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Azərbaycan Respublikasının
Medianın İnkişafı Agentliyi
Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin,
milli adət-ənənələrinin,
elm və mədəniyyətinin təbliği

TürküstaıO
mülkü olan öz Vətənimizdə, öz
torpaqlarımızda, öz ehtiyaclarımız
barədə danışmağa ixtiyarımız
qalmadı. Şükürlər olsun Allaha!
Bu qədər çətinliklərə, zəhmətlərə
baxmayaraq bu gün sular üzərin
də (qeyd edildiyi kimi Qurultay
Rəşid Əfəndi və Carullah Akçurin
tərəfindən kirayə edilmiş gəmidə
keçirilmişdi-A.M.) ürəklərimizi
açıb, bir-birimizi üz-üzə görüb,
qucaqlaşıb hal-əhval tutmağa mü
vəffəq olduq” (Bax: Hüseyn Bay
kara, qöstərilən əsəri, səh.162163).
Qurultay iştirakçısı, “İslahat
əsasları” əsərinin müəllifi, Qazan
Türklərindən olan görkəmli alim
və tarixçi Musa Carullah Biqi
(1875-1949) yazmışdır ki: “Əli
mərdan bəyin bu tarixi xütbəsi

Stolipin irticası və istibdadı dönə
mində qadağan edilsə də, Rusi
yada yaşayan bütün Türk və mü
səlman xalqları arasında “öz hü
quqları uğrunda mübarizə toxumu
səpmiş və ondan sonra yaranan
bütün milli partiyaların proqramla
rında ondan istifadə edilmişdir”(Bax: Rəfail Əhmədov, göstərilən
əsəri,
(əlyazma
nüsxəsi),
səh.362). Bu Proqramdakı bəzi
müddəalar istisna olmaqla Müstə
qil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə
tinin hüquqi bazasını təşkil etmiş,
hətta onun bir çox müdəaları So
vet İttifaqı yarananda belə,
Sov.İKP-nin Proqramında da öz
əksini tapmışdı.
Əlimərdan bəy Topçubaşı1906-cı ildə Bakı quberniyasın
dan I Dövlət Dumasına deputat

çox təsirli oldu. Camaatın əksəriy
yəti ağladı” (Bax: Hüseyn Bayka
ra, göstərilən əsəri, səh.163).
Qurultayın başqa bir iştirakçı
sı, Türk dünyasının milli iftixarla
rından olan məşhur YUSİF Akçuraoğlu bu Qurultaya siyasi qiymət
verərək göstərmişdi ki: “Qurultaydakı iştirakçıların hamısı (bəzi
məlumatlara görə, 200 nəfərin iş
tirakı ilə başlayan Qurultay 800
nəfərin iştirakı ilə sona çatmışdı.
Bax: Hüseyn Baykara, göstərilən
əsəri, səh.161) eyni siyasi görüş
lü deyil, bir-birinə tamamilə əks
siyasi və iqtisadi fikir sahibləri
(Qurultayda gənc sosialistlərdən
də dinləyici sifəti ilə iştirak edən
lər olmuşdu. Bax: Hüseyn Bayka
ra, göstərilən əsəri, səh.148) idi
lər. Ancaq onları bir-birlərinə bağ
layan iki tel mövcuddu: eyni din
dən və Türk olmaları... Xülasə, bu
toplantı nə mitinq, nə qurultay,
bəlkə Rusiyadakı müsəlmanların
dini və milli Müşavirə Məclisi,
fransız anlamı ilə qarşılığını söy
ləsək, Milli parlamentləri idi”(Bax:
Kazan müxbiri qəzeti, mühərriri
Yusif Akçura, 1906, N 155).
Böyük mütəfəkkir “Əlimərdan
bəy Topçubaşı tərəfindən rusca
müfəssəl şəkildə hazırlanan bu
hüquqi, siyasi və sosial məsələlə
ri özündə ehtiva edən Proqram

seçilmiş, burada Dumanın Müsəl
man Fraksiyasını yaratmış və
onun fəaliyyətinə rəhbərlik etmiş
di. O, Dumanın çar tərəfindən qo
vulmasına etiraz bildirən məşhur
“Vıborq Bəyannaməsi”nə öz im
zasını atmışdı. 1917-ci ildə Transqafqazın müsəlman ictimai-siyasi
təşkilatlarının koordinasiya mər
kəzi olan İcraiyyə Komitəsinin
fəaliyyətinə rəhbərlik edən Top
çubaşov 1917-ci ilin may ayinda
keçirilən Rusiya Müsəlmanlarının
Moskva qurultayına da rəhbərlik
edən siyasi liderlərdən biri olmuş,
1918-ci il iyunun 17-də Fətəli Xan
Xoyskinin rəhbərliyi ilə təşkil olu
nan ikinci hökumət kabinəsində
portfelsiz nazir vəzifəsi almış, hə
min ilin 22 avqustunda isə Azər
baycan Cümhuriyyətinin Fövqaladə və Səlahiyyətli Naziri kimi İs
tanbula göndərilmişdir. 1918-ci il
7 dekabrda fəaliyyətə başlayan
Azərbaycan Parlamenti onu qiya
bi surətdə öz sədri seçmiş, 28 de
kabrda isə Versal sülh konfransı
na Azərbaycan Cümhuriyyətinin
beynəlxalq miqyasda tanıdılması
üçün göndərilən nümayəndə he
yətinə rəhbər təyin etmişdi.
Yenicə qurulmuş dövləti Avro

Aydııı Mədət oğlu
QASIMII
Filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru
Milli demokratik dövlətçiliyi
mizin memarlarından biri olan,
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
nin yaradılması və dünyada tanı
dılmasında misilsiz xidmətləri
olan, Azərbaycan Parlamentinin
ilk sədri, hüquqşünas və diplomat
Əlimərdan bəy Topçubaşı bütün
mənalı həyatını təkcə Azərbaycan
Türklərinin deyil, həm də çar Ru
siyası ərazisində yaşayan Türklə
rin və müsəlmanlann istiqlalına
həsr etmişdir.
Əlimərdan bəy Topçubaşı
1865-ci ildə Tiflisdə zadəgan ailə
sində anadan olmuş, ilk təhsilini
Tiflisdə aldıqdan sonra Peterburq
Universitetinin hüquq fakültəsinə
daxil olub oranı müvəffəqiyyətlə
bitirdikdən sonra Bakıya gələrək
burada “Kaspi” qəzetinin redakto
ru olmuş, demokratik ruhlu ziyalı
kimi ictimai-siyasi fəaliyyətə baş
layaraq mənsub olduğu xalqı təm
sil etmiş, onun hüquqlarını yük
sək səviyyədə qorumuşdu. 1905ci il inqilabından sonra Əlimərdan
bəy yalnız Azərbaycan Türkləri
nin deyil, bütün çar Rusiyasındakı Türklərin və müsəlmanlann li
derlərindən biri və birincisi kimi
tanınmış, Rusiya müsəlmanları
nın 1905-1907-ci illərdə keçirilən
l-IV Qurultaylarının əsas təşkilat
çılarından və rəhbərlərindən biri
olmuşdur. Dövrün ictimai xadim
ləri olan M. Şahtaxtinski, Əhməd
bəy Ağaoğlu, Yusuf Akçura, İsma
yıl bəy Qaspıralı, Əli bəy Hüseyn
zadə, Alim Əfəndi Maksud, Bünyəmin Əfəndi Ədhəm, Rəşid
Əfəndi İbrahimov, Məmməd
Əmin Rəsulzadə və bir çox Türk
ziyalısının fikir və mülahizələrini
“Proqram” şıklində işləyərək
1906-cı ildə Nijni-Novqorodda ça
ğırılan, lakin şəhər valisi icazə
vermədiyindən gizli şəkildə 200
nümayəndənin iştirakı ilə gəmidə
keçirilən və 13 saat fasiləsiz da
vam edən Rusiya Müsəlmanları
İttifaqı Partiyasının III Qurultayın
da qəbul edilən 72 maddədən
ibarət Partiya Proqramı və 23
maddədən ibarət Partiya Nizam
naməsi məhz Əlimərdan bəy
Topçubaşı tərəfindən işlənmişdir.
Bu qurultayda bütün Rusiya mü
səlmanlarını təmsil edən Rəyasət
heyəti, 15 nəfərdən ibarət Mərkə
zi İdarə heyəti, Partiyanın mərkə
zi Bakı şəhəri, rəhbəri isə Əlimər
dan bəy Topçubaşı seçilmişdi.
Əlimərdan bəy Topçubaşı tə
rəfindən hazırlanmış və Rusiya
Müsəlmanları İttifaqının III Qurul

tayında qəbul edilmiş bu Proqram
ondan sonra bütün Rusiya əsarə
tində yaşayan Türklərin milli parti
yalarının əsas Proqram sənədi ol
muş, bu Proqramda irəli sürülən
müddəaların əksəriyyəti o parti
yaların, xüsusilə, “Müsavat” parti
yasının 1917-ci ildə ilk rəsmi Qu
rultayında qəbul edilən proqramı
na daxil edilmişdi.
Qısa adı “İttifaq Partiyası”
olan bu partiyanın Proqramında
“Siyasi məqsədlər”, “Əhalinin hü
ququ”, “Dövlət quruluşu”, “Məhəlli
muxtariyyət’, “Məhkəmə”, “Maa
rif, “Maliyyə işləri”, ‘Torpaq mə
sələləri”, “Fəhlə məsələsi” ilə bağ
lı 10 bölmə, 72 maddə öz əksini
tapmışdı.
Dövrünün yüksək səviyyəli hü
quqşünası Əlimərdan bəy Topçubaşının uzaqgörənliklə işləyib ha
zırladığı və bütün çar Rusiyasında
yaşayan Türklərin nümayəndələri
tərəfindən qəbul ədilən bu Proq
ram sənədi gələcək Türk xalqları
nın milli müstəqilliyə doğru atılan
ilk böyük siyasi-idəoloji addımı idi.
Bu Proqram, əslində, Rus İmpəratorluğunu Konstitusiyalı Monarxi
yadan daha çox ölkəni Türklərdən
və Slavyanlardan ibarət Konfədərasiyalı dövlət sisteminə uyğun
laşdırmağa yönəlmiş mükəmməl
bir hüquqi-siyasi sənəd idi. Proq
ramın qəbulundan (Proqram haq
qında geniş məlumat üçün bax:
Musa Carullah Biqi, İslahat əsas
lan (rusca) Pətroqrad 1915; Hü
seyn Baykara, Azərbaycan istiqlal
mübarizəsi tarixi, Bakı, 1992,
səh. 148-156; Rəfail Əhmədov,
Azərbaycan fəlsəfi və ictimai-si
yasi fikir tarixində dövlət və milli
demokratik dövlətçilik məfkurəsi
nin formalaşması (Əlyazma hüqu
qunda), səh.300, 359-362) sonra
Qurultayda çıxış edən Əlimərdan
bəy Topçubaşı demişdi: ‘Ey mö
minlər, əy qardaşlar! Mən bu gün
o qədər, o qədər məmnun oldum
ki, bu məmnuniyyətimi sizə heç
bir dillə tərif ədə bilmirəm. Mən bu
günü heç vaxt xatirimdən çıxar
mayacağam. Bu günün bundan
sonra Ümumrusiya müsəlmanlan
üçün Milli Bayram günü olacağı
şübhəsizdir.
Biz-Türk balaları, əslimiz bir,
nəslimiz bir, dinimiz bir, dilimiz
birdir. Günbatandan Gündoğana
qədər bizim babalarımızın mülkü
idi. Babalarımız qəhrəman millət
olduqları halda, Qafqaz dağların
da, Kirim bağlarında, Qazanın
çöllərində, ata və babalarımızın

pa miqyasında təmsil etmək mə
suliyyətini öz üzərlərinə götürmüş
diplomatlarımız, xüsusilə, heyətin
sədri Əlimərdan bəy Topçubaşının bir illik gərgin əməyi sayəsin
də, nəhayət, 1920-ci il yanvarın
12-də Versal konfransının Ali Şu
rası Azərbaycanın de-fakto tanın
ması haqqında qərar qəbul etmiş,
bir həftə sonra - 19 yanvarda isə
Ali Şuranın hökumət başçılarının
iştirakı ilə keçirilən iclasında bu
qərar bir daha təsdiqlənmişdi.
Bütün bunlar Azərbaycan nüma
yəndə heyətinin, ən başlıcası isə
Əlimərdan bəy Topçubaşovun
uğurlu diplomatik fəaliyyətinin nə
ticəsi idi.
Çox təəssüflər olsun ki, 28 ap
rel 1920-ci ildə bolşeviklər Azər
baycanı işğal ətdilər. Beləliklə də,
bir ildən artıq xaricdə Azərbaycan
davası aparan nümayəndə həyə
tinin, o cümlədən də bütün məna
lı həyatını Azərbaycan istiqlalına
sərf edən Əlimərdan bəyin Vətə
nə gələn yolları həmişəlik bağlan
dı.
Lakin bu böyük mücadilə in
sanı və onun başçılıq etdiyi nü
mayəndə heyətinin üzvləri, son
radan bolşeviklərə qoşulan Məm
məd Həsən Hacınski istisna ol
maqla, ömürlərinin sonlarına qə
dər siyasi arenadan çəkilməmiş,
“Azərbaycan davasf’nı bacardıq
ları qədər davam etdirmişlər. Belə
ki, Əlimərdann bəy Topçubaşı
1920-ci ilin sentyabr ayında Ce
nevrədə Millətlər Cəmiyyətinə bir
memorandum təqdim etmişdir.
Bir sıra dünya dövlətləri tərəfin
dən de-fakto tanınmış Azərbay
can Cümhuriyyətinin bolşevik rus
qüvvələri tərəfindən işğal faktına
öz münasibətini bildirməsini zə
ruri saymış, həmin ilin noyabrın
da Cenevrədə Millətlər Cəmiyyə
tinin yığıncağında çıxış edərək
yenidən Azərbaycanın istilası
məsələsinə toxunmuşdur. Nəha
yət, o, 1922-ci ildə Genuya və Lo
zannada, 1923-cü ildə London
konfranslarında hərbi təcavüzə
uğramış Azərbaycan dövlətinin
təmsilçisi kimi etiraz çıxışları et
miş, bolşeviklərin Azərbaycan
adından danışmağa heç bir səla
hiyyətlərinin olmadığını bəyan et
mişdi. Əlimərdan bəy, həmçinin
Azərbaycan siyasi mühacirəti
arasında birlik və həmrəyliyin ya
ranmasına çalışmış, mühacirətin
vahid mərkəzdə birləşməsi ideya
sına tərəfdar çıxmışdı.
1934-cü il noyabrın 5-də Pa
risdə dünyasını dəyişib əbədiyyə
tə qovuşan Əlimərdan bəy Topçu
başov Azərbaycan milli dövlətçilik
quruculuğu sahəsində zəngin bir
irs qoyub gətmişdir. Çox təəssüf
lər olsun ki, ayrı-ayrı tədqiqat
əsərlərini nəzərə almasaq, filolo
giya elmləri doktoru, professor Vi
layət Quliyevin Əli Həsənovun el
mi redaktorluğu ilə, rus dilindən
çevirib tərtib etdiyi “Əlimərdan
bəy Topçubaşı, Paris Məktubları’
əsərini (Bax: Əlimərdan bəy Top
çubaşov, Paris məktubları, ADH,
Bakı. 1998) çıxmaq şərti ilə bu
böyük millət və vətən fədaisinin
zəngin yaradıcılıq xəzinəsi ana
dilində çap olunmamış, layiqli qiy
məti hələ də verilməmişdir.
Unudulmamalıdır ki, keçmiş
lərinə xor baxan millətlərin gələ
cəyi olmur. Atalar demişkən: ‘Sən
keçmişə güllə atsan, gələcək səni
topa tutacaq!’.
Ruhun şad olsun! Ey böyük
millət fədaisil
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