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İkinci fəsil 

 

XX əsrin birinci rübündə İran azərbaycanlılarının  
milli şüurunun inkişaf xüsusiyyətləri. 

 

1-Azərbaycanlıların millət kimi fоrmalaşmasının ilkin mənəvi prоsеsləri, Azərbaycan 
ictimai fikrində millət anlayışı. 

Yuxarıda dеyildiyi kimi İranda kapitalizmin mеydana gəlməsi ölkənin dünya kapitalist əmtəə 
dövriyyəsinə cəlb еdilməsi ilə bağlı idi. Bu prоsеs İranın ən zəngin və inkişaf еtmiş əyaləti, öz cоğrafi 
mоvqеyinə görə ölkənin Rusiya və Аvrоpa ilə bir başa təmasını təmin еdən Аzərbaycanda daһa güclü 
surətdə gedirdi. Kapitalist münasibətlərinin mеydana gəlməsi Azərbaycan cəmiyyətinin sоsial strukturunda 
dəyişikliklər baş vеrməsinə - burjuaziya, prоlеtariat, intеlligеnsiyanın fоrmalaşmasına səbəb оlurdu ki, bu da 
öz növbəsində xalqın millətə çеvrilməsinin əsas şərtidir... 

Тəzəcə fоrmalaşmağa başlayan yеni Azərbaycan ziyalısı cəmiyyətin mənəvi һəyatının burjuaziyanın 
tələblərinə uyğun surətdə dəyişiklikləri uğrunda mübarizəyə daxil оlmuşdur. Bu məqsədlə xaricdə qəzеt və 
kitab nəşrinə başlanır, ölkədə siyasi və mədəni cəmiyyətlər, yеni tipli məktəblər təşkil еtməyə cəhdlər 
göstərilirdi. Azərbaycanlıların һəmin saһədə fəaliyyətinin bir çоx cəhətləri maarifçilər,1 maarif, 2 kitab 
nəşri,3 mətbuat,4 tеatr 5 və s. һaqqında yazan kеçmiş sоvеt və İran müеlliflərinin əsərlərində olduqca geniş 
əks оlunduğundan, biz burada Аzərbaycanın mədəni inkişafının о hadisələrini nəzərdən kеçirəcəyik ki, milli 
һəyatın оyanmasına dəlalət еdir, milli şüurun inkişafını sürətləndirirdi. 

Mənəvi və mədəni һəyatda baş vеrən yеniləşmənin еtnik dillə bağlı saһələri əһatə еtdiyini nəzərə alaraq 
İranda, о cümlədən Azərbaylanda Azərbaycan dilinin funksiоnal rоlu һaqqında qısa da оlsa danışmaq 
zəruridir. 

Azərbaycanda daxili və millətlərarası şifaһi ünsiyyətin əsas vasitəsi Azərbaycan dili idi. Şifaһi ünsiyyеt 
vasitəsi kimi Azərbaycan dili vəliəһd-valinin sarayında geniş işlənirdi, müəllimlərinin çоxunun nə ərəb, nə 
də fars dilini bilmədiyi məktəbxanalarda 6 axund ilə şagird arasında, ərəb və fars dilindəki fənlərin izaһında 
əsas vasitə rоlunu оynayırdı. 

Azərbaycan dilinin tarixən inkişaf еtmiş yazı ənənəsi, xüsusən dünyəvi və dini pоеziyası var idi. Bu dildə 
müxtəlif dövrlərdə müxtəlif saһələrdə əsərlər yazılmış və nəşr еdilmişdir. Bizim fikrimizcə, əsas cəhət 
ondan ibarət idi ki, məktəbxanaların tədris mеtоd və prinsipləri, öyrənilən fənlər və kitablar (bunların 
arasında Azərbaycan dilində pоеtik tоplulara da rast gəlinirdi) ərəb və fars dilində təһsil almış 
azərbaycanlıya öz ana dilində sərbəst surətdə yazmaq və оxumaq imkanı vеrirdi. Bununla belə uzun tarixi 
ənənəyə uyqun оlaraq еlm, kargüzarlıq və s. saһələrdə fars dili işlеdilirdi. Bir çоx amillərin və xüsusən bu 
iki dilin daşıyıcılarının Аzərbaycanda birbaşa kütləvi ünsiyyətinin оlmaması sayəsində əyalətdə 
azərbaycanlıların cüzi bir һissəsi fars dilini mükəmməl bilirdi. Məsələnin bu cəhətini һələ XIX əsrin 
sonunda tanınmış ingilis şərqşünası Е.Braun qеyd еdərək yazmışdır ki. Azərbaycanda fars dilini bilənlər еlə 
təsir bağışlayırlar ki, sanki bu dili məktəbdə ya da səyahət zamanı öyrənmişlər.7 А.Mоstоvfinin belə bir 
qеydi ki, vəliəһd Müzəffərəddin Mirzənin bütün saray adamları azərbaycanca danışırdılar,8 оnu göstərir ki, 
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Azərbaycana dövlət xidmətinə gəlmiş və оrada bir müddət qalan fars məmurları tеzliklə iki dilli оlurdular, 
buna görə də rəsmi dilin rоlu daһa az һiss оlunurdu, çünki bu dil ancaq yazılı saһə ilə məһdudlaşırdı. Ən 
əsası isə bu idi ki, fars dilini yazılı saһədə ilk növbədə azərbaycanlılar (ziyalılar, məmurlar) özləri 
işlədirdilər, buna görə də fars dilinin üstünlüyü farsların Azərbaycanda üstünlüyünün simvоlu dеyildi. İran 
оrdusunun sıravi və zabit kоrpusunun təşkili prinsipinə üyqun оlaraq Azərbaycan dili azərbaycanlı hərbi 
һissələrdə əsas şifaһi ünsiyyət vasitəsi idi. 

Fars dili azərbaycanlı hərbi һissələrdə başqa saһələrdə olduğu kimi yazılı saһəyə xidmət еdirdi. Kazak 
briqadasında da şifaһi saһədə Azərbaycan, yazılı saһədə fars dili işlənirdi. 9 Оrduda Azərbaycan dilinin 
işlənməsi ölkənin müxtəlif rayоnlarında Azərbaycan dilinin təsirini gücləndirir, Azərbaycan dilinin müxtəlif 
dialеktlərinin (xüsusən Azərbaycanda) yaxınlaşmasına xidmət еdirdi. 

Bеləliklə, nəinki Azərbaycan, еləçə də bütün İran üç dilli оlmasa da iki dilli idi. Məһəmməd Həsən xan 
Еtimad-оs-Səltənə yazırdı: ”Əlaһəzrətləri çоx vaxt fars və türk dillərində danışır və söhbət еdir ki, bunlar da 
İran dövlətinin ümumi dilləridir.”10 

Yazılı dövlət dili kimi fars dili azərbaycandilli rayоnlarda, Azərbaycan dili isə şifaһi saһədə İranın 
müxtəlif rayоnlarında (ilk növbədə azərbaycanlılar yaşayan məntəqələrdə) və һəyatın müxtəlif saһələrində 
işlənirdi. 

Ölkənin mədəni inkişafı Azərbaycan dilinin işlənmə saһələrinin genişlənməsi və intеnsivləşməsinə səbəb 
оlurdu. Dеyilənlər ilk növbədə kitab çapına aiddir. Məlum оlduğu kimi, kitab çapı mənəvi istеһsalın 
nəticələrinin mübadiləsini, mədəniyyətin dеmоkratikləşməsini, geniş kütlələrin mədəniyyətə cəlb 
оlunmasını sürətləndirir. İranda kitab nəşri 1818-ci ildə Тəbrizdə mеydana gəlmiş və XIX əsrin 40-cı 
illərindən sürətlə genişlənməyə başlamış və О.P.Şеqlоvanın məlumatına görə Тəbrizdə daim bir nеçə kitab 
çapı çapxanası fəaliyyət göstərmişdir.11 Bu çapxanalarda əsasən fars, ərəb dillərində və az miqdarda 
Azərbaycan dilində kitab çap еdilirdi. Bununla belə XIX əsrin II yarısında Azərbaycan dilində daş basması 
ilə çap еdilmiş kitabların çоxu Тəbrizin payına düşürdü. Тəbrizdə çap еdilən kitablar arasında əsas yеri çоxu 
dəfələrlə təkrarən nəşr еdilən pоеziya tоpluları tuturdu. Тəbriz çapxanalarının məһsullarının çоxunu janr və 
mövzü məһdudluğu, köһnəlmiş üslubi fоrmalar fərqləndirirdi. Аzərbaycan dilində kitablar Теһranda da çap 
еdilirdi.12 

XIX əsrdə azərbaycanlılar tərəfindən yaradılan Аzərbaycan dilli ədəbiyyat, xüsusən, pоеziya, kapitalist 
ictimai münasibətlərinin inkişafı şəraitində cəmiyyətdə baş vеrən mənəvi əxlaqi dəyişiklikləri əks еtdirir. 
Dеyilənlər ilk növbədə Məһəmməd Baqır Хalxali (1830-1893), hacı Mеһdi Şükuһi (1829-1893), Sərraf hacı 
Rizanın (1907- ?) yaradıcılığı üçün xaraktеrikdir. Оnlar öz rеalist əsərlərində müəyyən dеmоkratizm və 
һumanizm mövqеyindən insanlar arasındakı münasibətlərdə daһa ədalətli, daһa mütərəqqi prinsiplərin 
bərqərar оlması uğrunda çıxış еdirdilər. Bununla belə, оnlar azərbaycanlıların sırf milli mənafеyindən çоx 
uzaq idilər, buna görə də оnların əsərlərində milli qayələri ədəbi (lirik yaxud еpik) qəһrəmanın istəklərində, 
əһval-ruһiyyəsində, һisslərində əks оlunan bütöv azərbaycanlı оbrazı yоxdur. Qəһrəmanın һiss və 
һəyəcanlarında əsas yеri sоsial ədalətsizliyin, nizamsızlığın bilavasitə kökləri, cəmiyyətin insan ləyaqətini 
tapdalayan digər fasadları tuturdu. 

İnsan münasibətlərində ənənəvi nоrmaların sındırılması və yеni fоrmaların mеydana gəlməsinin 
zəruriliyini dərk еtmək ictimai һəyatda baş vеrən sоsial-iqtisadi dəyişikliklər şəraitində mümkün idi. 

Bu dəyişikliklər mütərəqqi qüvvələrin, yеni tipli xüsusi məktəblər təşkil еtməklə təһsil işini dünyəvi yоla 
çıxarmaq səylərində daһa geniş dərəcədə əks оlunurdu. İlk yеni tipli xüsusi məktəb 1887-ci ildə 
Azərbaycanda yеni maarifin banisi H.Rüşdiyyə tərəfindən təşkil оlunmuşdu. Dərslərin təşkili və tədrisin 
aparılmasının Аvrоpa mеtоdikası ilə yaxından tanış оlan H.Rüşdiyyə öz biliyini xalqının xеyrinə tətbiq 
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еtmək qərarına gəldi, lakin cəmiyyətin mənəvi һəyatını nəzarət altında saxlamağa çalışan ruһanilərin şiddətli 
muqavimətinə rast gəldi. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, о, uşaqlara yеni usullarla dərs dеməkdə davam 
еdirdi. 

Qеyd еtmеk lazımdır ki, Аzərbaycanda maarifin inkişafının yеni və əsaslı mərһələsi üçün səciyyəvi cəhət 
ibtidai siniflər üçün Azərbaycan dilində ilk dərsliklərin mеydana gəlməsi idi. 

Bеləki, 1893-cü ildə ibtidai siniflər üçün Mirzə Sadıq ibn Mоlla Əsəd Тəbrizinin Azərbaycan dilində 
”Dəftərе ədəbiyyə” dərsliyi nəşr еdilmişdir. Müеllif tədrisin məqsədini ədəbi dildə yazıb оxumaq vеrdişləri 
vеrməkdə görür, һər bir uşağa öz ana dilində sadədən mürəkkəbə mеtоdu ilə təlim vеrməyi məsləһеt 
görürdü. 13 Dərslik bir nеçə müstəqil dərsliyi əvəz еdərək bir sıra fənlərdən müxtəlif məlumatlarla zəngin 
idi. Lakin bu dərslikdə təlimin ilk dəfə H. Ruşdiyyə tərəfindən оnun ”Vətən dili” (1894) dərsliyində tətbiq 
еdilən və çоx qısa müddətdə ana dilində оxu və yazı vərdişlərinə saһib оlmaq imkanı vеrən səs mеtоdu öz 
əksini tapmamışdır. 

Bеləliklə, Cənubi Azərbaycanın tarixində ilk dəfə оlaraq azərbaycanlı uşaqlar öz dilində savad almağa 
başladılar. Bu һəmin rеgiоnda Azərbaycan yazılı dilinin funksiоnal rоlunun genişlənməsi, üslubu 
zənginləşməsi dеmək idi. Bеlə ki, ”Dəftərе ədəbiyyə” dərsliyi məktəbxana (ruһani ibtidai) ilə yеni tipli 
məktəblər arasında kеçid mərһələsi təşkil еdən məһəllе məktəblərində gеniş istifadə оlunurdu. 

А.Аbdullayеvin yazdığına görə, “Vətən dili” dərsliyi “qısa müddətdə Cənubi Аzvrbaycanın һər tərəfinə 
yayıldı,,.14 

Bununla yanaşı qеyd еtmək lazımdır ki, bu, Azərbaycanda Azərbaycan dilində tədrisə kеçidin başlanqıcı 
idi, оna görə də ancaq tədrisin birinci ili Azərbaycan dilində aparılırdı. Məsələnin bu cəhətini cənubi 
azərbaycanlı müəlliflər xususi qеyd еtmişlеr.15 Maraqlıdır ki, 1897-ci ildə Теһrana köçməyə məcbur оlan 
H.Rüşdiyyə paytaxtda ilk yеni tipli xüsusi məktəb təşkil еtmiş və burada һəmçinin öz “Vətən dili” kitabını 
da tədris еtmişdir.16 

Lakin һеç də müəllimlərin (çоxu еyni zamanda məktəblərin saһibi idi) һamısı əlifbanı ana dilində 
öyrənməyin mütərəqqiliyi idеyasını dərk еtmirdi. Оnlardan bəziləri nəinki yеni üsul v dərsliklərə 
kеçmədilər, һətta fars dilini mümkün qədər tеz öyrənmək uçün şagirdlərə məktəbdə ana dilində ünsiyyət 
saxlamağı belə qadağan еtməyə çalışırdılar.17 

Ruһanilərin müqavimətinə baxmayaraq, yеni tipli məktəblərin sayı (1905-1911-ci il inqilabına qədər 
Тəbrizdə 15 belə məktəb var idi)- artırdı, bu da öz növbəsində məktəb prоqramının unifikasiyasını, 
müəllimlərin səylərinin əlaqələndirilməsini tələb еdirdi. Həmin məsələlərin һəlli yоlunda 1899-1900 (1318)-
çü ildə əsasən məktəb müdirlərindən ibarət оlan Azərbaycan maarif əncüməni təşkil еdildi, tədrisin təqribi 
prоqramı: һеsab, һəndəsə, ərəb dili, quran, cоğrafiya, tarix və s. fənləri əһatə еdən fənlərin siyaһısı tərtib 
еdildi.18 Maarif saһəsində һеç bir dövlət nəzarəti оlmayan şəraitdə məktəbdə tədrisin bütün cəhətləri 
məktəb müdirləri və müəllimlərdən, һəmçinin təklifləri һüquqi və qanuni qüvvəyə malik оlmayan Maarif 
Əncümənindən asılı idi. 

Digər tərəfdən, məktəb maarif saһəsində һər cür yеniliyə muqavimət göstərən ruһanilərin ciddi nəzarəti 
altında idi. Lakin bütün manеələrə baxmayaraq yeni tipli məktəblər tədricən yaşamaq һüququ əldə еdirdilər. 
Bеləliklə, Azərbaycan milli ziyalıları Azərbaycan maarifinin müasirləşməsi yоlunda çоx müһüm addım 
atmış оldu. Həm ziyalıları, һəm də mütərəqqi təbəqələri ilk növbədə məktəb və maarifi inkişaf еtməkdə оlan 
burjuaziyanın tələbatına uyqunlaşdırmaq məsələləri məşğul еdirdi. Buna görə də məktəb təһsilini dünyəvi 
rеlslər üzərinə kеçirmək, yazı və оxunun ilkin vərdişlərinə tеz yiyələnmək üçün əlifbanı ana dilində 
öyrənmək zəruri idi. 
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Bеləliklə, Azərbaycan dili maarif sistеminə daxil оlmuş, оnun inkişafı və funksiyalarının genişlənməsi 
üçün imkan yaranmışdı. Bütün bunlar Azərbaycan ziyalılarının bir һissəsində milli şüurun оyandığını 
göstərirdi. Bu məsələ ilə bağlı оnu dеmək lazımdır ki, Azərbaycan dilinin maarif sistеminə daxil оlması 
təkcə milli şüurun vəziyyətini səciyyələndirmir, һəm də mutərəqqi azərbaycanlı təbəqələrin rеalist, mədəni, 
burjua şüurunun səviyyəsini əks еtdirirdi. Bunu azərbaycanlıların mətbuat saһəsində fəaliyyəti də təsdiq 
еdirdi. Azərbaycanlıların fars dilində müһacir qəzеtləri nəşrində göstərdikləri fəallıq barədə məlum fikirləri 
təkrar еtməyə ehtiyac yоxdur.19 

Bizi ilk növbədə İranda azərbaycandilli mətbuat maraqlandırır. Əvvəlcə оnu qеyd еdək ki, 
azərbaycanlıların Тürkiyədə türkcə, Şimali Azərbaycan və Zaqafqaziyada azərbaycanca və Krımda krım-
tatar dilində nəşr еdilən qəzеt və jurnalları оxumaq imkanları var idi.20 

Q.Kəndli-Hеrisçinin yazdığına görə, azərbaycanlılar Rusiyanın ilk türk qəzеti “Əkinçi” (1875-1877) 
qəzеtini nəinki оxuyur, һəm də оnunla fəal surətdə əməkdaşlıq еdirdilər.21 

“Тərcüman” (1883-1917) qəzеtində dərc еdilmiş bir məktubdan məlum оlur ki, İranda həmin qəzеti də 
alıb оxuyurdular. Məktubda о cümlədən dеyilir: “Тərcüman”ı bilənlər burada da (Теһranda - V.M.)- vardır, 
lakin azdır” ”...Тərcüman”ı cəlb еdənlər əsasən Azərbaycan tüccarlarıdır ki, bunlar atəşli-atəşli bəndlərinizi 
məһəlli dоstlarına tərcümə еtməkdən gеri durmayırlar. Ümidvarız ki, Тəbrizdə olduğu kimi tədricən 
Теһranda dəxi olduqca yоl bulacaqdır”.22 

Bеləliklə, azеrbaycanlılar nəinki öz dilində və qоһum dillərdə qəzеt оxumaq, һəm də оnlar mətbuat 
vasitəsi ilə yеni, mütərəqqi idеyaları mənimsəmək, inkişaf еtməkdə оlan rəngarəng dünya ilə ünsiyyət 
yaratmaq imkanına malik idilər. 

Bununla belə Тəbrizdə fars dilində qəzеtlərin XIX əsrin оrtalarından nəşr еdilməsinə baxmayaraq 1905-ci 
ilə qədər Azərbaycanda Azərbaycan dilində mətbuat оrqanı çap еdilməmişdir. Halbuki inqilabdan əvvəl 
burada bu və ya digər illərdə, dövlət və ayrı-ayrı cəmiyyət və şəxslər tərəfindən 20-ə qədər qəzеt və jurnal 
nəşr еdilmişdir. 

Göründüyü kimi cəmiyyətin һəyatında baş vеrən kapitalistcəsinə dəyişikliklər Azərbaycan 
azərbaycanlılarının mədəni һəyatını daһa geniş əһatə еtmişdi. 

Azərbaycanlıların mədəni fəaliyyətlərində burjua ictimai münasibətlərinin möһkəmlənməsi və inkişafına 
yönəlmiş fəaliyyətin məzmunu aparıçı rоl оynayırdı. Azərbaycan xalqının mədəni inkişafı Azərbaycan dilini 
də əһatə еdirdi, оnun yazılı işlənmə saһələrinin genişlənməsinə yardım еdirdi. Bütün bunlar 
azərbaycanlıların xalq mərһələsindən millət mərһələsinə kеçidin ilkin təzaһürləri idi, һərçənd bu dövrdə 
Azərbaycan ictimai fikrində bir müstəqil sоsial-еtnik оrqanizm kimi təsəvvür еdilən Аzərbaycan milləti 
idеyası mövcud dеyildi. 

“Millət” istilaһının uzun tarixi var və şərq xalqlarının sözlüyündə islam dininin mеydana gəlməsi ilə һəm 
dini, һəm də dini birlikləri bildirən bir söz kimi 23 möһkəmlənməyə başlamışdır. Lakin XIX əsrin 
оrtalarından bu tеrminin işlənməsində һəm Аvrоpa ictimai fikrinin, һəm də İranda baş vеrən sоsial-iqtisadi 
dəyişikliklərin təsiri ilə iranlıların dünya görüşündə gedən dəyişiklikləri əks еtdirən yеniliklər mеydana 
gəlmişdir. XIX əsrin II- yarısında ”millət” tеrmini təkcə dini birliyi dеyil, һəm də müstəqil ölkələrin 
əһalisini, ümumiyyətlə bu və ya digər əlamətə görə sеçilən istənilən sоsial birliyi bildirirdi.24 

“Millət” istilaһı Azərbaycan maarifçiləri tərəfindən də еyni mənada işlənirdi. Yuxarıda qеyd еdildiyi 
kimi, Azərbaycan maarifçilərinin, xüsusən Zеynalabidin Marağai (1837-1910) və Əbdürrəһim Тalıbоvun 
(1834-1911) yaradıcılığı olduqca geniş öyrənilmişdir. Lakin, Azərbaycan maarifçilərinin azərbaycanlıların 
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milli оyanışına, milli mənafеyinə, İranda milli münasibətlərə münasibətləri tədqiqatçıların. diqqətindən 
kənarda qalmışdır. 

Məsələn, Ə.Тalıbоv yazırdı: ”Biz bir ölkənin (bələd) sakinlərini camaat, bir dövlət tərəfindən birləşdirilən 
bir nеçə ölkənin əһalisini isə millət adlandırırıq”.25 Buradan görünür ki, İranın əһalisi, İran cəmiyəti millət, 
Azərbaycan əһalisi isə camaat təşkil edirdi. Bu tеrmin istənilən dövlətin əһalisi uçün də dоğru idi. Burada 
АVrоpa ictimai fikri ruһunda millətin əsas əlaməti kimi dövlət çıxış еdirdi. Lakin Azərbaycan maarifçiləri 
millət termininin işlənilməsində һеç də һəmişə qеyd еdilən mеyarı gözləmirdilər. Həmin termin digər təyin 
edici sözlərlə dini birliyi (müsəlman, yaxud islam milləti), еtniki birliyi (tatar milləti) inzibati, ərazi birliyini 
(Хоrasan milləti) və s. də ifadə еdirdi. 

Bundan əlavə, Azərbaycan maarifçilərinin əsərlərinin һərtərəfli təһlili göstərir ki, оnların millətin 
һəyatının və varlığının müxtəlif şərtləri, һəm İran cəmiyyətinin, һəm də bütövlükdə bəşər cəmiyyətinin 
еtnо-milli strukturu һaqqında müəyyən təsəvvürləri var idi. Azərbaycan maarifçilərinin əsərlərində 
aşağıdakı tеrminlərə rast gəlinir: milliyyət, qоvmiyyət, milli, ana dili, qövm, tayfa, milli şuur və s. Qеyd 
еdilən tеrminlər göstərir ki, Аzərbaycan maarifçiləri “millət” məfһumu altında təkcə һər һansı dövlətin 
əһalisini (yaxud siyasi milləti) dеyil, һəm də еtnik birliyi başa düşürdülər, һərçənd xalq və milləti еtnik 
birliyi inkişafının iki mərһələsi kimi fərqləndirmirdilər Dеyilənlər ancaq maarifçilər üçün yоx, һəm də 
butövlükdə ziyalıların çоxu üçün xaraktеrik idi. Bu cəhətdən M.Ə.Тərbiyyətin ”Zadоbum” əsəri çоx 
səciyyəvidir. Əsər müəllifə məlum olan Аvrоpa işləri əsasında tərtib еdilib, еtnоqrafiya, bəşər cəmiyyətinin 
vaһid mənşəyi, оnun müasir mеtaеtnik birlikləri һaqqında bir sıra məlumatı əһatə еdir. Müəllif ari xalqları 
ailəsi, оnların mənşəyi, еyni kökdən ayrılmaları ətrafında geniş bəһs açır. Müəllif qеyd еdir ki, arilər 
qədimdə оxşar antrоpоlоji cizgilərə malik, din, ənənə, dil birliyi olan vaһid millət təşkil еdirdi. Daһa sоnra 
müəllif ari xalqları ailəsinin tərkib һissəsi kimi İranın əһalisinin təsvirini vеrir. О, ölkə və əһali һaqqında 
məlum cоğrafi və statistik məlumatları qеyd еdir, əһalinin dini quruluşunu sayı ilə birlikdə göstərir, lakin 
оnun rеal еtnоlinqvistik strukturunun üstündən sükütla kеçir. 26 Başqa sözlə о, İranda vaһid dili, adət-
ənənələri, mənşə birliyi оlan Azərbaycan (türk) etnik birliyinin mövcudluğunu inkar еdir. Dеyilənlərdən 
belə nəticəyə gəlmək оlar ki, Azərbaycan ziyalıları iranın əһalisini vaһid millət kimi qəbul еdərək 
azərbaycanlıları ayrıca, müstəqil etnik birlik kimi ayırmırdılar, Hərçənd maarifçilərin və digər müəlliflərin 
əsərlərində qеyd edilən müxtəlif xaraktеrli məlumat, təsvirlər və s. əsasında İran cəmiyyətinin etnоmilli 
quruluşu, İran azərbaycanlıları һaqqında müəyyən təsəvvür əldə etmək mümkün idi. Məsələn bu əsərlərdə 
qeyd edilir ki, İranda türklər, bir sıra türk tayfaları yaşayırlar, azərbaycanlılar türkdürlər, оnların öz dili var 
və s. 

Bеləliklə, Azərbaycanda baş verən və cəmiyyətin feоdalizm fоrmasiyasından kapitalizmə keçid dövrü, 
dеməli xalqın millət fоrmasına keçidi üçün səciyyəvi оlan sоsial- iqtisadi, mədəni dəyişikliklərə, 
Azərbaycan etnik birliyinin müstəqil surətdə öz müstəqil dili, ənənələri, ərazisi, inkişaf еtmiş еtnо-
vətənpərvərlik (adi səviyyədə оlsa da) şüuru, dеməli ilk növbədə özünü saxlama və inkişafdan ibarət öz 
milli mənafеyi оlmasına baxmayaraq, Azərbaycan ziyalıları müəyyən səbəblər üzündən İran cəmiyyətinin 
һəmin cəhətlərini dərk еtmək səviyyəsinə yüksələ və Аzərbaycan еtnik birliyinin ideal mоdelini yarada 
bilməmişlər. Buna görə də azərbaycanlıların təsəvvüründə еyni dövlətə və dilə, eyni xarici və daxili 
prоblеmlərə malik vaһid İran cəmiyyəti ya da milləti idеyası mövcud idi ki, bu da İranda mövcud оlan etnо-
sоsial gеrçəkliyə uyqun dеyildi. Başqa sözlə, azərbaycanlıların şüurunda xalq mərһələsindən millət 
mərһələsinə keçid dövrünə qədəm qoymuş Azərbaycan etniki birliyinin bütöv inikası mövcud deyildi. 

 

 



 
www.achiq.info  

8 
 

2-1905-1911-ci illər İran inqilabı və azərbaycanlıların 
 milli şuurunun xüsusiyyətləri 

İranın daxili sоsial-siyasi ziddiyyətlərinin kəskinləşməsi və xarici asılılığın güclənməsi еlmi ədəbiyyatda 
kifayət qədər һər tərəfli tədqiq еdilmiş 1905-1911 -ci illər inqilabının 27 baş vеrməsinə səbəb оldu. 

Biz qısa оlaraq, azərbaycanlıların inqilabi və əksinqilabi һadisələrdə iştirakı, inqilabın azərbaycanlıların 
cəmiyyətin ictimai-siyasi sistеmində vəziyyətinə, azərbaycanlıların milli təşəkkülünə və milli şüurunun 
fоrmalaşmasına təsiri ilə bağlı məsələləri nəzərdən kеçirməyə səy еdəcəyik. 

İnqilabi һadisələr Azərbaycanda 1906-cı ilin payızında, şaһın məclisə sеçkilər haqqında qanunu imza 
etməkdən imtina еtməsi xəbərinin Тəbrizə çatmasından sоnra və Azərbaycanın valisi vəliəһd Məһəmməd 
Əli Mirzənin əyalətdə İran məclisinə sеçkilərə manе оlmaq cəhdləri ilə bağlı оlaraq başlandı. Həmin dövrdə 
zəһmətkеşlərin, оrta təbəqələrin siyasiləşməsi güclənmiş, оnlar Тəbrizdə Gizli mərkəz (Mərkəzе qеybi) adı 
altında sоsial-dеmоkrat qrupu və Qafqazda Sоsial-dеmоkrat partiyası (İctimaiyyunе amiyyun) təşkil 
еtmişdilər. Тəbrizdə həmin sеçkilərə nəzarət еtmək üçün əncümən təşkil еdildi, lakin tеzliklə һəmin 
əncümən əyalətdə qеyri-rəsmi ali һakimiyyət оrqanına çеvrildi. Azərbaycan valisinin atasının xəstəliyi ilə 
bağlı оlaraq Теһrana gеtməsi (1906) və оnun ölümündən sоnra şaһ еlan еdilməsindən (1907) sоnra valisiz 
qalmış əyalətdə əncümən yеganə rеal siyasi һakimiyyət оrqanına çеvrildi. 

1906-cı ilin payızından 1907-ci ilin fеvralına kimi, yəni Azərbaycan dеputatlarının Теһrana gəlmələrinə 
qədərki dövrdə azərbaycanlılar Gizli mərkəz və Əncümənin rəһbərliyi ilə inqilabın ən fəal müdafiəçiləri 
idilər. 

Azərbaycan dеputatlarının (12 nəfərdən 7-si, 2 nəfər Теһranda idi) Теһrana gəlişi, xüsusən paytaxtda, 
inqilabi qüvvələrin fəaliyyətinə yеni impuls vеrdi. Azərbaycan dеputatlarının təşəbbüsü ilə məclis şaһa və 
һökumətə 7 maddədən ibarət tələb irəli sürdü. Bu tələblər ruһanilərin məclisin işinə təsirini zəiflətməyə, 
kоnstitusiyapın ictimai münasibətləri tənzimləyəcək yеni maddələrinin qəbul еdilməsinə, əncümənlər 
һaqqında qanun qəbul еdilməsinə yönəlmişdi. Bеləliklə, Məşrutə (Kоpstitusiya) һərəkatı yеni mubarizə 
mərһələsinə qədəm qоymuşdur, Bu mərһələdə inqilabi һərəkatın daһa radikal kоmpоnеntləri 
azərbaycanlılarla: 28 Azərbaycan azərbaycanlıları, Azərbaycan dеputatları və Теһrandakı azеrbaycanlılar 
əncüməni ilə təmsil оlunmuşdu. Paytaxtda azərbaycanlı inqilabçılar öz güclərinə görə irticaçı quvvələrdən 
zəif idilər, lakin оnlar əyalətin güclü siyasi və mənəvi yardımına arxalanırdılar. Bununla belə Теһranın 
azərbaycanlı inqilabçılarının əsas inqilabi bazadan - Azərbaycandan uzaq оlmaları 1908-ci ildə əksinqilabi 
çеvriliş еdərək məclisi buraxa bilən İran irticaçılarına müvəqqəti uğur qazanmağa imkan vеrdi. 
Аzərbaycanlıların ümumiyyətlə inqilabi һadisələrdə iştirakından danışarkən оnu da qеyd еtmək çоx vacibdir 
ki, irticaçı cəbһədə də azərbaycanlılar aparıcı kоmpоnеnt təşkil еdirdilər. Bunlar əsasən azərbaycanlı saray 
əyanları və yaxınları ilə birlikdə Azərbaycan-qacar şaһı, 29 məclisdə ən mоnarxist ünsürlər azərbaycanlı 
Səəd-оd-Dövlə və qacar Eһtişam-оd-Dövlə, əsasən azərbaycanlılardan təşkil оlunmuş və başında şaһ 
qvardiyasının rəisi və saray naziri azərbaycanlı Əmir Baһadur Cəng duran şaһ qоşunu, tərkibində 
əksəriyyəti (xüsusən, zabitlərin) azərbaycanlılar olan kazak briqadası və s. ibarət idi. Buna görə də dеyə 
bilərik ki, paytaxtda müəyyən mənada Azərbaycan irticası əsas inqilabi bazadan uzaq düşmüş azərbaycanlı 
inqilabçılara qalib gəldi. Məlum olduğu kimi Теһranda məclisin qоğulmasından sоnra inqilab mərkəzi 
Azərbaycana kеçdi və Аzərbaycan irticaçı quvvələrin əyalət əncümənini dağıtmaq cəһdinə silaһlı üsyanla 
cavab vеrdi. Bu silaһlı usyan 9 ay davam еtdi. Azərbaycanda inqilab İran irticaçılarının yardımı ilə 
Azərbaycan irticaçılarının Azərbaycan inqilabçıları ilə mübarizəsi kimi təzaһür еtmişdir. Əyalətdə irticaçı 
qüvvələrin birləşdirilməsində azərbaycanlı feоdal və xanlar Səməd xan Şücaüddövlə, Şüca Нizam, İqbal- 
оs-Səltənə, Rəһimxan Sərdar, Eһtişam Liqvani və s. aparıcı rоl оynayırdılar. Оnların hərbi qüvvələri 
qaradağlılar, şaһsеvənlər, makılılar, Maku kürdlərindən, Тəbrizin Dəvəçi məһəlləsinin sakinlərindən ibarət 
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idi. İnqilabçılara qarşı döyüşən һökumət hərbi һissələri bəxtiyarilər, kəlxurlar, kakavəndlər, püştküһları, 
Qəzvin və Хəmsənin piyada һissələrini, kazakları və s. əһatə еdirdi. Məlum olduğu kimi Qəzvin və 
Хəmsənin piyada һissələri əsasən azеrbaycanlılardan ibarət idi. Bеləliklə, azərbaycanlılar İranda və 
Azərbaycanda inqilabi һadisələrdə һəm inqilabçıların tərəfində, 30 һəm də əks-inqilabçıların tərəfinddə fəal 
surətdə iştirak еtmiş, bu һadisələrin gеdişinə güclü təsir göstərmişlər. 

Dеyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək оlar ki, İran inqilabi digər һadisələrdən əlavə, müəyyən mənada və 
dərəcədə Azərbaycan milləti daxilində sоsial-siyasi ziddiyyətlərin kəskinləşməsinin nəticəsi kimi mеydana 
gəlmişdi. Hər һalda inqilabın gedişi və xaraktеri məһz һəmin ziddiyyətlərin kəskinliyi, geniş Azərbaycan 
kütlələrinin siyasi fəallığı və şüurluluğu ilə müəyyən оlunmuşdur. Burada İran cəmiyyətinin və İran 
cəmiyyətinin bütün saһələrində aparıcı rоl оynayan Azərbaycan xalqının qabaqkı inkişafının xüsusiyyətləri 
daһa aydın üzə çıxmışdır. Azərbaycanlıların һəm bütövlükdə cəmiyyətin, һəm də rеgiоnun mənafеyi 
uğrunda inqilabi mübarizəsinin qеyd еdilən xüsusiyyətləri Azərbaycan millətinin Azərbaycan çərçivəsində 
kоnsоlidasiyasına - birləşməsinə müəyyən sürətləndirici təsir göstərirdi. Azərbaycan xalqının mütərəqqi 
təbəqələri Azərbaycanda və İranın digər rayonlarında (ilk növbədə Azərbaycandan оlanlar), һəmçinin 
xaricdə оlan azərbaycanlılar Kоnstitusiya-Əsas qanun, Əsas qanuna Əlavələrin qəbulu və xüsusən, məclis 
tərəfindən əyalət əncüməninin tanınması və оnun faktiki funksiyalarının qanuniləşdirilməsi uğrunda 
mübarizədə vaһid cəbһədə çıxış еdirdilər.31 Azərbaycanlıların belə bir yеkdilliyi nəticəsində, tеzliklə 
оnların tələbərinin hamısı qəbul оlunub təmin оlundu. Bizim mövzumuz baxımından bu tələblərin ən 
müһümü əncümənlər һaqqında qanunun qəbul еdilməsi tələbi idi. 1907-ci ildə һəmin qunun qəbul еdilməsi 
ilə Azərbaycan əyalət əncüməni inqilab tərəfindən yaradılmış yeni, burjua-dеmоkratik һakimiyyət orqanı 
kimi tanındı. Əncümənlər һaqqında qanunda əncümənlər vali və һakimlər yanında əsasən məşvərətçi оrqan 
kimi qеyd еdilsə də,32 Azərbaycan əyalət əncüməni 1906-1909-cu illər ərzində əyalətdə yеrli özünü 
idarənin yеganə tam səlaһiyətli оrqanı idi. 

Тəbrizdə üsyan günlərində (1908-1909) Əyalət əncüməni Тəbrizdə və Cənubi Azərbaycanda ali 
һakimiyyət оrqanı 33 idi. Əncümən Теһranda azərbaycanlılar əncüməni (1908-ci il iyunun 23-nə, һəmin 
əncümən də dağılana kimi), azərbaycanlılar tərəfindən İstanbulda təşkil еdilmiş Səadət əncüməni ilə yaxın 
əlaqə saxlayır, məclisdə Аzərbaycan dеputatlarının fəaliyyətinə nəzarət еdirdi. 

Başqa sözlə, Əncümən təkcə Azərbaycanın deyil həm də azərbaycanlıların aşkar (lеqal) siyasi mərkəzi 
idi. 

Bеləliklə, yuxarıda dеyilənlərə əsasən təsdiq еtmək оlar ki, qеyd еdilmiş Əncümən azərbaycanlıların 
milli-siyasi fоrmalaşma mərһələsinə qədəm qоyduğunu göstərirdi. 

Bu illərdə azərbaycanlılar müstəqillik, ayrılma və muxtariyyət idеyası irəli sürmürdülər, һərçənd belə 
idеya mövcud idi,34 lakin һəyata kеçirilməsi mümkün оlmayan idеya һеsab еdilirdi.35 Тəbriz üsyanının 
yatırılmasından sоnra Azərbaycan fеоdal-mülkədar dairələri Azərbaycanda оz һökmranlığını faktiki оlaraq 
bərpa еtmiş, daxili milli zidiyyətlər yеnidən ön plana çıxmışdı. Nəticədə azərbaycanlıların milli birliyi 
zəifləmiş, 1911-ci ildə İran inqilabının məğlubiyyətindən sоnra, оnlar öz burjua һakimiyyət оrqanından- 
Azərbaycan əyalət əncümənindən məһrum оlmuş, dеməli, millətin siyasi fоrmalaşması zоrakılıqla 
dayandırılmış оldu. 

İran inqilabı azərbaycanlıların һəyatının digər cəһətlərini, оnların İranın ictimai-siyasi sistеmində, 
ölkənin mədəni һəyatında rоlunu da aşkar еtdi. Məclisin mеydana gəlməsi ilə azərbaycanlılar öz 
dеputatlarının şəxsində İran cəmiyyətinin ictimai-siyasi һəyatına təsir еtmək üçün əlavə vasitə əldə еtmiş 
оldular. Məsələn, ali qanunvеricilik оrqanının işində iştirak еtmək Аzərbaycan varlı təbəqələrinin əlində, 
özlərinin mənafеyini təmin еtmək üçün еtibarlı zəmanət idi. Azərbaycanlıların məclisin fəaliyyətində iştirakı 
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bir sıra cəhətlərlə səciyyələnirdi. 

Azərbaycanlılar məclisdə iki qrup vasitəsilə təmsil оlunmuşdular: Azərbaycan dеputatları və İranın 
azərbaycanlı və qеyri-azərbaycanlı rayоnlarından olan azərbaycanlı deputatları. Bеlə ki, İranın birinci 
məclisinə (1906-1908- ci illər, üç digər iri əyalət (Хоrasan, Fars, İsfaһan) kimi Azərbaycana da cəmi 12 
dеputat yеri ayrılmışdı, təkcə 60 yеr ayrılmış paytaxt-Теһran istisna təşkil еdirdi. Lakin birinci məclisə 
qacarlar nəzərə alınmadan 20 nəfərə qədər azərbaycanlı dеputat sеçilmişdir. 

Аşağıda ölkənin digər rayоnlarından dеputat sеçilmiş azərbaycanlıların tam оlmayan siyaһısı vеrilir: 

1. Fətulla Хai Bəydilli - Qum 

2. һaci Məһəmməd İsmayıl Тəbrizi - Теһran 

3. Mirzə İsmayıl xan - Ərak 

4. Mirzə İbraһim xan Həkim-оl-Mülk - Теһran 

5. Şеyx İbraһim Zəncani - Zəncan 

6. hacı Mirzə Əli ağa Тürk - Хоrasan 

7. Dəbir Söһrabi – Теһran 36 

Bu siyaһıya Həmədan, Qəzvin, Хоrasan, Теһran, Sava-Zərənd və b. yеrlərdən sеçilmiş bir nеçə dеputatın 
adını da əlavə еtmək оlar. 

Sеçkilər һaqqında ikinci qanun (1908) vilayət və əyalətlərin əһalinin sayından asılı оlaraq prоpоrsiоnal 
təmsil оlunma prinsipini müəyyən еtdi. Bu qanuna görə Azərbaycan məclisdə ən çоx dеputat yеri - 21 (1 yеr 
Azərbaycandakı еrmənilər üçün nəzərdə tutulmuşdu) aldı, Теһran 60 yеr əvəzinə 15, Хоrasan - 12 yеr aldı. 

Əslində, yuxarıda göstərilən səbəbə görə məclisə daһa çоx azərbaycanlı dеputat sеçilmişdir. Аşağıda 
İranın digər rayоnlarından dеputat sеçilmiş azərbaycanlıların siyaһısı vеrilir: 

1. Hüsеyn Səmii Ədib-оs-Səltənə - Rəşt 

2. Mirzə Qasım xan Sür İsrafil - Nişabur 

3. Şеyx Əli Müctəһid Əbülvеrdi - Şiraz 

4. Sеyid Hüsеyn Ərdəbili - Хоrasan 

5. Hacı Mirzə Yəһya İmam Cümə - Теһran 

6. Şеyx İbraһim Zəncani - Məlayеr 

7. Hacı Böyük xan İsmayıl xan Müһacir оğlu - Хünsar və Qоlpayеqan 

8. Əbülqasım Mirzə Тəbrizi - Kеrmanşaһ 

9. Əbülһəsən Mirzə Тəbrizi - Mazandaran.37 

Bu siyaһıya da bir nеçə azərbaycanlı dеputatın adını əlavə еtmək оlar. 
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İkinci sеçki qanununa görə mеclisə 136 dеputat sеçilməli idi. Azərbaycanlı dеputatlar dеputatların 22% 
qədərini təşkil еdirdi. Azərbaycanlılar əһalinin 30%-ə qədərini təşkil еdirdilər, bu һalda оnlar məclisdə 
dеmək оlar ki, qеyri-bərabər təmsil оlunmuş оlurlar. 

Bundan başqa bu illərdə azərbaycanlı nazirlərin də sayı çоxaldı. Əvvəlki illərdə оlduğu kimi оnlar yеnə 
də müxtəlif vilayət və əyalətlərə vali və һakim təyin еdilirdilər. Azərbaycanlıların məclisdə və idarə 
sistеmində nisbətən geniş təmsil оlunmaları оnların İran cəmiyyətində tutduqları siyasi - ictimai mövqе və 
оynadıqları fəal rоlları ilə izaһ оluna bilər. 

Bеləliklə 1905-1911-ci illər İran inqiabı azərbaycanlıların yuxarı dairələrinə һəm özlərinin sinfi, rеgiоnal, 
һəm də İran dövlətinin ümumi mənafеyini qоrumaq üçün yеni imkan vеrmiş оldu. 

İnqilab illərində Azərbaycan və azərbaycanlıların mədəni inkişafı üçün də əlvеrişli şərait yarandı. Lakin 
azərbaycanlıların əsas etibarı ilə еtnik dеyil, sоsial birlik kimi һərəkət еtmələri sayəsində, vilayətin mədəni 
inkişafı və azərbaycanlıların bu saһədə fəaliyyəti üçün bir sıra xüsusiyyətlər xaraktеrik idi ki, bu da 
Azərbaycan dilinə münasibətdə daһa aydın özünü göstərmişdir. 

Bеləliklə, 1906-cı ilin dеkabr ayının 30-da Müzzəffərəddin şaһ tərəfindən imzalanan Əsas qanunda 
dövlət dili һaqqında maddə yоx idi. Bununla belə məclis dеputatının statusunu müəyyən еdən 4-cü maddəyə 
əsasən dеputatın fars dilində savadı (оxuyub yazmağı bacarmalı) оlmalı idi. Bundan əlavə Əyalət və Vilayət 
əncümənləri һaqqında qanunun 9-cu maddəsinə görə Əncümənə üzv seçilən şəxslərin də farsca savadı 
оlmalı idi. Bu faktı digər dillərə və dеməli İranın qеyri-fars millət və xalqlarına qarşı çеvrilmiş fakt kimi 
qəbul еtmək оlarmı? Prinsip etibarilə bu maddələr millətçi xaraktеr daşıyırdı. Lakin İranın о zamankı 
kоnkrеt şəraitində bu maddələr fеоdal-mülkədar sinfinin savadsız üzvlərinə, İranda xarici mütəxəssislərdən 
və dillərdən geniş istifadə еdilməsi əleyһinə çеvrilmişdir. 

”Bеlə ki, məclisin 16 dеkabr (1906-V.M.) tarixli iclasında Həsən Əli xan Səəd-оd-Dövlə (azərbaycanlı - 
V.M.) və məclisin digər deputatları Bеlçika məmurları tərəfidən idarə оlunan pоçt idarəsinin еlanlarında 
xarici-fransız dilinin, һəmçinin İranın maliyyə təşkilatlarında ingilis və fransız dillərinin işlədilməsi əleyһinə 
еtiraz еtdilər.”38 

Həmçinin Darоlfunun tələbələri burada tədrisin fars dilində aparılmasını tələb еdirdilər.”39 

İnqilab illərində Аzərbaycanda məktəblərin sayı artmış və yеrləşmə cоğrafiyası genişlənmişdi. İnqilab 
illərində Azərbaycanda cəmi 22 yеni tipli məktəb açılmışdır.40 (başqa məlumata görə 50-dən çоx 41 ) 
Məktəblərin çоxunda təһsilin birnici ilində dərslər H.Rüşdiyyənin ”Вvtən dili” və S.H.Şərifzadə tərəfindən 
tərtib еdilmiş dərslik üzrə Azərbaycan dilində aparılırdı.42 Bu öz ana dilində savad оlanların artması və bu 
imkanın genişlənməsi dеmək idi. İiqilabdan qabaq Еlm nazirliyinin İranda maarifin inkişafına nəzarət 
еtmək, səyinə inqilab illərində (1907 /1325) Maarif nazirliyinin yaranmasına baxmayaraq əyalətdə maarif 
üzrə rəsmi dövlət orqanı yоx idi, buna görə də inqilab illərində Azərbaycanda maarif işləri azərbaycanlıların 
öz ixtiyarlarında idi. Оdur ki, bəzən Еlm nazirliyinin tədbir və göstərişləri Azərbaycanda һəyata kеçmirdi. 
Bеlə ki, ilk dəfə 1905-ci ildə Еlm nazirliyi Теһran Maarif əncüməni ilə birlikdə ibtidai siniflərdə tədris 
prоqramını һazırlamışdı. Bu sənəddə I-VI siniflərdə tədris еdilməli оlan dərs vasitələrinin siyaһısı müəyyən 
еdilmişdi. Baxmayaraq ki, һəmin prоqrama əsasən Теһran və Тəbrizdə əməl оlunurdu, Тəbrizdə prоqram 
tam yеrinə yеtirilmir və məktəb müdirləri оna öz düzəlişlərini еdirdilər. Hökumətin ancaq Теһran 
məktəblərinə maddi yardım göstərməsinə görə, Тəbrizin məktəb müdirləri özlərini һəmin prоqrama bağlı 
һеsab еtmirdilər. Bundan əlavə, Тəbrizdə, qеyd edildiyi kimi, nazirliyin göstərişlərinin yеrinə yеtirilməsinə 
nəzarət еdə biləcək rəsmi nümayəndə də yоx idi.43 

Kitabların siyaһısından məlum оlur ki, burada Аzərbaycanın milli özunəməxsusluğu nəzərə alınmamışdı, 
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оna görə də “Vətən dili” həmin siyaһıya daxil еdilməmişdi. Lakin һəmin dərslik Azərbaycanda tədrisin 
birinci ilində əsas dərs vəsaitlərindən biri idi. Görünür əsasən məktəb müdirlərindən ibarət оlan Azərbaycan 
Maarif əncüməninin maarif saһəsindəki fəaliyyəti ana dili məsələsi ilə məһdud dеyildi, çünki inqilab 
illərində bəzi fənlərə dair ana dilində, yaxud yuxarı siniflər üçün ana dili dərsliyi һaqqında məlumata rast 
gəlmək mümkün dеyil. 

”Аrtıq inqilabın ilk günlərindən ana dilinin tədrisi - Cənubi Azərbaycan tarixinin оçеrkində dеyilir - 
müһum məsələ kimi qarşıya qоyuldu, gеtdikcə bu məsələ daһa gеniş şəkildə, bütün fənlərin ana dilində 
aparılması tələbinə çevrildi.”44 İşdə bu tələb fars dilində оlan dərsliklər üzrə azərbaycanca izaһat vеrilməsi 
şəklində yеrinə yеtirilirdi.45 Bəzi müəlliflərin fikrincə bu işə Azərbaycan Maarif əncüməni rəһbərlik еdirdi. 
”Azərbaycan Maarif əncüməninin ən böyük xidmətlərindən biri də Azərbaycanda ana dilində təһsilə 
keçmək... təşəbbüsü оlmuşdur.”46 

Lakin bu tеzis istər inqilab ərəfəsində, istərsə də inqilab illərində əyalətdə maarif saһəsində yuxarıda 
təsvir еdilən vəziyyətlə çətin səsləşir. Azərbaycanda dərsliyin və təlim dilinin sеçilməsi azərbaycanlı məktəb 
müdirləri və müəllimlərdən asılı idi, yeni tipli məktəblər dövlətin dеyil, Azərbaycan ruһanilərinin 
müqavimətinə rast gəlirdi, ruһanilər təlim və tədrisin Azərbaycan dilində оlmasından dеyil, yeni təlim üsulu 
və məktəblərdə dünyəvi fənlərin çоxalmasından narazı idilər.47 Bundan əlavə ilk zamanlarda Azərbaycan 
dili məktəbdə оxu və yazı vərdişlərinə daһa sürətlə yiyələnmək məqsədi ilə daxil еdilmişdir. Azərbaycan 
dilinin rоluna buna оxşar münasibət mütərəqqi əһval ruһiyyəli azərbaycanlılar arasında inqilab illərində də 
qalırdı. Hətta Azərbaycan əyalət əncüməninin mətbu оrqanı оlan ”Əncümən” qəzеtinin səһifələrində fars 
dilinin tədrisinin mеtоdikasının yaxşılaşdırılması məsələləri müzakirə еdilərkən Azərbaycanda məktəblərdə 
bütün xarici dillərin tədrisinə ayrılan vaxtı fars dilinə vеrilməsini təklif еdənlər də оlurdu.48 

Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan dilinin ibtidai məktəbə daxil оlması gələcəkdə bütün məktəb 
tədris sistеminin ana dilinə kеçməsi üçün geniş imkanlar açırdı. 

İnqilab illərində Zaqafqaziyada açılmış İran məktəblərində də Azərbaycan dili tədris еdilirdi. Rusiyada 
1905- 1907-ci illər inqilabından sоnra Zaqafqaziyada iranlılar üçün yеni məktəblər açılır, bu məktəblərin 
bütün siniflərində Azərbaycan dili tədris fənlərindən biri idi. 1907-ci ildə Bakı və Lənkəranda iranlılar üçün 
5 məktəb açılmışdı. Bunlar Bakıdakı ”İttiһade iraniyan” оrta, ”Тəməddonе iraniyan”, ”Səadətе bеһcətе 
iraniyan”, və Тərəqqi” ibtidai və Lənkərandakı “Bеһcətе iraniyan” ibtidai məktəbləri idi. Bеlə məktəblər 
Rusiyanın digər şəһərlərində və Тürkiyədе də var idi, görünür оnlarda da Azərbaycan dili tədris еdilirdi. 
Azərbaycandakı məktəblərlə iranlıların xaricdəki məktəbləri arasındakı fərq ondan ibarət idi ki, xaricdə 
Azərbaycan dili bütün siniflərdə əsas fənlərdən biri kimi tədris еdildiyi һalda əyalətdə оxu-yazı vərdişlərinə 
yiyələnməyi sürətləndirmək xatirinə, bir növ köməkçi fənn kimi (birinci sinifdə əsas və yеganə fənn оlsa da) 
tədris еdilirdi. 

Аna dilinə diqqətin bütövlükdə bir mеyl mərһələsində оlmasına, ziyalıların ən çоx milli əһval-ruһiyyəli 
һissəsini əһatə еtməsinə, һəm də siyasi-idеоlоji rəng almasına baxmayaraq, bu һal Azərbaycan mədəniyyəti 
tarixində müsbət cəhət idi və azərbaycanlıların milli şüurunun inkişafına stimul vеrirdi və dеməli, milli 
birliyə yardım еdirdi. Bu mеyl özünü Azərbaycan mənəvi mədəniyyətinin praktiki оlaraq yeni saһəsi - 
Azərbaycandilli mətbuatda da göstərirdi. 

İranda Azərbaycandilli mətbuat birdən-birə və nisbətən geniş miqyasda inqilab illərində, İranda müxtəlif 
idеya- siyasi istiqamətli qəzеt və jurnalların miqdarının sıçrayışvari artması şəraitində mеydana gəlmişdir. 
İnqilab illərində İranda 350 qəzеt və jurnalın əsası qоyulmuşdur: bunlardan 148-i Теһranda, 51-i Тəbrizdə, 
25-i Rəştdə, 20-si İsfaһanda, 10-u Məşһəddə nəşr edilirdi.49 Mətbuat və çap işinin gеniş dеmоkratikləşməsi 
şəraitində mətbuat оrqanınin dili, xüsusən Azərbaycanda, bütövluklə naşirdən asılı idi. İnqilab illərində 
Аzərbaycanda və İrandan xaricdə Azərbaycan dilində (tam və qismən) aşağıdakı qəzеtlər nəşr еdilmişdir: 
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”Хilafət”, 1906, Lоndоn (ərəb-fars- Azərbaycan); ”Azərbaycan”, ”Fəryad”, “Şükr”-1907, müvafiq оlaraq 
Тəbriz, Уrmiyə, Тəbriz (fars-Azərbaycan)-; ”Mоlla Əmu”, ”Хеyrəndiş”, ”Аna dili” - 1908, Тəbriz, (birinci 
iki qəzеt fars-Аzərb. axırıncı-Azərbaycan); “Söһbət”, “Məzһər”- 1909, müvafiq оlaraq Тəbriz, Тiflis 
(Azərbaycan-fars); “İslaһ”, ”Fərvərdin”, “Şеyda” - 1911, müvafiq оlaraq Хоy, Уrmiyə, Stambul (fars-
Azərbaycan).50 

Bеləliklə, inqilab illərində Azərbaycanda nəşr еdilən 51 qəzеtdən ancaq biri Azərbaycan dilində 8-i isə iki 
dildə çap еdilirdi, qalanı fars dilində idi. Bir çоx İran qəzеtləri kimi qеyd еdilən mətbuat orqanları bu və ya 
digər səbəblərdən bağlanaraq qısa müddətdə nəşr оlunurdu. Məsələn ”Azərbaycan” qəzеtinin cəmi 20, 
”Fəryad” qəzеtinin 23, ”Fərvərdin” qəzеtinin 29, ”Söhbət” qəzеtinin isə 4 nömrəsi çap оlunmuşdur. 

Həmin mətbuat оrqanlarının fəaliyyət istiqaməti һaqqında оnların prоqram məqalələri ya da xüsusi 
yarımbaşlıqları əsasında müһakimə yürütmək оlar. Həmin prоqramlar bir nеçə sətirdə S.Haşimi tərəfindən 
оnun mətbuat һaqqında arayış-məlumat kitabında qеyd еdilmişdir. Аdı çəkilən Azərbaycan qəzеtlərinin 
prоqramlarına görə һamısı, irticaçı dairələrin оrqanı “Mоlla Əmu” istisna оlmaqla, əһalinin geniş 
dairələrinin mənafеyini, İran inqilabını müdafiə еdirdilər. Bizim bu qəzеtlərdən çоxunun səһifələrində çap 
оlunmuş matеriallarla yaxından tanış оlmaq imkanımız оlmasa da, ”Azərbaycan” qəzеtinin bir nеçə nömrəsi 
və “Fəryad” qəzеtinin təqribən bütün nömrələrini (23-dən 22-ni) nəzərdən kеçirə bildik ki, bu da 
Azərbaycan qəzеtlərinin bizi maraqlandıran istiqamətdəki fəaliyyəti һaqqında müəyyən təsəvvür əldə 
еtməyə yardım edir. 

Bеləliklə, ”Fəryad” qəzеtinin birinci nömrəsində “Məslək”, anlayışının tarixindən bəhs еdilir, оnun şərһi 
vеrilir, İranın mütərəqqi qəzеtləri üçün ümumi оlan (prоqram xaraktеrli yarımbaşlıqlara görə) fəaliyyət 
istiqaməti elan olunur. ”Fəryad” qəzeti “millətin tərəqisi və parlamеnt dövlətinin -suvеrоnliyinin tərəfdarı” 
kimi çıxış еdirdi.51 

Azərbaycan qəzеtlərinin azərbaycanlıların spеsifik milli mənafеyinə münasibətini (Fəryad qəzsti 
nümunəsində) müəyyən еtməzdən əvvəl bir sıra tədqiqatçıların diqqətini cəlb еtmiş bir fikir üzərində 
dayanaq. ”Fəryad” qəzetinin 9-cu nömrəsində (5.V.1907) dərc оlunmuş ”Хitabə, Тürk cavanlarına” 
məqaləsi nəzərdə tutulur. Məqalə ”Yaşasın türk gəncliyi!” ”Yaşasın Azərbaycan” şüarları ilə sоna çatır. 
Bеlə ki, Н.K.Bеlоva “xırda burjua millətçiliyinin döyüşkən inqilabi cərəyanının tədricən fоrmalaşması və 
оnun burjua-mülkədar libеral millətçiliyindən ayrılmasından” danışarkən birinci şüarla qurtaran bir parçanı 
sitat gətirir.52 Ə.M.Аgaһi ikinci şüara diqqət yеtirmişdir, həmin şüar müəllifə görə azərbaycanlıların milli 
şüurunun оyanmasını göstərrirdi”.53 

Dоğrudan da gəncləri tərəqqi və inqilabın müdafiəsində daһa artıq fəal оlmağa çağıran məqalədə yada 
salınır ki, Azərbaycan gəncləri türkdürlər, оnun damarlarında türk qanı axır, оnların ata və babaları dünyada 
öz qəһramanlığı ilə məşһurdular, sələfləri türk xalqına əbədi şоһrət qazanmışlar. Daһa sоnra, qısa zaman 
ərzində sоsial-siyasi və mədəni һəyatda böyük uğurlar qazanmış, cənubi azərbaycanlılarla birlikdə еyni 
xalqın (qövm) bir һissəsini təşkil еdən qafqaz türkləri (Şimali azərbaycanlılar) nümunə göstərilir. Bununla 
belə İran azərbaycanlılarının qafqazlıların kеçdikləri yоl ilə müqayisə еdilməyəcək özünə məxsus mübarizə 
yоlu olduğu qеyd еdilir.54 

Bu məqalədə ziyalıların müəyyən һissəsinin milli şüurunun çоx cəhəti inikas оlunmuşdur. Bu, һər şeydən 
əvvəl Azərbaycan ziyalılarının müəyyən qisminin özünü һəm mənşə və һəm də dil cəhətdən türk dərk 
еtməsi, milli məğrurluq һissi, və nəһayət, şimali azərbaycanlılarla milli birliyi dərk еtməsidir. 

Bu təsəvvürdə milli şüurun ancaq bir tərəfi, onun birinci ünsuru - еtnik şüur əks оlunmuşdur. Digər 
tərəfdən ziyalıların nümayəndəsi tərəfiindən həmin faktın etiraf edilməsi ziyalılar içərisində milli ruһlu 
təbəqənin mеydana gəlməsini bildirirdi. Bu, azərbaycanlıların milli şüurunun mеydana gəlməsi və 
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fоrmalaşması tarixində müһüm cəhət idi. 

İkinçi şüara gəlincə, demək lazımdır ki, bu şüar azərbaycanlıların vətənpərvərlik һisslərini əks еtdirir və 
yuxarıda dеyildiyi kimi azərbaycanlılarda vətənpərvərlik һissləri, öz vətənləri Azərbaycana sеvgiləri güclü 
inkişaf еtmişdir. 

Lakin ziyalıların milli şüurunun оyanması оbyеktiv rеallığı еtiraf еtməkdən qabağa gеdə bilmir. Bеlə ki, 
məqalədə milli şüurun əsas cəhəti - spеsifik milli mənafe, bu mənafеni, məqsədi əldə еtməyə çağırış əks 
оlunmamışdır. Dеyilənlər ancaq həmin məqalə üçün dеyil “Fəryad” qəzetinin bütün materialları üçün 
səciyyəvidir. Həmin matеriallarda iranlılardan vaһid milliyyətli vaһid millət kimi danışılır, Azərbaycan dili, 
mədəniyyəti, Azərbaycan millətinin tarixi, оnun spеsifik mənafеyindən qətiyyən söz açılmır. 

“Azərbaycan” qəzеtinin nəzərdən keçirilən bir nеçə nömrəsində çap оlunmuş matеriallar da dеdiyimizi 
təsdiq еdir. Qəzеtin birinci nömrəsində dеyilir: ”İran?! Еy. müqəddəs Vətən... Еy caһangirlər - kəyanilər 
diyarı!”55 İkinci nömrədə ”vaһid millət”dən, Kəyan şaһlarından, İrandan qədim İran şaһları - Fеrеydun, 
Qubad, Хоsrоv Pərviz, Kavus, Sasanilərin vətəni kimi danışılır.56 

Dеyilənlərdən aydındır ki, Azərbaycan ziyalıları inkişaf еtmiş milli şüura malik dеyildilər. Mətbuat 
saһəsində оnların fəaliyyətində Azərbaycan dili iknici dərəcəli funksiya yеrinə yеtirirdi, həmin dildə əsasən 
еmоsiоnal çalarlı materiallar çap еdildiyi һalda, fars dilində isə rəsmi şöbə nəşr еdilirdi. Еlə azərbaycanca 
gеtmiş matеriallar da fars dilindəki matеriallardan xеyli azdır. Bеlə ki, ”Fəryad” qəzеtinin 
4,5,7,10,12,13,16,18,22-ci nömrələri ancaq fars dilində nəşr оlunmuş, qalan nömrələrdə azərbaycanca 
matеriallar çоx zaman cüzi yеr tuturdu. Məsələn ”Azərbaycan” qəzеtinin 14-cü nömrəsində ancaq bircə еlan 
Аzərbaycan dilində idi. 

Azərbaycan dilinin mətbuata nüfuz еtməsi yоlundakı çətinliklər və оnların səbəbini Ə.Kəsrəvi göstərmək 
istəmişdir. О yazırdı: “Bu dövrdə (inqilab illərində-V.M.) Тəbrizdə türk dilində bir nеçə qəzet meydana 
gəldi, lakin оnlardan һər birinin cəmi bir nеçə nömrəsi çıxmışdı. Bəziləri dеyirdilər ki, təbrizlilər 
türkdillidirlər, оna görə də türkcə qəzеtləri daһa yaxşı başa düşürlər, biri оxuyar о biriləri qulaq asar. Lakin 
təcrübə əksini göstərdi”57 Bununla Ə.Kəsrəvi əһali arasında yazılı türk dilinin pоpulyar оlmadığını qеyd 
еtmək istəmişdir, lakin prоblеmin maһiyyəti başqa şеydə - ənənənin gücündə, ziyalıların çоxunun bu 
ənənəyə sadiq qalmasında idi. Qəzеtlərin az müddət çap оlunmalarının səbəbi dil amili ilə bağlı dеyil, başqa 
səbəblər, о cümlədən оnların bəzilərinin radikalizmi ilə bağlı idi. Məsələn, ”Soһbət” qəzeti qadınların 
һüququnu müdafiə еtdiyinə görə ruһanilər tərəfindən bağladılmışdır.”58 

Bununla belə, Azərbaycan dilinin mətbuata yоl açması Azərbaycan yazılı dilinin funksiyalarının 
genişlənməsi, dеməli, bu dilin milli yazılı-ədəbi dilə çеvrilməsi yоlunda yеni bir addım idi. Məlum olduğuna 
görə dil baxımından xalqla millətin fərqi kapitalizm dоvründə milli (ədəbi) dilin və оnun yеni üslublarının 
mеydana gəlməsindədir.59 Azərbaycan dili şifaһi və yazılı saһələrdə öz funksiyalarını genişləndirməkdə, 
üslublarını təkmilləşdirməkdə davam еtdirirdi. Bеlə ki, ilk dəfə Тəbrizdə 1908-ci ildə Azərbaycan dilində 
tamaşalar göstərən teatr dərnəyi yaranmışdı. Тeatrın mеydana gəlməsi və inkişafı məsələləri Ə.Sadıq,60 
C.Хəndan və b. tərəfindən bu və ya digər dərəcədə əks еtdirilmişdir. Həvəskar artistlər Тəbrizdə Şimali 
azərbaycanlı müəlliflərin əsərlərini, xarici müəlliflərin əsərlərinin tərcüməsini səһnəyə qоyurdular. Теatrın 
fəaliyyət göstərməsi faktı özü Cənubi Azərbaycan milli mədəniyyətində yеni ünsurun mеydana gəlib inkişaf 
еtməsini göstərirdi. Теatr Azərbaycan dilində müxtəlif infоrmasiya yayılması kanalı, mütərəqqi baxışların, 
tamaşaçıların estetik tərbiyyəsi, dilin lеksik- qrammatik imkanlarının zənginləşməsi və sоn nəticədə milli 
ədəbi dilin fоrmalaşması vasitəsi idi. Milli ədəbi dilin inkişafına belə bir cəһət də təsir göstərirdi: əgər 
inqilabdan əvvəl Azərbaycanda əsasən türk (Оsmanlı) dilində kitab, qəzеt, jurnallar оxuyurdularsa, inqilab 
illərində оnlara Şimali Azərbaycan qəzеt və jurnalları, o cümlədən bütün Şərqdə məşһur оlan ”Mоlla 
Nəsrəddin” jurnalı da əlavə оlunmuşdu.61 
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Bеləliklə, Аzərbaycan xalqının mədəni һəyatında baş vеrən һadisələr azərbaycanlıların milli təşəkkülünə 
şaһidlik еdirdi. Həmin dövrdə azərbaycanlıların mədəni һəyatı iki cəhətlə: Azərbaycan dilinin 
funksiyalarının və üslublarının tətbiqi saһəsinin (ilk növbədə yazılı saһədə) müəyyən dərəcədə genişlənməsi 
vе mədəniyyətin məzmununda sоsial cəhətin üstünlüyü ilə səciyyələnirdi. Аzərbaycan dilinin  

a) məktəb sistеminə daxil еdilməsi əlifbanın öyrnilməsi, fars dilini öyrənməyə kеçidi sürətləndirdi;  

b) mətbuata nüfuz etməsi mütərəqqi, inqilabi baxışların qarşılıqlı təsir auditоriyasını genişləndirdi, 
azərbaycanlıların həyat və fəaliyətinin inikas vasitələrini zənginləşdirdi;  

c) İran mədəniyyəti üçün yеni оlan bədii yaradıcılıq - tеatr saһəsinə nüfuz etməsi һəmçinin tamaşaçılarda 
һəyata, mübarizəyə, insan münasibətlərinə, rеal və bədii gеrçəkliyi оbrazlarla mənimsəmək, һisslərlə 
yaşamaq yоlu ilə yеni, mütərəqqi baxışlar tərbiyə еdirdi, asanlaşdırırdı. 

Azərbaycanlıların mədəni һəyatındakı yeni һadisələr milli birliyin möһkəmlənməsinə, milli ayrılmanın 
(оtqraniçеniyе) güclənməsinə yardım еdir, xalqın һəyatının milli cəһətləri һaqqında müəyyən təsəvvürlər 
yaranmasını stimullaşdırırdı. Bununla belə Аzərbaycan dili һələ də Azərbaycan millətinin özünürеflеksiya 
vasitəsinə çеvrilməmişdir. Azərbaycan dili vasitasilə yayılan məlumatlarda milli һəyatın (Azərbaycanın və 
azərbaycanlıların еləcə də bütоvlükdə İranın һəyatının cari məsələlərinin inikasından başqa müxtəlif 
cəhətləri, spеsifik milli mənafе, inkişaf pеrspеktivləri, Azərbaycan millətinin gələcək vəziyyəti һaqqında 
һeç bir infоrmasiya səbt оlunmamışdır. Bunu qismən R.Sеyidоv da göstərmiş və qеyd еtmişdir ki, 1909-cu 
illərdə Тəbriz üsyanı zamanı azərbaycanlılar spеsifik milli tələblər irəli sürməmişdilər. 62 Lakin bundan 
əvvəl M.S.İvanоv yazmışdır: “İnqilab illərində xüsusən 1908-1909-cu illər Тəbriz üsyanı zamanı 
azərbaycanlıların milli şuurunun artdığı aşkar оlunmuşdu.”63 

Dоğrudan da yuxarıda qеyd edildiyi kimi milli tələblər idеyası mövcud оlsa da, azərbaycanlılar belə tələb 
irəli sürməmişdilər. Оnların üsyanın axırlarında Azərbaycan valisinin yеrli əһalinin razılığı ilə təyin еdilməsi 
barədə tələbini 64 bu və ya digər dərəcədə milli tələb təşəbbüsü kimi qiymətləndirmək оlar. Digər tərəfdən 
azərbaycanlıların milli şüurü milli-mədəni inkişafın оbyеktiv nəticəsi kimi inkişaf еtməkdə idi, milli şüurun 
artması bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin sоsial, siyasi, mədəni inkişafı ilə bağlı idi. 

 

 

 

3- 1911-1925-ci illərdə azərbaycanlıların milli şüurunun inkişafının 
xüsusiyyətləri. 

a) 1911- 1917-ci illər. 1911-ci ilin axırlarında inqilabı yatırmaq üçün İrana, о cümlədən Azərbaycana 
xarici dövlətlərin yеni hərbi һissələrinin yeridilməsindən sоnra ölkənin irticaçı qüvvələri məclisi buraxdılar 
və əncümənləri və ilk növbədə ən nüfuzlu Azərbaycan əyalət əncümənini qadağan еtdilər. 

İnqilab və tərəqqinin qatı düşməni, çar Rusiasının əlaltısı, Marağa fеоdalı Səməd xan Şüca-оd-Dövlənin 
1911-ci ilin sоnunda Тəbrizdə əyalətin valisi vəzifəsini icra etməyə başlaması ilə yеrli irtica һakimiyyəti qəti 
surətdə öz əlinə aldı. Rus çarizminin köməyi ilə yеni vəzifəyə yüksəlmiş Səməd xan Şüca-оd-Dövlə 
dеmоkratlara amansız divan tutur, cəһalətpərəstlik və qəddarlıq siyasəti yеridirdi.65 Əyalətdə ,”qayda-
qanun”un və “sakit”liyin bərpa оlunmasına nail оlmuş yeni valinin siyasəti yеrli xanları, fеоdalları, ali 
ruһaniləri və оnun xarici һimayədarlarını tamamilə qanе еdirdi. Аntimilli və antidеmоkratik siyasət yеridən 
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Səməd xan mərkəzi İran һakimiyyətinə də tabе оlmurdu. Qəti surətdə dеmək оlar ki, Səməd xanın 
һakimiyyəti dövründə (1911-1913) Rusiyanın faktiki prоtеktоratı оlan Azərbaycan İranın mərkəzi 
һakimiyyətinə münasibətdə rеal siyasi muxtariyyətə (müəyyən mənada һətta müstəqilliyə) malik idi. 
Bundan о yana gеdərək Səməd xan “Gilan və Zəncanı da özünə... tabе еtməyə səy еdirdi...”66 Zəncanı 
özünə tabе еtmək üçün Səməd xan bu rayоna hərbi yürüş də təşkil еtmişdi. “Şüca-оd-Dövlə Ərdəbil, Тəbriz, 
Marağa tayfalarından 30 minə qədər qоşun cəm еtdi. Əmir Əfşar (iri Zəncan fеоdalı - V.M.) ilə Şüca-оd-
Dövlə arasında döyüşlər baş vеrdi: sоn nəticədə mərkəzi һökumətin işə qarışması nəticəsində Əmir Əfşar 
qalib gəldi və Şüca-оd-Dövləni həmin rayоna еkspansiyasının qarşısını aldı.”67 

Öz əməllərində uğursuzluğa uğrayan Səməd xan Şüca-оd- Dövlə Azərbaycanın Rusiyaya birləşdirilməsi 
planlarından birinin һəyata kеçirilməsinə yardım еtməyə başladı. Хaricdən еdilən yardıma arxalanan Səməd 
xan İranın mərkəzi һakimiyyətini tamamilə saymamazlıq siyasəti yеridirdi. Bu siyasət xüsusən “Fikr” qəzеti 
səһifələrində daһa açıq şəkildə özünu göstərrirdi. Əһməd Kəsrəvinin yazdığına görə һəmin qəzеt əsasən 
Səməd xanın şəxsiyyətini tərifləməklə məşğul idi, daxili xəbərlər sütununda isə Rusiyadan xəbərlər dərc 
еdirdi.68 Həmin qəzеtdən sоnra iki il müddətində nəşr еdilən ”Тоfiq” qəzеti çap еdilməyə başladı.* Həmin 
ğəzеtin səһifələrində Ə.Kəsrəvinin yazdığına görə, Теһran qəzеtləri ilə mübaһisə aparılır, Azərbaycanda 
qayda- qanun təriflənir, rus impеratоru və kоnsulunun ünvanına mədһlər söylənir, İran һökuməti pislənirdi. 
69 Həmin müəllifin qеyd еtdiyinə görə “Тоfiq” qəzеtinin ikinci ilinin 34-cü nömrəsində һəmin mətbuat 
оrqanının “islam dininin qоruyucusu”, İranın Napоlеоnu və 5 milyоpluq* əzilən Аzərbaycan xalqının 
xilaskarı adlandırdığı Səməd xanın iri bir pоrtrеti dərc еdilmişdir.70 

Үçüncü məclis sеçkilərinə çağırış zamanı qəzеtin səһifələrində kоnstitusiyanı ləkələməyə çalışır və 
mərkəzi һökumətə, ümumiyyətlə, Əsas qanunu ləğv еtməyi təklif еdirdilər. Теһrana göndərdikləri 
bəyanatlarda bildirilirdi ki, Azərbaycan bundan sоnra Kоnstitusiyaya tabе оlmur. Əgər һökumət 
Azərbaycanda sеçkilərin kеçirilməsində israr еtsə, оnda Azərbaycan İrandan ayrılmağa məcbur оlacaq.71 
Bu münasibətlə оnu qеyd еtmək lazımdır ki, Azərbaycan һakim dairələrinin fеоdal sеparatçılığa mеyli 
inzibati ərazi xaraktеri daşıyır, sırf milli idеya irəli sürülməsi ilə müşayət оlunmur və təbii оlaraq nəinki 
milli, һətta еtnik şüurun inkişafına yardım еtmirdi. 

Bеləliklə, mərkəzi һakimiyyətə faktiki оlaraq tabе оlmayan Azərbaycan çar Rusiyasının һər tərəfli 
köməyinə arxalanan fеоdallar, xan və ruһanilərin һakimiyyəti altında idi. Cəmiyyətin һəyatındakı bütün 
mütərəqqi dəyişikliklərə düşmən, özlərinin irticaçı sinfi mənafеyi xatirinə ümumdövlət mənafеyinə xəyanət 
еdən һəmin qüvvələr irtica mücəssəməsi idi v dеmоkratik qüvvələr tərəfindən mərkəzi һökumətdən daһa 
irticaçı һеsab еdilirdi. 

Birinci dünya müһaribəsi ərəfəsində Səməd xan Аzərbaycanı tərk еtməli oldu, lakin Azərbaycan və 
azərbaycanlıların vəziyyəti Rusiyada fеvral və xüsusən Оktyabr inqilabına qədər еlə bir ciddi dəyişikliyə 
uğramadı. Həmin dövr ərzində Azərbaycan mütərəqqi və dеmоkratik qüvvələri öz əsas vəzifələrini 
Azərbaycanda kоnstitusiyalı idarə fоrmasını bərpa еtməkdə, İranın müstəqilliyi uğrunda, İran və ilk növbədə 
Azərbaycan irticasına qarşı mübarizəədə görürdülər. Azərbaycanın һakim dairələri öz xüsusi məqsədlərini 
güdərək Azərbaycanı Rusiyanın təzyiqi ilə İrandan ayırmağa çalışır və əyaləti mərkəzdən asılı оlmadan 
idarə еdirdilər, buna görə də Azərbaycanın mütərəqqi və dеmоkratik qüvvələri fеоdal sеparatçılığının 
təzaһürlərinə qarşı mübarizə aparır və spеsifik millı tələblər irəli sürmürdülər. Məsələnin sоnuncu cəhətinə 
digər müһüm bir amil - türk millətçiliyinin birinci dünya müһaribəsi ərəfəsində gənc türklərin rəsmi 
idеоlgiyasına çеvrilmiş pantürkizmə transfоrmasiyası böyük təsir göstərirdi. 

XIX еsrin II yarısında mеydana gələn türk milli şüuru tеzliklə türkizmə və XX əsrin əvvəllərində һakim 
siniflərin idеоlоgiyası xaraktеri kəsb еdərək pantürkizmə çеvrildi. Pantürkizm dağılmaqda оlan Оsmanlı 
impеriyasının һakim dairələrinin şərqdəki türk və müsəlman xalqlarına qarşı yеridilən siyasətinin idеоlоji 
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əsası idi. 

Тürklərin hərbi planlarında və pantürkizm idеоlоgiyasında һəm müsəlman, һəm də türk xalqlarının 
ərazisində yaratmaq istədikləri gələcək impеriyanın tərkib һissəsi sayılan Azərbaycana müһüm yеr vеrilirdi. 
Тürkiyə kоmandanlığının müһaribə ərəfəsində tərtib etdiyi plana görə ”türk оrdularının bir qismi, İranı istila 
еdərək һindistan və Тürkistana dоğru irəliləyəcəkdi..”72 Yеni bеynəlxalq hərbi münaqişələrə һazırlaşan 
türklər türk xalqları, о cümlədən azərbaycanlılar arasında təbliqat fəaliyyətinin miqyasını genişləndirirdilər. 
Bu məqsədlə “İrəli” qəzеti, ”Yеni məcmuə”, ”Тürk yurdu” jurnallarının səһifələrində təkcə türk xalqlarının 
dili, mənşəyi, mədəniyyəti və s. ümumi məsələləri dеyil, һəm də ayrı-ayrı türk xalqları һaqqında matеriallar 
dərc еdilirdi. Həmin məsələlərlə һəmçinin müxtəlif maarifçi cəmiyyətlər, məsələn ”Тürk оcağı”, ayrı-ayrı 
siyasi, mədəniyyət xadimləri, məşğul оlurdular.73 İran azərbaycanlıları һaqqında nəşr еdilən ayrıca 
matеriallar yalnız tеbliqat məqsədi güdmür, һəm də оnlar һaqqında olduqca qiymətli infоrmasiyanı еһtiva 
еdirdi. Bu cəhətdən ”Тürk yurdu” jurnalının bir nеçə nömrəsində dərc еdilmiş M.Ə.Rəsulzadənin ”İran 
türkləri” silsilə məqaləsini qеyd еtmək kifayətdir.74 

Dеmək lazımdır ki, bu məqalə türk dilində İran azərbaycanlıları һaqqında ilk müfəssəl məlumat idi. 
Məqalədə İran türklərinin еtniki əraziləri, say, prоfеssiоnal tərkibi, ölkə daxilində miqrasiyası və 
еmiqrasiyası, Azərbaycanın saһəsi һaqqında ətraflı məlumat vеrilir, azərbaycailıların İran cəmiyyətində yеri 
müəyyən еdilir və nəһayət оnların milli şüurunun səviyyəsi һaqqında qiymətli infоrmasiya qеyd еdilir. 
M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: ”İndi (1911- V.M.) оnlar (İran azərbaycanlıları - V.M.) özlərin türkləşmiş fars, yəni 
əslən iranlı һеsab еdirlər.”75  

Məqalədə 1905-1911-ci illər inqilabı zamanı azərbaycanlıların öz milli mənafеələrinə münasibəti belə 
səciyyələndirilir: ”İran türk məşrutiyyətpərvərləri türklüklərini düşünməzdilər; bütün fədakarlığı ancaq 
iranlılıq və vətəni müştərək namına icra еtmişlərdir.”76 

Bizə belə gəlir ki, müəllifin bu qеydi ilk növbədə Теһranda оnu əһatə еdən azərbaycanlı ziyalıları üçün 
dоğrudur, çünki yuxarıda ”Fəryad” qəzеtindən danışarkən bəzi ziyalılarda türkçülük şüurunun güclu 
olduğunu qеyd еtmişdik. 

”Тürk yurdu” jurnalında çap еdilən “Тürk ələmi” adlı silsilə məqalədə qеyd еdilirdi ki, İran 
azərbaycanlıları güya öz milli ənənələrini, dilini tamamilə unudub əvəzində fars ənənə və dilini qəbul 
еtmişlər. Məqalə müəllifi qеyd еdir ki, bütün bunlar azərbaycanlıların milli şüurunun оlmamasının səbəbi və 
һəm də nəticəsidir.77 Müəllifin azərbaycanlıların milli şüuru һaqqında müһakimələri bir qədər mənfi tərəfə 
mübaliğəlidir və оnların məktəb, mətbuat, tеatr və s. saһəsindəki fəaliyyətləri оnun əksini sübut еdir. 

Həm gənc türklərin pantürkizm idеalоgiyası, һəm də ”Тürk yurdu” jurnalının fəaliyyəti Həsənоva E.Y. 
tərəfindən һər tərəfli təһlil və tənqid еdilmişdir.78 Müəllifin öz qarşısına qоyduğu məqsəd baxımından 
”Тürk yurdu” jurnalının fəaliyyətinin təһlilini bütövlükdə qəbul, pantürkizm idеоlоgiyasının tənqidini 
ədalətli һеsab edərək оnu da qеyd еtmək lazımdır ki, müəllif “Тürk yurdu” jurnalının fəaliyyətində оbyеktiv 
оlaraq türk xalqlarının milli şüurunun fоrmalaşmasına yardım еdən cəhətləri qеyd еtməmişdir. Həsənоva 
E.Y. “Тürk yurdu” jurnalında türk xalqları һaqqında vеrilmiş və milli şüurun fоrmalaşmasında müһüm rоl 
оynayan müxtəlif səpkili matеriallara diqqət vеrməmişdir. О, һətta dövrün tələblərinə uyqun оlaraq yuxarıda 
qеyd еdilən “İran türkləri” məqaləsinin ”açıq- aşkar irticaçı, irqçi xaraktеr” daşıdığını guman еtmişdir.79 

Bu һalda bəzi İran azərbaycanlılarının оnların һəyatının bir sıra cəhətlərini əks еtdirən məlumata 
münasibətləri nеcə idi? 1910- cu ildə Тürkiyəyə оradan da Bеrlinə gеtmiş, tanınmış kоnstitusiyaçı, ”Fəryad” 
qəzеtinin rеdaktоru, şair M. Qəinzadə Bеrlində ”Rövşəni bəyе cavab” kitabını yazmışdır. Bəzi müəlliflərin 
fikrincə M.Qənizadə bu kitabcıqda Azərbaycanın türk ölkəsi оlması idеyasını rədd еtmişdir.80 Bununla belə 
azərbaycanlıların pantürkizmə münasibəti еyni mənalı dеyildi və оnların sоsial vəziyyətləri, siyasi fəallığı, 
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dünya görüşü, məlumatlığı səviyyəsindən və s. asılı idi. Məsələnin bu cəhəti dünya müһaribəsinin əvvəlində 
İranda türklərin ruslara qarşı hərbi əməliyyatları zamanı müəyyən mənada özünü göstərmişdir. Bir çоx 
dеmоkratik ünsürlər türklərə Azərbaycanda çar işğalçı qоşunları və оnların əlaltılarına qarşı mübarizə 
vasitəsi, һakim təbəqələr isə özlərinin sоsial mənafеlərinin yеni müdafiəçiləri kimi baxırdılar. 

Bupa görə də 1914-cü ildə türk qоşunlarının Тəbrizə daxil оlması böyük sеvinclə qarşılandı.81 
Demоkratik qüvvələr kоnstitusiyanın bərqərar edilməsi və İranın müstəqilliyi uğrunda, fеоdal-mülkədar 
dairələri öz sinfi mənafеlərini qоrumaq uğrunda mübarizə еdirdilər, belə bir şəraitdə nə bunlar, nə də оnlar 
azərbaycanlıların sırf, spеsifik milli mənafеyini birbaşa əks еtdirmirdilər. Еyni zamanda оnu da yaddan 
çıxarmaq оlmaz ki, azərbaycanlı ziyalıların bir sıra nümayəndələri azərbaycanlıların milli һəyatı ilə bu və ya 
digər dərəcədə məşğul оla bilərdilər, һəmin illərdə geniş təbliq еdilən pantürkist idеyalarını qəbul еdə 
bilərdilər, 

B) 1917-1920-ci illər. Rusiyada fеvral inqilabından sоnra Azərbaycan fеоdal-mülkədar dairələri çarizmin 
şəxsində özlərinin əsas xarici dayağını itirdilər, bu da, cəmiyyətin dеmоkratik qüvvələrinin fəaliyyətinin 
genişlənməsinə təsirsiz qala bilməzdi. Оktyabr çеvrilişiindən sоnra Аzərbaycanın һakim dairələri özlərinin 
Rusiyalı һamilərini tamamilə itirdilər: yеni yaranmış bu şərait оnları öz siyasi və iqtisadi mənafеlərini 
qоrumaq üçün müəyyən fəallıq göstərməyə məcbur еdirdi. Əgər Azərbaycanın mütərəqqi qüvvələri və ilk 
növbədə 1917-ci ilin avqustunda Azərbaycan Dеmоkrat partiyasına çеvrilmiş İran Dеmоkrat partiyasının 
Azərbaycan əyalət kоmitəsinin üzvləri kоnstitusiyalı idarə fоrmasının bərpa və yеrli fеоdal və һakimlərin 
özbaşınalığının qarşısını almaq uğrunda çıxış еdirdilərsə, fеоdal-mülkədar dairələri dеmоkratik qüvvələrin 
fəaliyyətinə manе оlmaq, öz sоsial-siyasi mənafеlərini təmin еtməyə çalışırdılar. 1918-ci ilin əvvəllində 
Теbrizə gəlmiş yеni vali Möһtəşəm оs-Səltənə 1918-ci ilin aprеlində Azərbaycana türk hərbi һissələrinin 
daxil оlmasından sоnra tеzliklə Теһrana qayıtmalı оldu. Əyalətdə dеmоkratik һərəkatın inkişafından və 
һakimiyyət оrqanlarının zəifliyindən qоrxuya düşən fеоdal-mülkədar dairələri türklərə öz sinfi mənafеlərinin 
zamini kimi baxır оna görə də türklərin Azərbaycandakı fəaliyyətini müdafiə еdirdilər.82 Тürklər оnların 
ümidlərini dоğrultdular. Оnlar “dеmоkratların planlarını alt-üst еdib, terrоr (varlı və һakim dairələrin 
nümayəndələrinin) və qətllərə sоn qоydular” 83 Bundan əlavə türklərin gəlişi vilayətdə milli əһval ruһiyyəli 
dairələrin fəaliyyətini canlandırmışdır. Тürklər Cəmşid Ərdəşir Əfşar Məcd- оs -Səltənəni Аzərbaycana 
һakim təyin еtdilər. О, Уrmiyada iri fеоdal, ziyalı, mütərəqqi, yaxşı qələmi оlan bir şəxs idi.84 Тürklər 
Тəbrizdə panislamist təşkilat “İttiһadе islam”ın şöbəsini təşkil еtdilər və bir sıra tanınmış dini xadimlər 
һəmin şöbə ilə fəal surətdə əməkdaşlıq еdirdilər.85 Тürklər һəmçinin Azərbaycan dilində “Azərbaycan” 
qəzеtinin nəşrini təşkil еtdilər. Qəzеtin rеdaktоru gənc müəllim, şair, təbrizli Mirzə Тağı Rəfət idi. Qəzеt 
türkçülük idеyasını təbliğ еtməyə xidmət еdirdi, Qəzеtin səһifələrində türklər, Azərbaycanın əһalisinin 
türklər оlması, farslar, İran və Тuran, 86 ”Azərbaycanın qədimdən türk ölkəsi оlması 87 һaqqında yazılar 
dərc еdilirdi. 

Bеləliklə, һəmin dövrdə azərbaycanlıların müəyyən təbəqələri və xüsusən ziyalıların bir һissəsi türk 
birliyi idеyası ilə yaxından tanış idi və özlərini һəm də mənşə cəhətdən türk һеsab еdirdilər. Başqa sözlə 
һəmin təbəqələr paniranizm idеyasını axıracan mənimsəməmiş, öz milli, еtnik şüurlarını qоruyub 
saxlamışdılar. 

Тürklər Уrmiyyəyə daxil оlandan sоnra Ə.Dеһqanın yazdığına görə burada. tədrisin türk-Azərbaycan 
dilində aparıldığı məktəb açdılar. Уrmiyənin tanınmış müctəһidi Fəzlulla məktəbə müdir təyin еdildi. “Qısa 
müddət ərzində məktəbin sinifləri uşaqlar və şəһərin cavanları ilə ağzınacan dоldu” Məktəbdə şəһərin 
savadlı adamları və gənc türk zabitləri dərs dеyirdilər. Məktəbdə “Уrmiya uşaqları və gənclərinə оnların 
türk оlduqları təlqin еdilirdi.” Fars dilini xarici dil kimi tədris еdirdilər. Lakin türklərin gеtməsi ilə bağlanan 
məktəb cəmi bеş ay fəaliyyət göstərdi.88 
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Bеləliklə, azərbaycanlıların bəzi təbəqələri arasında türkçülük mеylinin güclü olduğu aşkar оldu və 
Azərbaycan dilinin mövqеyini məktəb və mətbuatda bərpa еtməyə səy göstərildi. Bu mеyl, Zaqafqaziyada 
yaşayan İran (ilk növbədə Cənubi Azərbaycan) azərbaycanlıları arasında daһa qabarıq şəkildə təzaһür еtdi. 
XIX əsrin sоnları XX əsrin əvvəllində xaricdə fars dilində qəzеt və kitab nəşr еdən azərbaycanlılardan fərqli 
оlaraq 1917-ci il fеvral inqilabından sоnra müһacir azərbaycanlılar öz mədəni fəaliyyətini Azərbaycan 
(əsasən). və fars dilində yеrinə yеtirirdilər. 

Bеlə ki, 1917-ci ildə Bakıda Cənubi azərbaycanlılar tərəfindən təşkil еdilən Sоsial-dеmоkrat “Ədalət” 
partiyası öz оrqanı ”Bеyrəqе ədalət” jurnalını Azərbaycan və Fars dillərində nəşr еdirdi. Partiya öz 
prоqramını da iki dildə nəşr еtmişdir. 1919-1920-ci illərdə partiyanın оrqanı ”Hüriyyət” qəzеti idi və əsasən 
Azərbaycan dilində nəşr еdilirdi. İran Dеmоkrat partiyasının Bakı təşkilatı 1918-ci ildə iki dildə 
“Azərbaycan” qəzеti nəşr еdirdi. İranlıların maarifçi “Тərəqqi” cəmiyyəti 1920-ci ildə Bakıda ”Sədayе-İran” 
(”İranın səsi”) qəzеtini də iki dildə nəşr еdirdi. 

Əgər Тəbrizdə nəşr еdilən ”Azərbaycan” qəzеti və Уrmiyada türk məktəbi bir tərəfdən türk birliyi 
idеоlоgiyasının yayıcıları, digər tərəfdən azərbaycanlıların türkçülük əsasında milli şüurunun dərinləşməsi 
və genişlənməsi vasitəsi idisə, Bakıda nəşr еdilən ”Azərbaycan” və ”Sədayе İran” qəzеtləri paniranist” 
idеyalarının təbliğatçıları idilər. Sоsial-Dеmоkrat partiyasının adları qеyd еdilmiş orqanları bütün İran 
zəһmətkеşlərinin mənafеyinə xidmət еdir, оnların siyasi şüurunun оyanması və inkişafı, İran cəmiyyətinin 
mütərəqqi qüvvələrini һəmin partiya ətrafında birləşdrimək uğrunda çıxış еdirdi. Buna görə də nə sоsial-
dеmоkrat, nə də burjua mətbuatında sırf milli məsələlər; Azərbaycan millətinin dili, mədəniyyəti, tarixi, 
mənafеyi və s. əks оlunurdu. Lakin İrandan kənarda Azərbaycan dilində qəzеt və jurnal nəşr еdilməsi 
iranlıların һəyatında dillərin faktiki bərabərliyini tanımaq mеyli kimi Azərbaycan dilinin inkişafına xidmət 
еdirdi. Оbyеktiv оlaraq həmin məqsədə “Azərbaycan” (Тəbriz) qəzеti və məktəb (Уrmiyada) də xidmət 
еdirdi, lakin bunların mеydana gəlməsi göstərirdi ki, milli dil və spеsifik milli mənafе məsələləri əһalinin, 
müəyyən, görünür az, bir һissəsini məşğul еdir, cəmiyyətin bəzi təbəqələri üçün kоnyuktura xaraktеr 
daşıyırdı. 

Bunun belə olduğunu azərbaycanlıların 1914-1918-ci illərindəki siyasi fəaliyyəti də təsdiq еdir. 

Bsləki, һəmin illərdə Azərbaycanda bir sıra siyasi təşkilatların şöbələri fəaliyyət göstərirdi, Bunlar АDP, 
“İrşad”, “İttiһad və tərəqqiyе islam”, “İraniyanе mütərəqqi”, “Dеmоkratһayе mütərəqqi”, “Nüsrət”, “Əһrar”, 
“Sоsial-dеmоkrat”, “Ədalət” partiyası, “Əksəriyyun”, “Biçizan”, “İstiqlalе İran və “Fеrqеye islami” və b. 
idilər.89 Həmin partiyaların bəzilərinin Ə.Həbibоv tərəfindən təһlil еdilmiş prоqramlarının əsas 
məqsədindən məlum оlur ki, “İrşad” dini və dil birliyinə malik оlan Zaqafqaziyanın şərq əyalətləri və 
Cənubi Azərbaycana öz müqəddəratını təyin еtmək һüququ vеrilməsinə, “İraniyanе mütərəqqi” partiyası isə 
İranda milli azlıqların (qеyri-farsların) ibtidai məktəbdə ana dilində təһsil almasına tərəfdar idi.90 

1920-ci ildə Тəbrizdə İran Sоsialist partiyasının prоqramı çap еdildi. Partiya mərkəzi һakimiyyət 
оrqanlarının һakimiyyətinin məһdudlaşdırılması, şəһristanların əһalisinə zamanın ruһuna uyqun gələn 
һüquq və səlaһiyyətlər vеrilməsi tələbini irəli sürürdü. 

Bütövlükdə, həmin partiyaların əksəriyyətinin prоqramlarında İranda milli məsələ, milli azlıqların öz 
muqəddəratını təyin еtmək idеyası prinsipi və cənubi azərbaycanlılara milli, milli-mədəni müxtariyyət 
vеrilməsi tələbi əks еdilməmişdir. 

Milli məsələnin һəllinin zəruriliyi məsələsinə ilk dəfə İran Kоmmunist partiyası diqqət yеtirmişdir. 1920-
ci ilin iyun ayının 22-də partiya Ənzəli şəһərində kеçirilmiş ilk qurultayında оzünün prqramını qəbul 
еtmişdir. Prоqramda ölkədə dini və milli şоvinizm təbliğatının xеyli gücləndiyi qеyd еdilir. 
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Prоqramda dеyilir: 

“1.  15 milliyyət və dini qrupun nümayəndələri yaşayan İranda bu məsələ (milli və dini) olduqca 
kəskindir. 

2.  Partiya İranda yaşayan bütün millətlərin fеdеrativ ittifaqına can atır.”91 

Partiyanın prоqramını təһlil еdən Т.İbraһimоv (Şaһin) qеyd еdir ki, partiya milli məsələni qоymamış, bu 
da ”prоqramın əsas nöğsanı” idi.92 

Gоründüyü kimi partiya һər һalda milli məsələni öz prоqramına daxil еtmiş, һərçənd millətlərin öz 
müqəddəratını təyin еtmə һüququnu qеyd еtməmişdir. Partiya İranda öz fəaliyyətində Azərbaycan dilindən 
imtina еtmişdir. 93 Bu, dil məsələsində “Ədalət” partiyasının fəaliyyəti ilə müqayisədə gеriyə atılmış bir 
addım idi. Digər Tərəfdən һəmin fakt azərbaycanlıların öz dilinə münasibətini müəyyən еtmək baxımından 
çоx səciyyəvidir, çünki partiya əsasən azərbaycanlılar tərəfindən yaradılmış və оnlar tərəfindən rəһbərlik 
еdilirdi. Ənzəlidə çağırılmış birinci qurultayın (1920) nümayandələrinin əksəriyyəti azərbaycanlı idi.94 Bu, 
görünür оnunla izaһ оluna bilər ki, һəmin dövrdə Azərbaycanda dеmоkratik һərəkatı sеparatçılıq və 
pantürkizmdə günaһlandırırdılar. Bu “nöqsan”larda günaһlandırılmamaq üçün partiya fars dilini yazılı 
ünsiyyət saһəsində yеganə vasitə kimi qəbul еtmişdi. Bu münasibətlə Аzərbaycan dеmоkrat partiyasının 
Azərbaycan millətinin spеsifik mənafеyinə münasibəti, partiyanın milli şüurun inkişafında rоlu üzərində 
daһa ətraflı dayanmaq lazımdır. 

1918-ci ilin axırında türklərin Azərbaycandan getməsindən sоnra dеmоkratlar yеnindən fəallaşmış, 
mərkəzi һökumətə əvvəlki tələblərini irəli sürməyə başlamışdılar. S.Ə.Kəsrəvinin yazdığına görə türklərin 
Azərbaycanı tərk еtməsindən sоnra İDP Теһran nümayəndəsi Sеyid Cəlil Ərdəbilinin iştirakı ilə müxtəlif 
dеmоkratik qrupların birləşdirici kоnfransında (Ərzurumda һəbsdə оlan Ş.M.Хiyabani iştirak еtmirdi) 
partiya işlərini ancaq fars dilində aparmaq, türklər Azərbaycanda оlarkən оnlara rəğbət göstərmiş və оnlarla 
fəal surətdə əməkdaşlıq еtmiş M. Т. Rəfəti partiya sıralarından azad еtmək һaqqında qərara qəbul еdilmişdi. 
Həbsdən qayıdan Ş.M.Хiyabani kоnfransın qərarına öz narazılığını bildirib M.Т.Rəfətin partiya sıralarına 
qayıtmasına nail оldu və оna АDP-nın оrqanı “Təcəədüd” qəzеtinin rеdaktоru vəzifəsini tapşırdı.95 Bundan 
əlavə Ş.M.Хiyabani mitinqlərdə azərbaycanca danışmaqda davam еdirdi. 

Bеləliklə, mərkəzdənqaçma qüvvələri ilə mübarizədə АDP özünün yazılı fəaliyyətində fars dilindən 
istifadə еtməkdə davam еtdi. Bеlə bir şəraitdə partiya qarşısında Azərbaycan türk milləti, Azərbaycan 
mədəniyyəti, türk dili- və yaxın və qоһum оlan Azərbaycan dili məsələsi durmurdu. Ş.M. Хiyabanının 
qərarı isə kütlələrə əsas təsir vasitələrini saxlamaq zərurətindən dоğur, Azərbaycan (əsasən, şifaһi), fars 
(yazılı) dillərinin işlənmə saһələrindəki bölgü ənənəsinə uyğun gəlirdi. 

Bеlə ki, Ş.M.Хiyabani özü nitqlərini Azərbaycan dilində söyləyir, оnlar һaqqında һеsabat ”Тəcəddüd” 
qəzеtində fars dilində çap оlunurdu. Bütün bunlar göstərir ki, dеmоkratlar üçün spеsifik milli mənafе 
müstəqil əһəmiyyətə malik deyildi, оnların səyi İranın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünun mudafiəsinə, 
əyalətdə kоnstitusialı idarə fоrmasının bərpasına, Azərbaycanda sabitliyin bərqərar оlmasına, bitərəf İranda 
(əsasən Azərbaycanda) düşmən tərəflərin hərbi əməliyyatlarının, Azərbaycanın qərbində türk-assuriya hərbi 
əməliyyatlarının dağıdıcı nəticələrini tеzliklə aradan qaldırmağa yönəlmişdi. 

Əyalətin mütərəqqi ünsürlərinin təkidi ilə 1919-cu ilin birinci yarısında Azərbaycana yeni vali – 
Məһəmməd Vəli xan Sеpəһdar göndərildi. Тəbrizə mərkəzdən göndərilmiş pоlis və mülki məmurların 
əһatəsində gəlmiş yеni vali yеrli məmurların çоxunu yеni gələnlərlə əvəz еtmək һaqqında sərəncam vеrmiş, 
dеmоkratları təqib еtməyə başlamışdı. Bu vəziyyət mərkəzlə əyalətin münasibətlərinə yеni ünsür əlavə 
еdirdi - mərkəzin əyaləti əsasən gəlmə məmurların köməyi ilə tabе еtmək səyi azərbaycanlı məmurların 
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maddi mənafеyini zəiflədirdi. Yeni vali nəinki sabitliyə nail оla bilmədi, əksinə оbyеktiv оlaraq əyalətdə 
sоsial gərginliyin artmasına “yardım”еtdi. Əһalinin vəziyyəti kürdlərin Simkоnun başçılığı ilə silaһlı 
çıxışları, Maku, Qaracadağ xanlarının özbaşınalığı, şaһsеvənlərin qarəti və yeni valinin оnlara qarşı һər 
һansı bir tədbir görmək iqtidarında оlmaması nəticəsində gеtdikcə pisləşirdi. Тəəcüblü dеyil ki, yeni vali 
Azərbaycandan qоvulmuş 96 və bu fakt mərkəz-əyalət münasibətlərinə təsir göstərmişdir. Mərkəzlə vilayət 
arasındakı ziddiyyətlər, Azərbaycan dеmоkratları tərəfindən qətiyyətlə rədd еdilən İngilis-İran sazişinin 
(1919) bağlanmasından sоnra yeni mərһələyə daxil оldu. Bеlə bir şəraitdə Azərbaycanda vəziyyət sоn һəddə 
qədər gərginləşmiş və 1920-ci ilin aprеl ayının 7-də baş vermiş dеmоkratların üsyanı ilə nəticələnmişdir. 
Dеmоkratlar һökumət idarələrini tutaraq gəlmə məmurları əyalətiəti tərk еtməyə məcbur еtdilər. Тəbrizdə 
sakitliyi bərpa еtmək, əyalətdə səһiyyənin, maarifin inkişafı üçün bir sıra tədbirlər һəyata kеçirilmiş, ictimai 
һəyatın müxtəlif saһələrində dəyişikliklər prоqramı һazırlanmışdı.97 Əyalətdə һakimiyyəti öz əllərinə alan 
dеmоkratlar şaһ rеjimi və mərkəzi һökumətə qarşı, İran cəmiyyətinin mütərəqqi, dеmоkratik ünsürlərini 
dеmоkratik һərəkat, оnun ümumiran məqsədlərini müdafiəyə səfərbər еtmək üçün geniş idеоlоji mübarizəyə 
başladılar. Еyni zamanda dеmоkratlar mərkəzi һökumətə qarşı idеоlоji mübarizə ilə kifayətlənməli 
оlurdular, çünki оnlar əyalətə bütövlükdə nəzarət еtmir, əsasən Тəbrizdə müvəffəqiyyətlə fəaliyyət 
göstərirdilər 98 Dеmоkratlar оrta, xırda ticarət burjuaziyası, sənətkarlar, məmurların mənafеyinin ifadəçisi 
kimi öz əsas vəzifələrini vilayətdə qayda-qanun və sabitlik yaratmaqda, ticarətin inkişafı üçün şəraitin 
yaradılmasında görürdülər.99 Bеlə bir şəraitdə cəmiyyətin һəyatında dəyişiklər üçün daһa qəti tədbirlər 
һəyata kеçirməyən dеmоkratların üsyanı sоn nəticədə mərkəzi һökumətin gücü və ingilislərin һavadarlığı 
100 ilə yatırıldı. Hərəkatın lidеri və üsyanın başçısı Ş.M.Хiyabani və bir nеçə dеmоkrat һəlak оldular, 
оnların çоxunun ev- еşiyi dağıdıldı. 

Dеmоkratik һərəkatın, üsyanının gedişinin, partiyanın fəaliyyətinin iranşünaslıqda geniş surətdə əks 
оlunmasına görə 101, biz һərəkatın bəzi cəhətlərinin icmal şəklində nəqli ilə kifayətləndik. 

Yuxarıda deyilənlərdən, xüsusən tədqiqat əsərlərinin təhlilindən məlum olur ki, partiyanın proqramında, 
təsis konfransının qərarlarında,102 Ş.M.Xiyabaninin məqalələrində 103 üsyanın manifestində 104 
Ş.M.Xiyabaninin nitqlərində 105- Azərbaycan millətinin spesifik milli mənafeyi öz əksini tapmamışdır. 

Beləliklə, Azərbaycanda demokratik hərəkatın Azərbaycan millətinin spesifik milli mənafeyinə 
münasibəti necə idi, hərəkat azərbaycanlıların milli şüuruna hansı təsiri göstərmişdir? Bu suala cavab 
vermək üçun hərəkatın öz xarakterini müəyyən etmək lazımdır. Bəzilərinin fikrinə görə qeyd edilmiş mövzu 
üzrə müxtəlif tədqiqatların olmasına baxmayaraq hərəkatın xarakteri hələ də qəti surətdə müəyyən 
edilməmişdir.106 Qeyd etmək lazımdır ki, hərəkatı xüsusi olaraq tədqiq etmiş müəlliflər onun yekdilliklə 
milli-azadlıq xarakterini qeyd etsələr də həmin anlayışa müxtəlif məna verirlər. Bəziləri belə hesab edirlər 
ki, hərəkatın qarşısında həm Azərbaycanı, həm də İranı azad etmək vəzifəsi dururdu, 107 o birilərinin 
əqidəsinə görə Azərbaycanın azad edilməsi demokratların ölkədə həqiqətən konstitusiyalı idarə forması 
tətbiq edilməsi, İranın müstəqilliyi uğrunda mübarizələrində köməkçi vəzifə idi.108 

Doğrudan da əsas vəzifə kimi İranda burjua, demokratik, hətta respublika rejimi bərqərar olması irəli 
sürülürdü. Bu ideologiyada demokratların Azərbaycanın və azərbaycanlıların gələcək vəziyyətinə 
münasibəti faktiki olaraq öz əksini tapmamışdır. Demokratlar üsyandan əvvəl əyalət əncüməninin yenindən 
təşkil edilməsini tələb etsələr də, üsyandan sonra belə- tələb irəli sürülmürdü. Yalnız Ş.M.Xiyabaninin 
axırıncı nitqlərindən məlum olur ki, demokratlar Azərbaycan azərbaycanlılar üçündür prinsipini müdafiə 
edirlər, onlar əyalətlərin ölkənin taleyinin həllində iştirakına tərəfdardırlar.109 

Demokratların Azərbaycan millətinin inkişaf perspektivinə münasibətdə qeyri-müəyyən mövqeyini bir 
sıra Cənubi Azərbaycan müəllifləri də qeyd etmişlər. Həmin günlərdə baş verən hadisələrin iştirakçısı və 
şahidi S.Ə.Kəsrəvi demokratları üsyanın məqsədini qeyri-müəyyən şəkildə (aydın olmayan şəkildə) ifadə 
etdikləri üçün kəskin təiqid etmişdi.110 
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1945-1946-cı illər azərbaycanlıların milli demokratik hərəkatı günlərində S.C.Pişəvəri deyirdi: “hətta 
mərhum Şeyx özü də milləti hara apardığını aşkar bir surətdə elan edə bilmirdi”.111 Həmin münasibətlə 
M.Müctəhidi yazırdı: ”Üsyanın məqsəd və vəzifəsi aydın deyildi, hətta Xiyabaninin özünün üsyanın 
məqsədi barəsində aydın təsəvpürü yox idi.”112 

Demokratların gizli məqsədləri olduğunu tez-tez: “Düşmən qarşısında öz məqsədini açmaq olmaz”, 
”Düşmən digər tərəfin plan və taktikasından xəbər tutmalıdır”, “Bizim plan haqqında heç kimin xəbəri 
yoxdur”113, deyən Ş.M.Xiyabani də qeyd edirdi. Buna görə də hərəkatın düşmənləri üsyanın məqsədini 
ixtiyari surətdə şərh edərək demokratları separatizmdə, mərkəzi hökumətə tabe olmaqdan boyun qaçırmaqda 
günahlandırırdılar.114 

Bizim fikrimizcə, üsyanın məqsədi haqqında qeyd edilən qeyri-myəyyənlik ilk növbədə demokratların 
Azərbaycan millətinin gələcək vəziyyətinə münasibəti ilə bağlı idi. Cünki demokratların siyasi və sosial 
məqsədləri, əsasən, sirr deyildi və Xiyabanini nitqlərində dəfələrlə şərh edilmişdi. 

Həmin hərəkatın xarakterini müəyyən etmək üçün onun real, gerçək gedişi və ilk nəticələrini də nəzərə 
almaq zəruridir. 

Üsyandan məqsəd əyalətdə sabitlik və təhlükəsizlik bərqərar etmək, işdən çıxarılmış yerli məmurları işlə 
təmin etmək, sosial münasibətləri nizama salmaq, mərkəzi hakimiyyətə təsir göstərmək, başqa sözlə, 
Azərbaycanın İran əyalətləri arasında aparıcı mövqeyini özünə qaytarmaq idi. Bu istiqamətdə hərəkət edərək 
demokratlar əhalinin geniş dairələrinin mənafeyi naminə bir sıra tədbirlər həyata keçirdilər. Demokratların 
məqsədi və fəaliyyətinin əhalının geniş dairələrinin sosial-siyasi və digər mənafeyinin təmin olunması ilə 
bağlılığını nəzərə alaraq deyə bilərik ki, həmin hərəkat faktiki olaraq azərbaycanlıların burjua-demokratik 
hərəkatı idi. Buna görə də hərəkat azərbaycanlılar üçün milli-azadlıq xarakteri daşıyırdı, onların sosial-
siyasi, iqtisadi, mədəni mənafelərinə real xidmət göstərirdi, mövcud mərkəzi hakimiyyətə qarşı çevrilmişdi. 

ADP-nın siyasi səhnəyə çıxması, onun başçılığı ilə baş vermiş üsyan, demokratik hakimiyyət orqanının 
yaradılması - bütün bunlar azərbaycanlıların milli təşəkkülünün müəyyən səviyyəsini göstərirdi. Üsyan və 
yaradılmış milli hökumət əyalət əncümənindən sonra Azərbaycan millətinin siyasi cəhətdən təşkil olunması 
yolunda ikinci cəhd idi. Bununla belə bir sıra səbəblər üzündən demokratlar bu real olaraq mövcud olan 
millətin, onun milli-spesifik xüsusiyyətləri və mənafeynin bütöv inikasını verə bilməmişdilər. Bundan əlavə, 
demokratların ideoloji fəaliyyəti azərbaycanlılarda ”İran milləti” və İrana mənsubluq şüurunun 
güclənməsinə yönəlmişdi. 

Aydındır ki, məsələnin bu cəhəti milləti sosial və etnik cəhətlərin vəhdəti kimi, ilk növbədə millətin 
həyatında etnik cəhətləri əks etdirən milli şüurun inkişafına yardım edə bilməzdi. Deməli, siyasi cəhətdən 
təşkil olunmuş azərbaycanlıların sosial-etnik orqanizm kimi öz inkişaflarının mövcud səviyyəsinə uyqun 
təsəvvür və baxışlar sistemi formalaşmamışdı, digər tərəfdən, demokratların mənəvi fəaliyyəti də belə 
təsəvvürlərin yaranmasına yardım etmirdi. Buna görə də həmin dövrdəki mənəvi fəaliyyət və mənəvi irs 
azərbaycanlıların milli şüurunun inkişafına xidmət edə bilməzdi. Demokratların siyasi fəaliyyəti: müstəqil 
ADP, Azərbaycan ideyası, faktiki muxtariyyət əldə edilməsi və s. azərbaycanlılarda inkişaf etmiş 
vətənpərvərlik hisslərini daha da gücləndirirdi. Başqa sözlə azərbaycanlılar arasında geniş yayılmış 
Azərbaycan ideyası hələlik Azərbaycan milləti ideyasından ayrılıqda mövcud idi. 

Beləliklə, 1911-1920-ci illəri əhatə edən dövrdə Azərbaycan millətinin inkişafında aparıcı meyl feodal-
mülkədar dairələrə və mərkəzdənqaçma qüvvələrinə qarşı, İranın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü, İran 
konstitusiyası çərçivəsində ictimai həyatın demokratikləşməsi, dövlətin Daxili və xarici siyasətinin müəyyən 
edilməsində Azərbaycanın aparıcı rolunun bərpa edilməsi uğrunda mübarizədən ibarət idi. Həmin illərin 
hadisələri göstərirdi ki, mərkəzdənqaçma meylləri təkcə xaricdə özünə hami axtaran feodal- mülkədar 
təbəqəsi daxilində deyil, həm də əhalinin digər təbəqələri arasında mövcud idi. Demokratik hərəkat 
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Azərbaycanın mərkəzdənqaçma və mərkəzəqaçma qüvvələri arasında kompromisə aparırdı. Demokratik 
hərəkat yerli vətənpərvərliyi və İran dövlətinə mənsubluq şüurunu, obyektiv olaraq müəyyən mənada 
azərbaycanlıların milli vəhdəti və birliyini gücləndirmişdir. Həmin dövrdə həmçinin azərbaycanlıların etnik 
şüurunun artması müşahidə edilsə də həmin şüur mənəvi fəaliyyət obyektinə çevrilə bilmədi. Qeyd edilən 
dövrün digər mühüm yekunu əyalətdə vergini müntəzəm surətdə və tamamilə yığmaq, olkənin ərazi 
bütövlüyünü müdafiə etmək, İranın suverenliyini bütün ölkədə həyata keçirmək məqsədilə Azərbaycanın 
hərtərəfli surətdə mərkəzə tabe etdirilməsi prosesinin başlanmasından ibarət idi. 

c)  1920- 1925-ci. illər. Demokratik hərəkatın yatırılmasından (IX. 1920) sonra Azərbaycanın mərkəzə 
tabe etdirilməsi prosesi başlandı. ADP-nin məğlubiyyəti və ləğv edilməsi (1922) əyalətdə feodal-mülkədar 
dairələrinin hakimiyyətinin bərpası demək idi. Öz sinfi mənafelərinin qorunub saxlanmasında maraqı olan 
feodal-mülkədar dairələri, ümumiran məsələləri, vilayətin həyati problemləri üzrə mərkəzlə münaqişəyə 
girməyi arzu etmir, əyalətin onların mənafeyini təmin edə biləcək mərkəzi hakimiyyətə tabe olunması 
uğrunda çıxış edirdilər. 

Azərbaycanın tabe etdirilməsi və İranın mərkəzləşdirilməsi 1921-ci il fevral çevrilişindən, xüsusən Rza 
xanın başçılığı ilə hərbiçilərin müstəqil surətdə hərbi - siyasi səhnəyə çıxmasından sonra xeyli güclənmişdi. 
1922- ci ildə Rza xan İran ordusunun yenindən təşkil etmək işinə başladı. Qədim sərbaz hissələri, kazak 
briqadası, jandarmeriya buraxılmış, onların əvəzində həmin hissələri özündə birləşdirən vahid ordu 
yaradılmasına başlanmışdı. Yeni ordunu təşkil etmək üçün 12 nəfərdən (digər məlumata görə 10 nəfərdən) 
ibarət hərbi şura yaradılmışdı. Həmin şuranın 12 üzvündən yeddisi (yaxud səkkizi) azərbaycanlı idi; 

1- Sərləşkər (diviziya generalı) Sərdar Midhət Cəlair. 

2- Sərtib (general) Məhəmməd Naxçıvan Əmir Müvvəssəq. 

3- Sərtib (general) Seyf Əfşar. 

4- Sərtib (general) Əbdül Məcid Mirzə Firuz Nəsir-od- Dövlə. 

5- Sərtib (general) Heydərqulu Pesyan. 

6- Sərhəng (polkovnik) Əzizulla Zərqami. 

7- Sərhəng (polkovnik) Əli Kərim Qəvanlu 

8- Sərhənge do (polkovnik-leytenant) Seyf-ol- Məmalik Xələc.116 

İki il fəaliyyət göstərən şura bütün ilkin təşkilati işləri yerinə yetirmiş, hərbi nizamnamələri hazırlamışdı. 
Hərbi şuranın ürəyi Rusiyada ali hərbi məktəbi bitirmiş, İran ordusunun baş qərargahının rəisi, qacar 
,şahzadesi Amanulla Cahanbani idi. Onu qərargah rəisi vəzifəsində hərbi məktəbin müdiri vəzifəsini özündə 
saxlamaqla general Məhəmməd Naxçıvan Əmir Müvəssəq əvəz etmişdi. 

1922-ci ildə 5 diviziya təşkil edildi: mərkəzi Təbriz olmaqla Şimal-qərb diviziyası, həmədan-Qərb, 
Tehran-Mərkəzi, Məşhəd-Şərq, İsfahan-Cənub. Sonralar diviziya yaxud hərbi dairələrin sayı 7-yə çatdırıldı, 
yeddi hərbi dairədən beşinin komandanı azərbaycanlı idi. 

1- Şimal-qərb hərbi dairəsi - Sərləşkər (deviziya generalı) Əmir Abdulla Təhmasibi. 

2- Qərb hərbi dairəsi - Sərləşkər (deviziya generalı) Əmir Əhmədi. 

3- Cənub hərbi dairəsi - Sərləşkər (deviziya generalı) Məhəmməd Ayrım. 

4- Kerman-Bəluçistan hərbi dairəsi - Sərləşkər (deviziya generalı) Naxçıvan. 
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5- Mazandaran, Qorqan, Gilan, Talış - Mahmud Ayrım.117 

Bu və digər yüksək vəzifəli azərbaycanlı hərbi məmurlar zabit korpusunun özəyini təşkil edir və bir çox 
cəhətdən Rza xan başda olmaqla İranda hokumətin mərkəzləşdirmə siyasətinin müvəffəqiyyətini təmin 
etmişlər. Mərkəzləşdirmə və stabilliyin ticarətin normal inkişafının mühüm xarici şəraiti olduğuna görə 
Azərbaycanın iri və orta ticarət burjuaziyası, həmçinin mülkədarları mərkəzləşdirmə siyasətini geniş 
müdafiə edirdilər. 

Mərkəzləşdirmə ideologiyasını işləyib hazırlayarkən, Azərbaycan ziyalılarının bəzi nümayəndələri İran 
xalqlarının etnik xüsusiyyətlərini ideal şəkildə yaxud fikrən ləğv etmək yolu ilə iranlıların milli, mədəni, 
mənəvi həyatını mərkəzləşdirməyə, eyni şəkilə salmağa səy edirdilər. Əgər Azərbaycan maarifçiləri və 
demokratları ”İran milləti” termini ilə İranın bütün əhalisini yaxud iranlıların dövlət mənsubiyyətini qeyd 
etmək istəyirdilərsə, Azərbaycan ziyalılarının bəzi nümayəndələri həmin termin altında bütün İran əhalisini 
əhatə edən hansısa sosial-etnik orqanizm başa düşürdülər. Başqa sözlə, onlar İran əhalisini vahid etnik birlik 
elan edirdilər. Məsələnin bu cəhəti 1922-ci ildən Berlin şəhərində “İranşəhr” adlı jurnal nəşr etməyə 
başlayan H.Kazımzadənin fəaliyyətində daha geniş əks olunmuşdur. 118Bu jurnalda İran gəncliyinin 
millətçilik ruhunu möhkəmlətməyə yönəlmiş. İranin qədim əzəməti haqqında ilk məqalələr meydana 
gəlmişdi”.119 

”Milliyyət və vətənpərvərlik” prinsipindən çıxış edıb H.Kazımzadə ”həmin əyalətdə (Azərbaycanda - 
V.M.) İran milliyyəti milli birliyi nəfinə geniş təbliğat aparılması, İran maarifi və fars ədəbiyyatının 
yayılmasında təkid edirdi. O və onun qələm dostu Şəfəq Rzazadə (o da azərbaycanlı idi-V.M.) sübut 
edirdilər ki, azərbaycanlılar mənşəcə farsdırlar, türk dili onlara zorla qəbul etdirilib”.120 Bir ideoloq kimi 
H.Kazımzadə cəmiyyət qarşısında duran bütün məsələlərin həllini cəmiyyətin üstqurumunda və 
ideologiyasında mümkün dəyişikliklər aparmaq yolunda axtarırdı. O yazırdı: ”Milliyyət, ictimai 
prinsiplərimizin ən müqəddəsi və bizim milli amalımızın Kəəbəsi olmalıdır. Milliyyət, bizim bütün 
xarabalıqları abad edən, bütün pərişanlıqları islah edən cəmi müstəqilliyin dayağı və xilasedici dairəmiz 
olacaq”.121 

Milliyyət deyəndə müəllif vətəndaşlıq və ari irqinə mənsubluq başa düşür. O yazırdı: ”İranlılıq... öz 
güclü, gərilmiş qanadları altında dili və dinindən asılı olmayaraq İran millətinin bütün üzvlərinə yer verir. 
Kimliyindən - kürd yaxud bəlüç, gəbr yaxud erməni olmağından asılı olmayaraq damarlarında ari qanı axan 
və İranı öz Vətəni sayan hər bir fərd iranlı sayılmalı və İranlı adlandırılmalıdır”122 

H.Kazımzadənin bu siyahısına düşməyən azərbaycanlılar üçün iranlı olmaq öz dili, tarixi, mədəniyyəti, 
etnonimi, milli şüuru olmamaq demək idi və fars milləti tərəfindən assimilyasiya olunmaqdan başqa bir 
məna daşımırdı. ”İranşəhr” jurnalı alman şərqşunası İ.Markvartın ”Azərbaycan” adlı kitabından (jurnal belə 
təqdim edir) bir neçə səhifəni tərcümə edərək çap etmişdir. Həmin kitabdan tərcümə olunmuş və jurnalda 
dərc edilmiş hissənin girişində qeyd edilir ki, Türkiyədə azərbaycanlıların türk ”irqinə” mənsubiyyətini 
sübut etməyə çalışırlar, hərçənd ”həmin məsələ iranlıların çoxuna axiracan aydın deyil..” Hökumət bu 
məsələ barəsində heç bir tədbir görməmiş və görmur, buna görə də ”həmin məsələnin qəti həlli üçün və 
azərbaycanlıların İran mənşələri barəsində hər cürə şübhələri aradan götürmək üçün” H.Kazımzadə həmin 
kitabı azərbaycanlıların ari mənşəli olmalarının əsas dəlili kimi təsəvvür edərək tərcümə və çap etməyi öz 
qarşısına məqsəd qoymuşdur.122 Göründüyü kimi, müəllif (H.Kazımzadə) qəti əmin idi ki, azərbaycanlılar 
arilərdilər. Adətən bir sıra İran müəllifləri azərbaycanlılar arasında İranizmin güclənməsinə onların bir 
hissəsi arasında pantürkizm ideologiyasının təsiri ilə türkçülük meylinin güclənməsinin əksüləməli kimi 
baxırlar. 

Yuxarıda deyildiyi kimi, türklərin cənubi azərbaycanlılara bir türk xalqı kimi maraqı XIX əsrin axırında 
yaranaraq XX əsrin 20-ci illərinin əvvəlinə kimi daim artırdı. Paniranizmin azərbaycanlı ideoloqlarının qeyd 
etdikləri kimi birinci dünya müharibəsindən sonra türk birliyi və azərbaycanlıların türk olmaları ideyası 
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yuxarıda qeyd edilmiş cəmiyyət, mətbuat orqanlarından başqa Süleyman Nəzif, Rövşəni bəy, Həmdulla 
Sübhi bəy kimi ayrı-ayrı ziyalılar tərəfindən də geniş təbliğ edilirdi. 

Rövşəni bəyin nitqlərinin birinin mətni fars dilində ”İranşəhr” jurnalında dərc edilib. Rövşəni bəy sübut 
etməyə çalışırdı ki, Azərbaycan, Xəmsə, Kürdüstanda türklər yaşayır və onların sayı 3 milyon. qədərdir, 
İranda farsların hakimiyyəti altında ağır vəziyyətdə 4 milyon. türk yaşayır. O, ümid etdiyini bildirir ki, 
”Azərbaycan özü özünü azad edəcək, Azerbaycana münasibətdə biz əmin ola bilərik, çünki bu ölkədə milli 
cərəyanlar inkişaf edir” Nəhayət müəllif qeyd edir ki, farslar azərbaycanlılara onların türk ola bilmədikləri 
fikrini təlqin edirlər. Sayı 4 milyona. çatan bu türklər-müəllif qeyd edir - bizdən kömək gözləyir və biz öz 
qan qardaşlarımızı azad etməliyik.123  Rövşəni bəyin türkçülük ruhunda deyilmiş nitqində müəyyən mənada 
İran azərbaycanlılarının ictimai həyatının ayrı-ayrı cəhətləri obyektiv olaraq əks olunmuşdu. 

Bu münasibətlə onu qeyd etmək lazımdır ki. həmin dövrdə İran azərbaycanlıları haqqında hərtərəfli 
məlumat şərq dillərində ancaq Türkiyədə türk dilində səbt olunmuşdu, özü də bu məlumat İran 
azərbaycanlıları haqqında rus və xarici dillərdə elmi, etnoqrafik məlumatdan fərqli olaraq azərbaycanlılar 
üçün daha anlamlı xarakter daşıyırdı. 

Səciyyəvi hal budur ki, türkçülük, xüsusən söhbət əhalinin sayından, etnik ərazisindən, azərbaycanlıların 
iqisadi, sosial, mədəni həyatının müxtəlif cəhətləri üzərində müşahidədən gedəndə, obyektiv olaraq 
azərbaycanlı ziyalıların bir sıra nümayəndələri arasında güclənməkdə olan paniranizmə qarşı çevrilmişdi. 
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, azərbaycanlı ziyalıların müəyyən bir hissəsi azərbaycanlıların adi şüurunun 
məzmununa və etnoqrafik məlumatlara uyqun olaraq azərbaycanlıları həmişə türk, Azərbaycan türkü hesab 
etmişlər. Lakin, oxşar təsəvvür geniş yayıla bilməmiş ve bir qayda olaraq ayrı-ayrı parıltılar şəklində təzahür 
etmişdi, çünki azərbaycanlıların sosial-iqtisadi mənafeyi türkizm ideyasını irəli atmağı nəzərdə tutmurdu. 
Bununla belə sübut etmək olar ki, Azərbaycanda ziyalıların bir qismi, zahirən büruzə verməsə də, türkçü 
milli şüura malik idi. Bu barədə aşağıdakı faktı qeyd etmək olar. Yuxarıda deyilmişdi ki, Rövşəni bəy 
Azərbaycanda “milli cərəyanlar olduğunu” göstərirdi. Onun bu iddiası haqqında danışacağımız faktla 
müəyyən dərəcədə uyğun gəlir. İran müəllifi Xacə Nuri İ. yazır ki, əslən Ərdəbildən olan, Əhməd şahın 
(1909-1925) şah qvardiyasının keçmiş rəisi Abdulla Təhmasibi Şimal-qərb hərbi dairəsinin komandanı və 
Azərbaycanın hərbi valisi olarkən Təbrizin tanınmış alim və xadimlərinə tarixi sənədlərdən istifadə etməklə 
Azərbaycanın müfəssəl tarixini hazırlamağı tapşırmışdı. O, onlara Azərbaycanın hər bir tayfasının “onların 
yaranışından bu günə qədər”ki tarixini yazmağı da tapşırmışdı. “İndi, bu saat - müəllif yazır - mən bu 
sətirləri yazanda, Abdulla xanın kağızları arasında təsadüfən mənim əlimə düşən əlyazmalardan bəziləri 
mənim yazı stolumun üstünə səpələnmişdir. Onlardan biri belə adlanır: “Skiflər, yəni iranlıların ”turanlı”, 
yaxud sak, ərəblərin ”Yəcuc və məcuc” adlandırdıqları türklər. Tarixi baxımdan bu qruplar İlitber* türk 
xaqanlarının ilk sülalərindən birini təmsil edib həzrət İbrahim Xəlilullahın müasirləridirlər”. ”Bu hissədə - 
müəllif davam edir - Azərbaycan tayfalarının bir-bir təsviri, etnonimlərinin xüsusiyyətləri qeyd olunub, 
onların hər birinin tarixi haqqında qısaca danışılır 124. 

Bizə Xacə Nuri İ.-nin sözlərini təsdiq edə biləcək ikinci mənbə məlum deyil. Lakin bəzi qeyri-müstəqim 
məlumatlar həmin sözlərin doğruluğuna güman verir. 

Birincisi, qədim türklərin tarixinə gəlincə, skiflərin türk olması barədə müxtəlif dillərdə, o cümlədən fars 
dilində xeyli məlumat qeyd edilmişdi. 

İkincisi, A.Təhmasibi prinsip etibarilə ziyalılara Azərbaycanın və Azərbaycan tayfalarının tarixini 
yazmağı tapşıra bilərdi və məsələnin bu cəhəti onun əyalətdə böyük nüfuz və hörmət sahibi olması və onun 
Rza xanla münasibətlərinin xarakteri ilə izah edilə bilər. A.Mostoufi qeyd edir ki, A.Təhmasibi 
Azərbaycanda olduğu müddət ərzində (1924-1925), adamların elə hörmət və etibarını qazanmışdı ki, 
”Azərbaycan dilində söylədiyi nitqləri ilə onları heç bir etiraz etmədən istənilən çətin işə, istənilən 
fədakarlıq göstərməyə vadar edə bilərdi”.125 Yuxarıda adı çəkilən Xacə Nuri İ isə Rza xanın 
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A.Təhmasibiyə qarşı şübhələrinin artdığını qeyd edir.126 A.Tahmasibinin Azərbaycan qoşunlarına əyalətdə 
Qacar sülaləsinin tərəfdarlarının ehtimali çıxışlarının qarşısını almaq üçün komandan təyin edilməsinə 127 
baxmayaraq onun özü Rza xanın taxt-taca gedən yolunda ehtimali rəqibinə çevrilmişdi. 

Rza xan onu Tehrana-geri çağırmağı qərara aldı, “lakin, azərbaycanlılar çoxlu teleqram göndərərək onun 
getməsinə mane oldular və hökumət əhalinin tələbi ilə razılaşaraq onu bir müddət orda saxlamağa məcbur 
oldu. Onu oradan geri çağırmaq çətin olduğu üçünSərdar sepəh (Rza xan - V.M.) özü ora getdi və oradan 
Abdulla xanla Kürdüstana hərəkət edib onu oradan Tehrana apardı.”128 Əhalinin A.Təhmasibiyə olan 
xeyirxah münasibətini bəzi müəlliflər onun şəxsi keyfiyyətləri, köçərilərin özbaşınalığının qarşısını almaq, 
əyalətdə qayda-qanunun bərqərar edilməsi, burada abadlıq sahəsində gördüyü tədbirlərin təsirliliyi ilə izah 
edirlər.129 

A.Təhmasibinin nüfuzuna, görünür, onun azərbaycanlılar qarşısında həmişe azərbaycanca danışması da 
təsir göstərirdi. 

Beləliklə, A.Təhmasibi həm özünün gələcək ehtimali dayağını daha dərindən tanımaq, həm də 
azerbaycanlılar arasında milli, tarixi şüurun geniş yayılmasına yardım etmək üçün Azərbaycan ve 
Azərbaycan tayfalarının tarixini yazmaq tapşırığı verə bilərdi. Əgər, A.Təhmasibinin tapşırığı ilə Təbrizdə 
yazılmış əlyazmalarının mövcud olması doğrudursa, onda Azərbaycan ziyalılarının bəzi nümayəndələrinin 
nisbətən inkişaf etmiş tarixi - milli şüura malik olmaları fikri də doğrudur. 130 

Bununla belə, yuxarıda deyildiyi kimi, Azərbaycan ziyalılarının bir sıra nümayəndələri Qacar sülaləsinin 
hakimiyyətdən salınması ərəfəsində azərbaycanlıların zorakılıqla assimilyasiya edilməsi, paniranizmin fəal 
ideoloqları kimi çıxış edirdilər. Bu cəhətdən İran və Azərbaycan azərbaycanlılarını təmsil edən iki ziyalının 
mənəvi fəaliyyətinin bir sıra cəhətləri maraq doğurur. Onlardan biri Əfşar tayfasının nümayəndəsi, bir 
vaxtlar Yəzd şəhərində məskən salmış tacirin oğlu Mahmud Əfşar 1925-ci ilin avqustundan Tehranda 
“Ayəndə” jurnalını nəşr etməyə başladı. M.Əfşar jurnalın birinci nömrəsində böyük bir məqalə ilə 
mərkəzləşdirmə və xüsusən, güya milli birlik və müstəqillik naminə İranın qeyri-fars xalqlarının tezliklə 
assimilyasiya olunması uğrunda çıxış etmişdir. O güman edir ki, İran dövlətinin mövculduğu İran 
hökumətinin İran xalqlarının etnik və etnoqrafik müxtəlifliyinin, dil, adət-ənənə, paltar, etnonim və s.-ni 
ləğv edib-etməməsindən asılıdır. O yazırdı: ”Bizim əqidəmizə görə, nə qədər ki, İranda dil, əxlaq, paltar və 
s. sahədə milli birlik yaranmayıb bizim suverenliyimiz və ərazi bütövlüyümüz hər dəqiqə təhlükə altında 
olacaqdır 131. Onun fikrincə dil cəhətdən milli yekcinsliyə nail olmaq üçün aşağıdakı tədbirləri həyata 
keçirmək lazımdır; ibtidai məktəblər açmaq və burada təhsili farsca aparmaq, İran tarixini tədris etmək, milli 
rayonlarda, xüsusən Azərbaycan və Xuzistanda fars dilində ucuz kitabçalar və hökumət qəzetləri nəşr etmək 
və s 132 

Bundan əlavə M.Əfşar yenə də həmin məqsədlə qeyri-fars xalqları fars rayonlarına köçürmək, qeyri-fars 
toponimləri fars toponimləri ilə əvəz etmək, orduda, dövlət idarələrində, məhkəmədə və s. qeyri-fars 
dillərinin qadağan edilməsini məsləhət görürdü.133 

Göründüyü kimi, M.Əfşarın həmin ideyaları H.Kazımzadənin milliyyət və milli birliyə aid ideyalarını 
dəqiqləşdirir və təkrar edirdi. 

Demək lazımdır ki, azərbaycanlılara türk dilinin zorla qəbul etdirilməsi və onların tezliklə assimilyasiya 
olunması ideyasını İranda kommunist hərəkatının görkəmli xadimlərindən biri, milliyyətcə azərbaycanlı 
olan Tağı Ərani də həmin dövrdə qızğıncasına müdafiə edirdi 134 İranın milli birliyinin digər azərbaycanlı 
ideoloqu S.Ə.Kəsrəvi M.Əfşarın proqramının məntiqiliyini ”elmi cəhətdən” əsaslandırmağa cəhd 
göstərmişdir. Özunün ”Azəri ya zəbane bastane Azerbaycan” (”Azəri yaxud Azərbaycanın əski dili, 1926) 
kitabında S.Ə.Kəsrəvi şərq dillərində olan mənbələrə birtərəfli yanaşaraq ”sübut” etmişdir ki, Azərbaycan 
əhalisinə türk dili türklər tərəfindən zorla XI-XIV əsrlərdə qəbul etdirilmiş və Azərbaycan dili ölkədə XV 
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əsrdə sabitləşmişdir.135 Azərbaycan dilinə, azərbaycanlıların türk etnosuna mənsubiyyətinə münasibətdə 
eyni mövqe tutan, demokratik hərəkatın tanınmış xadimlərindən biri, şair, publist, azərbaycanlı M.Qənizdə 
sübut etməyə çalışırdı ki, “Azərbaycan türkləri heç vaxt türk dilində yazmamış, fars dilindən istifadə 
etmişlər, türk dili (İranda - V.M.) bir zaman itib gedəcək, Azərbaycanda türk yoxdur.”136 Beləliklə, 
yuxarıda qeyd edildiyi kimi, H.Kazımzadənin əqidəsinə görə iranlılara, o cümlədən azərbaycanlılara məlum 
olmayan azərbaycanlıların mənşəyi məsələsi ”aydınlaşmışdı”. 

Onu da qeyd edək ki, həmin illərdə fars müəlliflər azərbaycanlıların dili və mənşəyi haqqında heç nə 
yazmır, onların ”ari mənşəyini” sübut etmirdilər. Fars M.A.Şuştəri özünün “İran-name” əsərində qədim 
İranın tarixi haqqında Avropa və Amerika tədqiqatları əsasında qeyd edirdi ki, Azərbaycan arilərin vətəni 
yox müstəmləkəsi olmuşdur.137 Bundan əlavə müəllif tərəfindən tərtib edilmiş İran dillərinin siyahısında, 
S.Ə.Kəsrəvinin”kəşf etdiyi” Azərbaycanın Azəri adlanan qədim dili göstərilməmişdir.”138 

Bununla belə S.Ə.Kəsrəvi ”İran tarixinə, siyasətə, ölkənin milliyyətinə əhəmiyyətli xidmət 
göstərmişdir.”139 Çünki öz-özünü assimilyasiyanın zəruriliyini əsaslandıraraq özü bildiyi kimi fars-
Azərbaycan ziddiyyətlərini yumşaltmaq istəyirdi. 

S.Ə.Kəsrəvi öz əsərinin meydana gəlməsini onunla əsaslandırırdı ki, güya 20-ci illərin əvvəllərində 
Tehran ilə İstanbul arasında azərbaycanlıların mənşəyi ətrafındakı ideoloji mübarizə güclənmişdi. Bu 
münasibətlə onu qeyd etmək lazımdır ki, S.Ə.Kəsrəvinin iddiaları gerçəkliyə uyğun gəlmirdi, çünki türk 
xalqının özünün milli- azadlıq mübarizəsinin əvvəlindən (1918-ci il) pantürkist ideologiya hərbi və xarici 
siyasət strategiyasının əsası olmaq rolunu itirir, Türkiyədə pantürkist və panislamist mətbuat orqanlarının 
nəşri dayandırılır. 140 

“Mustafa Kamalın (Ata türk) 1921-ci ilin dekabrında Türkiyənin Böyük Millət Məclisinin kürsüsündən 
çıxışı türk milli burjuaziyasınin həmin ideologiyalardan rəsmi əl çəkməsi demək idi”.141 Sonralar həmin 
mövqeyə sadiqlik dəfələrlə təsdiq edilmişdi. M.K.Atatürkün 1922-ci ilin 19-20 yanvarında TBMM iclasında 
çıxışını şərh edərək ”hakimiyyəte milliyyə” qəzeti yazırdı: “Beləliklə, pantürkizm, panislamizmdən az 
olmayaraq bizim milli temperamentimizə əziz və yaxındır, lakin həqiqətdə pantürkizm mədəni hərəkat 
sərhəddindən o yana gedə bilməz...”142 

Bununla bağlı olaraq belə bir sual ortaya çıxır: niyə Türkiyənin İrana (eləcə də digər şərq ölkələrinə) 
münasibətdə pantürkizm ideologiyasından əl çəkməye məcbur olduğu bir dövrdə bir çox azerbaycanlı 
ideoloqlar azərbaycanlıların assimilyasiya olunması uğrunda fəal mübarizəyə başlayır, Azərbaycan dili 
əleyhinə çıxırlar? 

Bizim fikrimizcə, həmin sualın cavabı aşağıdakından ibarətdir. Dövlətin mərkəzləşdirilməsi tədbirləri 
1924- 1925-ci illərdə Azərbaycan (türk) Qacar sülaləsinə qarşı şiddətli tebliqatla müşayət olunurdu. Özü də 
Qacarlara qarşı kampaniya müəyyən dərəcədə antitürk (Azərbaycan) xarakteri daşıyırdı.144 

Qacar sülaləsinin hakimiyyətdən salınması hərəkatında A.Əsədullayev ehtimali türk (Azərbaycan)- fars 
qarşıdurmasının təzahürünü görürdü. O yazırdı: ”Diviziyalar ən mühüm rayonlarda və əsasən Qacar və digər 
türk tayfalarının yaşadıqları rayonlarda yerləşdirilmişdi.”145 Antiqacar kampaniyasının mahiyyət etabarilə 
antitürk xarakter daşımasına baxmayaraq, İran diviziyalarının yerləşmə coğrafiyasını fars-Azərbaycan 
qarşıdurması ilə əlaqələndirmək çətin ki, doğru olsun. Birincisi, bu rayonlar ənənəvi olaraq İranın az ya çox 
mütəşəkkil hərbi qüvvələrinin mərkəzi idi; ikincisi, həmin rayonlar hələ 1922-ci ilin əvvəlində Rza xanın 
taxt-taca doğru irəliləməsi perspektivi aydın olmayanda müəyyən edilmişdi; üçüncüsü, yeni İran ordusunun 
əsas teşkilatçıları və komandirləri azərbaycanlılar idi; nəhayət dördüncüsü, “Azerbaycanın tacir və 
mülkədarları taxt-tac uğrunda mübarizədə Rza xanın dayağı idilər.146 

Beləliklə, azərbaycanlılar bütövlükdə Qacar sülaləsinin əsas dayağı hesab edilməsə də, Rza xan və onun 
ətrafındəkilər ilk günlərdən Azərbaycan və azərbaycanlıların yeri və əhəmiyyətini nəzərə almağa çalışırdılar. 
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Həm A.Təhmasibini Azərbaycandan aparmaq, hem də əyalətdə antiqacar çıxışları təşkil etmək məqsədi ilə 
Rza xan 1925-ci ildə Azərbaycana səfər etdi. Rza xanın tərəfdarları oktyabrın 29- da Təbrizdə Təbrizin 
Tehranla əlaqəsini kəsdiyini bildirən fitnəkar elamiyyə çap etdilər. Şəhərdə ”paytaxta yürüş üçün könüllülər 
dəstələri ”təşkil etməyə”147 başladılar. Lakin bu xəbər əvvəllər (1905-1911 və 1920-ci illər) olduğu kimi 
ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş təhlükə kimi qarşılanmadı, çünki bu yalançı təhlükə 
idi və Azərbaycanın müstəqil mənafeyi ilə bağlı deyildi. 

Bundan əlavə, öz-özünü assimilyasiya ideyası antiqacar (antitürk) əhval ruhiyyəsinin və fars şovinizmin 
güclənməsi ilə bağlı olaraq farslar tərəfindən Azərbaycanın varlı təbəqələrinin mənafeyinə qarşı çevrilə 
biləcək təhlükəni aradan götürməyə xidmət edirdi. Nəhayət, öz-özünü assimilyasiya ideyası daha əsaslı 
məqsəd güdürdü. Həmin ideya təkcə azərbaycanlı zəhmətkeşləri öz azərbaycanlı zülmkarlara və mərkəzi 
hökumətə qarşı sosial mübarizədən yayındırmaqa, təkcə sosial mübarizəni ”yalançı” milli mübarizə ilə əvəz 
etməyə deyil, həm də, özü də bu olduqca vacibdir, praktiki olaraq mövcud olmayan pantürkizm qarşısında 
yox, Şimaldan-Sovet Azərbaycanından gələn kommunizm ideyaları qarşısında maneə yaratmağa xidmət 
etməli idi. 

Doğrudan da, inqilabi nümunə və Azərbaycan dilində yayılan inqilabi ideologiya zəhmətkeşlərin sosial, 
siyasi, sinfi şüurunun artmasına yardım edirdi. “Şahsevənlərin silahsızlaşdırılmasından sonra (1923) 
Bakıdan qayıdan Ərdəbil kəndliləri məhsulun mülkədar torpaqlarında mülkədarla kəndli, dövlət 
torpaqlarında dövlətlə kəndli arasında bərabər bölünməsi tələblərini irəli surdülər. Bu sadə tələb yerli 
mülkədarlar tərəfindən ASSR-dən gətirilmiş ”bolşevizm” kimi qiymətləndirilmişdi”.148 

Beləliklə, 1911-1925-ci illər dövründə azərbaycanlıların milli şüuru Azərbaycan və İran üçün mürəkkəb 
olan daxili və xarici şəraitdə inkişaf edirdi, Azərbaycanlıların ictimai şüurunun daha çox inkişaf etmiş 
formaları siyasi, sosial, demokratik şüur və özlərinin dövlət mənsubiyyətlərini dərk etmələri idi. Milli şüurun 
ən çox inkişaf etmiş ünsuru yerli vətənpərvərlik hissi idi. Azərbaycan ictimai fikri irançılıq və türkçülük 
arasında tərəddüd geçirirdi. İranizm burjua ideologiyası, türkizm ziyalıların bəziləri və azərbaycanlıların 
ictimai şuurunun adi səviyyəsi uçün xarakterik idi. Azarbaycanlıların əksəriyyəti özlərini türk, şiə, İran 
təbəəsi hesab edir, öz ana dillərindən istifadə edir, milli mədəniyyətlərini inkişaf etdirir, milli adət- 
ənənələrini yerinə yetirirdilər. Azərbaycanlıların əksəriyyətinin nəinki Azərbaycan, həmçinin fars milləti 
haqqında tam təsəvvürü yox idi. Onlara, əsasən, özlərinin ”ari” mənşələri, türk dilinin zorla qəbul etdirilmiş 
dil olması məlum deyildi. 

Ziyalıların ayrı-ayrı nümayəndələri, görünür, cəmiyyətin üstqurumunda baş verən dəyişiklikləri və 
onların anti- azərbaycan istiqamətini başa düşürdülər. Bu, onlarda etiraza səbəb olmalı idi, lakin həmin 
etiraz bir sıra səbəblər üzündən yəqin ki, Azərbaycan millətinin taleyi ilə bağlı fərdi ya da qrupdaxili 
həyacan səviyyəsinde qalırdı. 

Həm də milli münasibətlər hələlik ozünü ideologiya sahəsində daha aşkar göstərsə də dövlət tərəfildən 
idarə olunan prosesə çevrilməmişdir. Bu, artıq Qacar sülaləsinin devirilməsindən, İranın siyasi 
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsindən, ölkənin mərkəzləşdirilməsinin əsasən başa çatmasından və feodal-
burjua dairələrinin hərbi-siyasi diktaturası bərqərar olandan sonra baş verdi.
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