altbölməsində 2004-2016-cı illərdə nəĢr olunan məqalə-

lərin biblioqrafik təsviri verilmiĢdir. Bu fayl 58 səhifə həcmində və pdf 

formatındadır. Bu altbölmədə 2016-cı ildə 145 adda, 2015-ci ildə 89 adda, 

2014-cü ildə 110 adda, 2013-cü ildə 134 adda, 2012-ci ildə 75 adda, 2011-ci 

ildə 197 adda, 2010-cu ildə 31 adda, 2009-cu ildə 40 adda, 2008-ci ildə 24 

adda, 2007-ci ildə 27 adda, 2006-cı ildə 23 adda, 2005-ci ildə 21 adda, 

2004-cü ildə 34 adda, ümumilikdə 950 adda məqalənin biblioqrafik təsviri 

öz əksini tapmıĢdır. Onlardan 824 məqalə Azərbaycan dilində, 2 məqalə 

Ġngilis dilində, 124 məqalə rus dilindədir. [6] 

“Avtoreferatlar” altbölməsi də özlüyündə iki bölməyə ayrılır ki, onlardan 

biri Azərbaycan dilində, digəri isə rus dilində olan avtoreferatları özündə əks 

etdirir. 32 səhifə həcmində olan bölmədə 1999-2016-cı illəri əhatə edən 305 

adda Azərbaycan dilində olan avtoreferatın, 2001-2016-cı illəri əhatə edən 96 

adda rus dilində olan avtoreferatın biblioqrafik təsviri verilmiĢdir. [6] 
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“Fotoqalereya”bölməsi müstəqil Azərbaycanın keçdiyi tarixi yolun 

fotoxronikasını özündə əks etdirir. Burada 106 foto öz əksini tapmıĢdır.  

Layihənin rus və ingilis dilində olan versiyaları ilə Azərbaycan dilində 

olan versiyaları arasında müəyyən fərqlər vardır. Layihənin ingilis dilində 

olan versiyasında “E-resources” bölməsinin “e-books” altbölməsində 5 adda 

kitabın, “Articles” altbölməsində 36 adda məqalənin biblioqrafik təsviri və 

tammətni öz əksini tapmıĢdır. Rus dilində olan versiyasında isə “Электрон-

ные ресурсы” bölməsinin “Книги” altbölməsində 36 adda kitabın bib-

lioqrafik təsviri, “Статьи” altbölməsində 46 adda rus dilində olan məqalənin 

biblioqrafik təsviri və tammətni öz əksini tapmıĢdır.  

“Bibliography” bölməsində 611 adda Azərbaycan dilində kitabın, 86 adda 

rus dilində olan kitabın, 75 adda digər dillərdə olan kitabın, ümumilikdə 772 

adda kitabın biblioqrafik təsviri verilmiĢdir. 2016-cı ilin noyabr ayına olan məlu-

mata görə bu faylın həcmi 57 səhifədir. “Articles” və “Статьи” altbölmələrində 

isə “Dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümünə həsr olunmuĢ 

tədbirlər” adlanan altbölməsində 27 adda sənədin və Azərbaycan dilində olan 

270 adda məqalənin, 12 adda sənədin və 52 adda rus dilində olan məqalənin, 15 

adda ingilis dilində olan məqalənin biblioqrafik təsviri verilmiĢdir. Hər iki 

bölmədəki məqalələr Azərbaycanlı müəlliflər tərəfindən Azərbaycanda və 

Azərbaycandan kənarda ingilis dilində nəĢr edilən məqalələrdir. 

“Abstracts” altbölməsi və “Авторефераты” altbölməsi eyni informasi-

yanı əhatə edir və burada Azərbaycan dilində 112 adda, rus dilində 49 adda 

olan avtoreferatın biblioqrafik təsviri verilmiĢdir.  

Nəticə. Cəmiyyətin sənəd-informasiya təminatında kitabxanalar xüsusi 

rola və əhəmiyyətə malikdirlər. Öz fondlarında çap əsərlərindən və digər 

sənədlərdən ibarət zəngin kolleksiyalar yaradan kitabxanalar onları tələbatçıların 

istifadəsinə verir. Müasir ictimai fəaliyyətin heç bir sahəsi (maddi istehsalat, 

təhsil, elm, səhiyyə, hərbi iĢ, ətraf mühitin mühafizəsi və s.) mükəmməl sənəd-

informasiya təminatı olmadan fəaliyyət göstərə bilməz. Sənəd formasında olan 

informasiya mənbələri (kitab, məqalə, hesabat, normativ sənəd, dissertasiya, 

patent və s.) hər hansı hadisə, problem, proses, obyekt haqqında həm ümumi, 

həm də detallı məlumat əldə etməyə, bu barədə müxtəlif yanaĢma və fikirlərlə 

tanıĢ olmağa Ģərait yaradır. Bu informasiyanı əldə edən Ģəxs maraqlandığı sualla 

bağlı daha dolğun məlumat əldə edir ki, bu da tədricən sistemli biliyə, fikir 

söyləmək, qərar çıxarmaq üçün istinad nöqtəsinə çevrilir.  

Məlumdur ki, cəmiyyətin sənəd-informasiya təminatı ilə sənəd-kom-

munikasiyalar sisteminə daxil olan təsisatlar (kitabxanalar, arxivlər, elmi və 

texniki informasiya orqanları, nəĢriyyatlar və kitabların, digər nəĢriyyat 

məhsulunun yayımını həyata keçirən müəssisələr) məĢğuldur ki, bunların 

içərisində kitabxanaların müstəsna rolu vardır.  

http://files.preslib.az/projects/republic/ru/azr7_1.pdf
http://files.preslib.az/projects/republic/ru/azr7_2.pdf
http://files.preslib.az/projects/republic/ru/azr7_2.pdf
http://files.preslib.az/projects/republic/ru/azr8_3.pdf
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Kitabxanalar cəmiyyətin ehtiyac hiss etdiyi informasiyanı özündə əks 

etdirən ən müxtəlif forma və təyinatlı sənədlərdən ibarət fondlar yaradır və 

həmin sənədləri müvəqqəti olaraq tələbatçılara verməklə onların ictimai 

istifadəsini təĢkil edir. Tələbatçı bu sənədlərdən həm kitabxana binasında, 

həm də abonoment xidməti ilə istifadə edə bilər. Onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, XX əsrin son rübündə informasiya texnologiyalarının xüsusilə 

geniĢ inkiĢafı və onun nailiyyətlətinin kitabxana fəaliyyətinə daha intensiv 

tətbiq edilməsi nəticəsində kitabxanalarda tələbatçıların sənəd-informasiya 

təminatı sahəsində yeni istiqamətlər yaranmıĢdır. Əgər əvvəllər kitabxana 

ancaq hazır sənədlər alırdısa, artıq qabaqcıl kitabxanalar prinsipcə yeni bir 

fəaliyyətlə məĢğul olmağa baĢlamıĢlar. Onlar özləri həmin kitabxananın 

profilinə, istifadəçilərinin tələbatına müvafiq olan sənədlərin toplanması, 

rəqəmləĢdirilməsi, tərcüməsi, analitik-sintetik iĢlənməsi, redaktə və tərtibat 

iĢlərinin yerinə yetirilməsi ilə müxtəlif həcmli, təyinatlı soraq-informasiya və 

təmmətnli resurslar yaradılır. Bir sıra hallarda mətnlər bilavasitə kitabxananın 

mütəxəssisləri tərəfindən tərtib edilir. Bu isə kitabxana fəaliyyətində keyfiy-

yətcə yeni bir iĢ hesab edilə bilər. Bu resurslar lazımi hallarda yardımçı bib-

lioqrafik siyahılarla, xəritə və illustrasiyalarla təchiz edilir. Kitabxananın 

baĢlıca ənənəvi xidmət və fəaliyyət formalarından əsaslı Ģəkildə fərqlənən bu 

fəaliyyət tələbatçıların informasiya ehtiyacları barədə dolğun təsəvvürün 

olmasını, eləcə də xeyli bilik, səriĢtə, vaxt və zəhmət tələb edir.  

Aparılan tədqiqatın nəticəsində aĢağıdakı nəticələri qeyd etmək lazımdır: 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin Prezident 

Kitabxanası Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin təbliği üçün 

elektron resurslar və elektron layihələr yaradır; 

2. “Azərbaycan Respublikası” elektron layihəsi Azərbaycan tarixinin və 

müstəqillik illərində inkiĢafının təbliği baxımından mühüm informasiya 

mənbələrindən biridir. 
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QONġU DÖVLƏTLƏRDƏ MÖVCUD OLAN AZƏRBAYCAN 
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Məqalədə dünya azərbaycanlılarının həyatında əsas yeri tutan Azərbaycandilli 

məktəblər məsələsinə toxunulmuşdur. Azərbaycana qonşu olan dövlətlərdə fəaliyyət 

göstərən məktəblərin fəaliyyətinə nəzər salınmış, təhsil sahəsində soydaşlarımızın 

qarşılaşdığı problemlər araşdırılmışdır. Təhsil müəssisələrinin fəaliyyət göstərdik-

ləri regionlar, adları dəqiqliklə göstərilmişdir. 

Açar sözləri: Azərbaycan məktəbləri, Dünya azərbaycanlıları, İran 

azərbaycanlıları, qonşu dövlətlər, qardaşlaşmış məktəblər  

 

The Azerbaijani schools existing in the neighboring countires  

The article concerns the condition of Azerbaijani schools. It was glanced the 

activity schools in the neighboring states of Azerbaijan and researched the problems 

of our compatriots in education sphere. The name and the region of acting education 

institutions were shown in this article. 

Key words: The schools of Azerbaijan, Azerbaijanis of the world, Azerbaijanis 

of İran, neighboring states, fraternizaing schools 

 

GiriĢ. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra Azərbaycan 

müstəqil dövlət olaraq mövcudluğunu itirsə də azərbaycanlılar yenə mövcud-

luğunu saxladı və böyük sürətlə dünyanın hər bir nöqtəsinə yayılmağa baĢladı. 

Bir azad ruhlu xalq olaraq Azərbaycan xalqı Amerikanın ən soyuq nöqtəsindən 

Afrikanın ən qızmar nöqtələrinə qədər torpaqları özünə məskən etdi.  

Bu bir gerçəkdir ki, ümumilikdə insanlar uzun müddət öz Vətənlərindən 

kənarda yaĢayırlarsa, yad mühit, yad mədəniyyət onların bu və ya digər dərə-

cədə dəyiĢməsinə səbəb olur. Bu baxımdan, digər ölkələrdə yaĢayan insanların 

öz milli köklərindən, adət-ənənələrindən ayrı düĢməməsi üçün dövlətlər tərəfin-

dən mədəniyyət mərkəzlərinin açılmasına, diaspora ilə iĢ çərçivəsində fəaliyyətə 

mühüm diqqət yetirilir. Bu fəaliyyətdə milliyyətin əsas komponentlərindən biri 

olan dilin unudulmaması, digər ölkələrdə dünyaya gəlmiĢ və böyüməkdə olan 

gənc nəslin Ana dilinə və adət-ənənələrinə bağlılığının qoruyub saxlamasına 

yardım etmək üçün Ana dilində təhsil verən məktəblərin açılmasına xüsusi 

diqqət yetirilir. Bu baxımdan, Azərbaycan və azərbaycanlılar da istisna deyillər. 

Belə ki, hazırda azərbaycanlıların daha çox yaĢadıqları ölkələrdə Azərbaycan 

məktəblərinin açılması və fəaliyyət göstərməsinə bütün imkanlardan istifadə 

mailto:sonya.hesilova@mail.ru
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edərək yardım göstərilməsi Azərbaycan dövlətinin xüsusi önəm verdiyi məsələ-

lərdən biridir. Məktəblərin açılması üçün, konkret bir ölkədə yaĢayan insanların 

sayı ilə bərabər, həm də dövlətlər arasında münasibətlərin müəyyən səviyyədə 

olması, həmçinin bu münasibətlərin xarakteri də vacib Ģərtlərdən biridir.  

Xaricə miqrasiya etmiĢ azərbaycanlılar arasında ana dilində təhsil 

məsələləri. Dünyada 50 milyondan çox azərbaycanlı yaĢayır, lakin azərbay-

candilli məktəblərin sayı dünyada yaĢayan azərbaycanlıların sayı ilə tərs 

mütənasibdir. Bunun üçün sadəcə 1 saylı cədvələ diqqət yetirmək yetərlidir. 

 

Cədvəl 1 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaĢayan azərbaycanlıların sayı 

N Ölkə adı Sayı 

1 ABġ 1.000.000 

2 Albaniya 12.000 

3 Almaniya 300.000 

4 Avstraliya 8.000 

5 Avstriya 19.000 

6 Argentina 12.000 

7 BanqladeĢ Xalq Cümhuriyyəti 170.000 

8 Belçika 13.000 

9 Belarus 6.600 

10 BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri 55.000 

11 Birma 7.600 

12 Bolqarıstan 64.400 

13 Böyük Britaniya 70.000 

14 Braziliya 74.000 

15 Butan krallığı 1.500 

16 Çexiya 2.000 

17 Çin Xalq Cümhuriyyəti 30.000 

18 Danimarka  56.000 

19 Estoniya  1.800 

20 Əfqanlstan 430.000 

21 Əlcəzair 260.000 

22 Finlandiya 11.600 

23 Fransa  70.000 

24 Gürcüstan 600.000 

25 Hindistan 300.000 

26 Ġndoneziya 44.600 

27 Ürdün HaĢimi Krallığı 410.000 

28 Ġraq 800.000 

29 Ġran Ġslam Respublikası 30.000.000 

30 Ġrlandiya 4.000 
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31 Ġspaniya 14.000 

32 Ġsveç 20.000 

33 Ġsveçrə 15.000 

34 Ġtaliya 30.000 

35 Kanada  174.000 

36 Küveyt  18.000 

37 Qazaxıstan  90.000 

38 Qırğızıstan  16.000 

39 Latviya 1.700 

40 Litva 1.500 

41 Macarıstan 26.000 

42 Malta  2.500 

43 Meksika 26.000 

44 Misir 850.000 

45 Moldova 5.000 

46 Monqolustan 4.800 

47 Hollandiya 20.000 

48 Norveç 50.000 

49 Oman Sultanlığı 19.000 

50 Özbəkistan  60.000 

51 Pakistan Ġslam Respublikası 350.000 

52 PolĢa 10.000 

53 Portuqaliya 8.000 

54 Rumıniya 44.000 

55 Rusiya Federasiyası 2.000.000 

56 Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı 40.000 

57 Slovakiya 2.000 

58 Sudan Demokratik Respublikası 17.000 

59 Suriya Ərəb Respublikası 92.500 

60 Tackistan Respublikası 13.400 

61 Türkiyə Cümhuriyyəti  3.000.000 

62 Türkmənistan Respublikası 33.300 

63 Ukrayna 500.000 

64 Yaponiya 10.000 

65 Yeni Zenlandiya 2.000 

66 Yəmən Respublikası 58.000 

67 Yunanıstan 12.400 

Mənbə: Azərbaycan diasporunun yerləĢmə coğrafiyası (1,1) 

 

Fikrimizi azərbaycanlıların çox yaĢadıqları bir neçə yaxın ölkənin 

timsalında nəzərdən keçirək. Məsələn, Ġran. Ġranda milyonlarla azərbay-

canlının yaĢamasına baxmayaraq bu dövlətdə Azərbaycan məktəbi yoxdur. 
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Ġllərdir bu məsələ ətrafında çox mübahisələr getsə də, qeyd edə bilərik ki, 

2016-cı ildə Ġranın Təbriz Universitetində Azərbaycan dili tədris olunmağa 

baĢlanmıĢdır. 

Azərbaycanlıların ən çox yaĢadığı ölkələrdən biri də Rusiyadır. 

Rusiyanın paytaxtı Moskva Ģəhərində Azərbaycanın etnomədəni 

komponentləri əsasında 157 saylı məktəb fəaliyyət göstərir. 17 ildir ki 

fəaliyyət göstərən bu məktəb K.Kərimovun adını daĢıyır. Məktəbdə 

Moskvada yaĢayan azərbaycanlı uĢaqlara Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, 

dili və adət-ənənəsi öyrədilir. Bu məktəbin bir özəlliyi də ondadır ki, məktəb 

təkmillətli deyil çoxmillətlidir. Rusiyada 2009-cu ildə Heydər Əliyev 

fondunun dəstəyi ilə Azərbaycan etnomədəni komponentləri ilə 940 saylı 

Moskva ümumtəhsil linqvistika məktəbi açılmıĢdır [2].  

Azərbaycanlıların daha çox yaĢadığı regionlardan biri də Dərbənddir. 

2006-cı ilin sentyabrında Dərbəndin Cəmikənd kəndində Heydər Əliyev 

adına məktəb açılmıĢdır. Məktəb, hərəsində 520 Ģagird yeri olan iki 

korpusdan ibarətdir [3]. 

2007-ci ildə Palmali Ģirkətlər qrupunun rəhbəri M.Mənsimovun dəstəyilə 

Ərdahan vilayətində Türkiyə-Azərbaycan qardaĢlıq məktəbi açılmıĢdır. 

2016-cı ilin noyabrında “SOCAR” Dövlət Neft ġirkətinin binasında 

“Dərbənd” Xeyriyyə Ġctimai Birliyi “Azərbaycan Dili ”adlı dərsliyin 

təqdimatı keçirilmiĢdir.  

Dərbənddə mövcud problemlərdən biri də məktəblərdə Azərbaycan dili 

fənninin tədris saatlarının az olmasıdır.  

2016-cı il fevralın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Bilik Fondunun “QardaĢlaĢmıĢ məktəblər” layihəsi çərçivəsində 

Rusiya, Türkiyə və Azərbaycan məktəbliləri arasında “QardaĢlaĢma SaziĢi” 

imzalanmıĢdır [4]. 

Azərbaycana həm siyasi baxımdan həm də milli köklər baxımından ən 

yaxın – qardaĢ ölkə olan Türkiyədə də çoxlu azərbaycanlı yaĢasa da təəssüf 

hissi ilə bildirmək lazımdır ki, burada da Azərbaycan məktəbləri həddindən 

artıq azlıq təĢkil edir. 

2015-ci ilin martında Qarsda Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan prezi-

dentlərinin iĢtirakı ilə Heydər Əlyev adına Anadolu peĢə və Anadolu texniki 

liseyinin açılıĢı gerçəkləĢmiĢdir. Bu məktəbdə 424 Ģagirdə təhsil verilməsi, 

yataqxananın isə 200 yerlik olması nəzərdə tutulmuĢdur [5]. Bundan baĢqa, 

2014-cü ildə Ġstanbulda məktəb açılmıĢdır ki, bu da Zeynəbiyye Halkalıda 

yaĢayan və qeydiyyatda olmayan azərbaycanlı ailələrin uĢaqları üçün nəzər-

də tutulmuĢ “Zehra Ana” dərnəyinin nəzdində olan ibtidai məktəbdir. Bu 

məktəbdə də Azərbaycandan gələn üç müəllim 75 Ģagirdə Azərbaycan 

Təhsil Nazirliyinin qaydalarına əsasən dərs keçirlər [6]. 
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ġəkil 1.      ġəkil 2. 

 

Lakin nəzərə alsaq ki, Türkiyədə 3 milyondan çox azərbaycanlı 

yaĢayır, bu zaman Türkiyədə yerləĢən Azərbaycan məktəblərinin sayı 

həqqiqətən də azdır. Türkiyədə Azərbaycan məktəblərinin az olması ilə 

bağlı göstərilən müxtəlif səbəblər sırasından biri, fikrimizcə çox maraqlıdır. 

Əvvəldə qeyd etmiĢdik ki, “yad mühit” və “yad mədəniyyət” insanların 

dəyiĢməsinə, bu və ya digər dərəcədə öz köklərindən uzaqlaĢmasına səbəb 

ola bilir. Türkiyədə nə mühit yad deyil, nə də mədəniyyət çox fərqli deyil. 

Dil baxımından da çox böyük fərq olmadığına görə, burada Azərbaycan 

məktəblərinin açılmamasının problem olmadığını hesab edənlər var. 

Azərbaycanlıların ən çox məskunlaĢdığı ölkələrdən biri də Gürcüstan-

dır. Burada kifayət qədər Azərbaycan məktəbi mövcuddur. Məlumatlara 

görə, 2010-cu ilə qədər 124 Azərbaycan məktəbi fəaliyyət göstərmiĢdir. 

2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasından bu məktəblərə III-IX siniflər 

üçün 16 adda 20 min kitab göndərilmiĢdir. 2013-cü ildə Heydər Əliyev fon-

dunun dəstəyi ilə üç Azərbaycan məktəbi: 73 saylı (M.F.Axundov adına), 

Dmanisi və Qardabanidə 2 saylı məktəb yenidən təmir olunmuĢdur [7]. 

Lakin qeyd edilməlidir ki, digər dövlətlərlə müqayisədə Gürcüstanda 

məktəblərin sayının çox olmasına baxmayaraq, ümumilikdə onlarla bağlı 

vəziyyət bir o qədər də ürək açıcı deyildir. Əgər əvvəllər bu ölkədə 

ümümilikdə 168 Azərbaycan məktəbi fəaliyyət göstərirdisə hal-hazırda bu 

rəqəm azalaraq 124 olmuĢdur. Müəllim kontingentinin 67% -i təqaüdçüdür. 

Borçalıda 500 min azərbaycanlının yaĢamasına baxmayaraq burada məktəb 

direktorlarının demək olar ki, hamısı gürcüdür. Marneulidə isə 54 məktəb 

fəaliyyət göstərir. 2010-cu ildə diasporanın apardığı iĢlər nəticəsində 25 
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məktəbdə müsbət nəticə əldə olunmuĢdur [8]. 

Yekun olaraq qeyd edək ki, dünyanın digər regionlarında, azərbaycan-

lıların yaĢadıqları bir sıra digər dövlətlərdə də az sayda olsa da Azərbaycan 

məktəbləri fəaliyyət göstərir. Azərbaycan dövləti və dünyada fəaliyyət 

göstərən diasporamız bu məktəblərə vaxtaĢırı kömək edir, onların fəaliyyəti 

üçün lazım olan yardımı göstərməyə çalıĢır. Ümumiyyətlə isə, azərbaycan-

lıların yaĢadıqları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri, onların fəaliyyəti məsə-

ləsi fikrimcə əsaslı Ģəkildə araĢdırılmalı, mövcud vəziyyət müəyyənləĢ-

dirilməli, yardım göstərilməli, həmçinin ehtiyac hiss edilən digər dünya 

dövlətlərində də Azərbaycan məktəblərinin fəaliyyətinə nail olmaq üçün 

müvafiq addımlar atılmalıdır. 

Nəticə. Azərbaycanlıların xarici ölkələrdə yaĢama coğrafiyasına 

baxarkən görmək olur ki, həqiqətən də azərbaycanlıların sayı ilə Azərbaycan 

məktəblərinin sayı tərs mütənasibdir. 
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Məqalədə kütləvi kitabxanaların cəmiyyətin sosial-mədəni həyatında və 

maariflənməsində rolu göstərilir. Şimal-Qərb bölgəsində yerləşən kütləvi kitabxana-

ların mərkəzləşdirmə prosesi və kitabxana işinin yaxşılaşdırılmasında qəbul olunmuş 

qərarların zəruriliyi izah olunur. Tədqiqat statistik məlumatlara əsasən araşdırılmış, 

cədvəllər verilmiş və təhlil edilmişdir.  

Açar sözlər: Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, kitabxana, statistik 

məlumat, kitabxana fondu, maarif 

 

The activity of libraries in the North- western regions of Azerbaijan 

The article describes the role of public libraries, social and cultural life and 

enlightenment. The centralization process of the Public libraries in the northwest 

region is explained by the importance of the decisions made in the improvement of 

library work. This research examines the statistical data, moreover, tables have been 

given and analyzed. 

Keywords: Balakan, Zaqatala, Qkah, Shaki, Oquz, Gabala, libraries, statistical 

information, library fund, enlightenment  
 

Azərbaycanın Ģimal-qərb rayonlarının (Balakən, Zaqatala, Qax, ġəki, 

Oğuz, Qəbələ) təhsil sistemi çox böyük yol keçmiĢ və bu sahədə ölkənin 

baĢqa rayonlarına nisbətən inkiĢaf etmiĢdir. 

XIX əsrin ortalarından baĢlayaraq Çar Rusiyasında aparılan maarif və 

məktəb islahatı Rusiya tərəfindən iĢğal edilmiĢ Azərbaycanın təhsil siste-

minə də təsir etdi. Azərbaycanda qəza ibtidai məktəbləri, müsəlman mək-

təbləri, gimnaziya və realnı məktəblər, rus-tatar məktəbləri, seminariyalar, 

rus və müsəlman qız məktəbləri və peĢə məktəbləri yaranmağa baĢladı. Bu 

da xalqın maariflənməsinə, təhsil və mədəni səviyyəsinin yüksəlməsinə 

təkan oldu. Bu dövrdən baĢlayaraq təhsil sahəsində böyük uğurlar əldə 

edilmiĢ, hətta ucqar kəndlərdə belə yeni tipli məktəblər, qiraətxanalar və 

kitabxanalar çətinliklə olsa da açılırdı. 

Təhsilin, maarifin və mədəniyyətin inkiĢaf etməsində və yayılmasında 

kitabxanaların rolu böyük oldu. Kitabxanalar adi saxlanma yerlərindən təhsil 

müəsissələrinə, qiraətxanalara çevrilmiĢ və cəmiyyətin sosial-mədəni dəyi-

Ģikliklərində aktiv rol oynamıĢdır. 

Kitabxana iĢinin tarixi çox qədimdir. Ġlk milli kitabxanamız olan və 
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əsası M.N.Tusi tərəfindən qoyulan Marağa rəsədxanasının kitabxanasını 

qeyd etmək olar. Ərəb alimi Ġbn ġakir Əl Kütibi göstərirdi ki, Marağa 

rəsədxanasının kitabxanasında 400 mindən çox kitab toplanmıĢdı. R. 

Fəzlullah tərəfindən yaradılmıĢ akademiya tipli universitetin kitabxanasında 

isə Ġran, Hindistan, Çin, Misir, Bizans və baĢqa ölkələrdən gətirilmiĢ və 

özündə hazırlanmıĢ 60 min adda müxtəlif dildə əlyazmalardan ibarət zəngin 

kitabxana var idi [6,s.14,15] . 

XIX əsrin 40-cı illərindən baĢlayaraq Azərbaycanda yeni milli ictimai 

kitabxanalar və bir cox ziyalılar tərəfindən Ģəxsi kitabxanalar yaranmağa 

baĢladı [10]. Çar Maarif Nazirliyinin qəbul etdiyi əsasnaməyə əsasən bütün 

məktəblərin yanında məktəb kitabxanaları fəaliyyət göstərməli idi [4, s.261]. 

Bu da öz növbəsində kitabların nəĢrinə tələbatı artırmıĢdı. Mətbuatın yaranma 

tarixi də məhz bu dövrə aid idi. Kitabxana iĢinin inkiĢafı yolunda bir sıra 

özünəməxsus çətinlikləri var idi. Bu çətinliklər kitabxanaların yeni ədəbiyyat-

larla təmin olunmaması və mövcud kitabların rus dilində olması idi. Kitabxana 

iĢini inkiĢaf etdirmək üçün N.Nərimanov Azərbaycanda ilk ümumaçıq kitab-

xana-qiraətxana təĢkil etmiĢdir və 1920-ci il oktyabrın 31-də [5,s.179] kitab-

xanaların milliləĢdirib dövlət müəssisəsi elan edilməsi haqqında Azərbaycan 

Ġnqilab Komitəsinin dekretini imzalamıĢdı. MilliləĢdirmə iĢindən sonra yeni 

kitabxana, səyyar kitabxana və uĢaq kitabxanaları təĢkil edilməyə baĢlandı. 

Hətta kəndlilər öz xərclərinə 500-ə qədər qiraət komaları tikdirmiĢdirlər. 

1932-1933-cü illərdə respublikada 135 kitabxana fəaliyyət göstərirdi. 

1935-ci il 4 iyun tarixində Azərbaycan Xalq Kommisarları Soveti tərə-

findən kitabxana iĢi haqqında qərar qəbul olundu və qərara əsasən bütün res-

publikada geniĢ kitabxana Ģəbəkəsinin yaradılmasına baĢlandı [1,s.288]. Qə-

rarın əhəmiyyəti kitabxana fondlarının dövlət əmlakı olaraq qorunmasında, 

kiatabxana iĢinin, uĢaq kitabxanalarının və kitab saxlayıcılarının yaxĢılaĢ-

dırılmasında rolu böyük oldu. Həmin illərdə kitabxanalarda kitab müzakirə-

ləri, məruzələr, ucadan oxular keçirilirdi. Nuxa (ġəki), Zaqatala rayonları bu 

sahədə qabaqcıl iĢlərilə fərqlənirdilər.  

II Dünya müharibəsi illərində mədəni maarif müəssisələrinin azalmasına 

baxmayaraq müharibədən sonrakı illərdə bu müəssisələr yenidən intibah 

dövrünü yaĢamağa baĢladı. Məsələn: Ümumrespublika üzrə 1946-cı ildə kütləvi 

kitabxanaların sayı 815 idi, 1970-ci ildə bu say artaraq 2922 olmuĢdur [2, s.124]. 

Statistik məlumatlara əsaslanaraq, aĢağıdakı göstərilən cədvəl 1-i təhlil 

etdikdə görürük ki, Azərbaycan Respublikası üzrə kitabxanaların ümumi sayı 

1965-ci ildə 2413 idi, 1969-cu ildə 2852 olmuĢdur, 1970-ci ildə 2922 olmuĢdur. 

ġimal-Qərb bölgələrində yerləĢən kitabxanaların ümumi sayını respublika 

ərazisində olan kitabxanaların sayı ilə müqayisə etdikdə aĢağıdakı nəticəni əldə 

etmiĢ oluruq. Balakən rayonunda kitabxanaların sayı respublikada olan kitabxa-



V buraxılış         2017  

  

335 

naların sayının 1.11% təĢkil edirdi. 1969-cu ildə bu say artaraq 1.29% olmuĢdur, 

1970-ci ildə 1.12% -ə enmiĢdir. 1965-ci ildə VartaĢen (Oğuz) rayonu üzrə kitab-

xanaların sayı respublika ərazisində olan kitabxanaların sayının 0.95% təĢkil 

edirdi. 1969-cu ildə 1.01 %, 1970-ci ildə 0.92% olmuĢdur. 1965-ci ildə Zaqatala 

rayonunda kitabxanaların sayı respublikada olan kitabxanaların sayının 2.19% 

təĢkil edirdi. 1969-cu ildə 2.06 % artmıĢ, 1970-ci ildə 1.81% azalmıĢdır. Zaqa-

tala rayonu üzrə 1965-ci illə 1969-cu ili müqayisə etdikdə artım, 1969-cu illə 

1979-cu ili müqayisə etdikdə isə kitabxanaların sayının azalması müĢahidə 

olunur.1965-ci ildə Qax rayonunda yerləĢən kitabxanaların sayı respublikadakı 

kitabxanaların sayının 1.20% təĢkil etmiĢdir, 1969-cu ildə 1.40 %, 1970-ci ildə 

isə bu say azalaraq 1.36% olmuĢdur. QutqaĢen (Qəbələ) rayonu üzrə kitabxa-

naların sayı 1965-ci ildə respublika ərazisində olan kitabxanaların sayının 

1.45%, 1969-cu ildə 1.47%, 1970-ci ildə 1.40% təĢkil etmiĢdir. 1965-ci ildə ġəki 

rayonu üzrə kitabxanaların sayı respublika ərazisində olan kitabxanaların sayının 

1.78% təĢkil etmiĢdir. 1969-cu ildə kitabxanaların sayı artaraq 1.85% olmuĢ, 

1970-ci ildə isə 1.81% azalmıĢdır.  

Bu təhlildən belə bir nəticəyə gəldik ki, ġimal-Qərb bölgələrinin kitabxa-

nalarının sayında 1965-ci illə 1969-cu ili müqayisə etdikdə nisbətən artım, 1970-

ci ildə isə əksinə kitabxanaların sayında azalma müĢahidə olmuĢdur. Bunu kiçik 

kitabxanaların və kəndlərdə təĢkil olunmuĢ qiraətxanaların nisbətən iri 

kitabxanalarda birləĢdirilməsilə izah etmək olar.  
 

Cədvəl 1 

Respublika tabeliyində olan rayonlar üzrə kitabxanaların sayı 

(seçmə, ilin sonunda) 

 

 

Rayonlar 

Ümumi kitabxanaların sayı Onlarda kitabların sayı-min 

nüsxə 

1965 1969 1970 1965 1969 1970 

Respublika 

üzrə 
2413*) 2852 2923 18459,3*) 21931,0 22952,3 

Rayonlar: 

Balakən 

 

27 

 

37 

 

33 

 

146,6 

 

176,0 

 

173,7 

Zaqatala 53 59 53 249,5 261,1 285,7 

Qax 29 40 40 178,7 241,3 253,2 

ġəki 43 53 53 361,0 401,8 408,1 

VartaĢen 

(Oğuz) 
23 29 27 192,5 222,1 232,2 

QutqaĢen 

(Qəbələ) 
35 42 41 164,1 191,2 191,8 

*) Общественные библиотеки по районам не распределены. 

Mənbə: Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1970 (стр 381-382) 
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Kitabxanalarda yerləĢən kitab fondlarının sayına gəldikdə isə, cədvəl 

1-də kitabların sayı min nüsxə ilə qeyd olunmuĢdur. Ümumi respublika üzrə 

1965-ci ildə kitab nüsxələrinin sayı 18459,3, 1969-cu ildə 21931,0 və 1970-

ci ildə artaraq 22952,3 olmuĢdur.  

Bunlardan ümumi respublika üzrə kitabxanalarda yerləĢən kitabların 

sayının 1965-ci ildə 0.79%-i, 1969-cu ildə 0.80%-i, 1970-ci ildə 0.75%-i 

Balakən rayonunun payına düĢürdü. VartaĢen (Oğuz) rayonunda 1965-ci 

ildə 1.04%, 1969-cu ildə 1.01%, 1970-ci ildə 1.01% kitab sayı olmuĢdur. 

Zaqatala rayonunda 1965-ci ildə 1.35% kitab, 1969-cu ildə 1.19 % , 1970-ci 

ildə 1.24% olmuĢdur . Qax rayonunun payına düĢən kitabların sayı 1965-ci 

ildə 0.96%, 1969-cu ildə artaraq 1.10%, 1970-ci ildə 1.10% idi. QutqaĢen 

(Qəbələ) rayonunda 1965-ci ildə 0.88% kitab, 1969-cu ildə 0.87%, 1970-ci 

ildə 0.83% olmuĢdur. 1965-ci ildə 1.95%, 1969-cu ildə 1.83%, 1970-ci ildə 

kitabların sayının 1.77%-i ġəki rayonunun payına düĢmüĢdür. 

Eyni zamanda məhz 70-80-cı illərdə kütləvi kitabxanaların mərkəzləĢ-

dirmə prosesi baĢlanmıĢdı və bu proses Azərbaycanın Ģimal-qərb bölgələrin-

də yerləĢən rayon kitabxanalarına da öz təsirini göstərdi və bu bölgələrdə 

yerləĢən rayon kitabxanaları da mərkəzləĢmiĢ qayadada fəaliyyət göstər-

məyə baĢladı. 

Nuxada (indiki ġəki) Nuxa qəza məktəbinin açılması ilə məktəb kitab-

xanalarının da əsası qoyulur. 1835-ci ildə qəza məktəbinin kitabxanasında 

360 adda kitab var idi [3,s.89]. 1921-ci ildə 20 qiraətxana, 1925-ci ildə 24 

qiraətxana fəaliyyət göstərirdi [8,s.132]. 1978-ci ildən ġəki rayonunda kitab-

xanalar MərkəzləĢdirilmiĢ Kitabxana Sistemi (MKS) Ģəklində fəalliyyət 

göstərməyə baĢladı.  

Qaxda 1906-cı ildə kitabxana açılmıĢdır. Kitabxana və qiraət zalları 

1945-ci ildə mədəniyyət Ģöbəsinin sərəncamına daxil olur və kitabxana-

lardakı kitablar uçota alınır, həmin ildən 1953-cü ilə qədər isə bütün kənd 

kitabxanaları və qiraət komaları kitabxanalara çevrilir. 1949-cu ildə uĢaq 

kitabxanası açılır. 1979-cu ildə yenitipli mərkəzləĢdirilmiĢ kitabxana binası 

tikilir və həmin ildə Qax rayonunda kitabxanalar MərkəzləĢdirilmiĢ Kitab-

xana Sistemi Ģəklində fəaliyyət göstərməyə baĢlayır. Qax MKS-in tərkibində 

48 kitabxana var, kitab fondu 333160 min nüsxədir [12].  

1906-cı ildə Zaqatalada qiraətxana açılmıĢdır. 1923-cü ildə Zaqatala 

rayon Mərkəzi Kitabxanası yaradılmıĢdır. 1970-ci ildə kitabxana–informasiya 

Ģəbəkəsinin mərkəzləĢdirilməsi həyata keçirilərkən 79 kitabxana filialı və 1 ra-

yon Mərkəzi kitabxanası birləĢdirilərək vahid rayon MKS yaradılmıĢdır [16].  

Qəbələ rayon MKS 1930-cu ildən mərkəzi kitabxana kimi, 1976-cı 

ildən isə MKS kimi fəaliyyət göstərir, kitab fondu isə 165982 nüsxədir [13].  

Oğuz rayonda 1941-ci ildə kitabxana açılmıĢdır. 1980-cı ildə sentyabr 
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ayında Oğuz rayon mərkəzi kitabxanası MKS-nə çevrilmiĢdir. Kitab fondu 

174709 ədəddir [14].  

Balakən rayon Mərkəzi Kitabxanası 1948-ci ildə yaradılmıĢdır. 1979-

cu ildən rayonun kitabxanaları mərkəzləĢmiĢ qaydada fəaliyyət göstərmək 

üçün MKS yaradılmıĢdır. Kitab 159322 nüsxədir [11].  

Respublikada 1988-ci illərindən baĢlayaraq baĢ verən Dağlıq-Qarabağ 

problemi, siyasi-iqtisadi böhran baĢqa sahələrdə olduğu kimi kitabxanaların 

fəaliyyətinə və kitab nəĢrinə mənfi təsir göstərdi.  

2005-2014-cü illərin statistik məlumatlarına nəzər saldıqda, respublika 

üzrə kütləvi kitabxanaların sayı 2005-ci ildə 4004 idi, 2014-cü ildə isə bu 

say azalaraq 3291-ə enmiĢdir. AĢağıda verilən cədvəl 2-də 2005-2014-cü 

illərdə Azərbaycanın Ģimal-qərb bölgələrində kütləvi kitabxanaların sayı, 

onlarda olan kitab fondu göstərilmiĢdir. Bu sayı həmin illərdə respublika 

üzrə kütləvi kitabxanaların ümumi sayı ilə müqayisə etdikdə azalma 

müĢahidə olunur. Balakən rayonunda 2005-ci ildə kütləvi kitabxanaların 

sayı 53, 2014-cü ildə 31 idi, bu da respublika üzrə 2005-ci ildə 1,32% -ni 

təĢkil etmiĢ, 2014-cü ildə 0,94 % -ə enmiĢdir. Zaqatalada bu say 2005-ci ildə 

1,99%, 2014-cü ildə azalaraq 1,73% təĢkil etmiĢdir. Qax rayonunda 2005-ci 

ildə 1,59% təĢkil etmiĢ, 2014-cü ildə 1,45% olmuĢdur. ġəki rayonunda da bu 

sayın azalması müĢahidə olunur. 2005-ci ildə 2,17% idisə, 2014-cü ildə bu 

say azalaraq 1,97% olmuĢdur. Oğuzda 2005-2014-cü illərdə respublika üzrə 

kütləvi kitabxanaların ümumi sayı ilə müqayisə etdikdə, dəyiĢiklik olmamıĢ 

və 0,82%-ni təĢkil etmiĢdir. Qəbələ rayonunda yenə kütləvi kitabxanaların 

sayında azalma müĢahidə olunur, yəni 2005-ci ildə Qəbələ rayonunda 

kütləvi kitabxanaların sayı 69 idi, 2014-cü ildə bu say azalaraq 27 olmuĢdur 

ki, bu da ümumrespublika üzrə kütləvi kitabxanaların sayının 2005-ci ildə 

1,72% -ni təĢkil etmiĢ, 2014-cü ildə 0,82 % -ə enmiĢdir. 

Bütün bu azalma prosesinə kitabxana binalarının yararsız vəziyyətdə 

olması, maddi-texniki bazanın zəif olması nəticəsində bağlanması, kiçik 

kəndlərdə olan kitabxanaların birləĢdirilməsi və kitabxana binalarının 

özəlləĢdirilməsi, bu binaların ticarət obyekti və baĢqa məqsədlər üçün 

istifadə olunması ilə izah olunur.  

Kitabxanalarla yanaĢı kitab fondlarının da azalması müĢahidə olunur. 

Kitabxana binalarının təhlükəli vəziyətdə olması kitab fondlarının saxlan-

masına, kitabların çoxunun kiril əlifbası ilə olması, yeni ədəbiyyatın azlıq 

təĢkil etməsi bilavasitə kitab fondlarının azalmasına təsir etdi. ġübhəsiz ki, 

bu problemlər və informasiya texnologiyalarının, internetin yayılması oxucu 

kontingentinin azalmasına bir baĢa səbəb olmuĢdur. Bütün bu problemləri 

aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa 

etdikdən sonra kitabxana iĢinin perspektivini yaxĢılaĢdırmaq və artırmaq 
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məqsədilə bir sıra sərəncam verilmiĢdir.  

 

 Cədvəl 2 

Azərbaycanın ġimal-Qərb bölgələrində kütləvi kitabxanalar  
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Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi //http://www.stat.gov.az/source/regions/  

 

1996-cı ildə Azərbaycan hökuməti "Azərbaycan Respublikasında 

kitabxana iĢinin vəziyyəti və onu yaxĢılaĢdırmaq tədbirləri haqqında" qərar 

qəbul etmiĢdir. 1999-cu ildə "Kitabxana iĢi haqqında" Azərbaycan Respubli-

kasının Qanunu qüvvəyə minmiĢdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan dilində latın 

qrafikası ilə kütləvi nəĢrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 2004-cü il 12 

yanvar və "2005-2006-cı illərdə Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çapı 

nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında" 2004-cü il 27 

dekabr tarixli sərəncamlarına əsasən, son üç il ərzində ümumi sayı doqquz 

milyona yaxın ədəbiyyat nəĢr olunmuĢ və ölkə kitabxanalarına hədiyyə 

edilmiĢdir. Yeni nəĢrlər kitabxana fondlarını və onlardan istifadə 

imkanlarını xeyli geniĢləndirməklə yanaĢı, həmin kitabların yerləĢdirilməsi 

baxımından çətinliklər yaratmıĢdır [9] . 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 6 oktyabr 2008-ci il taixində 

“Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-

cü illərdə inkiĢafı üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi barədə 

sərəncam imzalanmıĢdır [15]. 

Son dövrdə oxucu kontingentini kitabxanaya yenidən cəlb etmək və 

fəallığını artırmaq üçün Bakı ġəhər Mədəniyyət və Turizm Ġdarəsi tərəfin-

dən bir sıra layihələr həyata keçirilmiĢdir. Buna misal "Səyyar kitabxanaçı" 

layihəsini göstərmək olar.  
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AZƏRBAYCANDA TURĠZM SAHƏSĠNDƏ DÖVLƏT SĠYASƏTĠ 

 

ġirinova Əminə Qasım qızı 

Tarix fakültəsi, baĢ müəllim 

sirinova.amina@mail.ru 

 
Məqalə günümüzün aktual probleminə - Azərbaycanda turizm sahəsinin təşkili 

probleminə həsr edilmişdir. Bu sahədə mövcud vəziyyət, ölkədə turizmi inkişaf etdirmək 

məqsədilə qəbul edilən qanunvericilik aktları və görülən tədbirlər təhlil edilmişdir.  

Açar sözlər: turizm, region,turizm sektoru, dövlət siyasəti  

 

State policy in the sphere of tourism in Azerbaijan 

This article is devoted to the actual problem of organizing the sphere of 

tourism in Azerbaijan. In addition, the article analyzes the legislative acts adopted 

by the leadership for the development of tourism in the country and the measures 

taken to attract tourists. 

Key words: tourism, development, region, directions 

 

Müasir dünyada turizm hər bir ölkə üçün iqtisadiyyatın ən dinamik 

inkiĢaf edən sahələrindən biri sayılır. Turizm sektorunun davamlı olaraq 

inkiĢaf etməsi və geniĢlənməsi bu sektoru sosial-iqtisadi tərəqqidə əsas 

aparıcı qüvvəyə çevirib. Respublikamızın inkiĢafı üçün məhz bu sahə 

həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Turizmdə Azərbaycan böyük perspektivlərə 

malikdir və rəqabət imkanları çox yüksəkdir. 

Azərbaycanın zəngin tarixi-mədəni irsi, təbii sərvətləri və rəngarəng 

iqlimi cəlbedici turizm məhsulu yaratmaq üçün mühüm zəmindir. Ölkəmizin 

malik olduğu təbii sərvətlər, zəngin milli mətbəx, mədəniyyət nümunələri və 

s. ölkədə turizmin bir çox növünün (ekoloji, kənd, mədəni, müalicə-sağlamlıq, 

dini və s.) inkiĢafı üçün Ģərait yaradır. Son illərdə əldə olunmuĢ sürətli sosial-

iqtisadi tərəqqi də bu sahənin hərtərəfli inkiĢafına yeni imkanlar açıb. 

Azərbaycanda turizmin inkiĢafı sahəsində qarĢıya qoyulan əsas məqsədlər 

kifayət qədər geniĢdir: turizm ehtiyatlarının öyrənilməsi, turistlərin tələbatının 

ödənilməsi üçün zəruri xidmətlərin təĢkili və müasir standartlara uyğunlaĢ-

dırılması, mehmanxanaların və digər turizm obyektlərinin sayının artırılması, 

turizm marĢrutlarının çoxaldılması və s. Bir sözlə, söhbət turizmin ölkə 

iqtisadiyyatının ən dayanıqlı və rəqabətə davamlı sahəsinə çevrilməsindən gedir. 

Ümumi daxili məhsulun formalaĢmasında, yeni iĢ yerlərinin yaradıl-

masında və əhalinin məĢğulluğunun təmin edilməsində əhəmiyyətli rol 

oynayan turizm sektorunu inkiĢaf etdirmək və turizm ehtiyatlarından səmərəli 

istifadə etmək siyasətinin əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 
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qoyulmuĢdur. Hələ Azərbaycana rəhbərliyinin ilk mərhələsində Heydər 

Əliyevin birbaĢa təĢəbbüsü və rəhbərliyi ilə bölgələrdə səyahətlər və 

ekskursiya büroları, turizm bazaları fəaliyyətə baĢlayır. 1983-cü ildə isə 

Xəzərin Azərbaycan sahillərində ümumittifaq əhəmiyyətli istirahət zonasının 

yaradılması barədə müvafiq qərar qəbul edildi və Nazirlər Sovetinin 1984-cü 

il 2 oktyabr tarixli 381 saylı qərarına əsasən Azərbaycan Respublikasında 

2000-ci ilə qədərki dövrü əhatə edən turizmin inkiĢafı sxemi qəbul olundu [2]. 

Müstəqillik bərpa edildikdən sonra yeni ictimai-iqtisadi inkiĢaf yoluna 

qədəm qoyan, açıq bazar iqtisadiyyatı sisteminin tələbləri əsasında inkiĢaf 

edən Azərbaycan beynəlxalq aləmə inteqrasiya prosesləri çərçivəsində dünya 

dövlətləri ilə iqtisadi əlaqələrini, o cümlədən beynəlxalq turizm münasi-

bətlərini geniĢləndirməli idi. Lakin sosialiqtisadi sıxıntılar içində boğulan, 

hərbi təcavüzə məruz qalmıĢ bir olkədə turizmdən danıĢmaq, turizm sənaye-

sinin fəaliyyətini təmin etmək üçün Ģərait yox idi. Bu sahənin tədricən 

dirçəldilməsi və inkiĢaf etdirilməsi yalnız ölkə iqtisadiyyatının dirçəldilməsi 

və ölkədə əmin-amanlığın təmin edilməsi Ģəraitində mümkün idi.  

Müasir dövrdə turizm dünya ölkələrinin böyük əksəriyyətində aparıcı 

sahələrdən birini təĢkil etdiyi bir dövrdə Azərbaycan bu proseslərdən 

kənarda qala bilməzdi. Turizmin həm dünya iqtisadiyyatında yeri, həm də 

Azərbaycanın malik olduğu potensial onun qeyri-neft sektoruna alternativ 

sahə kimi önəm verməsini zəruri edirdi.  

Turizm sahəsinin inkiĢafında əsaslı dirçəliĢ 1990-cı illərin axırı – yeni 

əsrin əvvəllərində müĢahidə edilməyə baĢladı. 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə 

təkrar qayıdıĢından sonra turizm sahəsinin inkiĢafı üçün yollar arayan Heydər 

Əliyevin tapĢırığı ilə “Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu 

hazırlandı və 1999-cı ildə Milli Məclis tərəfindən qəbul edildi. Bu qanun 

Azərbaycan Respublikasında turizm bazarının hüquqi əsaslarının bərqərar 

edilməsinə yönəlmiĢ dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin 

əsaslarını müəyyənləĢdirmiĢ oldu və turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə 

olunması qaydalarını müəyyən etdi.Əsrin ilk illərində iqtisadi inkiĢafda əldə 

olunmuĢ nailiyyətlər, transmilli layihələrin iĢə düĢməsi sosial-iqtisadi həyatın 

bütün sahələrində geniĢ fəaliyyət üçün Ģərait yaratdı. Ölkədə aparıcı neft 

sektoruna alternativ ola biləcək sahələrdən biri kimi turizmə də xüsusi diqqət 

yetirildi. Bu sahədə xidmətin müvafiq səviyyəyə qaldırılması, peĢəkar kadr-

ların hazırlanması istiqamətində iĢlərə təkan verildi. 

Azərbaycanda turizmin potensial imkanlarını yüksək qiymətləndirən 

Heydər Əliyevin 18 aprel 2001-ci il tarixli sərəncamı ilə Gənclər, Ġdman və 

Turizm Nazirliyinin yaradılması bu istiqamətdə atılan mühüm addımlardan 

biri idi. Gənclər, Ġdman və Turizm Nazirliyi bu sahənin inkiĢafı, o cümlədən 

turizmin təbliği sahəsində uğurlu addımlar atmaqda idi. Nazirliyin təĢəbbüsü 
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ilə 2001-ci ildə müstəqil respublikamızda ilk dəfə olaraq 27 sentyabr – 

Ümumdünya Turizm Günü qeyd olundu. Sonrakı illərdə bu günün qeyd 

edilməsi ənənəyə çevrildi [5]. 

2001-ci il sentyabrın 25-də isə Koreya Respublikasının paytaxtı Seulda 

keçirilən Ümumdünya Turizm TəĢkilatının XIV BaĢ Assambleyasında 

Azərbaycan Respublikası bu beynəlxalq turizm təĢkilatına üzv oldu [5]. 

2002-ci il 27 avqust tarixində təsdiq edilmiĢ “Azərbaycan Respub-

likasında 2002-2005-ci illərdə turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramı” 

qəbul edildi. Bu Dövlət Proqram ilə bir sıra mühüm tədbirlər, o cümlədən 

turizmin normativ-hüquqi bazasının təkmilləĢdirilməsi, turizm sahəsində 

çalıĢan sahibkarlığın inkiĢafı, mövcud turizm obyektlərinin yenidən 

qurulması və yenilərinin yaradılması, turizmin maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi və digər tədbirlər müəyyənləĢdirilmiĢdi [2]. 

Qısa müddət ərzində Azərbaycanın turizm potensialının beynəlxalq 

aləmdə tanınması, xarici turistləri ölkəyə cəlb etmək, turizmin potensial 

sahələrini inkiĢaf etdirilməsi, turizm infrastrukturlarının müasir tələblərə 

cavab verməsini təmin etmək, yeni infrastrukturların qurulması 

istiqamətində xeyli tədbirlər həyata keçirilmiĢdir.  

Bu tədbirlər növbəti illərdə də davam etdirildi. 2003-cü ildə siyasi 

hakimiyyətə gələn Prezident Ġlham Əliyevin iqtisadi, siyasi, sosial və 

mədəni sahələrlə yanaĢı turizm sahəsinə olan diqqəti sayəsində bir sıra 

mühüm iĢlər görülmüĢdür və bu da öz növbəsində ölkəmizin beynəlxalq 

turizm sisteminə inteqrasiyasını sürətləndirmiĢ oldu.  

Zəngin iqlimi, tarixi-mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi, köhnə turizm 

marĢutlarının bərpası, yeni marĢutların yaradılması, otellərin dünya standart-

larına uyğunlaĢdırılması, regionlarda beynəlxalq turizm standartlarına cavab 

verən turizm obyektlərinin tikilməsi və s. tədbirlərin həyata keçirilməsinə 

baxmayaraq, ölkəmizdə turizm sahəsinin üzləĢdiyi baĢlıca problemlərdən 

biri olaraq, turizm xidmətlərinin səviyyəsinin artırılması məsələsi həll 

olunmamıĢ qalırdı.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin 30 yanvar 

2006-cı il tarixli Fərmanı ilə həmin vaxta qədər fəaliyyət göstərən Azərbay-

can Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi əsasında Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi yaradılmıĢdır. Daha sonra, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin nəzdində Azərbaycanda turizm təhsili verən yeganə ali məktəb–

Azərbaycan Turizm Ġnstitutu yaradıldı. Bu institutun yaradılması Azərbay-

canda turizm sənayesinin inkiĢaf etdirilməsi, səyahət və istirahət sahəsində 

ixtisaslı kadrlara olan ehtiyacı ödəmək üçün mütəxəssislərin hazırlanması və 

təkmilləĢdirilməsi məqsədi daĢıyırdı.  
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Yarandığı ilk gündən bu təhsil ocağı Avropanın qabaqcıl universitetləri 

ilə sıx əməkdaĢlıq edir, birgə proqramlar əsasında tədrisi həyata keçirir. 2014-

cü ildən Turizm Ġnstitutu Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti kimi 

fəaliyyətini davam etdirir. 2006-cı ildə fəaliyyətə baĢlayan bu ali təhsil 

müəssisəsində 10 il ərzində yüzlərlə mütəxəssis yetiĢdirilmiĢdir. Onlar hazırda 

turizm sahəsinin müxtəlif istiqamətlərində fəaliyyət göstərirlər. 

"Azərbaycan Respublikasında kurortların 2009-2018-ci illərdə inkiĢafı 

üzrə Dövlət Proqramı" və “Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü 

illərdə turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramı” ölkəmizdə bu sahənin 

inkiĢafı üçün daha ciddi əsas yaratdı. Bu dövlət proqramlarında turizm 

sektorunun ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsi üçün 

əhatəli tədbirlər planı öz əksini tapmıĢdır.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 20 iyul tarixli 1644 

nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuĢ “Azərbaycan Respublikasında 2011-

ci ilin “Turizm ili” elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”na əsasən turizmin 

müxtəlif istiqamətlərinin inkiĢafı, turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin 

yaxĢılaĢdırılması, peĢəkar mütəxəssislərin hazırlanması, viza problemlərinin 

həlli, regionlarda turizmin inkiĢafı və s. məsələlər üzrə bir sıra mühüm iĢlər 

görülmüĢdür [3]. 

Regionların inkiĢafı üzrə dövlət proqramlarının qəbulu və reallaĢ-

dırılmasında da turizmin payı çox böyükdür. Bu istiqamətdə həyata keçirilən 

sonuncu dövlət proqramı “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-

2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı” regionlarda 

iqtisadiyyatın mühüm sahələrinin inkiĢafında, sahibkarlıq fəaliyyətlərinin 

geniĢləndirilməsində, yeni müəssisələrin yaradılması və iĢ yerlərinin 

açılmasında xeyli nailiyyətlər əldə edilir. Bu proqramda regionlarda 

turizmin inkiĢafı prioritet məsələlərdən biri kimi qoyulur. 

2012-ci ildə təsdiq edilmiĢ “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ” ĠnkiĢaf 

Konsepsiyasında da qeyri-neft sektorunun, o cümlədən turizmin inkiĢafına 

xüsusi diqqət yetirilməsi əsas strateji məsələlərdən biri kimi qoyulur. 

Konsepsiya çərçivəsində turizm infrastrukturunun inkiĢaf etdirilməsi, 

beynəlxalq standartlara cavab verən turizm xidmət sahələrinin dairəsinin 

geniĢləndirilməsi, bu sahənin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və ÜDM-

də xüsusi çəkisinin artırılması istiqamətində tədbirlər nəzərdə tutulur. 

Azərbaycanda turizmin inkiĢafına təkan verən amillərdən biri də 

ölkədə müxtəlif beynəlxalq tədbirlərin, forumların, müsabiqələrin, idman 

yarıĢlarının keçirilməsi, onların sayəsində Azərbaycanın mədəniyyətinin, 

mənəvi ruhunun, qonaqpərvərliyinin tanıdılmasıdır. 

2002-ci ildən baĢlayaraq hər il Bakıda həm yerli, həm də xarici turizm 

Ģirkətlərinin nümayənlərinin iĢtirak etdiyi Beynəlxalq Turizm Sərgisinin 
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(AĠTF) keçirilməyə baĢladı. Həmin sərgilərdə müxtəlif ölkələrdən iĢtirak 

edən turizm Ģirkətlərinin sayının artması Azərbaycan turizminin artan 

inkiĢaf dinamikasını və geniĢlənən əlaqə miqyasını nümayiĢ etdirir. 2002-ci 

ildə 5 ölkədən 26 Ģirkət var idisə, artıq 2016-cı ildə 29 ölkədən 330 turizm 

Ģirkəti iĢtirak etmiĢdir. Qeyd etmək vacibdir ki, keçirilən sərgilər ölkə 

turizminin dünyada reklam edilməsinə xidmət edir [7]. 

2013-cü il noyabr ayında isə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq I 

Beynəlxalq Turizm Filmləri Festivalı keçirildi. Festivala turizmə dair 70-dən 

çox layihə təqdim olunmuĢdur [8]. Bu festivalın məqsədi turizmin müxtəlif 

sahələrinə həsr olunan, daxili və beynəlxalq turizmin inkiĢafına təkan verə 

biləcək filmləri təbliğ etmək, ən yaxĢı filmləri aĢkara çıxarmaq, onların 

müəlliflərini həvəsləndirməkdir. Festival eyni zamanda tarixi və mədəni 

irsin beynəlxalq mərkəzlərindən biri olan Azərbaycanın turizm potensialına 

diqqət cəlb etməyi qarĢısına məqsəd qoyub.  

Azərbaycanda 2012-ci ildə 57-ci Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinin, 

2015-ci ildə 1-ci Avropa oyunlarının və 2016-cı ildə "Formula 1" Avropa 

Qran Prisinin əhəmiyyətini də qeyd etmək lazımdır. 

Respublikamızda turizmin mövcud vəziyyətinin və potensialının 

tanıdılması məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bir sıra tədbirlər həyata 

keçirmiĢdir. Nazirliyin sifariĢi ilə ölkəmizin turizm imkanlarını əks etdirən rus, 

ingilis, fransız, ərəb, yapon, çin, alman, ispan və s. dillərdə 40-dan çox reklam-

çap məhsulları, CD və DVD disklər hazırlanmıĢdır. Bu reklam-çap məhsulları 

beynəlxalq turizm sərgilərində sərgi iĢtirakçılarına və ziyarətçilərə, respublika-

mızın xarici ölkələrdəki səfirlik və nümayəndəliklərinə çatdırılır [4]. 

Bundan əlavə, Azərbaycanın turizm potensialını dünyada tanıtmaq 

məqsədilə www.azerbaijan.tourism.az saytı yaradılmıĢdır. Mütəmadi olaraq 

yenilənən bu saytın adı beynəlxalq telekanallarda nümayiĢ olunan, 

Azərbaycanın turizm potensialını əks etdirən reklam çarxlarında, beynəlxalq 

turizm sərgilərinin rəsmi kataloqlarında, eləcə də digər rəsmi xarici 

mənbələrdə göstərilir [4]. 

Son illərdə nazirliyin iĢtirak etdiyi beynəlxalq turizm sərgilərinin 

coğrafiyası da geniĢlənmiĢdir. Bu sərgilərdə nazirliklə birlikdə respubli-

kamızda fəaliyyət göstərən bir sıra turizm Ģirkətləri və mehmanxana 

kompleksləri də təmsil olunur. Sərgidə iĢtirak edən turizm Ģirkətləri sərgi 

zamanı xarici ölkələrin turizm Ģirkətləri ilə danıĢıqlar aparır və əməkdaĢlıq 

haqqında müqavilələr imzalayırlar. 

Azərbaycanın turizm potensialını dünyaya nümayiĢ etdirmək, həmçi-

nin turist axınını cəlb etmək məqsədilə ölkəmizin turizm imkanlarını əks 

etdirən filmlər və reklam çarxları 2006-cı ildən etibarən dünyanın nüfuzlu 

televiziya kanallarında (CNN, "Euronews", "Travel Channel", BBC, CNBC, 
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"Eurosport", "National Geographic", TV5 MONDE) yayımlanır [5]. 

Dünyada turizm sahəsində böhran və çətinliklərin olmasına 

baxmayaraq, Azərbaycan turist sayının yüksək artımına nail olub. Bu, 

ölkəmizdə aparılan sosial-iqtisadi siyasətin nəticəsi olmaqla yanaĢı, həm də 

dövlət tərəfindən turizm sahəsinə göstərilən diqqətin təzahürüdür.  

Son vaxtlar bu istiqamətlərdə müsbət dinamika güclənməkdədir. Hər il 

Azərbaycanda yeni otel və digər turist yerləĢdirmə obyektinin təməli 

qoyulur. Turizm sahəsinin sürətlə inkiĢafı ölkəyə bir çox xarici otel 

Ģəbəkəsinin gəlməsinə də imkan yaratmıĢdır. Bunların içərisində dünyaca 

çox məhĢur olan brendlər də vardır: Four Seasons Hotel Baku, Hyatt 

Regency, JW Marriott Absheron Baku Hotel, Jumeirah Bilgah Beach Hotel, 

Grand Hotel Europe, Hilton Baku, Kempinski Hotel Badamdar və s. 

Artıq regionlarda da xeyli dünyaca məĢhur brend otellər istifadəyə 

verilmiĢdir. Belə ki, Qubada Qudyalçayın sahilində inĢa olunan “Rixos 

Quba Azerbaijan”, ġamaxı rayonunda istifadəyə verilən “ġamaxı Palace 

Platinum By Rixos” oteli əhəmiyyətli turizm obyektləridir. Azərbaycanın 

turizm mərkəzinə çevrilən Qəbələ rayonunda isə bir neçə otel fəaliyyət 

göstərməkdədir. Bunlardan “Qafqaz Karvansaray”, “Qafqaz Sport Hotel” və 

Yengicə kəndində yerləĢən Qafqaz Yengicə Termal Hotel və SPA” 

kompleksini qeyd etmək olar.  

Regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı layihələri çərçivəsində istifadəyə 

verilən turizm obyektləri sırasında adları sadalananlarla yanaĢı, Gəncədə 

“VEGO”, “Ramada Plaza”, Naftalanda “Chinar Hotel & SPA Naftalan”, 

“Naftalan Hotel by Rixos”, Qaxda “El Resort”, ġəmkirdə “Excelsior Hotel 

Shamkir”, ġəkidə “Green Hill Ġnn” otellərini və s. də göstərmək olar.  

Qusar rayonunda, ġahdağın ətəklərində yaradılmıĢ olan qıĢ-yay turizm 

kompleksi isə əsl turizm incisi sayıla bilər. Bu kompleks həm təyinatına, 

həm də nadir layihə strukturuna görə xüsusi önəm daĢıyır. 2009-cu ilin 

sentyabrında təməli qoyulan və 2012-ci ildə istifadəyə verilən “ġahdağ” 

Turizm Kompleksi Qusar rayonunun mərkəzindən 32 kilometr məsafədə 

ġahdağ Milli Parkının yaxınlığında yerləĢir. Dünyada ən mükəmməl 

layihələrdən biri olan “ġahdağ” Yay-QıĢ Turizm Kompleksi oxĢar istirahət 

mərkəzlərindən bənzərsizliyi ilə fərqlənir. Bu layihənin reallaĢdırılması 

respublikamızda dağ-xizək idmanı və digər qıĢ idman növlərinin inkiĢafı 

üçün hərtərəfli imkanlar açmıĢdır [1]. 

Müalicəvi istirahət mərkəzləri də bu sahədə xüsusi yerə malikdir. Naf-

talanın müalicəvi nefti artıq dünyada öz adını tanıdır. Əlbəttə infrastrukturun 

gücləndirilməsi, düzgün marĢutların tətbiq olunması bu qeyri-adi müalicə 

mərkəzinə daha çox turist cəlb edəcəkdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Culfa rayonunda müalicəvi duz mağaraları, Darıdağ termal su sanatoriyası, 
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Masallıdakı Ġstisu mərkəzi turist cəlbətmə potensialına malikdir.  

Dövlət siyasətində ekoturizmin də inkiĢafına diqqət ayrılmıĢdır. Xüsusi 

mühafizə olunan təbiət əraziləri geniĢləndirilmiĢ, ekoturizmin inkiĢafı 

məqsədilə 2003-cü ildən etibarən Bakı və AbĢeron yarımadasında palçıq 

vulkanları, Eldar Ģamı, Korçay dövlət təbiət qoruqları, AbĢeron milli parklı 

yaradılmıĢdır. Həmçinin regionlarda Ağgöl, Göygöl, ġahdağ, ġirvan, 

Zəngəzur, Hirkan, Altıağac, Samur-Yalama milli parkları yaradılmıĢdır. 

Respublikamızda sosial turizmin - aztəminatlı ailələrin, əlillərin istirahət 

və sağlamlıqlarının bərpasına yönələn turizmə də çox ciddi önəm verilir. 

Turizmin bu növlərinin geniĢlənməsində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

Azərbaycan Həmkarlar Ġttifaqları Konfederasiyası, Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi və digər əlaqədar təĢkilatlar dövlətimizin siyasətini 

uğurla həyata keçirirlər [6]. 

Beləliklə, Azərbaycanda turizmin inkiĢafı üçün mükəmməl imkanlar 

mövcuddur və bu gün həmin imkanlardan kifayət qədər istifadə edilir. Əldə 

edilən nəticələr, ölkəmizə gələn turistlərin sayının ildən-ilə artması da onu 

göstərir ki, bu istiqamətdə dövlət və özəl sektorun apardığı birgə siyasət öz 

səmərəsini verir. 

Əminliklə demək olar ki, Azərbaycan Respublikasında turizm tədricən 

iqtisadi siyasətin ən qabaqcıl istiqamətlərindən birinə çevrilir. Təbiət bizə 

Azərbaycanın turizm sənayesini beynəlxalq səviyyəyə qaldırmaq üçün bütün 

imkanları bəxĢ etmiĢdir, bundan sonrakı iĢlər isə insanların fəaliyyətindən 

və bu iĢə münasibətlərindən asılıdır. 
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Məqalələrin qəbulu şərtləri: 

- Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komis-

siyasının elmi nəĢrlər qarĢısında qoyduğu tələblər əsas götürülür.  

- Tələblərin 29-cu bəndinə əsasən müəllif hüquqları ilə əlaqədar olaraq 

xaricdə və ya respublikada eyni adlı və məzmunlu məqalələrin jurnala 

tədqim edilməsi yolverilməzdir.  

- Məqalələr Azərbaycan, rus və ingilis dillərində qəbul edilir. 

- Məqalələr jurnalın elmi redaksiyasına daxil olan heyət üzvləri tərəfindən 

ciddi oxunur və anonim rəyə göndərilir. Yanlız müsbət rəy verilən 

məqalələlər çap olunur. 

- Jurnal ildə bir dəfə nəĢr edilir. 

- Məqalələr müəlliflərin hesabına çap edilir. 

- Məqalələr çap və elektron formada Dünya azərbaycanlıları: tarixi-de-

moqrafiya elmi-tədqiqat laboratoriyasına (III korpus, 1007-ci otaq) 

təqdim edilməlidir. 

- Jurnal respublikanın əsas kitabxanalarına təqdim edilir. 

- Jurnalın elektron versiyası Bakı Dövlət Universitetinin saytında 

yayımlanır: http://bsu.edu.az 

 

Məqalənin tərtibi qaydaları: 

- Mətn ölçüləri: Times New Roman, ölçü 12, interval 1; 

- Vərəq ölçüləri: hər tərəfdən 2 sm; 

- Həcm 3-8 səhifə (təqribən 1500-5000 söz); 

- Yazılara kompüterdə səhifə nömrəsi verilməməlidir; 

- BaĢlığın hamısı böyük hərflərlə Times New Roman shriftində, 12 ölçü 

ilə tünd rəngdə (Bold) mərkəzdə yazılmalıdır; 

- Məqalənin adı ilə məzmunu tam uyğun olmalıdır; 

- Məqalənin baĢlığının altında sağ tərəfdə 10 ölçü ilə müəllifin adı, soyadı 

– tünd rəngdə (Bold), fakültəsi, akademik və elektron poçt ünvanı 

göstərilməlidir; 

- Ġlk səhifədə məqalənin 10 ölçü ilə kursiv ilə (italic) Azərbaycanca 

xülasənin altından məqalənin ingiliscə baĢlığı , xülasə və açar sözlər 

verilməlidir. Ġngiliscə baĢlıq, xülasə və açar sözlər Azərbaycan dili ilə 

eyni olmalıdır; 

- Məqalələr struktur olaraq “Xülasə”, "GiriĢ”, "Əsas hissə”, "Nəticə və 

elmi yenilik”, "Ədəbiyyat siyahısı”ndan ibarət olmalı və məzmun buna 

uyğun qurulmalıdır; 

- Məqalə içindəki yarımbaĢlıqlar Birinci hərfi böyük, qalanları kiçik 

olmaqla verilməlidir. Məsələn, GiriĢ; Nəticə, Ədəbiyyat siyahısı; 
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- Məqalədə istifadə edilən ədəbiyyat və internet resursları son 5-10 ilin 

tədqiqatlarını əhatə etməlidir. Mənbələrin ünvanı isə dəqiq göstərilmlidir 

(nəĢr yeri, ili, nəĢriyyat və cəmi səhifəsi); 

- Məqalədə istifadə edilən bütün ədəbiyyat və internet resursları 

məqalənin sonunda 10 ölçü ilə əlifba sırası ilə düzülür. Mətndə istinadlar 

həmin sıraya uyğun kodla verilir. Məsələn [5, səh. 8]; 

- Ġnternet resursları göstərilərkən, əvvəlcə istinad olunan məqalənin ya 

yazının müəllifi, məqalənin ya məlumatın bağlılığı və ondan sonra 

hiperiqtibas qoyulmalıdır; 

- Məqalədə mövzu ilə bağlı internet materiallarından 40% istifadə etmək 

olar; 

- Məqalədə sitatlar məqalənin ümumi həcminin yalnız 30 faizini əhatə edə 

bilər. Yerdə qalan hissə yeni fikir olmalıdır; 

- Cədvəl və Ģəkil verilərsə, cədvəl 1, cədvəl 2; Ģəkil 1, Ģəkil 2 və s. Ģəklində 

sıralanmalı və ad verilməlidir. Məsələn, Cədvəl 1. Azərbaycan respublikasının 

əhalisi (1999-cu il siyahıyaalmasına əsasən); 

- Məqalədə verilən Ģəkil və xəritələr ayrıca fayl (GĠF, JPEG) kimi diskdə 

təqdim edilməlidir; 

- Cədvəllər və cədvəlin mənbəsi cədvəlin aĢağısında 10 ölçüdə 

verilməlidir; 

- Məqalələr tam redaktə olunduqdan sonra təqdim edilməlidir. 

 

 

 

QEYD: 1. Redaksiya heyəti müəlliflərin elmi yaradıcılığında mövqe-

lərini tam ifadə etməsi üçün hər cür Ģərait yaratmıĢdır. Müəllif-

lərin və redaksiya heyətinin mövqeyi uyğun gəlməyə bilər. 

2. Toplunun materiallarından istifadə edərkən istinad zəruridir. 
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