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huriyyətinin yaranması müsteqil 
dövlətçilikdən uzun dövr ərzin
də məhrum olmuş Azərbaycan 
üçün milli dövlət yaradılması 
baxımından olduqca böyük ha
disə idi. M.Ə.Rəsulzadə başda 
olmaqla cumhuriyyətçilərin xal
qımız qarşısındakı bu xidmətlə
ri dəyər etibarı ilə misilsizdir! 
Amma bütün bunlarla yanaşı, 
bu müqəddəs işin həyata keçi
rilməsi dövründə müasir dövrdə 
olduğu kimi dövlətin siyasi fəa
liyyətində çox ciddi çatışmazlıq
lar da olmuşdur. Dövlətdəki bu 
çatışmazlıqların səbəbkarları 
yerli mülkədarlar və hakimiyyət
də təmsil olunan bəzi insanlar 
idi. Arxiv sənədləri bizə bələ bir 
nəticəyə gəlməyimizə əsas ve
rir.

Bəhs ədilən dövrün hadisə
lərindən düzgün nəticə çıxar
maq üçün cəmiyyəti təmsil 
ədən qüvvələrin fəaliyyətinə on
ların məqsəd və məramlarına 
diqqət yetirmək lazımdır.

Bu qüvvələrin biri Azərbay
canda mülkədarlar adlandırılan 
varlı təbəqə idi. AXC yaranana 
qədər mülkədarların nümayən
dələri çarizmin xidmətində ol
muşdular. Zaqafqaziya Seymi 
dağıldıqdan sonra (26 may 
1918-ci il ) onlar Azərbaycanda 
müstəqil dövlətin yaradılmasını 
zərurət kimi qəbul etmişdilər. 
Lakin bu dövlətin möhkəmlənib 
uzunömürlü olmasına çalışma
mışdılar. Ona görə də xalq küt
lələrinin vəziyyəti ağırlaşırdı və 
nəticədə onlara qarşı ayrı-ayrı 
adamların başçılığı altında eti
raz hərəkatları baş verirdi. Bu 
cür etiraz hərəkatları hələ 1914- 
1915-ci ilərdən etibarən Gəncə 
quberniyasında Müseyib Əliyev 
və Qatır Məmmədin. Qazaxda 
Cahangir Əliyev və başqaları
nın rəhbərliyi altında olmuşdu. 
Azərbaycanin digər yerlərində 
də bu cür etiraz hərəkatları baş 
vermişdi.Mülkədarların fəaliy
yətindən narazi olan insanlar 
torpaq, azadlıq və bərabərlik 
ideyalarını təbliq edən bolşevik
lərə qoşulmağa başlamışdılar.

AXC yarandıqdan sonra yer
li mülkədarların əməlləri ucba
tından bu vəziyyət qalmaqda 
davam edirdi. Etiraf ətmek la
zımdır ki, üzvləri əsasən varlı 
və orta təbəğə nümayəndələrin
dən ibarət olan Müsavat parti
yası mülkədarların təsiri altına 
düşüb kəndlilərə torpaq vermək 
istəmirdi və bu sahədə bolşevik 
ideologiyasına uduzurdu. Nara
zı insanlar bolşeviklərə tərəf 
axın etməyə başlamışdılar. Əv
vəllər çarizm dövrünün ədalət
sizliklərinə qarşı çıxan Qatır 
Məmməd indi həmin ədalətsiz
likləri davam ətdirən mülkədar
lara qarşı çıxırdı.

Müasir dövrün bəzi tarixçilə
ri zəruri məqamlara fikir vermə
yərək Qatır Məmmədi bolşevik
lərə qoşulan satqın kimi təqdim 
ədirlər. Əslində Qatır Məmməd 
dəyil, ədalətsizlikdə davam 
ədən mülkədarlar təqsirkar idi
lər.

Amal isə eynidir-haqsız- 
lıga qarşı çıxmaq!

Fəaliyyətləri dövründə mü- 
savatçəların bolşeviklərə uduz
maqda olduqlarını o dövrün 
Azərbaycan qəzeti də etiraf 
edirdi. (Bax Azərbaycan qəzəti 
nömrə 296.15 oktyabr 1919-cu 
il)

Çatışmazlıqlar idarəetmə 
sahəsindən başlayıb orduya qə
dər müxtəlif sahələri əhatə edir
di. Məsələn orduda AXC höku
mətinin yerli orqanları pul mü-

qabilində varlı adamların uşaq
larını hərbiyə cəlb etməyib ka
sıb uşaqlarını səfərbərliyə alır
dılar. Cavanşir və Qazax qəza
larından Səmədağa Mehmanda- 
rovun adına göndərilən məktub
lardan birində deyilirdi; "Ordu
ya səfərbərlik kənddəki axund- 
lar, mollalar və yüzbaşılar tərə
findən pozulur. Səfərbərlik diq- 
qətsiz, ədalətsiz və təəssübkeş
liklə aparılır.Varlıların, bəylərin, 
sözü keçən pulluların uşaqları 
əsgərlikdən azad edilir”. (Bax 
keçmiş MLİ Azərbaycan filialı
nın partiya arxivi.f.276.
s.2.s.v.28.16.) Orduda yarıtmaz 
vəziyyətin mövcud olduğunu 
Qafqaz İslam Ordusunun ko
mandanı Nuru paşa da etiraf 
edirdi. O, 1918-ci il dekabrın 
24-de Fətəli xan Xoyskiyə gön
dərdiyi məktubda yazırdı-”Təbii

Cümhuriyyət tariximiz va çağdaş zaman

nemətlərlə dolu olan cox sevdi
yim Azərbaycanı dekabrın 24- 
də mütəəssir bir halda tərk edi
rəm...Yeganə məqsəd -nəyin 
hesabına olursa olsun Azərbay
can hökümətini qurmaq idi. Hər 
cür maddi-mənəvi çətinliyə dö
zərək bunu etdik. Ölkənin hər 
yerində düşmənlə vuruşmalarda 
qeyrət göstərdik...Azərbaycan
da ordunun təşkili ancaq Bakı
nın süqutundan sonra (15 sent
yabr 1918-ci il-Z.B.) başlandı. 
Hüriyyət zabitlərinin birçoxu bu 
zaman həmin orduya daxil idi. 
Lənkəran, Qazax, Zaqatala, Qu
ba və Qarabağdan silah altına 
çağırılan əsgərlər paltarla, ya
taqla təmin edilmədiyindən or
dudan qaçdılar. Əsasən bunlarə 
təlim-tərbiyə və idarə edə bilə
cək heyət dəxi kifayət deyildir. 
...Əsgərlərin ancaq yarısı paltar 
və digər ləvazimatla təchiz edil
mişdir. Əsgərlikdən qaçanların 
miqdarı bu şəkildəclir-piyada ki
çik zabit taboruna daxil olan 
548 nəfərdən 348 nəfəri, birinci 
firqəyə daxil olan 5000 nəfər
dən 2500 nəfəri qaçmışdır. Qa
rabağa yola salınan 1400 nəfər
dən Xankəndə çatanadək 120 
nəfəri qalmışdır, onlar da qışda 
qaçmişlar...” Sabiq Qafqaz İs
lam Ordusu komandanı Nuru 
paşa. (Bax.MLİ Azərbaycan fi
lialının partiya arxi
vi.f.277.s.1 .s.v.38.v.4.) Müasir

dövrdə hökumətin fəaliyyətin
dəki qüsurlari Baba Pünhan, 
Tofiq Həsənli və başqa el Şair
ləri öz şeirlərində tənqid etdik
ləri kimi o dövrdə də müsavat 
hökumətinin fəaliyyətindəki qü
surları Əliqulu Nəcəfov (Qəm
küsar), Çoban Əfqan öz seirleri 
ilə tənqid edirdilər. Əliqulu 
Qəmküsar 1919-cu ildə Hüriy- 
yət qəzetində yazirdi;

Bir hökumət təzə çıxmış 
ismi Azerbaycan.

Şekli-cumhuri idarə, 
üzvü yəksər bəy və xan.
Heç görübsüzmü ki. 
olsun külüyə qurtdan çoban 
Bir nəfər xalis rəiyyət (kasibə) de 
yoxdur.inan.
Əl aman bu müstəbidlərdən, 
ilahi.əl aman I 
Get Qazaxdan keç.

Təkrarlanan səhvlərimiz
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Tovuzdan keç.özünü ver Genceye. 
Gör nasıl vermiş reiyyet 
beyle pence-penceye.
Kendliye, rəncbərlərə bax, 
bu olan işgenceye .
Bax, ne cür qan ağlayırlar, 
zülmden her bir zaman 
Əl aman bu müstebidlerden, 
ilahi, el amanl

(Bax.Hüriyyət qəzeti, nömrə 
74. 4 sentyabr 1919-cu il)

Çoban Əfqan isə ” inci
məzmi” seirinde belə yazırdı:

Lezzet çekin keyf de görün, a beylerl 
Size qulluq eden ac incimezmi? 
Sizin evinizdə buğda çörəyi,
Bizde dan bişir, sac incimezmi? 
Xoşuma gelmeyir bu qurğu , busat, 
Çünki qelbim olub çoxdan narahat, 
Ellerin üzüne gülmeyir heyat,
Əfqan,insan olan heç inciməzmi?

Müasir dövrün tarixçiləri 
bu şairləri bolşevik agentləri ki
mi təqdim edir, AXC dövrünün 
qüsurlarını gizlətmək istəyirlər. 
Onda belə çıxır ki, Baba Pün
han, Tofiq Həsənli və başqa bu 
kimi şairlər də müasir hökumə
tin əleyhinə olan partiyaların 
nümayəndələri olmaqla, onların 
yazıları da həqiqəti əks etdir
mir. Əslində isə şairlərin şeirlə
ri real həyat hadisələrinin şair 
beynində inikasının nəticəsidir!

AXC hakimiyyəti dövrün

də idarəetmədə ayrı-ayrı mə
murların özbaşnalıqlara yol ver
diklərini arxiv sənədlərində 
açıq-aydın görməkdəyik. Həmin 
sənədlərin bir qismi sıravi və
təndaşlara aid olsa da, onların 
bir qismi də o vaxtkı hökumətin 
vəzifə daşıyan çinli məmurları
na aiddir. Bu baxımdan Gəncə 
qubernatorunun 26 fevral 1920- 
ci il tarixli Daxili İşlər Nazirliyi
nə göndərdiyi məktubu daha 
diqqətəlayiqdir. Qubernator 
məktubda əhalinin narazi oldu
ğunu, hiddətləndiyini,ziyan çək
diklərinə görə bolşeviklərə meyl 
etdiklərini xatırladır və tələb 
edərək yazırdı-.”.. Buna görə də 
hökumət bu və ya digər səbəbə 
görə əhalinin qarşıya qoyduğu 
məsələləri həll etməlidir. Əks 
təqdirdə milyardlarla ziyan çək
miş və hiddətlənmiş əhali keçən

ilki təcrübəyə əsasən, özü, şüb
həsiz, bu məsələni həll edəcək
dir. Bu da bütün Azərbaycanda 
siyasi vəziyyətə pis təsir bağış
laya bilər”. (Bax.Azərb SSR 
OİMDA f.894.s.3.iş 107. v.8 )

Gəncə qubernatoru ,, 
...hiddətlənmiş əhali keçən ilki 
təcrübəyə əsasən, özü, şübhə
siz, bu məsələni həll edəcək
dir...,, -deməklə 1919-cu ildə 
Azərbaycanda hökumət əleyhi
nə ayrı-ayrı yerlərdə baş verən 
etiraz hərəkatlarını nəzərdə tu
turdu. Belə hərəkatlardan biri 
Səmədağa Ağamalıoğlu və Hacı 
Kərim Sanıyevin başçılığı altın
da Qazaxda baş vermişdi.Onlar 
qəza rəisi İsfəndiyar bəy Mura
dovu qəza rəisliyindən uzaqlaş
dırmışdılar. Bu hadisə ilə əlaqə
dar 5 oktyabr 1919-cu ildə ’’Mü
savat” partiyasının Qazax şöbə
sinin rəhbəri M.Ə.Rəsulzadəyə 
məktub göndərərək burada bol- 
sevik qüvvələrinin gücləndiyi 
xəbərini verirdi və tələb edirdi 
ki, Qazaxa „dişli,, müsavatçını 
qubernator təyin etmək lazım
dır. M.Ə.Rəsulzadə məktubu 
alıb üzərində bu sözləri yazmış
dı.-„Cavab veririk ki, muradın Zabit Babayev

Yazı Ortaq Dəyərlər ictimai Birliyinin Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə 
yardımı ilə icra ətdiyi “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi 
çərçivəsində milli dövlətçilik ideyalarının təbliği’ layihəsi əsasında 
dərc olunur

hasil olmuş, Əmir xan Xoyski 
Qazaxa qubernator təyin edil
mişdir.,, (Bax. Keçmiş MLİ 
Azərbaycan filialının partiya ar- 
xivi.f.277.s.1. v.23. v.50.)

Əmir xan Xoyski oktyabrın 
13-də Qazax qəzasına gəlmiş, 
lakin dekabrın sonunda narazı 
xalq kütlələrinin təzyiqi altında 
arvad paltarı geyinərək güclə 
qaçıb canını qurtarmışdı.

O dövrdə baş vermiş bu ha
disələr müasir dövrdə Quba və 
İsmayıllıda baş verən hadisələ
rə bənzəyir. Səbəb isə eynidir- 
məmur özbaşnalığı, qanunsuz- 
luq və ədalətsizlik!

Yuxarıda qeyd edilən vəziy
yət AXC hökumətini əsas dayaq 
olan xalqdan ayırmış oldu. Hö
kuməti xalqdan ayıran isə öz 
mənafeyləri naminə hər cür qa- 
nunsuzluqlara yol verən mənfə

ətpərəst məmurlar idi. Onlar 
üçün Azərbaycanın müstəqil 
dövlətinin olması deyil,var-döv
lət sahibi olmaları əsas məqsə
də çevrilmişdi. Müstəqil Azər
baycan dövlətinin azərbaycan 
xalqı üçün nə qədər əhəmiyyət
li olduğunu isə M.Ə.Rəsulzadə 
və onun silahdaşları bilirdilər.

İmperialist rus qüvvələri 
azərbaycanlı məmurların pul və 
var-dövlət düşkünü olduqlarını 
və müstəqil dövlətçilikdən daha 
çox var-dövlət hərisliklərini bilə
rək, onların hərəkətləri ucbatın
dan xalqla AXC arasında yaran
mış uçrumdan istifadə etdilər. 
Daxildə bolşevik qüvvələrini fə- 
allaşdirib 28 aprel 1920-ci ildə 
Azərbaycanı yenidən işğal etdi
lər.

QEYD:
Bu kiçik məqaləni oxu

duqdan sonra aponentlər deyə
cəklər ki, AXC cəmi 23 ay yaşa
yıb və bu səbəbdən belə catış- 
mamazlıqlar olmalı idi. Və yaxud 
da deyəcəklər ki, o dövrün bey
nəlxalq vəziyyəti, rus-erməni 
düşmənçiliyi və s. yeni yaran
mış AXC-nin möhkəmlənməsi
nə mane olub və s. Aponentlə- 
rin bu mülahizələrini mən də 
qəbul edirəm, lakin hesab edi
rəm ki, istər indi, istərsə də, o 
dövrdə daxili narazılıqlar qanu
nun əliliyinin hakimiyyət tərə
findən təmin edilməməsi, idarə
etmədə qanunsuzluq və ədalət 
prinsipinin pozulması ucbatın
dan baş verir Nəticədə, xalqla 
dövlət hakimiyyəti arasında uç- 
rum yaranır və dövlət zəifləyir. 
Ümumilikdə götürdükdə isə bü
tün negativliklərə görə təxsirkar 
hakim oliqarxlardır! Məhz bu
nunla yanaşı, AXC hakimiyyəti
nin müasir müstəqil Azərbay
can hakimiyyətindən əsas fərqi 
də odur ki, AXC dövründə siya
si hakimiyyətin əsas özəyi oli- 
qarx mahiyyətli olmayıb, de
mokratik parlaman mahiyyətli 
idi. O dövrdə demokratik düşün
cədən uzaq olub varlanma ehti
rasında olanlar siyasi hakimiy
yətin orta və aşağı təbəqələri və 
yerli mülkədarlar olmuşlar.


