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 Hörmətli oxucularımız!
“Ailə Qadın Uşaq” jurnalının cari il ərzindəki 2-ci nəşri ilə yenidən 

qarşınızdayıq. Bu dəfəki nömrəmiz Azərbaycan Xalq Cüm huriy yətinin 
və Şərqdə ilk dəfə ölkəmizdə qadınlara seçib-seçilmək hüququnun 
verilməsinin 100 illik yubileyinə həsr olunur. 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu, cənab Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən daha da gücləndirilən siyasət nəticəsində bu gün 
ölkəmiz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin layiqli varisi kimi demokratik 
dövlət quruculuğu proseslərini sürətlə həyata keçirir və inkişaf etdirir. 
Bunun bariz nümunəsi olaraq, ölkə başçısı İlham Əliyevin 2018-ci ilin 
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili” elan edilməsi Fərmanını göstərmək 
olar. Bu Fərmanla dövlət orqanlarının, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, 
media qurumlarının silsilə işlər görülməsi istiqamətində həyata keçiriləcək 
tədbirləri müəyyən edilmişdir. 

Müsəlman Şərqində ilk parlament respublikası – Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti xalqımızın qədim dövlətçilik ənənələrini yaşadaraq, müasir dövrə xas dövlət təsisatlarının 
yaradılmasına nail olmuşdur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması mürəkkəb siyasi dövrdə cərəyan 
edən hadisələrin və Azərbaycan xalqının milli oyanışının məntiqi yekunu idi. Cəmi 23 ay yaşamış Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti tarixinin hər bir səhifəsi bütün azərbaycanlılar üçün olduqca əzizdir. AXC qısa ömründə 
böyük nailiyyətlər qazanmışdı. Cümhuriyyət dövründə milli ordu quruculuğu, milli valyutanın buraxılması, 
milli bankın yaradılması, demokratikləşmə, azad seçkilər, beynəlxalq əlaqələr və beynəlxalq ictimaiyyət 
tərəfindən Azərbaycan istiqlalının rəsmən tanınması, Azərbaycanın bütövlüyünün təmin olunması, iqtisadi 
islahatların aparılması və digər sahələrdə böyük işlər görülmüşdür. AXC-nin mühüm sənədi olan İstiqlal 
Bəyannaməsinin elan edildiyi 1918-ci ilin 28 may günü hər il ölkəmizdə “Respublika Günü“ kimi böyük 
təntənə ilə qeyd olunur.

Eyni zamanda, hələ 1918-ci ildə ilk dəfə olaraq müsəlman Şərqində qadına seçmək və seçilmək hüququnun 
verilməsi tarixi nailiyyət hesab olunurdu. Azərbaycan qadını çətin və şərəfli inkişaf yolu keçmişdir. Cəmiyyətin 
inkişafının bütün mərhələlərində qadınlar kişilərlə bərabər iştirak etmişlər. Azərbaycan qadını öz fəaliyyətini 
maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarını yayılmaqla başlasa da, hazırda ictimai, sosial, siyasi proseslərin fəal 
iştirakçısına çevrilmişdir. Onlar bütün tarixi dövrlərdə fəallıq göstərərək, cəmiyyətimizin inkişaf etməsinə öz 
töhfələrini vermişlər. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti 
Mehriban xanım Əliyevanın ölkəmizin ictimai-siyasi həyatındakı uğurlu fəaliyyəti, gördüyü mühüm və 
xeyirxah işlər bu gün Azərbaycan qadınının inkişafının göstəricisidir. 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Yeni Azərbaycan Partiyasının Qadınlar Şurası 
və Milli İrsi Mədəni Tarixi Araşdırmalar Fondunun təsisçiliyi ilə çıxan “İşıq” jurnalının birgə təşkilatçılığı ilə 
bu il “Cümhuriyyətə işıq saçan qadınlar” araşdırma-yazı müsabiqəsi keçirilmiş, may ayının 7-i isə qaliblərin 
mükafatlandırma mərasimi baş tutmuşdur. Müsabiqə iştirakçılarının yazıları kitab halında nəşr olunaraq 
tədbirdə ictimaiyyətə təqdim edilmişdir. 1-ci, 2-ci və 3-cü yerin sahiblərinin məqalələrini jurnalımızda oxuya 
bilərsiniz. Bundan əlavə, bu il keçirilən Azərbaycan Qadınına Seçki Hüququnun verilməsinin 100 illiyinə 
həsr edilmiş Qadınların V Forumunda bir daha Cümhuriyyət dövrünün qadınları panellərdə geniş müzakirə 
olunacaq, təkliflər irəli sürüləcəkdir.

Qeyd etməliyik ki, bu il həm də Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin və görkəmli oftalmoloq alim Zərifə 
Əliyevanın 95 illik yubileyləri qeyd olunmuşdur. Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə Azərbaycan on il ərzində böyük 
və şərəfli yol keçmişdir. 1993-2003-cü illər ölkəmizdə sabitlik və inkişaf illəri kimi tarixdə və yaddaşlarda qaldı. 
Bu illər ərzində dövlətçiliyin əsasları qoyuldu, eyni zamanda beynəlxalq əlaqələrimiz daha da genişləndirildi, 
dünya xəritəsində Azərbaycan özünün layiq yerini tuta bildi. Ulu Öndər ölkə həyatının bütün sahələrində 
qadınlara xüsusi yer ayırmış, onların hərtərəfli fəaliyyətinə geniş meydan vermiş, lider qadınların yetişməsi 
üçün geniş imkanlar yaratmışdır. Azərbaycan həyatında vacib rol oynayan bu tanınmış şəxsiyyətlər haqqında 
yazılmış məqalələrlə tanış ola bilərsiniz.

Bu il həm də xüsusilə ona görə əlamətdardır ki, xalqımızın yekdilliklə iştirak etdiyi prezident seçkilərində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi yenidən cənab İlham Əliyev seçildi. Əslində, Azərbaycan xalqı 
qazanılan böyük nailiyyətlərə və qazanılan uğurların davam etdirilməsinə səs verdi. İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə Azərbaycan daim inamla dinamik inkişafa doğru irəliləyir, sürətlə modernləşir, dünyada nüfuz və söz 
sahibinə çevrilir. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi inkişaf konsepsiyasını hər bir azərbaycanlı öz 
həyatında hiss etməyə başlamışdır. Çünki Prezident İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi dövlət siyasətinin 
mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. 

Əziz oxucular!
Sizi jurnalımızda yer alan hər bir yazını məqaləni, müsahibəni mütaliə etməyə dəvət edir, yeni və maraqlı 

təklif və fikirlərinizlə bağlı düşüncələrinizi bildirməyə çağırırıq.
Hörmətlə, Hicran Hüseynova

Baş redaktordan
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2018-ci ilin Azərbaycan Respublikasında  
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan edilməsi haqqında  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan xalqının həyatında misilsiz hadisə baş vermiş, 
Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
qurulmuşdur. Cəmi iki ilə yaxın yaşamış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti zəngin dövlət 
quruculuğu təcrübəsi ilə milli dövlətçilik tarixində silinməz izlər qoymuş, xalqın qəlbində 
azadlıq və istiqlal duyğularını gücləndirməklə respublikanın gələcək müstəqilliyi üçün 
etibarlı zəmin hazırlamışdır. 

2018-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100-cü ildönümü tamam 
olur. Bu əlamətdar hadisənin dövlət səviyyəsində layiqincə qeyd edilməsi məqsədilə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik 
yubileyi haqqında” 2017-ci il 16 may tarixli 2867 nömrəli Sərəncamına əsasən, Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə müvafiq tədbirlər planının hazırlanıb həyata keçirilməsi 
tapşırılmışdır. Bu tədbirlərlə yanaşı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100-cü 
ildönümü ilə əlaqədar ölkədə və ölkə xaricində silsilə tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraqqərara alıram:

2018-ci il Azərbaycan Respublikasında “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan edilsin.

 İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 10 yanvar 2018-ci il
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Bu gün biz fəxrlə deyirik ki, müstəqil 
Azərbaycan Respublikası nəinki regionun, 
dünyanın lider ölkələri sırasındadır. Ha-
zırda demək olar ki, əksər regional və ya 
beynəlxalq layihələr Azərbaycanın iştirakı 
olmadan reallaşmır. Hətta elə vacib görüş 
və tədbirlər var ki,onların keçirilməsi 
üçün məhz Azərbaycan seçilir. Və əlbəttə 
ki, bunun çox ciddi əsası var. Dünyanın 
müxtəlif yerlərində dövlətlərin bir-birinə 
qarşı düşmənçiliyini, dözümsüzlüyünü, 
et nik təmizləmələri, terror aktlarının törə-
dil diyini, dini, milli, irqi ayrı-seçkiliyi mü-
şa hidə edirik. Bütün bunların fonunda 
Azər baycanda insanlar təhlükəsizlik, tole-
rant lıq və mehribançılıq şəraitində yaşa-
yırlar. Və əlbəttə ki, hər bir inkişafın nü-
və sini sabitlik təşkil edir. Biz buna təkcə 
mənsub olduğumuz mədəni keyfiyyətlərlə, 
qonaqpərvərliyimizlə, gözəl təbiətimizlə 
deyil, həm də ölkə başçısının yürütdüyü 
dü şü nülmüş siyasət nəticəsində bu stabil-
liyə nail olmuşuq.

26 illik müstəqillik tariximizin son 15 
ili xüsusi ilə önəmlidir. Tarix üçün 15 il 
çox qısadır, amma bu müddəti addım-ad-
dım inkişaf yolu keçən bir ölkə üçün heç 
də az zaman deyil. Prezidentimiz İlham 
Əli yev ötən müddət ərzində öz fəaliyyəti 
ilə hər bir azərbaycanlının prezidenti ol-

du ğunu dəfələrlə sübuta yetirib. O, bu 
müddət ərzində Ümummili Lider Heydər 
Əliyevin müqəddəs ideyalarını daha da 
inkişaf etdirərək uğurlu daxili və xarici 
siyasət həyata keçirib. Bunun nəticəsində 
Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq daha 
da güclənib, dünya miqyasında söz sahibi 
olan dövlətə çevrilib. Azərbaycanın pay-
taxtı Bakı şəhəri ən mötəbər beynəlxalq 
tədbirlərə ev sahibliyi edib. Ölkəmizdə 
“Eurovision“ Avropa Oyunları, İslam 
Həm rəyliyi Oyunları, Formula-1 yarışları 
kimi, bütün dünyanın diqqət mərkəzində 
olan mühüm mədəni, siyasi və idman 
təd birləri keçirilib. “Əsrin kontraktı”nın 
daha da səmərəli şərtlərlə 2050-ci ilə qədər 
uzadılması, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu-
nun açılması, eləcə də, enerji, neft-qaz sa-
hə sində nəhəng, irimiqyaslı layihələrin 
reallaşması ölkəmizin strateji əhəmiyyətini 
daha da artırmışdır. Azərbaycan nəinki öz 
xalqı, həm də qonşu ölkələr, bütövlükdə isə 
dünya üçün önəmli olan layihələr icra edir. 

Ötən müddət ərzində müasir inkişaf 
döv rünü yaşayan Azərbaycanda çox mü-
hüm dəyişikliklər, gözəçarpan yüksəliş baş 
vermişdir. Möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyevin uğurlu dövlət idarəçiliyi, onun 
başçılığı ilə aparılan sistemli islahatlar, böl-
gələrin inkişafına yönəldilən sosial-iqtisadi 

PREZİDENT SEÇKİLƏRİNDƏ  
XALQIN SABAHA İNAMI QALİB GƏLDİ

Bu gün cənab Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu dövlət siyasəti 
nəticəsində dövlətimizin dayaqları möhkəmlənir, Azərbaycan daha da çiçəklənib 
qüdrətli bir ölkəyə çevrilir. Təsadüfi deyil ki, keçirilən növbəti prezident seçkilərində 
seçicilərin böyük əksəriyyətinin səs çoxluğu ilə qalib gələn İlham Əliyev növbəti illər 
üçün yenidən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi. Xalqımızın Prezidentə 
olan bu etimadı ölkəmizin inkişafının davamlılığını təmin edir. Tam əminliklə deyə 
bilərik ki, Prezident İlham Əliyev dövlətimiz qarşısında taleyüklü məsələləri xalqımızın 
dəstəyi ilə başa çatdıracaq, Ulu Öndər Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik irsini öz 
quruculuq fəaliyyəti ilə daha da zənginləşdirəcəkdir.
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proqramlar ailələrin, o cümlədən, qadın və 
uşaqların yaşayışına müsbət təsir göstərir. 
Cənab İlham Əliyev həmişə qeyd edir ki, 
bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan 
vətəndaşları, onların maraqları dayanır. Və 
biz ölkə başçısının- Prezidentin fəaliyyətində 
bunun əyani təsdiqini görü rük. Vahid 
dövlətçilik siyasəti nəticəsində Azər baycan 
iqtisadi, siyasi, mədəni, sosial, hərbi, idman 
sahələrində davamlı və dinamik sürətlə 
inkişaf edir. İqtisadiyyatımız 3,2 dəfə, qeyri-
neft iqtisadiyyatımız isə 2,8 dəfə artmışdır. 
Yeni infrastrukturun yaradılması, rayon və 
kəndlərə yolların çəkilməsi, onların qazlaş-
dırılması istiqamətində mühüm layihələr 
real laşdırılıb. ASAN Xidmət mərkəzlərinin 
açılışı və uğurlu fəaliyyəti sosial xidmət 
sahə sində ən gözəl nümunədir. Sosial infra-
st rukturun inkişafı sahəsində böyük işlər 
görülüb. 3100-dən çox məktəb, 642 tibb 
müəssisəsi tikilmiş, yaxud təmir edil miş-
dir, 43 Olimpiya İdman Kompleksi inşa 

olunmuşdur. Azərbaycanda 1,9 milyon 
iş yeri yaradılıb ki, onlardan 1,4 milyonu 
daimi iş yeridir. Bu gün ölkəmizdə işsizlik  
5 faiz, yoxsulluq isə 5,4 faiz səviyyəsindədir. 
Əsas iqtisadi göstəricilərimizin artması, 
eyni zamanda, əmək haqlarının, pensiya 
və sosial müavinətlərin yüksəlməsinə sə-
bəb olmuşdur. Maaşlar beş dəfədən çox, 
pensiyalar səkkiz dəfədən çox artıb və bir 
çox önəmli sosial layihələr icra edilib. Mək-
təblərə qeydiyyat dərəcəsi ibtidai, ümumi 
və tam orta təhsil səviyyələrində 99,8-100 
faizə çatdırılmış, gender bərabərliyinin 
təş viqi və qadınların səlahiyyətlərinin ar-
tırıl masında tərəqqiyə nail olunmuş, uşaq 
və ana ölümü əhəmiyyətli dərəcədə azal-
mış, yoluxucu və digər xəstəliklərə qarşı 
mübarizə gücləndirilmiş, ətraf mühitin 
mü hafizəsi və qorunması üçün qlobal tə-
rəf  daşlığın təmin edilməsində mühüm 
irəli ləyişlər əldə olunmuşdur. Ölkə baş-
çısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
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vətəndaşlarımız, xüsusən də qadın və uşaq-
lar üçün uyğun şəraitin yaradılması, məş-
ğulluq, sağlamlıq, təhsil və sosial siyasət 
sahəsində gender bərabərliyinin inkişaf 
etdirilməsi üçün mühüm işlər görülmüşdür. 
Həssas sosial təbəqələrin, o cümlədən, 
kənd li qadınların, qaçqın və məcburi köç-
kün, həmçinin aztəminatlı və çoxuşaqlı 
ailə  lərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 
isti qa  mə tində ardıcıl tədbirlər həyata ke-
çirilir. Bütövlükdə ailələrin sosial rifahını 
yük səltmək, xüsusilə qadın və uşaqların 
sosial-iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq 
üçün Hökumət mütəmadi zəruri tədbirlər 
həyata keçirir. Ailə Məcəlləsinə edilən 
dəyişiklik əsasında qızlar və oğlanlar üçün 
nikah yaşı 18-ə qaldırılmışdır. Azərbaycan 
Respublikası Cinayət Məcəlləsində yet-
kinlik yaşına çatmayan qızları nikaha 
daxil olmağa məcbur etməyə görə xüsusi 
maddə ilə məsuliyyət müəyyən edilmişdir. 
“Uşaqların icbari dispanserizasiyadan ke-
çiril məsinə”, “Ana və uşaqların sağlam lığı-
nın yaxşılaşdırılmasına” və bir sıra digər 
Dövlət Proqramları təsdiq edilmiş, eyni 
zamanda, tərəflərin nikahdan əvvəl məc-
buri tibbi müayinədən keçməsi ilə bağlı 
Ailə Məcəlləsinə edilən dəyişiklik isə həm 
ailələrimizin, həm də gələcək nəsillərin sağ-
lam lığına xidmət edir. Uşaqların təhsildən 
yayınması, əməyə cəlb edilməsi və onların 
məruz qaldığı digər sosial-psixoloji prob-
lemlər valideyn məsuliyyətinin artırılmasını 
zəruri edir. Bütün bu və digər məsələlər 
nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikası 
Cinayət Məcəlləsində və İnzibati Xətalar Mə-
cəl ləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında 
Qanunları qəbul edilmişdir. Bütün bunların 
nəticəsində ailələrin sayının artması, qa nun-
vericilikdə dəyişikliklərin edilməsi, erkən 
nikahların, ana ölümünün, məişət zorakılığı 
faktlarının sayının azalmasına nail olunub. 

Qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat 
şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün dövlə ti-
miz tərəfindən bütün qüvvələr səfərbər 
edil mişdir. Cənab Prezident İlham Əli-
yev və respublikanın Birinci vitse-prezi-
den ti Mehriban xanım Əliyevanın konk-
ret tapşırıqları əsasında onlar üçün yaşa-
yış binalarının, eyni zamanda, cəbhə böl-
gə lərində ziyan dəymiş evlərin, sosial 
obyektlərin tikinti, bərpa və təmir işləri 
aparılır. Bu günə qədər 265 min köçkün 
yeni evlərlə, mənzillərlə təmin edilib. Hərbi 
sənayenin inkişafı, ordumuzun gündən-
günə güclənməsi, erməni işğalçılarından 
azad edilmiş Cocuq Mərcanlının yenidən 
qurulması insanlarda torpaqlarımızın azad 
edilməsi inamını daha da artırır. Xüsusi 
ilə, bu qəsəbənin sakinlərinin ictimai-siyasi 
həyata inteqrasiya edilməsi istiqamətində 
keçirilən tədbirlər, təşkil olunan görüşlər 
əhalidə böyük ruh yüksəkliyi yaradır. 
Əlbəttə ki, bütün bunlar Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda həyata 
keçirilən genişmiqyaslı işlərin sadəcə bir 
hissəsidir.

Müasir dövrdə qadınlarımızın ölkə hə ya-
tında rolunu yüksək qiymətləndirən cənab 
Prezident İlham Əliyev demişdir: “Əminəm 
ki, cəmiyyət qarşısında öz məsuliyyətini 
bütün dərinliyini dərk edən Azərbaycan 
qa dını bundan sonra da müstəqil respubli-
ka mızın tərəqqisinə böyük töhfələr verə-
cəklər“. 2006-cı il 6 fevral Prezident İlham 
Əliyevin Fərmanı ilə Ailə, Qadın və Uşaq 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 
yaradılması bu fikrin əməli təcəssümüdür. 
2006-ci ildə cənab İlham Əliyev “Gender-
kişi və qadınların bərabərliyi təminatları 
haqqında” regionda analoqu olmayan çox 
mühüm Qanun imzaladı. Həmin Qanuna 
əsasən Azərbaycan qadınları çox geniş 
hü quqi təminatlar əldə etdilər, kişi və 
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qadınların dövlətin idarə olunmasında və 
qərar qəbul edilməsində bərabər təmsil-
çiliyinə, ayrı-seçkiliyin bütün formalarının 
aradan qaldırılmasına təminat verir. 
2010-cu ildə isə daha bir cəsarətli addım 
ataraq “Məişət zorakılığının qarşısının 
alınması” haqqında Qanunu təsdiq ləməklə 
qadın hüquqlarının müdafiəsi sahə sində 
mühüm mərhələnin əsasını qoydu. Lakin 
qeyd etmək lazımdır ki, bu Qanunun 
qəbul olunmasında Respublikanın Birin-
ci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əli-
ye  vanın danıl maz rolu vardır. Cənab 
Pre zident tə rəfin  dən Mehriban xanımın 
Birin ci vitse-pre zi dent təyin edilməsi də 
cəmiyyətdə qadın iştirakçılığına ver diyi 
önəmin bariz göstə ricisidir. Məhz Prezi-
den timizin təşəbbüsü ilə yaddan çıxmış və 
artıq tarixə çevrilən bir çox sahələri yeni-
dən dirçəldilib. Baramaçılığın, pam bıq -
çılığın, tütünçülüyün, əkinçiliyin, üzüm-
çülüyün yenidən inkişafı həm də qadın la-
rımızın məşğulluğuna müsbət təsir gös tərir. 
Sahibkarlığın, xüsusi ilə, qadın sahib kar-
lığının inkişafı üçün geniş imkanlar yaradıl-
mışdır. Həyata keçirilən dövlət siyasəti nəti-
cəsində aztəminatlı, ünvanlı sosial yardım 
alan, riskli ailələrdən olan, elə cə də kənd və 
rayonlarda yaşayan xüsusi həssas yanaşma 
tələb edən qadınların məşğulluğunun ar-
tırıl ması üçün müxtəlif sahələrdə onların 
biznesə cəlb olunmalarını sürətləndirir. 
Qəbul olunmuş bir sıra dövlət proqramları 
ölkənin siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni 
həyatında qadınların rolunun artırılmasında 
mühüm xarakter daşıyır. Görülən tədbirlər 
qərar qəbuletmə səviyyəsində qadınların 
təmsilçiliyinə öz müsbət təsirini göstərdi. 
Milli Məclisdə qadınların xüsusi çəkisi 
1990-cı ildə 4,3%, 2000-ci ildə 10,7%, 2010-
cu ildə 16%, 2015-ci ildə 16,8% olub. Bələ-
diy yəyə seçilmiş qadınlar isə 2004-cü 

ildə 4%, 2009-cu ildə 26,5%, 2014-cü ildə 
isə 35%-ə çatmışdır. Son illər demək olar 
ki,bütün yerli icra hakimiyyəti başçılarının 
müavinlərindən biri mütləq qadındır. Əha-
linin 50,1%-ni təşkil edən qadınlarımız, 
gənc qızlarımız dövlətin yaratdığı bütün 
imkanlardan istifadə edir, sərbəst təhsil 
alır, peşə səviyyəsini artırır, ictimai-siyasi 
proseslərdə iştirak edir, siyasət, sahibkarlıq 
kimi sahələrdə də geniş təmsil olunurlar. 
Səhiy yədə, təhsildə, elmdə, orduda, id man-
da, milli təhlükəsizlik və hüquq mühafizə 
orqanlarında çalışırlar. 

Bütün bunlarla yanaşı, cənab prezi den-
timiz dövlətimizin, millətimizin gələcəyi olan 
balalarımızın rifahını bir an belə nəzərindən 
qaçırmır. Belə ki, uşaq hüquqlarının mü da-
fiəsi istiqamətində ölkə başçısı tərəfin dən 
çox mühüm işlər görülmüşdür. Möh tə-
rəm Prezidentimizin və Birinci-vitse prezi-
dentimizin uşaqlara göstərdikləri qayğı, 
həmçinin, dövlət orqanlarının və vətəndaş 
cəmiyyətinin diqqətini daha da artırmışdır. 
2009-cu ili “Uşaq ili” elan etməsi isə uşaq-
larla bağlı məsələlərə bütün dövlət və qeyri-
dövlət qurumlarının daha geniş spektr dən 
baxmalarına səbəb oldu. 2012-ci ildə Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 
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ilə “Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə 
dövlət nəzarəti Qaydası”nın təsdiq edil-
məsi bu sahədə aparılan işləri daha güclən-
dirmişdir.  Dövlət müəssisələrində uşaqların 
qidalanma,  nəzarət, təhlükəsizlik, zorakı-
lığa məruz qalma və digər məsələlərlə bağlı 
monitorinqi aparılır. Bütün məlumatlar 
Ko mitədə ümumiləşdirilmiş, tövsiyələr 
ha zır lanmış və Nazirlər Kabinetinə çatdı-
rılır. Həmin tövsiyələr əsasında təlim-
tərbiyə müəssisələrində şərait standartlara 
uyğunlaşdırılır, mütəxəssislər üçün yeni 
təlimlər keçirilir. 2009-2017-ci illər ərzində 
4 Ümumrespublika Uşaq Forumu keçirilib. 
Ölkə başçısının Forum iştirakçılarına etdiyi 
müraciət isə ölkədə uşaq siyasətinin həyata 
keçirilməsində dövlətin və onun başçısının 
diqqətin və qayğının göstəricisidir. Qeyd 
edək ki, hər bir Forumda səslənən təkliflərin 

əksəriyyəti həyata keçirilmişdir. Və bu, 
döv lə timizin hər bir vətəndaşın istər uşaq, 
istərsə də böyük olsun fikrinə, arzusuna 
göstərilən diqqətin bariz nümunəsidir. 

Hər bir vətəndaş istəyir ki, təhlükəsiz yaşasın, 
daim inkişaf etsin, arzularını reallaşdırsın, 
cəmiyyətdə özünü təsdiq etsin, ən əsası 
gələcəyindən arxayın olsun. Bütün bunlar o 
zaman həqiqətə çevrilir ki, həmin xalqın verdiyi 
sözü əməli fəaliyyəti ilə yerinə yetirən, sabitliyin 
qarantı olan, beynəlxalq aləmdə yüksək nüfuz 
qazanan, ölkənin çiçəklənməsini təmin edən, 
özünü hər bir azərbaycanlının prezidenti kimi 
təsdiqləyən lideri olsun. Bu gün Azərbaycan 
seçicisi ölkə Prezidentinin fəaliyyətini yüksək 
qiymətləndirir, cənab İlham Əliyevi növbəti dəfə 
prezident seçərək öz uğurlu, sağlam gələcəyini, 
firavan xoşbəxtliyini təyin etdi. 



11

Ailə Qadın Uşaq / №23

Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrinin 
keçdiyi yola nəzər saldıqda məlum olur ki, 
hər bir dövlətin inkişafında, güclənməsində, 
tanınmasında, xalqının taleyində həlledici 
rol oynamasında əsas və mühüm məsuliy-
yət dövlət başçısının üzərinə düşür. Azər-
bay canın müstəqilliyini əldə etməsi, qüv-
vət lənməsi, dünya dövlətləri arasında seçil-
məsi də məhz Ümummilli Lider Heydər 
Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində 
mümkün olmuşdur. Ulu Öndər Azərbaycan 
xalqının yaddaşında həm böyük siyasətçi, 
həm dahi tarixi şəxsiyyət, həm də təcrübəli 
bir dövlət başçısı kimi qalmışdır. Heydər 
Əliyev millətinin tarixində dərin iz qoymuş, 
onun keçmişini yaşatmış və gələcəyini 
müəy yən etmiş şəxsiyyət olmuşdur. Ulu 
Öndər dövlətçiliyimizin daha da möh kəm-
ləndirilməsi və tarixi ənənələrinin bərpası, 
ölkədə demokratiyanın bərqərar olunması 
istiqamətində əhəmiyyətli və misilsiz işlər 
görmüşdür.  O, zəngin və mənalı həyatı boyu 
həmişə xalqını düşünmüş, qarşılaşdıqları 
çə tinliklərdən xilas etmək üçün böyük fə-
da karlıqlar göstərmişdir. Dahi şəxsiyyət 
müs təqil Azərbaycanın memarı kimi ən uca 
missiyanı gerçəkləşdirərək bu şanlı tarixi öz 
əlləri ilə yazmışdır. 

“Heç kəsin şübhəsi olmasın ki, ömrümün 
bundan sonrakı hissəsini harada olursa-
olsun, yalnız və yalnız Azərbaycan Respub-
li ka sının müstəqil dövlət kimi inkişaf et mə-
sinə həsr edəcəyəm“ deyən Heydər Əliye-
vin ömür yolu Vətənə xidmətin par laq 
nümunəsinə çevrilib. Vətənimizin, xalqı mı-
zın taleyində ötən əsrin 70-ci illərindən XXI 
əsrin əvvəllərinədək taleyüklü bir dövrdə 
öz adını əməlləri, cəsarətli addımları və 
milli təfəkkürü ilə Azərbaycan tarixinə, 
Azər baycan ictimai-siyasi fikir tarixinə 
həkk etmiş Heydər Əliyevin çoxşaxəli 

fəaliy yəti gənc nəsil üçün parlaq və əvəzo-
lun maz bir örnəkdir. Ümummilli Lider 
Azər baycan döv  lətçiliyinin bütün vacib 
sfera larının möh kəmləndirilməsi ilə yanaşı, 
güclü vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması 
məsələsini də prioritet istiqamət kimi diqqə-
tin də saxlayırdı. Onun həyata keçirdiyi 
siyasət nəticəsində dövlət müstəqilliyinin 
qo runub saxlanılması, siyasi sabitliyin təmin 
olunması, beynəlxalq təşkilatlarla əmək daş-
lığın gücləndirilməsi, xalqın rifahının art-
ması müşahidə olunmağa başlamışdır. Ulu 
Öndərin atdığı addımlar, həya ta keçirdiyi 
siyasət, uzaqgörənliliyi onun necə müdrik 
bir insan olmasından xəbər verirdi. Heydər 
Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
süqutundan sonra siyasi reallıqdan çıxıb 
ideya formasında, azər bay canlıların istiqlal 
duyğularında qığılcım kimi közərən milli 
dövlətçilik düşüncəsini ötən əsrin 70-ci 
illərinin əvvəllərindən başlamaqla əsrin 
sonlarına doğru böyük fədakarlıqlar hesa-
bına qurub-yaratdığı dövlətin sarsıl maz-
lığını, demokratik yüksəlişini, Azərbaycanın 

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ DÖVLƏT QADIN SİYASƏTİ 
“Cəmiyyətdə qadınların üzərinə daim çox böyük vəzifələr düşür, onların işi 

həmişə ağırdır. Ancaq onlar bu vəzifələri şərəflə yerinə yetirir və həmişə olduğu 
kimi indi də cəmiyyətdə aparıcı rol oynayırlar”. 

Heydər Əliyev   

95 il
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müs təqilliyinin əbədiliyini, daimiliyini, 
dön  məzliyini təmin etmişdir.

Heydər Əliyev ölkənin, xalqın taleyi 
barə sində qərar qəbul edəndə bunu həmişə 
uzaq gö rənliklə, gələcəyə hesablanmış 
şəkil də edirdi. Çünki xalqın nə istədiyini 
yaxşı bilirdi və buna uyğun istiqamətlərdə 
də addımlar atırdı. O, insan hüquq və 
azadlıqlarının müdafiəsinə xüsusi önəm 
vermiş və bu hüquqların qorunması yolunda 
mühüm addımlar atmışdır. 28 dekabr 2001-
ci ildə “Azərbaycan Respublikasının İnsan 
Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) 
haqqında” Konstitusiya Qanunu qəbul edildi, 
5 mart 2002-ci ildə isə ölkə başçısı tərəfindən 
bu Qanunun tətbiq edilməsi haqqında Fər-
man imzalandı və beləliklə də təsisatın 
yaradıl ması və fəaliyyət göstərməsi üçün 
hü quqi baza yaradıldı. Bu,  vətəndaşların 
hüquq larının müdafəsi sahəsində atılmış 
mü hüm addımlardan biri idi. Böyük siya-
sətçi insan hüquqları çərçivəsində qadın 
hərəkatının inkişafına da güclü stimul 
vermişdi. Ölkəmizdə dövlət qadın siyasətinin 
əsas prinsiplərinin müəyyən edilməsinin 
və dövlət səviyyəsinə qaldırılmasının 
məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olması 
danıl maz bir tarixi faktdır. O, qadınların 
idarəetmə, qərarqəbuletmə və sosial həyatın 
bütün sahələrində irəli çəkilməsini vacib 
bilmişdir. Azərbaycanda qadın hüquqlarının 
qorunması, təbliğ olunması, onlara yüksək 
imti yazların verilməsi, qadınların dövlət 
siya sətinin həyata keçirilməsində və qa-
nun ların qəbul edilməsində iştirakının 
artırıl ması Heydər Əliyev siyasətinin ayrıl-

maz tərkib hissələrindən olmuşdur. Ulu 
Öndərin qadınlarla bağlı məsələlərin 
həlli üçün imzaladığı mühüm fərman və 
sərəncamlar qadın hüquqlarının reallaşması 
və təminatı istiqamətində irəliyə doğru 
atılmış tarixi addımlar olmuşdur. Heydər 
Əliyev hər zaman vurğulayırdı ki, dövlət 
quruculuğunun bütün mərhələlərində 
xüsusi xidmətləri olan Azərbaycan qadınları 
ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin və əmin-
amanlığın qorunması, milli dövlətçiliyimizin 
daha da möhkəmləndirilməsi üçün bu gün 
də var qüvvələrini sərf edirlər. Azərbaycanda 
lider qadınlar, sahibkar qadınlar yetişir. 
İqtisadiyyatda, siyasətdə, elmdə, təhsildə, 
bir sözlə, bunu hər sahədə görmək olar. 
Hökumətdə, nazirliklərdə, Milli Məclisdə 
qadınlarımızın fəallığı artmaqda davam 
edir. Bu kimi müsbət nəticələrin əldə olun-
ma sında Heydər Əliyevin hakimiyyətdə 
olduğu illərdə qadın hüquqlarının qorun-
ması üçün bir çox qanunlar qəbul etməsi, 
fər man və sərəncamlar imzalaması, beynəl-
xalq təşkilatlara üzv olaraq mühüm sə nəd-
lərin ölkəmizdə tətbiq olmasını real laş dır-
ma sındakı rolu danılmazdır. Azərbaycan 
qa  dın ları cəmiyyətin dinamik inkişafı istiqa-
mətində həyata keçirilən irimiqyaslı layihə-
lərdə öz fəallığı ilə seçilirlər.

Geniş dünyagörüşlü insanların həm də 
əsl ailə həyatını təcəssüm etdirməsi bu gün 
gənclərimizə əsl nümunədir. Belə insanların 
məhşur ailələrin üzvləri olması isə onların 
həyatlarının, bir-birinə və övladlarına olan 
münasibətlərinin hər zaman bir örnək kimi 
qəbul edilməsinə səbəb olur. Azərbaycan 
xal qının sadiq oğlu, Ümummilli Lider Hey-
dər Əliyevin ailəsi də gənclərimizə örnəkdir. 
Bütün dünyada layiqli hörmət və böyük 
nüfuz qazanmış Heydər Əliyev bu uğurun 
arxasında hər zaman ailəsinin dayandığını 
bil dirirdi. Böyük şəxsiyyətlərin arxasında 
böyük qadınlar dayanır. O özü də qeyd 
edirdi ki, gənc yaşlarından həyatı dövlət 
işi ilə bağlı olubdur: “Mən bütün həyatımı 
buna sərf etmişəm və bu gün də bu yolda 
çalışıram. Bu yolda mənim həmişə səmərəli, 
mü vəffəqiyyətlə çalışmağımda, hesab edi-
rəm ki, ailə vəziyyətimin rolu böyük olub. 
Zərifə xanım kimi həyat yoldaşım olduğuna 
və o, ailəmdə çox yüksək mənəvi mühit 
yarat dığına görə mən xoşbəxt olmuşam. 
Həyatımın bütün dövrlərində işlə məşğul 
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oldu ğuma görə ailə məsələlərinə fikir 
verməyə vaxtım olmayıb. Bunların hamısı 
Zərifə xanımın üzərinə düşüb və o da 
bu vəzifəni şərəflə, sədaqətlə, çox böyük 
məharətlə yerinə yetirib”. Milli, maddi və 
mənəvi dəyərlərimizi təbliğ etmək və gənc 
nəsillərə ötürmək xalqımızın gələcəyi üçün 
çox  böyük əhəmiyyətə malikdir.

Heydər Əliyev 1969-cu ildə respub li-
kamıza ilk dəfə rəhbər təyin edildiyi vaxtdan 
etibarən fəaliyyətinin hər dövründə qadın 
problemləri və haqlarının müdafiəçisinə çev-
ril mişdir. Onun qadınlara olan münasibəti 
ailə həyatında, həyat yoldaşının timsalında 
da açıq aşkar bilinirdi. Zərifə xanım Əliye-
vaya verdiyi yüksək dəyər heç kimin diq-
qə tindən yayınmazdı. Hər kəs onların bir-
birilərinə necə qarşılıqlı hörmət münasibəti 
bəslədiklərinin şahidi olmuşdur. Ulu Öndər 
2001-ci il aprelin 28-də Zərifə xanımın xati-
rəsinə həsr olunmuş gecədə söylədiyi bir fikri 
xatırlatmaq yerinə düşərdi: “...Mənim üçün 
o, birinci növbədə böyük bir insan idi. Zərifə 
xanım sədaqətli həyat yoldaşı, çox mehriban 
ana, mənim ailəmi, mənim uşaqlarımı, 
mənim nəvələrimi yaşadan, böyüdən bir 
fədakar insan kimi qəlbimdə yaşayır...”.

Dövlət başçısı qadın problemlərinin döv-
lət səviyyəsində həlli üçün mühüm fər man 
da imzalamışdır. Və bununla da, 1998-ci 
ildə Qadın Problemləri üzrə Dövlət Ko-
mitəsi yaradılmışdır. Komitə qadın hü-
quqlarının müdafiəsi istiqamətində müs-
təsna əhəmiyyətli işlər görmüş, tədbirlər 
həyata keçirmişdir. Heydər Əliyevin iştirakı 
ilə elə həmin ildə Azərbaycan qadınlarının 
I qurultayı, 2003-cü ildə isə II qurultayı  baş 
tutmuşdur. Bu qurultaylar dövlət qadın 
siyasəti sahəsində ən əlamətdar və böyük 
hadisələrdən biri kimi qiymətləndirilir. 
Çünki qadınlarımız bu qurultayla demok-
ratik cəmiyyətdə qadın hərəkatının əsasını 
qoymuşdular. Ümummilli Liderin dəstəyi 
ilə keçirilən Azərbaycan qadınlarının qurul-
tayları ölkənin qadın hərəkatı tarixində yeni 
səhifələr açmışdı. Heydər Əliyev Azərbaycan 
Respublikası qadınlarının I qurultayında 
çıxış edərək demişdir: “Azərbaycan qadını 
tarix boyu öz ağlı, zəkası, namusu, qeyrəti, 
isməti ilə, fədakarlığı, çalışqanlığı, mərdliyi, 
vətənpərvərliyi ilə, millətinə, torpağına olan 
hədsiz məhəbbəti ilə və gözəlliyi, Azərbaycan 
xalqının xüsusiyyətləri ilə tanınmışdır. Ancaq 

bununla bərabər, əsrlər boyu Azərbaycan qa-
dınının üzərinə böyük zəhmətlər düş müş-
dür. O zəhməti də qadın həmişə mərd liklə, 
cəsarətlə çəkmişdir və heç vaxt bu zəhmət-
dən inciməmişdir.” Ümumrespublika qa-
dın larının qurultaylarında irəli sürülən tək-
liflərin həyata keçirilməsi ölkəni inkişafa və 
tərəqqiyə doğru yönəldir. Heydər Əliyev o 
vaxt da vurğulamışdı ki, Azərbaycan qadın-
larının XXI əsrin astanasında keçirdiyi qu-
rultay müstəqil respublikamızın tarixində 
mühüm yer tutacaqdır. Azərbaycan qadın-
ları nın bu qurultayları ölkədə qadın hərə-
katının fəallaşmasının təsdiqi olmaqla yanaşı, 
Heydər Əliyevin qadın siyasətinin təntənəsi 
kimi tarixə çevrilib. 

Böyük şəxsiyyət Heydər Əliyev 1998-
ci ildə “Azərbaycanda qadınların rolu nun 
artırılması haqqında” fərman da imza la-
mışdır. Bu sənəd hər mənada qadın ların 
fəallığına, cəmiyyətdə öz yerlərini tutma-
larına kömək olmuşdur. Heydər Əliyevin 
2000-ci ildə imzaladığı “Azərbaycan Respub-
likasında dövlət qadın siyasətinin həyata 
keçi ril məsi haqqında” fərmanı isə ölkədə 
qadın siyasətinin daha da güclənməsinə 
gətirib çıxartmışdı. 2000-ci ilin iyun ayın-
da Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabi neti “Azərbaycan Respublikasında 
qadın məsələləri üzrə 2000-2005-ci illər üçün 
Milli Fəaliyyət Planı”nı qəbul etmişdir. Bu 
proqram milli prioritetləri nəzərə alaraq, 
Pekin Strategiyası əsasında hazırlanmışdır. 
Proq ram siyasət, iqtisadiyyat, sosial, mədə-
niy yət, təhsil və səhiyyə sahələrini, eləcə 
də, qaçqın və məcburi köçkün qadınların 
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prob lemlərini əhatə etmişdir. Milli Fəaliyyət 
Planının müddəalarını həyata keçirmək 
üçün qurumlararası qrup da yaradılmış və 
həyata keçirilməsində həm dövlət struk-
turlarının, həm də QHT-lərin iştirakı nəzərdə 
tutulmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının ali hüquqi 
sənədi olan Konstitusiyaya əsasən, dövlət 
hər bir insanın irqindən, milliyətindən, 
dinin  dən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, 
əqi dəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar 
ittifaq larına və digər ictimai birliklərə mən su-
biyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq 
və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 
qadın və kişilərin bərabər hüquqlarını, hər 
kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında sər-
bəst surətdə özünə fəaliyyət növü, peşə, 
məş ğuliyyət və iş yeri seçmək hüququnu 
təmin edir. Məhz Heydər Əliyevin müəllifi 
olduğu Azərbaycan Respublikasının Konsti-
tusiyasında qadınların kişilərlə bərabər hü-
quqlu olması təsdiq edilib və qeyd edilib 
ki, ölkədə kişi ilə qadının eyni hüquq və 
azad lıqları vardır. Bununla da, demokratik 
cəmiyyət quruculuğunda qadınların iştira kı-
nın hüquqi bazası yaradılıb. Bu isə öz növ bə-
sində ictimai-siyasi həyatımızın bütün sfera-
larında gender siyasətinin güclənməsinə 
gəti rib çıxarmışdır.

Qadın siyasəti müstəqil Azərbaycan döv-
lətinin əsas prioritet sahələrindəndir. Qadın 
hüquqları həm qanunlar, həm də bir sıra 
məcəllələrlə (Ailə, Mülki, Cinayət, İnzibati 
Xə talar və s.) təsbit olunmuşdur. Qəbul 
olunmuş bir sıra dövlət proqramları, o 

cümlədən, “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasında yoxsulluğun azaldılması 
və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”, 
“Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq 
Stra tegiyasının həyata keçirilməsi üzrə 
2011-2015-ci illər üçün Dövlət Proqramı”, 
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”ları 
ölkənin siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni 
həyatında qadınların rolunun artırılmasında 
mü hüm xarakter daşıyır. Həmçinin büd-
cənin və digər qanunvericilik sənədlərin  
gen der ekspertizasının keçirilməsi də vacib 
məsə lələrdəndir ki, bu sahədə də nailiyyətlər 
əldə etmişik.

Ölkəmizdə qadın hüquqlarının geniş 
müstəvidə əks olunması və problemlərin 
qanunvericilik çərçivəsində həllində Heydər 
Əliyevin beynəlxalq təşkilatlara qəbul olun-
masındakı təşəbbüsü də müsbət nəticə ver-
mişdir. Heydər Əliyevin geniş və  uğurlu 
dövlət qadın siyasəti həm ölkə daxilində, 
həm də xaricdə özünü büruzə verirdi və 
xarici təcrübə öyrənilərək tətbiq edilirdi. 
Azərbaycan bir sıra beynəlxalq təşkilatlara 
qoşularaq onların qadın məsələlərini əhatə 
edən konvensiyalarını, protokollarını qəbul 
etmiş və qanunvericiliyimizdə qadınların 
hüquqları mövzusunu təkmilləşdirmişdir. 
Azərbaycanın 1991-ci ildə öz dövlət müstə-
qil liyini bərpa etməsindən sonra bir sıra təşki-
lat lara üzv seçilməsi cəmiyyətin inkişafında 
və dövlət müstəqilliyinin qurulmasında qa-
dın ların rolunun daha da artmasına gətirib 
çıxarmışdı. 

Azərbaycan 1992-ci ildə avqustun 4-də 
“Qadınların siyasi hüquqları haqqında” 
1952-ci il BMT Konvensiyasına, 1995-ci il 
iyunun 30-da “Qadınlara qarşı ayrı-seç ki-
liyin bütün formalarının ləğv olunması haq-
qında” 1979-cu il Konvensiyasına, 2001-ci 
ildə BMT-nin Qadınlar üçün İnkişaf Fon-
dunun “Zorakılıqsız həyat” Regional Mə-
lumatlandırma Kompaniyasına, 2001-2002-
ci illərdə “Qafqazda gender zorakılığına 
qarşı 16 günlük fəaliyyət” aksiyasına və 
digər layihələr çərçivəsində olan tədbirlərə 
qoşulmuşdur. Ölkəmiz, həmçinin, Bey nəl-
xalq Əmək Təşkilatının qadınların əmək və 
məşğulluq sahəsində qəbul etdiyi “Yeraltı 
işlərdə qadın əməyinin tətbiqi haqqında” 45 
saylı BƏT Konvensiyasını, “Bərabər əməyə 
görə kişilərə və qadınlara bərabər haqq 
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verilməsi haqqında” 100 saylı BƏT Kon ven-
siyasını, “Analığın mühafizəsi haqqında” 
103 saylı BƏT Konvensiyasını, “Əmək və 
məşğulluq sahəsində ayrı-seçkilik haq-
qında” 111 saylı BƏT Konvensiyasını və 29 
yanvar 1957-ci il tarixli “Ərdə olan qadının 
vətən daşlığı haqqında” Konvensiyanı da 
qəbul etmişdir.

1995-ci ildə keçirilmiş IV Ümumdünya 
Qadın Konfransında dünyanın 189 ölkəsi 
Pekin Bəyannaməsi və Fəaliyyət Platfor-
masını qəbul etmişdi. Platformanın əsas 
məqsədi qadınların siyasi, iqtisadi və sosial 
vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması olmuşdu. 
Pekin Bəyannaməsi və Fəaliyyət Platforması 
bütün dünya qadınlarının hüquqlarının 
qorunacağını və sülhə, gender bərabərliyinə 
nail olmaq üçün inkişaf proseslərində 
yaxın dan iştiraklarına mane olan amillərin 
aradan qaldırılacağını bəyan etmişdi. IV 
Ümumdünya Qadın Konfransı Azərbaycanda 
qadın hərəkatının dönüş nöqtəsi kimi 
qiymətlədirilə bilər. O vaxt ölkəmizdə qadın 
problemləri ilə məşğul olan dövlət qurumu 
yox idi. Elə buna görə də, Ümummilli Lider 
Heydər Əliyev “4-cü Ümumdünya Qadın 
Konfransına hazırlıqla əlaqədar Azərbaycan 
qadınlarının Milli Komitəsinin yaradılması 
haqqında” 15 sentyabr 1994-cü il tarixli Fər-
man imzalamışdı. Azərbaycan qadınlarının 
Milli Komitəsində dövlət strukturlarının 
qadın rəhbərləri və qeyri-dövlət qadın təş-
ki  lat larının nümayəndələri təmsil olun-
muş dur. Milli Komitə bir il ərzində Pekin 
konfransına ciddi hazırlaşmışdı. Ulu Öndər 
bu məsələni diqqətində saxlayırdı. Müdrik 
dövlət başçısı yaxşı bilirdi ki, XX əsrin 
sonlarında Ermənistanın hərbi təcavüzü 
ilə üzləşən, ərazisinin 20%-i işğal altında 
olan, müharibənin ağrı-acılarını yaşayan, 
bir milyondan çox qaçqın və məcburi 
köçkünü olan Azərbaycanın qadınlarının bu 
konfransda iştirakı olduqca böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. Konfransda qadın  ların cəmiyyətdə 
vəziyyətinin yaxşılaş dırıl ması sahəsində  
12 strateji istiqamət müəyyən edilmiş, qadın 
və təhsil, qadın və sağlamlıq, qadınlara qarşı 
zorakılıq, qa dın lar və silahlı münaqişələr, 
qadınlar və yoxsulluq, qadınların insan 
hüquqları, qərar qəbuletmədə qadınların 
rolu və digər bu kimi vacib məsələlər diqqət 
mərkəzinə gətirilmişdi.  Bu gün  qürurla deyə 
bilərik ki, həmin konfransın iştirakçısı olan 

qadınların əksəriyyəti rəhbər vəzifələrdə 
çalışır, ölkənin ictimai-siyasi həyatında aktiv 
iştirak edirlər.

Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərə-
fin dən dövlət qadın siyasətinin həyata ke-
çiril məsi onun imzaladığı fərman və sə-
rən  camlarda, xüsusilə, “Qadınlara qarşı 
ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv 
olun ması haqqında” Konvensiyanın ratifi-
ka siya edilməsində və bu Konvensiyaya 
Əlavə Protokolun imzalanmasında öz 
əksini tapmışdır. Şübhəsiz ki, Azərbaycan 
qadınları və ümumiyyətlə dünyanın bütün 
qadınları üçün “Qadınlara qarşı ayrı-seç-
ki liyin bütün formalarının ləğv edilməsı 
haqqında” Konvensiya (CEDAW) xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir. Bu Konvensiya - qadın 
hüquqlarının müdafiəsi üzrə əsas beynəlxalq 
sənəddir. Onun preambulasında deyilir ki, 
qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin ləğv edilməsi, 
qadınlar və kişilər arasında bərabərliyin 
təmin edilməsi BMT-nin əsas prinsiplərindən 
biridir. Konvensiya qadınların vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması problemini müasir dövrün 
ən qlobal problemlərinə aid edir. Bizim bu 
konvensiyaya qoşulmağımız Ulu Öndərin 
şəxsi təşəbbüsü nəticəsində mümkün ol-
muş dur. Böyük siyasətçi Heydər Əliyevin 
fərmanı ilə Azərbaycan 1995-ci ildə BMT-
nin “Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin 
bütün formalarının ləğvi” Konvensiyasına 
qoşulmuşdur. Konvensiya ailə vəziyyətindən, 
siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni vəziyyətindən 
və baxışlarından aslı olmayaraq, kişi və 
qadınların bərabər hüquqlara malik olma-
la rını təsbit etmiş və bununla bərabər Kon-
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vensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər hüquqi, 
siyasi və proqram xarakterli tədbirlər həyata 
keçirməklə qadınlara münasibətdə mövcud 
olan ayrı-seçkilik hallarını aradan qaldırmağı 
öhdəlik olaraq öz üzərilərinə götürmüşlər. 
Bu öhdəliklər həyatın bütün sferalarını, o 
cümlədən nikah, ailə münasibətləri, həm-
çinin, istənilən şəxs, təşkilat və təsisat 
tərə fin dən qadınlara qarşı hər hansı ayrı-
seçkiliyi aradan götürən müvafiq tədbirləri 
əhatə edir. Konvensiyaya uyğun olaraq 
qadınların sosial rifahının yaxşılaşdırılması 
və onların ictimai fəallığının artırılması 
istiqamətində ölkəmizdə mühüm addımlar 
atılmışdır. Konvensiyaya hazırda 178-
ə yaxın dövlət qoşulmuşdur. Bu fakt bir 
daha müasir dövrdə qadınların rolunun 
artırılmasına dünya cəmiyyətinin yüksək 
əhəmiyyət verməsini təsdiq edir. 2000-ci 
ilin fevral ayında “Qadınlara münasibətdə 
ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvi” 
Konvensiyasına Əlavə Protokol qüvvəyə 
minmişdir. Əlavə Protokol qadınlara fərdi 
və ya qrup şəklində Konvensiyada nəzərdə 
tutulmuş hüquqların pozulması barədə 
birbaşa “Qadınlara münasibətdə ayrı-
seçkiliyin bütün formalarının ləğvi edilməsi 
üzrə Komitə” yə şikayət etmək hüququ verir. 

Yaxın tarixə nəzər salanda bir daha 
şahid oluruq ki, Heydər Əliyev dühasının 
xalqı, vətəni yolunda etdiyi fədakarlıqlar, 
göstərdiyi xidmətlər, atdığı addımlar unu-
dula bilməz. Çünki onun xatirəsini, gördüyü 
işləri, xalqımız qarşısındakı xidmətlərini 
yad dan çıxartmaq mümkün deyil. O, xal-
qı mız qarşısında nümunəyə çevrilib. Hey-
dər Əliyevin müəyyən etdiyi siyasət nəti-

cə sində ölkəmiz inkişaf yolunda inamla 
irəliləmiş, mühüm nailiyyətlər əldə etmişdir, 
bunlardan ən uğurlusu isə yürütdüyü siyasi 
xəttin oğlu cənab Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən yeni meyarlarla zənginləşdirilərək 
yüksək səviyyədə, müvəffəqiyyətlə davam 
etdirilməsidir. Prezident İlham Əliyevin 
ölkəyə rəhbərlik etdiyi vaxtdan bugünədək 
olan müddət Azərbaycan tarixinə hərtərəfli 
və sürətli inkişaf dövrü kimi daxil olub. 
Onun xarici siyasəti nəticəsində Azərbaycan 
regionun ən güclü və suveren dövlətinə, 
eləcə də yüksək beynəlxaq nüfuza malik olan 
ölkəyə çevrilib. Başqa sözlə, Azərbaycanın 
beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqeyi 
getdikcə güclənməkdədir.  Azərbaycan döv-
lət olaraq dünyada getdikcə daha möh-
kəm mövqeyə malik olur, beynəlхalq nüfu-
zu daha da möhkəmlənir. Bu gün xal qı mız 
Ümummilli Liderin siyasi varisi – yüksək 
intellektli, praqmatik düşüncəli, müa sir 
dünya siyasətini və iqtisadiyyatını dərin dən 
bilən Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin ətrafında sıx 
birləş mişdir. 

Ölkə başçısının rəhbərliyi ilə yeni siya-
si və iqtisadi sistem qurmuş, sürətlə 
inkişaf edərək bölgənin lider dövlətinə 
çevril miş Azərbaycan gender siyasətinin 
reallaşdırılması məsələsində də yeniliklərə 
imza atdı. Qadın hüquqlarının müdafiəsi, 
onlar üçün yaradılan bütün imkanların 
daha da genişləndirilməsi Prezident İlham 
Əliyevin dövlət siyasətində müəyyən etdiyi 
prioritet istiqamətlərdədir. 2006-cı ildə 
qadınlarla bağlı işlərin daha mütəşəkkil və 
ardıcıl şəkildə aparılması üçün Prezident 
İlham Əliyevin Fərmanı ilə Ailə, Qadın və 
Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 
yaradıldı. Qadın Problemləri üzrə Dövlət 
Komi təsinin bazasında yaradılan yeni qu-
rum dövlət başçısının ailələrə, qadınlara və 
uşaqlara olan diqqət və qayğısının aydın 
təzahürüdür. 

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
Azərbaycanda dövlət qadın siyasəti yük-
səliş mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Döv-
lətimizin qadınlarla bağlı yürütdüyü siya-
sət bu sahədə Azərbaycanı öncül döv-
lətlər sırasına gətirib. Ölkəmizdə qadın 
prob lemləri daim dövlət qayğısındadır və 
gender proqramı ardıcıl surətdə həyata 
keçirilməkdədir. Onun rəhbərliyi ilə yeni 
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siyasi və iqtisadi sistem qurmuş, sürətlə 
inkişaf edərək bölgənin lider dövlətinə 
çevrilmiş Azərbaycan gender siyasətinin 
reallaşdırılması məsələsində də yeniliklərə 
imza atmışdır. Həmçinin, hüquqi bazanın 
təkmilləşdirilməsi və bərabər hüquqların 
təmin edilməsi üçün “Gender bərabərliyinin 
təminatları haqqında” (2006-cı il), “Məişət 
zora kılığının qarşısının alınması haqqında” 
(2010-cu il) Azərbaycan Respublikası qanun-
ları qəbul olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır 
ki, bu qanunların qəbul edilməsi insanların 
təfəkküründə yeni düşüncə tərzinin for-
malaş masına təkan verməyə başladı. Eyni 
zamanda, bir çox stereotiplərin qırılmasına 
səbəb olmuşdur.

Qürurla qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan 
ailəsində qadının yeri və rolu xüsusi 
əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan qadını yeni 
nəsli dünyaya gətirmək, onu tərbiyə etmək, 
vətənə layiq böyütmək kimi çox vacib bir 
vəzifəni yerinə yetirməklə bərabər, ailənin 
möhkəmliyi və bütövlüyünün qorunması 
məsuliyyətini də könüllü surətdə daşıyır. 
Qadın, həyat yoldaşına hörmət edən, ailə 
ocağını daim isidən qadındır. Azərbaycan 
qadını öz fəaliyyətini maarifçilik və xey riy-
yəçilik ideyalarının yayılmasından başla-
yaraq, mədəni, dini, milli-mənəvi dəyər və 
ənənələri də nəzərə almaqla davam etdirir. 
Bu qadınlar bütün tarixi dövrlərdə ictimai 
həyatda fəal iştirak edərək, cəmiyyətimizin 
inkişafına öz töhfələrini vermişlər. Onların 
arasında görkəmli dövlət, elm, mədəniyyət 
və ictimai-siyasi xadimlər vardır. Qadın-
ların cəmiyyətdəki yeri və rolunun mü hüm 
göstəricisi onların müxtəlif dövlət vəzifə-
lərini tutmaları və ümumiyyətlə, aktiv 
əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmalarıdır. Hal-
hazırda qadınlarımız dövlətin yaratdığı 
bütün imkanlardan istifadə edirlər. Sərbəst 
təhsil almaqla, fiziki hazırlıqlarını inkişaf 
etdirməklə, peşəkarlıq səviyyələrini artır-
maqla yanaşı qadınlar həm də, ictimai-siyasi 
proseslərdə fəal iştirak edərək cəmiyyətin 
qurucusuna çevrilirlər.

Bu gün Azərbaycan Respublikasının Birin-
ci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban xanım Əliyeva öz geniş 
fəaliyyəti ilə beynəlxalq aləmdə Azərbaycan 
qadının nüfuzunu daha da yüksəklərə 
qaldırır. Fəxrlə deyə bilərik ki, onun simasında 
dünya dövlətlərinə dərin bilik və intellekt 
sahibi olan gözəl ziyalı, peşəkar siyasətçi, 
humanist Azərbaycan qadını obrazı təqdim 
olunur. Mehriban xanımın gördüyü işlərin 
mühüm göstəricisi Heydər Əliyev Fondunun 
timsalında əks olunub. Heydər Əliyev Fondu 
Azərbaycanın tərəqqisi və xalqımızın rifahı 
naminə Ümumilli Lider Heydər Əliyevin 
zəngin irsindən bəhrələnərək bu işə xidmət 
edən genişmiqyaslı proqram və layihələrın 
reallaşmasını və digər mühüm işlərin icrasını 
təmin edir. Fond Azərbaycan xalqının öz 
böyük siyasətçisi Heydər Əliyevin xati-
rəsinə ehtiramını ifadə etmək arzusu və 
istəyinin nəticəsidir, Heydər Əliyev siyasi 
məfkurəsinin həmişəyaşar səciyyəsini əks 
etdirmək zərurətidir. Ümummilli Liderin 
zəngin irsinin daha dərindən və hərtərəfli 
öyrənilməsi, onun yaratdığı milli dövlətçilik 
və Azərbaycançılıq ideyaları və ölkə 
mədəniyyətinin geniş təbliği Heydər Əliyev 
siyasətinə verilən önəmin göstəricisidir.

Biz, bu ailəyə - Ulu Öndər Heydər Əliyevə 
və Zərifə xanım Əliyevaya minnətdarıq 
ki, daim Azərbaycan sevgisi ilə yaşayan, 
Vətə nimizin qüruru sayılan övladlar yetiş-
dirmişlər. Yüksək keyfiyyətlərin mövcud 
olduğu  belə bir ailədə İlham Əliyev kimi 
övladın böyüyüb boya-başa çatması, tərbiyə 
alması hər valideynin, ailənin arzusudur. Bu 
gün cənab Prezident İlham Əliyevin  həyata 
keçirdiyi uğurlu dövlət siyasəti nəticəsində 
dövlətimizin dayaqları möhkəmlənir, Azər-
baycan daha da çiçəklənib qüdrətli bir 
ölkəyə çevrilir. Tam əminliklə deyə bilərik ki, 
Prezident İlham Əliyev dövlətimiz qarşısında 
taleyüklü məsələləri xalqımızın dəstəyi ilə 
başa çatdıracaq, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 
müstəqil dövlətçilik irsini öz quruculuq 
fəaliyyəti ilə daha da zənginləşdirəcəkdir.
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Elə şəxsiyyətlər var ki, onların ömür 
yolu haqqında söhbət açarkən istər-istəməz 
hansısa tarixi dövrün müəyyən ənənələrinin 
formalaşması prosesinin də iştirakçısına 
çevrilmiş olursan. Hər bir millət üçün fəxr 
olunası haldır ki, mənsub olduğu millətin ta-
rixində unudulmaz şəxslər yaşayıb, yaradıb. 
Elə şəxslər ki, onların xalqı qarşı sın dakı 
xidmətləri əvəzolunmazdır. Belə insanlar 
həmin zirvəni qeyri-adi əməksevərliyi, 
təmənnasız xeyirxahlığı, fitri istedad, nadir 
bilik və qabiliyyətləri hesabına fəth edirlər. 
Məhz belə insanlardan biri də humanist 
insan, görkəmli ictimai xadim, oftalmoloq-
alim Zərifə xanım Əliyevadır. 

Zərifə xanım özünün çoxillik fəaliyyəti 
dövründə neçə-neçə gözə şəfa bəxş et miş, 
ən ağır, mürəkkəb əməliyyatlar apar mış, 
görmə qabiliyyəti zəif olanların, yaxud 
tamamilə görməyənlərin qaranlıq dün-
yasını işıqlandırmışdı. Bu işdə ona təkcə 
biliyi, savadı və səriştəsi deyil, həm də 
gendən və böyüdüyü ailədən irəli gələn 
yüksək keyfiyyətlər dəstəkçi olurdu. 
Doğulub boya-başa çatdığı mühitin onun 
tale yində böyük rolu olmuşdur. Zərifə 
xanım Əliyeva atasının – görkəmli dövlət 
və elm xadimi, pedaqoq-alim, professor 

Əziz Əliyevin yolunu davam etdirmişdi. 
Azərbaycan səhiyyə sisteminin inkişafında 
misilsiz xidmətləri olan Əziz Əliyev yüksək 
intellekti ilə onu əhatə edənlərin dərin rəğbət 
və hörmətini qazanmışdı. O, özünün şəxsi 
nümunəsi ilə övladlarına mübariz olmağı 
aşılamış, gələcəyə ümid, inam bəsləməyi 
öyrətmiş, hər zaman hamıya xeyirxah, 
qayğıkeş münasibətdə olmağı tövsiyə 
etmişdi. Əziz Əliyev möhkəm iradəyə, 
böyük təmkinə malik güclü şəxsiyyət idi. 
Həyatının bütün mürəkkəb mərhələləri 
əslində onun övladları üçün həyat məktəbi 
idi. Belə bir ailədə böyüyən Zərifə xanım 
təbii ki, səmimiyyəti, zərifliyi, insanlara 
olan sevgisi ilə fərqlənirdi. Ailəyə məxsus 
ziyalılıq, əməksevərlik, səmimilik, doğma 
ocağa, xalqa və Vətənə məhəbbət onun 
həyatında öz təcəssümünü tapmışdı. 

Zərifə xanım, eyni zamanda, müasir, 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və 
qurucusu, bütün mənalı ömrünü Vətəninin 
və xalqının tərəqqisinə həsr etmiş dahi şəx-
siy yətin  Ümummilli Lider Heydər Əliye vin 
vəfalı ömür-gün yoldaşı, sədaqətli dostu və 
etibarlı silahdaşı olub. Zərifə xa nım, eyni 
zamanda, qayğıkeş ana idi. İncə təbiətli, bu 
kövrək qadın öz zərif çiyinlərində dünya 
şöhrətli siyasətçinin inam və etibarını hər 
addımda doğrultmuşdu. Ən ağır və təhlü-
kəli vaxtlarda belə Zərifə xanım həyat 
yolda şını bir an belə tək qoymamış, onun 
dayağına çevrilmişdi. 

Onun öz ailəsi üçün necə əvəzsiz dəyər 
kəsb etdiyini həyat yoldaşı  Ulu Öndər 
Heydər Əliyev özü də dəfələrlə söyləyib. 
“Zərifə xanım çox böyük alim olub. Mən 
hələ onunla həyat quranda o, artıq elm 
yolunda idi, elmlə məşğul idi. Onun elmi 
fəaliyyəti məlumdur. O, çox istedadlı, çox 
xeyirxah, çox sadə insan idi. Mən bu barədə 
çox danışa bilərəm, ailəmin yaşaması, bu 
günlərə çatması, övladlarımın tərbiyəsi üçün 
və həyatımda onun əvəzsiz rolu üçün mən 
bu gün Zərifə xanımın məzarı qarşısında baş 

MÜDRİK ALİM, QAYĞIKEŞ ANA,  
VƏFALI ÖMÜR-GÜN YOLDAŞI

95 il
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əyirəm. On il keçsə də, onu bir dəqiqə belə 
unutmuram və unutmayacağam. Mənim 
övladlarım da bu əhval-ruhiyyədədirlər. 
Onlar bu əhval-ruhiyyə ilə tərbiyələniblər, 
formalaşıblar”.

Cəmiyyətin həyatında fəal rol oynayan 
Zərifə xanım ailəsinə son dərəcə bağlı bir 
qadın, gözəl ana idi. Öz analıq missiyasını 
sevdiyi peşəsi ilə birləşdirən bu xanımı bir 
qadın, bir alim və həkim kimi cəmiyyətin 
inkişafına xidmət edən ailəsindən ayrı 
düşünmək olmazdı. Zərifə xanım analıq 
vəzifəsinin öhdəsindən də çox gözəl gəl-
mişdir. Onun təmkinliliyi, səbirliliyi, ağlı, 
savadı və digər müsbət xüsusiyyətləri övlad-
ları  cənab Prezident İlham Əliyevin və tarix 
üzrə fəlsəfə doktoru Sevil Əliyevanın da 
onun yolunu getməsinə köməkçi olmuşdu. 
Biz, bu ailəyə – Ulu Öndər Heydər Əliyevə 
və Zərifə xanım Əliyevaya minnətdarıq 
ki, qəlblərində daim Azərbaycan sev gisi 
ilə yaşayan, Vətənimizin qüruru sayı lan 
övladlar yetişdirmişlər. Yüksək keyfiy yət-
lərin mövcud olduğu belə bir ailədə İlham 
Əliyev kimi övladın böyüyüb boya-başa 
çatması, tərbiyə alması hər valideynin, ailə-
nin arzusudur. Bu gün cənab Prezident 
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu 

döv lət siyasəti nəticəsində dövlətimizin 
dayaqları möhkəmlənir, Azərbaycan daha 
da çiçəklənib qüdrətli bir ölkəyə çevrilir. 
Təsadüfi deyil ki, bir neçə gün əvvəl 
keçirilən növbəti prezident seçkilərində 
seçicilərin böyük əksəriyyətinin səs çoxluğu 
ilə qalib gələn İlham Əliyev növbəti illər 
üçün yenidən Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti seçildi. Xalqımızın Prezidentə 
olan bu etimadı ölkəmizin inkişafının 
davamlılığını təmin edir. 

Xeyirxahlığına, yüksək intellektinə, 
diqqət və qayğısına görə hər bir kəsin hörmət 
və məhəbbətini qazanmış bu insan, ilk 
növbədə böyük ziyalı, işıqlı, nurlu şəxsiyyət 
idi. Zərifə xanım Əliyeva Azərbaycanın 
səhiyyə sahəsində silinməz iz buraxmışdır. 
O, Azərbaycan tibb elminin inkişafına böyük 
töhfə verən akademik olub. Onun həyat 
fəlsəfəsi, mənəvi dünyası, oftolmologiya 
elminin inkişafındakı xidmətləri zəngin və 
çoxşaxəlidir. Azərbaycan oftolmologiyasını 
dünya səviyyəsində tanıdan Zərifə xanım 
Əliyeva təbabətdə öz dəsti-xətti olan novator 
bir alim idi. Zərifə xanım haqlı olaraq hesab 
edirdi ki, həkimin peşə mövqeyi onun xəs-
təyə münasibətini müəyyənləşdirən başlıca 
amildir: “Yalnız o şəxs əsl həkimdir ki, xəs-
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tənin ağrılarını məhz özünün ağrıları hesab 
edir. Belə bir həkim üçün hər dəfə xəstəni 
qəbul etmək, hər dəfə xəstəliyə düçar olmuş 
insanla söhbət etmək həm xəstə qarşısında, 
həm də cəmiyyət qarşısında, ən başlıcası 
isə öz vicdanı qarşısında əxlaqi məsuliyyət 
deməkdir”. 

Zərifə xanım Əliyevanın elmi-tədqi-
qatlara olan sonsuz marağı onu Oftal mo-
lo giya Elmi Tədqiqat İnstitutuna gətirib 
çıxarmışdı. O, bu ixtisası seçərkən ölkə əhali-
sinin bu sahəyə böyük ehtiyacı olduğunu 
düşünmüş və Vətənə bu istiqamətdə daha 
çox xeyir verəcəyini fikirləşərək bu addımı 
atmışdı. Həmin illərdə Azərbaycanda gözü 
zədələyən, hətta tam korluğa səbəb olan 
traxoma göz xəstəliyinə qarşı təsirli mü-
alicə üsulları yox idi. Bu xəstəliklə mü-
barizə təkcə oftalmologiya elmi üçün deyil, 
bütövlükdə Respublikanın səhiyyəsi üçün 
mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. Akademik 
Zərifə Əliyevanın alim kimi qazandığı 
bö yük uğurlar Azərbaycan tibb elminin 
tarixində ayrıca bir mərhələ təşkil edir. 
Zərifə xanım Əliyeva elmi-pedaqoji fəaliy-
yətində təkcə elmi-tədqiqat işləri aparmaqla 
kifayətlənməmiş, eyni zamanda, yüksək 
ixtisaslı gənc alim kadrların yetişdirilməsinə 
və oftolmoloq-həkimlərin ixtisaslarının artı-
rıl ması işinə də xüsusi diqqət yetirmişdir. 
Onun birbaşa rəhbərliyi ilə gənc alimlərin 
və həkim oftalmoloqların böyük bir nəsli 
yetişmişdir. Zərifə xanım tələbələrinə zəngin 
həyat təcrübəsi öyrətmiş, onlara xüsusi 
diqqət və qayğı ilə yanaşmışdır. Bu gün onun 

yetişdirdiyi kadrlar insanlara sağlamlıq bəxş 
edir. Zərifə xanımın həkim kimi fədakarlığı, 
yüksək vətəndaşlıq məsuliyyəti, səmimiliyi 
və qayğıkeşliyi, insanlara və onların prob-
lemlərinə göstərdiyi qayğı, fəal həyat möv-
qeyi ona həmkarlarının, yetirmələrinin və 
xəstələrinin dərin hörmətini qazanmışdır. 
Böyük xidmətlərinə, çoxillik elmi-tədqiqat 
işlərinə görə professor Zərifə Əliyeva 1983-
cü ildə Azərbaycan Respublikası Elmlər 
Akademiyasının akademiki seçilmişdir. 
Zərifə xanım bir sıra orden və medallara 
layiq görülmüş, Azərbaycanın əməkdar elm 
xadimi fəxri adını almışdır. 

Təsadüfi deyil ki, dünya oftalmologiya 
el minin tanınmış simaları Zərifə xanım 
haq  qında tarixi sözlər demişlər. Məşhur 
oftalmoloq, akademik A.Nesterov demiş-
dir: “Zərifə Əliyeva çox ağıllı insan və 
böyük professional idi. Mən onu öz sahə-
sinin məşhur alimi hesab edirəm. Oftalmo-
logiyada o, bir nömrəli idi”. Qeyd etmək 
yerinə düşər ki, Zərifə xanım Azərbaycanda 
oftalmologiya sahəsində ilk akademik 
qadın olmuşdur. Bütün bunlarla yanaşı, 
Zərifə xanım uzun müddət Sülhü Müdafiə 
Komitəsinin üzvü, Azərbaycan “Bilik” Cə-
miy yətinin üzvü, Oftalmoloqların Elmi Cə-
miy yətinin Rəyasət Heyətinin üzvü, “Oftal-
mologiya xəbərləri” jurnalının redaksiya 
heyətinin üzvü olmuşdur. Əlbəttə, bütün 
bunlar çoxlu enerji tələb edirdi, lakin 
Zərifə xanım təbiəti üçün adi hal idi. Zərifə 
xanım eyni zamanda, ədəbiyyatı, mu-
siqini də çox sevirdi. Onun ədəbiyyat sahə-
sindəki bilikləri, incəsənət, xüsusilə, təsviri 
incəsənət, rəsm əsərləri haqqında müla-
hizələri adamı heyrətləndirməyə bilməzdi.

Zərifə xanım bir həkim, alim və vətən daş 
kimi bütün ömrü boyu xalqı üçün çalış mışdı 
və onun bir həkim kimi səhiyyənin inki-
şafında oynadığı rol, insanların sağlamlığı 
yolunda gördüyü işlər, o cümlədən, bir 
qadın və ana kimi ideal olması və digər 
onun haqqındakı əbədi xatirələr xalqın 
yad daşında daim yaşayır. Bu gün onun 
müqəddəs ailə çırağını iki gözəl övladı, 
nəvələri yandırırlar. Xalqa xidmət amalını 
bir ailə ənənəsi kimi yaşadan Prezident 
İlham Əliyev Zərifə xanımı dərin ehtiramla 
xatırlayaraq demişdir: “Onun bütün 
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fəaliyyəti, gördüyü bütün işlər insan ami-
linə dayanırdı. Çünki o həm peşəkar hə-
kim, eyni zamanda çox xeyirxah insan idi. 
Böyük Lider, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 
ömür-gün yoldaşı olan Zərifə xanım bütün 
işlərdə ona dayaq olur, onu dəstəkləyirdi. 
Hər bir insan üçün valideynləri əziz və 
müqəddəsdir. Mən çox xoşbəxtəm ki, Zərifə 
xanım kimi anam olmuşdur”. Azərbaycan 
Res publikasının Birinci vitse-prezidenti, 
Hey dər Əliyev Fondunun Prezidenti 
Mehri ban xanım Əliyeva Zərifə xanımın 
ənənələrini davam etdirir. Yüksək dəyərləri 
öz şəxsiyyətində birləş dirmiş Mehriban 
xanım milli-mənə vi sərvətlərimizin qoru yu-
cusudur. O, Azərbaycanda təhsilin, səhiy-
yənin, mə də niy  yətin və digər sahələrin 
inkişafı üçün əlindən gələni edir. Özünün 
ictimai fəallığı və şəxsi örnəyi ilə müasir 
Azərbaycan qadınını bütün dünyada ləya-
qətlə təmsil edir, Azərbaycan ailəsinin 
yük sək mənəvi də yərlərə söykəndiyini və 
ümum bəşəri ideal lar əsasında yaşadığını 
təcəssüm etdirir.

Zərifə xanım Əliyeva adına Milli Of tal-
mo logiya Mərkəzi, Naxçıvan şəhər polik-
linikası, Akademik Zərifə Əliyeva adına 
Elmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutu, 
adına küçələr, xəstəxanalar, körpələr evi, 
təlim-təhsil ocaqları və s. onun adının əbə-
di  ləşdirilməsinin layiqli göstəricisi, ona 
qoyulan hörmətin, bəslənilən rəğbətin, 
gös tə rilən ehtiramın nəticəsidir. Bakıda 
müa sir Oftalmologiya Mərkəzinin ya ra -
dıl ması Zərifə xanımın çoxdankı arzu la-
rından idi. Oftalmologiya Mərkəzi gör mə 
qabiliyyətində problem olan hər kəsin 
pənah gətirdiyi yerdir. Klinikanın fəaliy-
yəti dövründə respublikamızın şəhər və 
rayonlarından gələn yüz min lərlə xəs-
təyə yüksək səviyyəli xidmət göstə ril-
miş dir. O cümlədən, yaşadığı müd dətdə 
res  publikamızın ən yüksək keyfiy yətli 
oftal moloji avadanlıqlarla təchiz edil mə-
sində də Zərifə xanımın misilsiz xidmət ləri 
olmuşdur.

Zərifə Əliyevanın adını əbədiləşdirmək, 
bu görkəmli qadının xalqımız yolundakı 
fədakarlığını qiymətləndirmək naminə 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə  
Dövlət Ko mitəsi də öz növbəsində mütəmadi 
təlimlər, müsabiqələr, maarifləndirici kam-
pa niyalar həyata keçirir. Müsabiqələrin 
keçiril məsində məqsəd gənc dostlarımızın, 
məktəblilərimizin belə ziyalıların, alim və 
ictimai xadimlərin həyat və yaradı cı lığını 
öyrənməsi, onlardan nümunə götürül-
məsidir.

Zərifə xanımın fitri istedada malik nova-
tor alim, pak və nadir insan kimi yaratdığı 
dərin mənalı ömrü, keçdiyi şərəfli həyat 
yolu hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir 
alim və həkim üçün həyat və mənəviyyat 
dərsi, kamillik və müdriklik məktəbidir. 
Tibb aləmində bir çox yeniliklərə imza atmış, 
Azərbaycan oftalmologiya elmini bütün 
dünyada tanıdan, yüksək intellekt sahibi, 
yorul maz alim, akademik, tibb elmləri 
doktoru, professor Zərifə xanım Əliyevanın 
elmdə açdığı yol ildən-ilə inkişaf edir, onun 
yazıb-yaratdığı monumental əsərləri, qoyub-
getdiyi elmi nailiyyətləri, pedaqoqluq səriş-
təsi, mədəni irsi daim araşdırılır, öyrə-
nilir, neçə-neçə tədqiqat əsərlərinin möv-
zusuna çevrilir. Onun zəngin elmi irsi, 
oftol mologiyanın müxtəlif sahələri üzrə 
apardığı tədqiqatlar, qazandığı nailiyyətlər, 
yaratdığı fundamental əsərlər Azərbaycan 
tibb elminin parlaq səhifəsidir. İnsanlara 
bitib-tükənməyən sevgi, məhəbbət dolu 
geniş ürəyə sahib olan, gözlərə işıq, nur bəxş 
edən, Vətən təəsübünü bütün doğrulardan 
üstün tutmağı bacaran, özünün fitri istedadı 
ilə elmin, insanlığın ən yüksək zirvəsinə 
ucalan akademik Zərifə xanım Əliyeva bu 
xüsusiyyətləri ilə həm müasir gənclərə, həm 
də gələcək nəsillərə nümunə və örnəkdir. 

Zərifə xanım Əliyevanın adı bu gün də 
Azərbaycanda fəxrlə, sonsuz qürur hissi 
ilə səslənir. Ölkəmizdə ana adının ucalığı, 
ömür-gün yoldaşının sədaqəti, həkimliyin 
müqəddəsliyi onun adı ilə əbədiləşir. Öm-
rünü insanların sağlamlığının qorunmasına 
həsr etmiş bu nəcib xanım, məhz bütün 
keyfiyyətlərinə görə hər zaman, hər kəs 
tərəfindən sevilir, əziz xatirəsi ehtiramla 
yad edilir.
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Azərbaycan özünün dövlətçilik təc-
rü bəsi, ulu məskənlərimizin memarlıq 
abidə ləri, mədəniyyəti, milli-mənəvi 
dəyərlərilə qədim tarixə malik bir ölkə 
olduğundan hər zaman, xüsusən də son 
illər dünya miqyasında özünə böyük 
maraq oyada bilmişdir. Bu marağa bir 
səbəb də onun güclü və nüfüzlu bir 
dövlət kimi tanınması, böyük bir yaşam 
tariximizin multikultural ənənələrini, 
tolerantlığı dünyaya inteq ra siya edə 
bilməsi ilə əlaqədardır. Bunlar ölkə-
mizin ictimai-siyasi həyatının aparıcı 
xətti olduğundan dövlətçilik ənənə lə ri-
mizin yeni məzmunda və anlamda in-
kişa fının ən ümdə təzahürüdür. Son illə-
rin mənzərəsi onu göstərir ki, belə bir 
imicin qazanılması heç də asanlıqla başa 
gəlməmiş, bunlar Azərbaycançılıq məf-
ku rəsinin yeni anlamda təşəkkülü və 
inkişafına bütün ömrünü həsr etmiş milli 
düşüncəyə malik vətənpərvər insanların 
sayəsində qazanılmışdır. 

 Bu fikirləri qeyd edərkən ötən əsrin sək-
səninci illərinin sonunda ölkədə başlanan 
milli-azadlıq mübarizəsinin ön sıralarında 
olan, yeni Azərbaycanın yaradıcısı və quru-
cusu, Ümummilli Lider Heydər Əliyev, 

onun siyasi kursunun layiqli davamçısı 
prezident İlham Əliyev və bu yolda ona 
özünün genişmiqyaslı fəaliyyəti ilə dəstək 
olan Birinci vitse-prezident Mehriban xa-
nım Əliyevanın nəcib əməlləri yada düşür. 

Son illər ictimai mühitdə apardığımız 
mü şahidələrin, zəngin təəssüratımızın yığ-
cam ifadəsi olan bu yazıda məqsəd Meh-
riban xanım Əliyevanın xalqın taleyi ilə 
yaşadığı həyat yoluna nəzər salmaqdır. 
Bəllidir ki, onun böyük bir ömrə sığmayan 
fəaliyyətini bir məqalədə işıqlandırmaq 
müm kün deyil. Düşünürük ki, necə böyük 
qəlbə və idraka malik olasan ki, Tanrının 
sənə həvalə etdiyi missiyanı sevərək yerinə 
yetirməkdən, eləcə də ölkəni və xalqı nurlu 
sabahlara aparan yollarda daim axtarışlarda 
olmaqdan yorulmayasan. Bütün bunlar 
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliye vanın həyat amalı, yaşam tərzinin 
düsturudur. 

 Xalqın taleyini öz taleyində yaşayan 
Mehriban Əliyevanın həyatı uzun illərdir 
ki, bütün aydınlığı, geniş və əlvan pano-
ramı ilə gözümüzün qarşısındadır. Bu 
ictimai və mənəvi vəzifəni, məqsədi ülvi 
bir sevgiylə daşıması, vətəninə, xalqına 
qəlbinin sonsuz istəyi ilə xidmət etməsi 
ictimai mühitə gəldiyi ilk vaxtlardan 
görünməyə başladı. Mehriban xanım 
hələ gəncliyindən öz çalışqanlığı ilə hər 
yerdə və hər zaman birincilik statusunu 
qazanması, müvəffəqiyyətlərə nail olması 
ilə fərqlənib. O, 1982-ci ildə Bakıda 23 
nömrəli orta məktəbi qızıl medalla bitirərək 
N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət 
Tibb İnstitutunun Müalicə profilaktika 
fakül təsinə daxil olub. 1988-ci ildə İ.M.Se-
çe nov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb İnsti-
tu tunu fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1988-
1992-ci illərdə Moskvada akademik Kras-
novun rəhbərliyi altında Göz Xəstəlikləri 
Elmi-Tədqiqat İnstitutunda işləyib. Və bu 
illərdə özünün fəallığı, biliyi, işə müna-
sibətilə seçilib.

 Onun ictimai fəaliyyətə qoşulduğu illər 
Azərbaycanda xalqın milli oyanış dövrünün 

MÜASİR AZƏRBAYCAN QADINININ SİMVOLU – 
MEHRİBAN XANIM ƏLİYEVA
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ilkin çağlarına təsadüf edir. Ulu Öndərin 
yarat dığı və özünün də müəllifi olduğu Yeni 
Azərbaycan Partiyasının təşəkkül tapdığı 
1992-ci ildən Mehriban xanım partiyanın 
üzvü olaraq, vətənin çiçəklənməsi, xalq tə-
fək kürünün, milli düşüncənin yenilən məsi, 
müasir cəmiyyətin qurulması prosesinin 
fəal iştirakçısına çevrildi. Qəlbi vətən sevgisi 
ilə çağlayan vətənpərvər, insansevər xanım 
ölkədə gedən ictimai proseslərin iştirakçısı 
kimi bu mühitin mərkəzində oldu. O, yaxşı 
dərk edirdi ki, bütün zamanlarda mil ləti 
qədim, köklü xalq kimi tanıdan və dünya 
cəmiy yətində qəbul etdirən onun dili, mə -
də niyyəti, tarixi, milli-mənəvi dəyər ləridir. 
Məhz buna görə də o, özünün çox şa xəli 
fəaliyyətini bu amillər, prinsiplər üzərində 
qurdu. Bütün ictimai şüuru ilə Azər bay-
cançılıq ideologiyasına bağlı olması, döv lət-
çiliyin qorunması və qüdrətlənməsi naminə 
fəaliyyət göstərməsi az bir zamanda Ona 
xalqın böyük rəğbətini, sevgisini qazandırdı.

Onun ictimai-siyasi fəaliyyəti o qə dər 
zəngin və parlaqdır ki, onu bü tün incə-
liklərinə qədər təsvir etmək, sada lamaq, 
xatırlamaq qeyri-mümkündür. Bu mənada 
Mehriban xanımın gənc və müstəqil dövlə-
timizin möhkəmlənməsi yolunda apardığı 
ideoloji mübarizəsinə, ümumən gördüyü 
işlərin panoramına nəzər yetirəndə bu 
xidmətin həcmini təsəvvür etmək, ölkənin 
və xalqın həyatında yeniliklərlə müşayiət 
olunan inkişafını görmək, duymaq elə də 
çətin deyil.

1995-ci ildə Azərbaycan Mədəniyyət 
Fon  dunun prezidenti, 2002-ci ildə isə Azər-
baycan Gimnastika Federasiyasının pre zi-
denti kimi üzərinə böyük məsuliyyət götü-
rərək, problemlərin dərinliyini dərk edərək, 
yaddan çıxmış sahələri ətalətdən çıxararaq 
onlara kütləvilik elementləri ilə zəngin olan 
ic timai məzmun verdi. Mehriban xanım 
Azər baycan mədəniyyətinin beynəlxalq 
aləm də tanınması, təbliği üçün ilk olaraq 
“İrs” jurnalını təsis etməklə başladı. Təbii 
ki, görülən işlərin mahiyyətində nüfuzlu 
icti mai xadim olan Mehriban Əliyevanın 
Azər baycan mədəniyyətinə yeni nəfəs gə-
tir məsi, onun tarixi keçmişindən bəh rə lən-
mək lə bugünkü inkişafına təkan vermək 
amalı dayanırdı. 

O, 2004-cü il mayın 10-da Heydər Əli-
yev Fondunu yaratmaqla, Ulu Öndər 
Hey dər Əliyevin vətənimiz və xalqımızın 
inkişafı naminə gördüyü işləri, işıqlı 
ideyalarını yüksək səviyyədə davam etdi-
rir. Fondun çoxşaxəli fəaliyyətini göz 
önündə canlandıranda belə bir əzəmətli 
mən zərədən heyrətlənməmək olmur. Onun 
qarşıya qoyduğu məqsəd demək olar ki, 
həyatımızın mühüm sahələrinin inkişafına 
yönəlmiş çalışmalar, milli-mənəvi dəyər-
ləri özündə ehtiva edən prinsiplər üzərin-
də qurulmuşdu. Bu məqsəd Fondun fə-
aliy yət proqramında daha dəqiq ifadə 
olun duğu kimi, “milli-mənəvi dəyərlərin 
qorunması və Azərbaycan mədəniyyətinin 
geniş təbliğ olunması ilə bağlı işlərin apa-
rıl masına kömək etmək, əhalinin rifa hı-
nın yüksəldilməsinə yönəldilmiş müx tə lif 
proqram və tədbirləri, elm, təhsil, mədə-
niy yət, səhiyyə və idmanın inkişafını 
təmin edən layihələri dəstəkləmək, uşaq 
və gənclərin sağlam, milli-mənəvi də-
yər lərə sadiq, hərtərəfli biliklərə malik 
vətən daş kimi yetişdirilməsi işinə xid mət 
etmək, Azərbaycanın beynəlxalq nüfu zu-
nun artırılması ilə bağlı tədbirlərin real-
laş dırılmasına yardım göstərməkdən 
ibarət dir”. Görülən işlərin, irimiqyaslı 
layi hə lərin həcmini təsəvvürə gətirəndə 
aydın olur ki, bütün bunlar Birinci vitse-
prezident, Heydər Əliyev Fondunun və 
Azər bay can Mədəniyyət Fondunun prezi-
denti, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri və 
İSESCO-nun ilk qadın xoşməramlı səfiri 
Mehriban xanım Əliyevanın vətən və xalq 
naminə qarşıya qoyduğu vəzifələrin öh-
də sindən ləyaqətlə gəldiyinin bariz nü-
munəsidir.

 Heydər Əliyev Fondu nəinki irimiqyaslı, 
möhtəşəm layihələri həyata keçirib, hətta 
fəaliyyət göstərdiyi bu 13 ildə ölkənin həm 
daxildə, həm də xaricdə vüsətli inkişafına, 
böyük nüfuz qazanmasına, yeni dünya 
cəmiyyətinin öndə olan ölkələrindən birinə 
çevrilməsinə öz fəaliyyətilə güclü dəstək 
ol muşdur. Bu, ən çox insan faktoruna ali 
münasibəti, ölkəmizin beynəlxalq arenada 
layiq olduğu mərtəbədə qərarlaşması ilə 
dəyərli olmuşdur. Elə, ölkə başçısı, cənab 
Prezident İlham Əliyev Fondun fəaliyyətini 
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yüksək qiymətləndirərək qeyd etmişdir: 
“Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə Fond 
nəinki Azərbaycanda, eyni zamanda, re-
gionda görülən işlərin həcminə görə ən 
böyük ictimai təşkilata çevrilmişdir”. 

Heydər Əliyev Fondu məhz milli-bə-
şəri ideyaların tərənnümçüsü, daşıyıcısı ol-
ması ilə qüdrətlidir. Mehriban Əliyevanın 
Fondun rəhbəri kimi, ən böyük məqsədi 
də Heydər Əliyev irsinin bir məktəb kimi 
yeni nəslə öyrədilməsi, təbliğ olunmasıdır. 
Mehriban Əliyeva onun ideallarına sadiq 
qalaraq, milli-mənəvi dəyərlərimizi özü nün 
həyat tərzində, əxlaqında və düşün cəsində 
yaşadaraq Ulu Öndərin yolunu ləya-
qətlə davam etdirir. Bu, xalqın gələcəyini 
möhkəm özüllər üstə qurmağa, onu inki-
şaf etdirməyə aparan ən işıqlı yoldur. Bu, 
Ümummilli Liderin apardığı yaradıcılıq və 
quru culuq işlərinin davamı olaraq vətən 
və xalq naminə fəaliyyət göstərməyin ən 
doğru yoludur. Mehriban Əliyevanın ge-
niş miqyaslı fəaliyyəti ölkənin ictimai-
sosial, mədəni həyatını əhatə etməklə 
bitmir. O, Azərbaycanın milli-mənəvi də-
yər   lərini, mədəniyyətini, ölkəmizin özü-
nə  məxsusluğunu, özəlliklərini, dünya 
cəmiyyətində böyük fədakarlıqla, uğurla 
təbliğ edir. Qədim ənənələrimizlə bağlı olan 
multikultural dəyərləri, tolerantlığı başqa 
ölkələrdə əməli işləri ilə nümayiş etdirir. 
Bir daha xatırladaq ki, bütün bunlar güclü, 
aydın təfəkkürə, təxəyyülə malik olan incə 
ruhlu, zərif təbiətli bir qadının – ölkənin 
Birinci xanımı, Birinci vitse-prezident 

Mehriban Əliyevanın bilavasitə çalışmaları 
sayəsində həyata keçirilir. 

Bu gün ictimai-sosial həyatımızın elə 
bir sahəsi yoxdur ki, Mehriban xanımın 
nəzərindən kənarda qalsın. Xalqın sosial-
mədəni həyatında, səhiyyənin, təhsilin, 
idmanın inkişafında onun xidmətləri 
misilsizdir. Uşaqlara şəfqət, mərhəmət gös-
təril məsi, ailəyə, vətənə bağlılıq duyğuları 
aşıla maq onların tərbiyəsi, sağlam böyü-
məsi, böyüklərin sevgisi ilə əhatə olun-
ması, gənclərin kamil bir vətəndaş kimi 
yetişməsi, onları vətənpərvər ruhda tər-
biyə etmək – bütün bunlar Mehriban Əliye-
vanın daim diqqət mərkəzində olmuşdur. 
Yaşı 18-ə çatmış qızların uşaq evindən 
sonrakı taleyi bu gün cəmiyyəti narahat 
edən məsələlərdəndir. Bunu nəzərə alan 
Heydər Əliyev Fondu internat həyatı başa 
çatan qızlar üçün yaşayış binası tikmişdir. 
Bu layihə müstəqil həyata qədəm qoyan 
qızların həyatını izləməklə bərabər, eyni 
zamanda onlara mənəvi dəstəyin ifa də-
sidir. Humanizmi, mərhəməti, xeyirxahlığı 
ilə həyata keçirdiyi geniş və əhatəli layi-
hələr fəaliyyətinin başlıca meyarı olmuş-
dur. Mehriban xanımın bu layihələri 
böyük həssaslıqla, ən kiçik detallarına, 
incəliklərinə qədər izləməsi, proseslərin 
içərisində olması da Onun özünəməxsus 
iş üslubuna, xarakterə malik olduğunun 
aydın göstəricisidir. Bütün bunları göz 
önünə alanda görürük ki, O, tarixdə yaşamış 
vətənpərvər, maarifpərvər qadınlarımızın 
örnək olan həyatını öz fəaliyyətində yeni 
anlamda, həm də ləyaqətlə davam etdirir.

Mehriban Əliyeva Yeni Azərbaycan 
Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, 2013-cü 
ildən partiyanın sədr müavinidir. 2005-ci 
ildən Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisinin deputatı olan Mehriban xanım 
sözün əsl mənasında xalqın elçisidir. O, 
Birinci xanım statusunda da ilkindi, bən-
zərsizdi, həm də özünəməxsusdur. Bü-
tün fəaliyyətində işgüzarlığı, böyük səyi 
və bacarığı ilə seçilən Mehriban xa nım 
müsahibələrinin birində birinci xanım 
missiyasının məsuliyyətini şərh edə-
rək demişdir: “Hər şey bu və ya digər 
insanın öz vəzifələrinə nə dərəcədə ciddi 
yanaşmasından asılıdır. Aydın şəkildə 
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dərk etmək lazımdır ki, müəyyən anda sən 
fərdi şəxsdən ictimai şəxsiyyətə çevrilirsən. 
Sən artıq təkcə özünü və öz ailəni yox, öz 
ölkəni təmsil edirsən. Bu barədə özünə 
hesabat verməli, sözlərində, qərarlarında, 
hərəkətlərində daha təmkinli olmalısan. 
Bu, çox məsuliyyətli yükdür...”.

Ölkəmizdə idmanın inkişafına göstər-
diyi qayğı, böyük dəstək vaxtaşırı olaraq 
idman çılarımızın dünyada keçirilən 
yarışlarda vətənə uğurlar qazandırmasına 
səbəb olmuşdur. Mehriban Əliyevanın 
tərcümeyi-halından da aydın olur ki, 
“Onun beynəlxalq aləmdə artmaqda 
olan nüfuzu Beynəlxalq Gimnastika 
Fede ra siyasının bədii gimnastika üzrə 
dünya kubokunun “A” kateqoriyalı mər-
hə ləsinin (2003), Dünya kubokunun 
(2004), 27-ci Dünya çempionatının 
(2005), 23-cü (2007), 25-ci (2009) və 30-
cu (2014) Avropa çempionatlarının 
Azər baycanda keçirilməsinə dair 
qərarın qəbul olunmasında həlledici rol 
oynayıb”. Mehriban xanımın bu sahədə də 
böyük uğurlara nail olması, 2004-cü ildə 
Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya 
Komitəsinin IV Baş Məclisində MOK-un 
İcrayə Komitəsinə üzv seçilməsi ölkəmizdə 
idmanın inkişafında məqsədyönlü fəaliy-
yətinin aparılmasına öz təsirini göstərdi. 
Azərbaycanda bir-birinin ardınca baş 
tutmuş beynəlxalq konfrans və festivallar, 
yüksək səviyyədə təşkil olunmuş idman 
oyunları dünyanın nüfuzlu dövlətlərinin 
böyük marağına səbəb olmuşdur. Onun 
“Bakı-2015” Birinci Avropa Oyunları 
Təşkilat Komitəsinin sədri olaraq əlahid-
də bir bacarıq nümayiş etdirməsi ölkə-
mizə başqa dövlətlərin də inamının, böyük 
marağının yaranmasına səbəb olmuş-
dur. Ölkəmizdə IV İslam Həmrəyliyi 
Oyunla rının uğurla keçirilməsində də bu 
oyunların Təşkilat Komitəsinin sədri kimi 
onun zəhməti təqdirəlayiqdir. 

Bütün bu çalışmalar, yeni axtarışlar 
baca rıqlı, işgüzar birinci xanımın vəzifə 
pillələrində yüksəlməsini zəruri etdi. 
Mehriban Əliyeva Azərbaycan Respub-
li kasının prezidenti İlham Əliyevin 21 
fevral 2017-ci il Sərəncamı ilə Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti 

təyin olundu. Həmin gün Təhlükəsizlik 
Şurasının iclasında Mehriban xanım 
Əliyevanı təqdim edən prezident İlham 
Əliyev onun ictimai-siyasi fəaliyyətindən 
bəhs edərək keçdiyi həyat yoluna qısa 
nəzər salmış, həyatının ictimai əhəmiyyət 
kəsb edən məqamlarına toxunmuşdur. O 
demişdir: “2004-cü ildən bu günə qədər 
Mehriban Əliyeva Ulu Öndərin adı-
nı daşıyan Heydər Əliyev Fondunun 
prezi dentidir. Heydər Əliyev Fondu 
onun rəhbərliyi ilə nəinki Azərbaycanın, 
hesab edirəm ki, regionun ən böyük və 
nüfuz lu ictimai təşkilatına çevrilmişdir. 
Heydər Əliyev Fondunun çoxşaxəli 
fəaliyyəti Azərbaycan xalqı tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilir... Heydər Əliyev 
Fondunun mədəniyyətlə, incəsənətlə bağlı 
layihələri bizim mənəvi, tarixi, mədəni 
irsimizin qorunması işində əvəzolunmaz 
rol oynamışdır. Bizim milli sərvətimiz 
olan muğam sənətinin yenidən inkişafı 
və beynəlxalq arenaya çıxarılması məhz 
Heydər Əliyev Fondunun və Mehriban 
Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü nəticəsində 
mümkün olmuşdur. Azərbaycanda keçiri-
lən muğam müsabiqələri artıq həyatımızın 
ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Bu, sadəcə 
olaraq sənət növü deyil, bu, bizim mənəvi 
sərvətimizdir... Mehribanın beynəlxalq 
aləmdə böyük nüfuzu var. Məhz öz 
fəaliyyəti nəticəsində bir çox ölkələrin ən 
yüksək dövlət mükafatları və ordenləri 
ilə təltif edilibdir. Eyni zamanda on ildən 
artıqdır ki, Mehriban Əliyeva UNESCO-
nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiridir. 
Dünyada ikinci belə bir şəxsiyyət yoxdur 
ki, hər iki mötəbər təşkilatın eyni zamanda 
səfiri olsun. Bu, eyni zamanda onun 
dinlərarası, sivilizasiyalararası dialoqa 
verdiyi töhfə ilə bağlıdır. Bu töhfə ölkəmizin 
siyasətinin təzahürüdür...” Cənab Prezi den-
tin təqdimatından etdiyimiz bu istinadlar 
Mehriban Əliyevanın böyük ictimai 
əhəmiy yət kəsb edən fəaliyyətinin, həm də 
mənəvi keyfiyyətlərilə cilalanmış obrazının 
xalqımıza nə qədər doğma, əziz olduğunu 
bir daha bizə xatırladır. Prezident bu 
yığcam, dərin məzmunlu təqdimatında 
Mehri ban xanımın həyatımızın bütün 
sahələ rində gördüyü işlər, qazandığı uğur-
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lar sırasında “Yeniləşən Azərbaycana yeni 
məktəb” proqramını, Fondun dəstəyi ilə 
minlərlə insanların tibbi müalicə ilə təmin 
olunması, ehtiyacı olan insanlara yardım 
edilməsi kimi məsələləri önə çəkməklə, 
daim dövlətə və millətə ləyaqətlə xidmət 
etdiyini xatırlatmaqla həm də xalqın Ona 
olan inamını, etimadını ifadə etmişdir. 
Sözün bu məqamında Birinci vitse-
prezidentin, yeni vəzifənin məsuliyyətini 
anlayan Mehriban Əliyevanın həmin mötə-
bər yığıncaqda söylədiyi fikirləri yada 
salmağı da məqsədəuyğun sayırıq: “Biz 
fəxr edirik ki, son illər ölkəmizdə baş 
verən müsbət meyillərdə, dəyişikliklərdə, 
inkişafda Azərbaycanın beynəlxalq 
arenada nüfuzunun artmasında biz kiçik 
də olsa öz töhfəmizi verməyi bacarmışıq. 
Mən əminəm ki, vəzifədən asılı olmayaraq, 
insan öz yolunu, peşəsini seçəndə hər hansı 
bir işinə, əməyinə vicdanla yanaşmalı, 
qarşısına aydın məqsədlər qoyub, bu 
məqsədlərə nail olmağa çalışmalı, söz və 
işlərində bütöv olmalıdır... Mən sizi əmin 
edirəm ki, gələcək fəaliyyətimi məhz bu 
prinsiplər əsasında qurmağa çalışacağam. 
Ölkəmizin və xalqımızın maraqlarını hər 
şeydən üstün tutacağam, Azərbaycana 
layiqincə xidmət etməyə çalışacağam”. 

Azərbaycan ailəsinin problemlərini 
həmişə diqqət mərkəzində saxlayan Meh-
ri ban xanım ölkədə ailə, qadın və uşaq 
prob lemlərinin həllinə böyük dəstək 
verir. Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə 
ailələrin rifahına yönəlmiş maraqlı layihə-
lər reallaşır. Məsələn, “XXI əsrdə qadınlara 
qarşı zorakılıq əleyhinə” layihəsi ölkədə 
böyük əks-səda doğurmuşdur. Qadın və 
uşaq ların məişət zorakılığından müda-
fiəsinə yönəlmiş “Məişət zorakılığı 
haqqında Qanun” 2010-cu il iyunun 22-də 
qəbul olunmuşdur. Həmin Qanunun qəbul 
edilməsində, Ailə Məcəlləsində qızlar 
üçün nikah yaşının 18-ə qaldırılması ilə 
bağlı dəyişiklik edilməsində də Mehriban 
xanımın yaxından dəstəyi olmuşdur. 

Fondun təşkilatçılığı ilə “Mədəniy yət-
lərarası dialoqda qadınların rolunun geniş-
ləndirilməsi” mövzusunda beynəlxalq 
Foru mun Bakıda keçirilməsi qadınların 
cəmiy yətin həyatındakı fəal mövqeyini 

bir daha təsdiq edir. Bakı Forumunda 
mədəniyyətlərarası dialoqun idarəçilik, 
siyasi və praktiki aspektləri müzakirə 
olundu, təcrübə mübadiləsi aparıldı, eləcə 
də yeni təşəbbüslər irəli sürüldü. Bu cür 
beynəlxalq tədbirlərin Bakıda keçiril-
məsi Azərbaycanın nüfuzunun getdikcə 
gücləndiyini bir daha sübut edir. Avropa 
Şurasının qadınlar və kişilər arasında 
bərabərlik məsələlərinə məsul nazirlərin 
“Gender bərabərliyi: de-yure və de-fakto 
bərabərliyinin təmin olunması” möv-
zusunda VII Konfransında Mehriban 
Əliye  vanın proqram çıxışı cəmiyyətimizdə 
yüksək əks-sədaya və müzakirələrə səbəb 
olmuşdur. 2012-ci ildə Bakıda keçirilən 
beynəlxalq Krans-Montana Forumu çər-
çivəsində “Qadın hüquqları insan hüquq-
larıdır, insan hüquqları isə qadınların 
hüququdur“ mövzusunda Konfransda 
qaldırılan məsələlər, eyni zamanda Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 
Əliyevanın qadın hüquqlar ilə bağlı geniş və 
əhatəli çıxışı beynəlxalq diqqətin ölkəmizə 
yönəldilməsinə imkan yaratmışdır. IV 
Ümum dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumu çərçivəsində Azərbaycanın Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın işti-
ra  kı ilə “Qızlara təhsil verməklə zorakı 
ekstremizmə qarşı mübarizə” mövzusunda 
“dəyirmi masa”nın təşkil olunması, onun 
təşəbbüsü ilə ayrıca sessiyanın keçirilməsi, 
bu mövzu ətrafında fəal müzakirələrin 
aparılması və tövsiyələrin qəbul edilməsi 
dünyada qadınların, əsasən də qızların 
hüquqlarının müadfiəsi istiqamətində 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Burada bir nüansı da qeyd etməyi vacib 
sayırıq ki, müharibə şəraitində yaşayan bir 
ölkədə bu qədər genişmiqyaslı layihələrin 
həyata keçirilməsi, insana qayğının, 
humanizmin, xeyirxahlığın xalqın taleyin-
dəki rolu olduqca diqqətəlayiqdir. Bunlara 
Azərbaycanın dünya cəmiyyətində 
nüfuzunun artmasında mühüm əhəmiyyət 
kəsb edən xarici siyasətdə qazanılan 
uğur ları da əlavə etsək, ölkənin vüsətli 
yüksəlişinə heyrət etməmək olmur. Bu gün 
xalqımızın yaşadığı ağrılar heç şübhəsiz, 
torpaqlarımızın 20 faizindən çoxunun 
işğal altında olması, yerindən-yurdundan 
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didərgin düşmüş soydaşlarımızın 
torpaq itkisi ilə bağlıdır. Bu mənada 
Mehriban xanımın gördüyü işlər sırasında 
qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat 
və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 
fəaliyyət proqramının ən ümdə vəzifələri 
sırasındadır. İctimaiyyət böyük humanizm, 
insansevərliklə müşayiət olunan bu 
qayğının parlaq ifadəsini martın 9-da 
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-
prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın 
sədrliyi ilə Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin 
yataqxanalarında müvəqqəti məskunlaşmış 
qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin 
köçürülməsinə həsr olunmuş müşavirənin 
televiziya ilə nümayişində bir daha görüb 
dəyərləndirə bildi. Birinci vitse-prezident 
son 13 ildə 400 min qaçqın və məcburi 
köçkünün işlə təmin edildiyini, ölkə 
ərazisindəki çadır düşərgələrinin tamamilə 
ləğv edidiyini, onlar üçün yeni qəsəbələr 
salındığını nəzərə çatdırmaqla yanaşı, 
bundan sonra da görüləcək işləri açıqladı. 
O qeyd etdi: “görülən işlərlə yanaşı hələ 
də ağır vəziyyətdə, qəzalı və yararsız 
bina larda kifayət qədər çox məcburi köç-
kün ailəsi yaşayır. Prezidentin göstərişi 
ilə hər il Dövlət Neft Fondundan yeni 
qəsəbələrin salınması üçün vəsait ayrılır. 
Bu il də bu məqsədlərə vəsait ayrılıb. 
Lakin bu sahədə işlərin sürətləndirilməsi 
üçün əlavə və təxirəsalınmaz addımlar 
atılmalıdır. Bakı və Sumqayıt şəhərlərində 
yararsız, qəzalı binalarda yaşayan bütün 
köçkün ailələri tezliklə yeni mənzillərə 

köçü rülməlidir Bu məqsədlə əlavə və-
sait ayrılmalıdır, binaların inşası üçün 
ərazi müəyyənləşdirilməlidir və tezliklə 
binaların inşasına başlanılmalıdır”. 

Mehriban xanım bu taleyüklü məsə lə-
lərdə insanlarla, birbaşa əlaqədar müəs-
sisələrin rəhbərləri ilə görüşündə məsə lənin 
dəqiqliyi ilə, həssaslıqla araşdırılmasına 
diqqət edir. Elə bunun da sayəsində 
məcburi köşkünlərin rahat şəraitlə təmin 
olunmuş yeni binalarda mənzillə təmin 
olunması və bu işlərin davam etdirilməsi 
ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin və Birinci 
vitse-prezidentin yaxından köməkliyi, 
qayğısı sayəsində həyata keçirilmişdir. 
Mehriban xanım həmin görüşlərin birində 
belə bir fikri də vurğulamışdır ki, dünyanın 
bir sıra aparıcı beynəlxalq təşkilatları, o 
cümlədən BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali 
Komissarlığı Azərbaycanda qaçqınlara və 
məcburi köçkünlərə göstərilən qayğını çox 
yüksək qiymətləndirir və bir çox hallarda 
ölkəmizi bu sahədə nümunəvi ölkə 
adlandırırlar. Əlbəttə, xalqımız üçün ağrılı 
olan bu məsələ – ev-eşiklərindən didərgin 
düşmüş soydaşlarımızın sosial vəziyyəti 
nəcib qəlbli, xeyirxah, alicənab, humanist 
bir insanı, birinci xanımı, xalqın mənəvi 
anası olan dövlət xadimini düşündürməyə 
bilməzdi. Axı o, həyatının bütün mənasını 
xalqına, dövlətinə xidmətdə görmüş və 
özünü dərk edəndən bu yolda ideoloji 
mübarizə aparmışdır. Məhz bu baxımdan 
Tanrının ona bəxş etdiyi fürsətdən istifadə 
edərək xalqı üçün faydalı işlər görməyi 
özünün mənəvi borcu bilir. 

Mehriban xanım həm də gözəl anadır. 
O daşıdığı bütün mənəvi və əxlaqi key-
fiy yətləri öz övladlarına ötürüb. Leyla 
Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun Ru-
siya nümayəndəliyinin rəhbəri, Mosk vada 
“Baku” jurnalınının təsisçisi və baş redak-
toru, “Xocalıya ədalət” kampa niya sının 
təşəb büskarı, İslam Konfransı Təşkilatı 
Gənclər Forumunun baş koordinatoru, 
Ru siya Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının 
(AMOR) sədri vəzifələrində fədakarcasına 
çalışır, 2011-ci ildən Heydər Əliyev Fon-
dunun vitse-prezidentidir. Qarabağ həqi-
qət lərinin dünyaya çatdırılması, Xocalı 
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soyqırımının beynəlxalq səviyyədə və eləcə 
də düzgün qiymətini alması üçün onun 
təşəbbüsü ilə başlayan “Xocalıya ədalət” 
kompaniyası xüsusi diqqətəlayiqdir. Leyla 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə IDEA (Ətraf 
mühitin mühafizəsi naminə beynəlxalq 
dialoq) İctimai Birliyi fəaliyyətə başlayıb, 
Londonda “Baku” jurnalının ingilis dilli 
versiyasını təqdim edilib. Onun azərbay-
can çılığa, dövlətimizə, mədəniy yətimizə 
səmərəli xidmətləri həmişə diqqət mərkə-
zində olmuş və qiymətləndirilmişdir. Bu 
ictimai fəaliyyət, demək olar ki, müasir 
həyatın bütün sahələrini, xüsusən də, təhsil, 
mədəniy  yət, elm, xeyriyyəçilik, səhiyyə, 
ekologiya məsələlərini əhatə edir. 

Qeyd edək ki, ötən il Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai 
Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla 
Əliyevanın iştirakı ilə IDEA İctimai Birliyi 
və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə 
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan, valideyn 
himayəsindən məhrum olmuş, qaçqın 
və məcburi köçkün ailələrindən olan və 
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar 
üçün Zirə Mədəniyyət Mərkəzində “Yeni 
il” şənliyi təşkil edilmişdir. Tədbirdə 
Azərbaycan Uşaqlarının IV Ümum res-
publika Forumunun nümayən dələri də 
iştirak etmişdilər. IDEA İctimai Birliyinin 
Zirə Mədəniyyət Mərkəzində yerləşən 
Resurs Mərkəzində və ekoparkın ərazisində 

onlar üçün tur təşkil edilib. Uşaqları 
yaşıllıqların qorunmasına cəlb etmək, 
onlarda kiçik yaşlardan təbiətə sevgi və 
qayğı hissini formalaşdırmaq məqsədilə 
Mərkəzin həyətində onlarla birgə ağac və 
güllər əkilmişdir. Eyni zamanda 26 fevral 
2018-ci il tarixində “Xocalıya ədalət!” 
beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyası 
çərçivəsində IDEA İctimai Birliyi və Ailə, 
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsinin təşkilatçılığı, Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Sabunçu Rayon 
İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə ağacəkmə 
aksiyası keçirilmişdir. Tədbirdə Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA 
İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri 
Leyla Əliyeva iştirak etmişdir. T ə d b i r  
çərçivəsində Leyla Əliyeva və aksiya 
iştirakçıları Xocalı soyqırımında şəhid 
olan 63 uşağın xatirəsini əbədiləşdirmək 
məqsədilə 63 həmişəyaşıl sərv ağacı əkiblər. 
Ağaclardan soyqırımı zamanı şəhid olan 
uşaqların adı, soyadı və yaşı əks olunmuş 
lövhələr asılıb.

Bakı Media Mərkəzinin prezidenti 
Arzu Əliyeva “Əbədi ezamiyyət”, “Hədəf 
Bakıdır. Hitler neft uğrunda döyüşü necə 
uduzdu?” filmlərinin, «Qərib mə zar lar» 
kitab-albomunun layihə rəhbəridir. Hər 
iki filmin və kitab-albomun yaradıl ma-
sında əsas məqsəd Azərbaycanın qəh-
rə manlıq tarixini yaşatmaq, onu bö yü-
məkdə olan gənc nəsilə və dünya icti-
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maiy yətinə çatdırmaqdır. Arzu Əliyeva 
aktiv ictimaiyyyətçidir, Heydər Əliyev 
Fondunun tədbirləri çərçivəsində bir neçə 
vətənpərvər və xeyriyyəçilik layihələrin 
həyata keçirilməsində fəal iştirak edir. 
Bütün bunlar, gənc xanımların xeyirxahlıqla 
dolu, olduqca humanist, milli-beynəlmiləl 
miqyaslı, dünya çapında olan masştablı, 
bəşəri səviyyədə faydalı fəaliyyətlərindən 
bir nümunədir.

Mehriban Əliyevanın bütün çıxışları, 
müsahibələri özünün zənginliyi, dərin 
məzmunu ilə hər zaman cəmiyyətdə böyük 
maraq oyadır. Ağlına, zəkasına, böyük 
təşkilatçılıq bacarığına görə Mehriban xa-
nımı başqa dövlətlərdə də tanıyır, sevir 
və rəğbətlə qarşılayırlar. Onun geniş-
miq yaslı fəaliyyəti ölkənin ictimai-sosial, 
mədəni həyatını əhatə etməklə bit mir. O, 
Azərbaycanın milli-mənəvi də yər  lərini, 
mədəniyyətini, ölkəmizin özünə məx-
susluğunu, özəlliklərini, dünya cəmiy yə-

tində böyük fədakarlıqla, uğurla təbliğ 
edir. Qədim ənənələrimizlə bağlı olan mul-
tikultural dəyərləri, tolerantlığı başqa ölkə-
lərdə əməli işləri ilə nümayiş etdirir. Bu, 
fitri istedad sahibinin milli-bəşəri ideallara 
sadiqliyi, dünya cəmiyyətinə nikbin baxış-
larının məntiqi ifadəsidir.

Mehriban Əliyeva bu illərdə çox titullara, 
təltiflərə, mükafatlara layiq görülüb. Birinci 
xanımın, Azərbaycanın füsunkar Ledisinin 
beynəlxalq aləmdəki nüfuzu, aldığı müka-
fatlar təbii ki, ölkəmizin, xalqımızın adına 
başucalığı gətirir. Amma onların içərisində 
bir mükafatın yeri əlahiddə ol duğundan 
burda onu xatırlatmağı vacib sayırıq.  Bu,  
Azərbaycanda keçirilmiş I Avropa Oyun-
larının uğurla, böyük qə ləbə ilə başa 
çatmasında əsl fədakarlıq nümayiş etdirən 
“Bakı-2015” I Avropa Oyunları Təşkilat 
Komitəsinin sədri Mehriban Əliyevanın 29 
iyun 2015-ci il tarixində “Heydər Əliyev” 
ordeni ilə təltif olunması idi. Zənnimizcə, 
bu mükafat ona daha çox sevinc hissi 
yaşatdı, onu çox duyğulandırdı. Mükafatın 
təqdimolunma mərasimindəki çıxışı iki 
il yarımda çəkdiyi əziyyətləri, keçirdiyi 
narahatlığı, duyduğu məsuliyyətdən doğan 
fərəh hissini bütünlükdə ifadə edirdi... 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vi-
tse-prezidenti Mehriban Əliyevanın Və-
tənin və xalqın taleyində bundan sonra 
da misilsiz rolu olacağına, ölkənin vüsətli 
inkişafına yeni və davamlı töhfələr 
verəcəyinə inamımız böyükdür. Bu inamı 
yaradan başlıca amil də qeyd etdiyimiz 
kimi, Onun hər zaman dövlətçiliyimizə, 
xalqımıza xidmət etmək istəyi, arzusudur. 
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Ötən 200 il Azərbaycan xalqının 
tarixində mühüm ictimai-siyasi, mədəni 
dəyişikliklərin baş verməsi ilə yadda 
qalmışdır. Azərbaycan qadını öz hüquqları 
uğrunda mübarizəsini davam etdirmiş, 
təhsil, maarifçilik və xeyriyyəçilik kimi 
mənəvi, həm də mədəni irsi yaratmış, 
müasir dövrə çatmışdır. Xüsusi ilə XIX 
əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəllərində 
Azərbaycan qadınları bir çox sahələrlə 
yanaşı savadsızlığın aradan qaldırılmasına 
dəstək vermişdilər. Qadın həmişə öz 
üzərinə götürdüyü sosial məsuliyyətin 
öhdəsindən ləyaqətlə gəlmişdir. Azərbay-
can qadını Vətənə, ailə dəyərlərinə 
bağlı dır və biz bunu tariximizin bütün 
dövrlərində müşahidə edirik. Yüksək 
təhsilli qadın, kiçik dövlət olan ailənin 
başçısı və övladları üçün böyük dayaq 
və uğurların təminatçısıdır. Bu səbəbdən 
H.Z.Tağıyev, M.Muxtarov, H.Zərdabi, 
C.Məmmədquluzadə və digərləri gələcək 
nəsilləri yetişdirən  Azərbaycanın gənc 
qızlarını və qadınlarını dünyəvi təhsilli 
görmək istəyirdilər. Bu bir həqiqətdir ki, 

müasir dünyanın əsas problemlərindən 
biri də, gender məsələləri və onun həlli 
istiqamətində həyata keçirilən işlərdir. 
Qadınların təhsil almaq, işləmək, seçib-
seçilmək və s. hüquqları uğrunda hər 
zaman ən müxtəlif formada mübarizə 
aparılmışdır. Çox sevindirici haldır ki, 
qadınlar  əsrlər boyu cəmiyyətin təsiri və 
özləri üçün yaratdıqları psixoloji əngəlləri 
aşmaqdadırlar. 

Müsəlman Şərqində və türk dünya-
sında ilk Demokratik Respublikanı yarat -
maqla xalqımız sahib olduğu dövlət-
çilik ənənələrini bir daha təsdiq etdi.  
Azərbaycanın Ümumilli Lideri Ulu Öndər 
Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu, cənab 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam 
etdirilən  siyasət nəticəsində bu gün öl kə-
miz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
sədaqətli və layiqli varisi kimi demokratik 
dövlət quruculuğu proseslərini sürətlə 
həyata keçirir və inkişaf etdirir. Bütün 
bunların fonunda qadın hüquqlarının 
qorun ması məsələsi öz aktuallığını saxla-
mışdır. Bu, bir tərəfdən qadın fəallığı 
sahəsində çoxəsrlik tarixə söykənən zəngin 
ənənələrlə bağlıdırsa, digər tərəfdən 
həyata keçirilən dövlət qadın siyasəti və 
yaradılan şəraitlə bağlıdır. Azərbaycanın 
Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin dediyi 
kimi: “Tariximizin keşməkeşli səhifələrinə 
Azərbaycan qadını qayğıkeş ana, fitri 
iste dada malik şair, möhkəm iradəli 
hökmdar, dərin zəkalı mütəfəkkir kimi 
öz adını həkk etdirmişdir”. Və bu gün 
müasir qadın hərəkatının yeni prioriteti 
qadınların kişilərlə bərabər imkanlara nail 
olmasıdır. Respublikanın Birinci vitse-
prezidenti Mehriban xanım  Əliyevanın 
sözləri ilə desək: “Biz bu gün bərabər 
hüquqlardan bərabər imkanlara siyasətini 

Azərbaycan qadınları: tarix və müasirlik

Hicran Hüseynova,
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri,

siyasi elmlər doktoru, professor



31

Ailə Qadın Uşaq / №23

gerçəkləşdiririk”. Qadın cəmiyyətdə böyük 
rolu olan müstəsna varlıqdır. Bugünkü 
cəmiyyət məhz dünənki qadınların, anala-
rın tərbiyəsinin məhsuludur. Qadın lar 
yüksək ziyalılıqları ilə nə qədər vətən-
pərvər, iradəli, fədakar və aktivdilərsə 
gələcəyimiz də bir o qədər parlaq olar. 

Azərbaycanın tarixi palitrası kifayət 
qədər zəngindir: qəhrəman qadın hökm-
dar lar Tomris, Nüşabə, Heyran Nisə Bə-
yim, ilk diplomatlarımız Sara xatun, Dəs-
pinə xatun və Mehinbanu Sultan xanım 
Tuti Bikə, təkcə əsərləri ilə deyil, həm də  
ictimai-siyasi fəaliyyətləri ilə seçilən  Məh-
səti Gəncəvi,  Xurşidbanu Natəvan, Heyran 
xa nım, Fatma xanım Kəminə, Şahnigar 
xa nım, Aşıq Pəri və digərləri.  Zaman 
keçdikcə, nə qədər istedadl, ağıllı, əzəmətli 
və cəsarətli qadının adı tarixə yazıldı. Xü-
susi ilə də,  XIX əsrin sonu – XX əsrin 
əv vəllərində Azərbaycanda qadınların 
ictimai fəallığının çox gözəl nümunələri 
mövcuddur. O vaxtın qabaqcıl qadınları 
kifayət qədər düşünülmüş  formada 
belə demək mümkünsə yeni gender 
münasibətlərinin kontekstini yaradırdılar. 
Və məhz onlar, adi xeyriyyəçilik tədbirləri 
keçirməklə ilk qadın məktəblərinin, qadın 
yığıncaqlarının və klublarının yaradılması 
vasitəsilə digər sosial fəal qadın qruplarının 
formalaşmasına dəstək oldular. Bu prosesdə 
həmin xanımların həyat yoldaşları da 
onlara böyük yardım edir, birgə fəaliyyət 
göstərirlər. Azərbaycan xalqının milli 

liderləri xalqın ictimai-siyasi həyatında 
qadınların rolunun vacibliyini başa 
düşürdülər və mümkün olduqca, qadınları 
siyasi həyata cəlb etməyə çalışırdılar. 
Bu, 1917-ci ildə, vətəndaş komitələrinə 
və Müəssislər Məclisinə seçkilər zamanı 
özünü daha qabarıq göstərdi. Həmin 
tarixi hadisə qadınlarımızın Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin siyasi həyatında 
iştirakının debütü idi və onlar müsəlman 
Şərqində ilk dəfə olaraq seçkilərdə iştirak 
etmək hüququ qazandılar. Azərbaycan  
müsəlman  Şərqində qadına seçmək və 
seçilmək hüququ verən ilk ölkədir. 100 il 
əvvəl belə bir hüquq əldə etməklə  biz  bir 
sıra qabaqcıl Avropa ölkələri ilə eyni sırada 
dayanırıq.  

Bu demokratik qərar ölkədə qadınların 
ictimai-siyasi, sosial-mədəni aktivliyinin 
artması üçün impuls rolunu oynamışdır. 
Qadınlar bütün tarixi dövrlərdə fəal iştirak 
edərək, cəmiyyətimizin inkişaf etməsinə 
öz töhfələrini vermişlər. Onların arasında 
görkəmli dövlət, elm, mədəniyyət və 
ictimai-siyasi xadimləri vardır. Qadınların 
cəmiyyətdəki yeri və rolunun mühüm 
göstə ricisi onların müxtəlif dövlət vəzifə-
lərini tutmaları və ümumiyyətlə, aktiv 
əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmalarıdır. 
Ümumiyyətlə, XIX əsrin ikinci, XX əsrin 20-
ci illəri də daxil olmaqla bu dövr Azərbay-
can qadınının sosial-iqtisadi vəziyyətinin 
və emansipasiya dövrüdür. XIX əsrin ikinci 
yarısı və XX əsrin əvvəllərindən  başlayaraq 

Sara Xatun

Xurşidbanu Natəvan

Məhsəti Gəncəvi

Fatma xanım Kəminə
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tarix elmində ayrıca bir  yeni istiqamət 
təşəkkül tapmışdı. Bu, qadının sosial, 
iqtisadi, habelə onun ictimai, mədəni, siyasi 
fəaliyyətini əhatə edən  – “qadın hərəkatı 
tarixi”dir.

Demokratik Respublikanın Parlamenti 
tərəfindən  qadın və uşaqlarla bağlı bir 
sıra məsələlər, xüsusi ilə də, 16 yaşınadək 
uşaqların işləməsinin qadağan olunması, 
qadınların səhhətinə və fiziki imkanlarına 
uyğun olmayan işlərə qəbul edilməməsi, 
hamilə qadınlara güzəştlər edilməsi, 
müəssisələrdə işləyən qadınların südəmər 
uşaqları üçün xüsusi yerlərin ayrılması, 
uşaq bağçalarının açılması, məktəblərin 
sayının artırılması və digər məsələlərlə 
bağlı aparılan müzakirələr və qəbul olunan 
qanunlar həmin dövrdə qadınlar üçün 
yaradılan imkanların parlaq  nümunəsi idi.  

Azərbaycan qadınlarının mühüm prob-
lem  lərindən biri – təhsil almaq im ka nının 
məhdudluğu idi. Həmin dövrün ma-
arif çi və xeyriyyəçi qadınları çox yaxşı 
anlayırdılar ki,  qadın istər ailədə, istərsə 
də cəmiyyətdə özünü ifadə etmək üçün, 
mütləq təhsil almalı, iqtisadi cəhətdən 
təmin olunmalıdır. 1919-cu il aprelin 25-də 
hökumət hələ 1917-ci ildə “qadın müsəlman 
xeyriyyə cəmiyyəti”nin nəzdində açılmış və  
1918-ci ilin mart hadisələrindən sonra öz 
fəaliyyətini dayandırmış qadın məktəbində 
məşğələlərin bərpa edilməsindən ötrü 
vəsaitin ayrılması haqqında sərəncam verdi. 
Tezliklə Bakı qadın müsəlman xeyriyyə 
cəmiyyətinin nəzdindəki qadın peşə 
məktəbi yenidən açıldı. Bu məktəb yoxsul, 
yəni cəmiyyətin  nəinki ali, hətta orta təhsil 
almağa imkanı çatmayan təbəqələrindən 
olan qadınlara real imkanlar  yaradır və 
onlar üçün  perspektivlər açırdı. 

 Hökumət yaşlı əhalinin savadlanmağa 
cəlb edilməsi üçün tədbirlər görürdü. 24 
oktyabr 1919-cu il tarixində Xalq Maarifi 
Nazirliyi Azərbaycan milli gimnaziyasının 
nəzdində yetkin türk qadınları üçün 
kursların təntənəli açılışı oldu. Tədris 
müəs sisə lərinin milliləşdirilməsinin səmə-
rəli həyata keçirilməsi məqsədilə, orta 
və ibtidai məktəblərin milli sinif müəl-
lim lərinin hazırlanması üçün  Gəncə və 

Şəkidə ikiillik qadın pedaqoji kurslarının 
açılması haqqında qanun layihəsi hazır lan-
mışdı. Qadınlar uşaq bağçaları  və körpələr 
evlərinin yaradılmasında aktiv  iştirak 
edirdilər. 

Həmin dövrdə 
qadın ların əmək hü-
quq ları da müdafiə 
olu nurdu. 1918-
1920-ci illər ərzində 
işləyən qadınların 
sayı artmış, 1920-
ci ilin aprelində 
işçi qadınların sayı 
işçi kişilərin sayı 
ilə demək olar ki, 
bəra bərləşmişdi. Tanınmış ictimai xadim, 
Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşı 
Həmidə Cavanşir 1918-1920-ci illərdə 
əvvəlcə Şuşada, sonra da doğma Kəhrizli 
kəndində toxuculuq emalatxanası açmışdı . 
Bu sahibkarlıq ona böyük zəhmət  bahasına 
başa gəlmişdi. O, yoxsul ailələrdən 
olan, özünə iş və yemək tapa bilməyən 
qadınları işə cəlb etmişdi. O, azərbaycanlı 
əhaliyə qarşı erməni təcavüzü zamanı 
öz doğma evlərini tərk etməyə məcbur 
olmuş qadınlara xüsusilə kömək göstərirdi. 
Sonralar həmin qadınlar Həmidə xanımın 
bu fəaliyyətini minnətdarlıqla qeyd 
edirdilər. İdarəetmə və qərarqəbuletmədə 
qadınlar aktiv iştirak edir,  Parlament və 
Hökumət aparatında inzibati vəzifələrdə 
işləyirdilər. Erməni təcavüzündən, I Dünya 
müharibəsindən əziyyət çəkən qadın və 
uşaqları müdafiə etmək, onları cəmiyyətə 
inteqrasiya etmək istiqamətində çox önəmli 
tədbirlər həyata keçirilirdi.  Onlar üçün 
xüsusi sığnacaqlar yaradılmış, peşələr  
öyrədilir, işlə təmin edirdilər.

Digər bir vacib məqamı da qeyd 
etmək isəyirəm ki, o zaman yalnız qadın 
hüquqlarının müdafiəsi deyil, həmçinin 
uşaq hüquqlarının qorunması sahəsində 
çox mühüm  addımlar atılmışdır. Dilənçilik 
və sahibsiz uşaqların ağır həyat tərzi ilə 
mübarizə üçün şəhər duması “Uşaq evi” 
cəmiyyətinə maddi vəsait ayırdı. 1919-
cu ildə Uşaqları Mühafizə Liqası ədliyyə 
nazirliyi qarşısında uşaq məhkəməsinin 

Həmidə Cavanşir
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təsis edilməsi haqqında vəsatət qaldırdı. 
Məqsəd məhkəmənin köməyilə  valideyn 
və qohumlarını itirmiş uşaqları cinayət 
mühitindən təcrid etmək və onları etibarlı 
əllərə tapşırmaq idi. 

1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yəti devrildi  və yeni iqtisadi-siyasi sistem 
yarandı. Sovet hakimiyyəti dövründə bir 
sıra çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan 
qadını inamla özünü ifadə edir, həyatın 
bütün sahələrində aktiv fəaliyyət göstə-
rirdi. Xalqımızın hüquq və azadlığını 
daim qorumuş, onun milli şüurunun for-
ma  laş m asında, maariflənməsində bö-
yük xidmətlər göstərmiş Ümummilli 
Liderimiz Heydər Əliyev hansı dövrdə 
işlə məsindən asılı olmayaraq qadın 
hərəkatını, qadınlarla bağlı məsələləri 
daim diqqət mərkəzində saxlamışdır. O, 
qadınları bilik və bacarıqlarına, istedad 
və intellektinə görə irəli çəkmiş, yüksək 
vəzifələrə təyin etmişdir. Müstəqilliyimizi 
ikinci dəfə əldə etdikdən sonra Ulu 
Öndərin rəhbərliyi ilə qadın hərəkatının 
yeni mərhələsi başlandı. Məhz onun 
təşəbbüsü və dəstəyi ilə Azərbaycan bir 
sıra beynəlxalq Konvensiyalara qoşuldu, 
qadın hüquqlarının müdafiəsi dövlət 
siyasəti səviyəsinə qaldırıldı. O, istər sovet 
hakimiyyəti, isərsə də müstəqillik dövründə 
milli qadın hərakatının formalaşması, 
genişlənərək institutlaşması üçün böyük 
işlər görmüşdür. Ulu Öndər qadınların 
rəhbər vəzifələrdə irəli çəkilməsinə xüsusi 
diqqət verirdi. Qadınlarla bağlı heç bir 
yığıncağ, iclas, qurultay nəzərindən 
kənarda qalmırdı. Müstəqilliyimizin ən ağır 
zamanında belə  “Azərbaycan qadınlarının 
Milli Komitəsinin yaradılması haqqında” 
Fərman  imzaladı. 1998-ci ildə  Azərbaycan 
Respublikasının Qadın  Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi yaradıldı. 2006-ci ilə qədər 
fəaliyyət göstərən bu dövlət qurumunun 
işinin daha da təkmilləşdirilməsi  üçün  
Azərbycan Respublikasının Prezidenti cə-
nab İlham Əliyev tərəfindən Ailə, Qa dın və 
Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komi tə sinin 
yaradılması haqqında Sə rən cam verildi. 
Həmin ildə ölkə başçısının imza ladığı  
“Gender – kişi və qadınların bərabərliyi 

təminatları haq qında”  Qa nun kişi  və 
qa dınların dövlətin idarə olun masında 
və qərar qəbul edilməsində  bəra bər  
təmsilçiliyinə, ayrı-seçkiliyin bütün for  ma-
larının aradan qaldırılmasına təminat verir. 
2010-cu ildə ilsə daha bir cəsarətli ad dım 
ataraq “Məişət zorakılığının aradan qal-
dırılması” haqqında Qanunu təs diq ləməklə 
qadın hüquqlarının müdafiəsi sahəsində 
mühüm mərhələnin əsasını qoydu. 

Və əlbəttə ki, qeyd etmək lazımdır ki, 
bu Qanunun qəbul olunmasında Respub-
likanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
xanım Əliyevanın danılmaz rolu  vardır. 
Onun xüsusi təşəbbüsü ilə həyata keçirilən 
sosial layihələr qadınların sosial-iqtisadi 
və ictimai həyatda aktiv iştirakına  müsbət 
təsir göstərir. Hazırda cəmiyyətin ictimai-
siyasi həyatında və idarəetmə sistemində 
fəal mövqe tutan qadınlar, müstəqil Azər-
bay canın daha da inkişafı, dövlətçilik ənə-
nə lərinin möhkəmlənməsi naminə əzmlə 
çalışırlar. Bu fəallıq, qadınlara cəmiy-
yətin tamhüquqlu üzvü kimi bütün 
imkanlardan bərabər istifadə üçün zəruri 
şəraitin yaradılmasından irəli gəlir. Xüsusi 
ilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın 
birinci vitse prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın çoxşaxəli və səmərəli fəaliyyəti 
nəticəsində Azərbaycan qadınlarının ölkə-
nin ictimai-siyasi həyatında aktiv iştirakına 
marağı artmışdır.

Əhalinin  50,1%-ini  təşkil edən qadınla-
rın inkişafı üçün sistemli şəkildə  tədbirlər 
həyata keçirilir.  Nəzərə alsaq ki, Ermənistan 
tərəfindən ərazilərimizin işğalı nəticəsində 
əhalinin hər doqquz nəfərindən biri  qaçqın 
və məcburi köçkün düşmüş insanlardır və  
onların yarısı qadınlar olmaqla  və  hələ də  
bu aqressiv siyasətin davam edir. Möhtərəm 
Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin rəh-
bər liyi ilə ölkəmizdə aparılan sistemli isla-
hatlar, bölgələrin inkişafına yönəldilən 
sosial-iqtisadi proqramlar nəticəsində əldə 
edilən nailiyyətlər ailələrin, o cümlədən, 
qadınların yaşayışına, cəmiyyətdə aktiv 
iştirakına müsbət təsir göstərir. Azərbaycan 
Respublikası Qadınları təşkilatlanaraq 
problemləri müzakirə edir, bu istiqamətdə 
gələcəkdə görüləcək məsələləri dövlət və 
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cəmiyyət qarşısında qaldırır.  Bu baxım-
dan, 1998, 2003, 2008 və 2013-cü-cü illərdə 
keçirilmiş Azərbaycan Qadınlarının Qu-
rul tayları ölkədə qadın hərəkatının fəallaş-
masının təsdiqidir. Bu il isə Azər baycan 
Qadınlarının V Qurultayının keçirilməsi 
ərəfə sində  öncəkilərdən fərqli olaraq bey-
nəl xalq status almaqla Azərbaycan qadını 
dünya qadınlarının iştirakçılığına öz 
töhfəsini verməkdədir.  

1918-ci ildə Xalq Cümhuriyyəti yaran-
dıqdan sonra əldə edilmiş qadın hüquq-
larının müdafiəsinin dövlət səviyyəsinə 
qaldırılması, dövlət qadın siyasətinin əsas 
prinsiplərinin müəyyən edilməsi  məhz Ulu 
Öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 
Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan 
qadınını çox yüksək qiymətləndirərək de-
yirdi ki,  “Tariximizin keşməkeşli səhifə-
lə rinə Azərbaycan qadını qayğıkeş ana, 
fitri istedada malik şair, möhkəm iradəli 
hökmdar, dərin zəkalı mütəfəkkir kimi 
öz adını həkk etdirmişdir”. O, istər sovet 
hakimiyyəti, isətrsə də müstəqillik döv-
ründə milli qa dın hərakatının forma laş-
ması, geniş lə nərək institutlaşması üçün 
böyük işlər görmüşdür. Bu gün isə hə-

min siyasət Möhtərəm Prezidentimiz 
cənab İlham Əliyev və Respublikanın 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 
tərəfindən daha da gücləndirərək, qadın-
larımz üçün bütün imkanlar yaradılmışdır.  
Hal-hazırda qadınlarımız dövlətin yarat-
dığı şəraitdən istifadə edərək sərbəst 
təhsil almaqla, fiziki hazırlıqlarını inkişaf 
etdirməklə, peşəkarlıq səviyyələrini artır-
maqla bərabər, cəmiyyətin qurucusu kimi 
ictimai-siyasi proseslərin fəal iştirakçısına 
çevrilirlər. Müasir dövrdə qadınlarımızın 
ölkə həyatındakı rolunu yüksək dəyər-
ləndirən cənab Prezident İlham Əliyev 
demişdir: “Əminəm ki, cəmiyyət qarşı sın-
da öz məsuliyyətini bütün dərinliyi ilə dərk 
edən Azərbaycan qadını bundan son ra da 
müstəqil Respublikamızın tə rəq qisinə böyük 
töhfələr verəcəklər”. Bəli, həqiqətən bu gün 
Azərbaycan qadını –  ənənələri, intellekti 
və sosial aktiv liyi özündə cəmləşdirir. 
Onlar, yalnız xal qımızın mənəvi, mədəni 
ənənələrin qo ru yucusu deyil, həm də bütün 
peşə və sahələrdə mühüm rol oynamaqla 
müstəqil respublikanın inkişafında fəal 
iştirak edirlər.
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Hürriyyət məfkurəsi və Azərbaycan qadını

Bahar  Muradova,
Milli Məclisin sədr müavini, İnsan                                      

hüquqları  komitəsinin sədri, 
YAP İdarə Heyətinin üzvü

Yaxın  günlərdə böyük qürur hissi ilə 
qeyd edəcəyimiz Azərbaycan Xalq Cümhu-
riy yətinin 100 illik yubileyi bizi bir daha 
xalqımızı istiqlala daşımış tarixi mərhələləri 
yada salmağa, bu yola işıq salmış vətən-
pər vər insanların əvəzsiz xidmətlərini 
bugünkü reallıqlar baxımından bir daha 
dəyərləndirməyə sövq edir.  

Şərq və İslam dünyasının ilk demo kratik 
cümhuriyyətinin adını uca tutan, mütə-
rəqqi düşüncələri və xeyirxah əməlləri ilə 
seçilən Azərbaycan qadın larının bu tarixi 
nailiyyətin əldə olun masında müstəsna 
rolu vardır. Adlarının istiqlaliyyət uğrunda 
gedən çoxəsrlik mücadilə tariximizin 
səhifələrinə yazıldığı bu qadınlar həm 
xalqımızın mənəvi dəyərlərinin forma-
laşmasına, həm də idarəçilik və dövlətçilik 
baxımından taleyüklü məsələlərin həllinə öz 
sanballı töhfələrini vermişlər. 

Hər zaman bəşəri dəyərlərə bağlılığı 
ilə seçilən Azərbaycan qadınının əməlləri 
mənəviyyatımızın təməl kitabı olan “Kitabi-
Dədə Qorqud”dakı Burla xatun surəti, 
Nizami Gəncəvinin vəsf etdiyi müdrik 
Nüşabə obrazı,  Sara xatun, Pəri xanım, 
Tuti Bikə, xan qızı Natəvan kimi tarixi şəx-
siy yətlərin timsalında  ləyaqət və ismət 
rəmzi, ülvilik və paklıq mücəssəməsi, vətən-
pərvərlik və qəhrəmanlıq nümunəsi kimi öz 
əksini tapmışdır.

Zəngin dövlətçilik ənənələrinə malik 
Azər baycan xalqı XIX əsrin axırları və XX 
əsrin əvvəllərində dünyanın siyasi niza mı-
nın yenidən qurulduğu bir vaxtda mi nil-
liklər boyu formalaşmış bu dəyərlər üzərin-
dən intibah mərhələsinə qədəm qoydu 
və beləliklə də mədəni yüksəlişin məntiqi 
nəticəsi kimi cümhuriyyətin təşəkkülünə 
yol açıldı. Həmin dövrdə yeni ab-havaya 
uyğun təfəkkürün formalaşması bir zərurət 
olaraq ortada idi. Lakin əhalinin daha 

böyük hissəsini təşkil edən  qadınların öz 
təşəbbüsləri ilə bu proseslərdə iştirak im-
kanları son dərəcə məhdud idi. Belə ki, 
qadın ların sosial-iqtisadi vəziyyətinin ağır-
lığı və aşağı ictimai statusu ilə səciyyəvi 
olan belə bir şəraitdə onların cümhuriyyət 
quruculuğu prosesinə geniş şəkildə cəlb 
olunması heç də asan məsələ deyildi. La-
kin Azərbaycan qadınını sa vadlı, mə-
dəni və cəmiyyətin tamhüquqlu üzvü 
görmək istəyən H.Z.Tağıyev, M.Mux-
tarov, H.Zərdabi, N.Yusifbəyli, Ə.Hüseyn-
zadə, C.Məmmədquluzadə kimi görkəmli 
ziyalılarımızın, sahibkar xey riy yəçilərimizin 
və digər təəssübkeş Vətən övladlarının  
cəsarətli addımları, məq sədyönlü fəaliyyəti 
qadınların eman sipa siya prosesinə qo şul-
masına, onlarda təhsilə marağın oyanmasına  
güclü təkan verdi.

O dövrdə vüsət almaqda olan bu hərə-
katın sıralarında şərəfli yer almış ən fəal 
və fədakar qadınlar Şəfiqə Əfəndizadə, 
Hə nifə Məlikova, Xədicə Əlibəyova, 
Rəhilə Terequlova, Liza Tuqanova, Sofi-
ya Şahtaxtinskaya,  Gövhər Usubova, Hə-
midə Cavanşir, Sara Vəzirova, Cey ran 
Bayramova və bir çox başqaları maarif-
lən mə, mətbuat, təhsil, mədəniyyət və 
xeyriyyəçilik sahəsində tariximizin yad-
da şında qalacaq böyük işlər görmüş, 
bir çox ilklərə imza atmışlar. Müsəlman 
Şərqində qızlar üçün ilk dünyəvi məktəbin 
və “Nicat” maarif cəmiyyətinin qadınlar 
şöbəsinin fəaliyyəti, indiki M.F.Axundov 
adına Mərkəzi Kitabxananın təməlinin 
qoyulması, “Müqəddəs Nina” cəmiyyətinin 
Azərbaycanda eyniadlı idarəsinin açılması, 
“İşıq” jurnalının nəşr olunması və fəxarət 
hissi doğuran bir çox digər heyrətamiz  
vətənpərvərlik nümunələri məhz bu 
xanımların adı ilə bağlıdır. Cümhuriyyət 
parlamentində stenoqrafçı kimi çalışaraq 
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orada Azərbaycan qadınlarını təmsil etmiş, 
Cənubi Qafqazın ilk qadın jurnalisti hesab 
edilən mütərəqqi fikirli Şəfiqə xanım 
Əfəndizadə həm də publisist və pedaqoq 
kimi qadın hərəkatının tarixində silinməz iz 
qoyub. Onun Sara Talışinskaya ilə birlikdə 
iştirak etdiyi Zaqafqaziya müsəlmanlarının 
qurultayında qadın hüquqları ilə bağlı səlis 
nitqi, cəsarətli və savadlı çıxışı ictimaiyyətdə 
böyük əks-səda doğurmuşdu.

Maraqlıdır ki, təhsil, maarifçilik və xey-
riy yəçilik sahəsində uğurlar əldə etmiş bu 
xanımların əksəriyyəti o dövrün tanınmış 
ziyalı ailələrinin üzvləri idilər və bu 
mənada onların həm də  milli mentalitetdən 
irəli gələn dəyərlərlə ictimai fəallığın 
vəhdətini ifadə edən fəaliyyətləri patriarxal 
məişət tərzinin hökm sürdüyü və cəhalət 
buxovlarında sıxılan  cəmiyyətdə böyük 
hünər tələb edirdi. Buna baxmayaraq 
onlar sağlam əqidə sahibləri olaraq nəcib 
əməllərini sonadək təsdiqləməklə Azər-
baycan qadınının azadlığı uğrunda gedən 
hərəkata böyük dəstək vermişlər. 

Tariximizin şanlı səhifəsi olan Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyəti milli dövlət qurucu-
luğunun bir çox sahələrində olduğu kimi, 
qadınların səs hüququnu tanımaqla onların 
siyasi, ictimai, mədəni, elmi həyatında 
təzahür edən canlanmaya güclü impuls 
verdi. 1918-ci il mayın 28-də qəbul edilmiş 
və bərabərhüquqluluq prinsipinin təsbit 
olunduğu İstiqlal Bəyannaməsində qadın-
ların seçki hüququ tanındı. Diqqətçəkəndir 
ki, gənc müstəqil respublika bu cəsarətli 
addımı ilə Şərq aləmində qadın hüquqları 
ilə bağlı ilk nümunəni yaratmış və hətta 
bu məsələdə Almaniya, Fransa, İsveç, ABŞ 
və bir çox ölkələri qabaqlamışdır. Bununla 
da Azərbaycan qadını bu gün özlərini 
demokratiyanın beşiyi hesab edən bir sıra 
ölkələrin qadınlarından daha əvvəl ictimai-
siyasi proseslərdə öz sözünü demək imkanı 
əldə etmişdir.

Təəssüf ki, insanların həyatına yeni nəfəs 
gətirmiş bu istiqlalın ömrü çox qısa – cəmi 23 
ay olsa da insanlara hürriyyəti dadızdıraraq 
demokratik dəyərlərin üstünlüyünü, xalqın 
qüdrətinə inamı,  demokratik dəyərlərin,  
el gücü ilə daha mütərəqqi və sivil həyata 
nail olmağın mümkünlüyünü dərk etməyə 
imkan yaratdı. Bu inamın formalaşmasında, 

əlbəttə ki, qadın hərəkatının da özünəməxsus 
yeri var.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqu-
tundan sonrakı ilk mərhələdə  yeni quruluşun 
sərt repressiya maşınının hədəfinə tuş gələn 
Azərbaycan qadını bir sıra problemlərlə 
üz-üzə qaldı. Cümhuriyyət dəyərlərinə, 
hürriyyət ideyalarına bağlı olduğu üçün 
sosializm ideologiyasını ehkam olaraq 
bölüşməkdən imtina etdiyinə və yaxud 
qohumluq əlaqəsinə görə müxtəlif adlarla 
damğalanaraq xalq düşməni elan olunmuş 
və sürgün edilmiş qadınlarımızın acı taleyi 
də zəmanənin gerçəkliyidir. Təcavüzə 
məruz qalmış digər xalqların nümayəndələri 
ilə birlikdə faşizmlə mübarizənin həm ön 
sıralarında, həm də arxa cəbhədə şücaət və 
fədakarlıq nümunələri göstərmiş minlərlə 
azərbaycanlı qadının məşəqqətli həyatını 
təsəvvür etmək belə çətindir. Lakin sonrakı 
dövrdə formalaşmış stereotipləri dəf edərək, 
milli və ənənəvi xüsusiyyətləri qoruyan 
Azərbaycan qadını müxtəlif sahələrdə bir 
çox nailiyyətlər qazanaraq böyük inkişaf 
yolu keçmişdir. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana 
rəhbərliyinin ilk dönəmi, yəni 1970-80-
ci illərin ilk yarısı həyatımızın bütün 
sahə lərini əhatə edən inkişaf və tərəqqi 
Azər baycan qadınının da cəmiyyətdəki 
yerinin müəyyənləşməsinə müsbət mə-
nada öz təsirini göstərdi. Bu mərhələdə  
gerçəkləşdirilən dövlət siyasəti Azərbaycan 
qadınının sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və 
mədəni həyatda daha fəal iştirakını, dövlət 
və hakimiyyət orqanlarında geniş təmsil 
olunmasını və daha yüksək sosial statusunu 
təmin edə bilmişdi. 

Ötən əsrin sonlarında  müstəqillik 
yollarında, ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda 
gedən mücadilənin ön sıralarında kişilərlə 
yanaşı dayanan Azərbaycan qadınlarının 
sayı da az deyil. Bu bir reallıqdır ki, tor-
paqlarımızın işğalından sonra qaçqınlıq 
və köçkünlük həyatının ağırlığı daha çox 
doğma yurd-yuvasından didərgin düş-
müş, Qarabağ savaşında ailə başçılarını, 
doğmalarını itirmiş qadınların üzərinə 
düşüb. Lakin Azərbaycan qadını tarixin bu 
həyat imtahanından da üzü ağ çıxıb.

Azərbaycanın yenidən əldə etdiyi müs-
tə  qilliyini itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə 
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qaldığı 1993-cü ildə ulu öndər Heydər 
Əliyevin hakimiyyətə tarixi dönüşündən 
sonra qadının cəmiyyət və dövlət həya-
tında rolunun artırılması istiqamətində 
keyfiyyətcə yeni mərhələ başlandı və qadın 
hərəkatına dövlət tərəfindən qayğı xeyli 
dərəcədə artdı. Bunun nəticəsidir ki, bu gün 
Azərbaycan qadını qayğıkeş ana olmaqla 
yanaşı, həm də müəllim, həkim, alim, 
siyasətçi, iş adamı, dövlət məmurudur. Bu 
fəallıq Azərbaycan qadınının malik olduğu 
tarixi ənənələrlə yanaşı, ölkəmizdə həyata 
keçirilən gender siyasətinin mahiyyətindən, 
onlara cəmiyyətin tamhüquqlu üzvü kimi 
bütün imkanlardan bərabər istifadə üçün 
münbit şəraitin yaradılmasından, dövlət 
səviyyəsində qadın amilinə göstərilən diq-
qətdən irəli gəlir.       

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi 
olan müstəqil Azərbaycan Respublikasının 
1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiyası 
qadınların kişilərlə bərabər hüququnu təsdiq 
etmiş və demokratik dövlət quruculuğu 
prosesində onların fəal iştirakının hüquqi 
bazasını formalaşdırmışdır. Müasir qlobal-
laşma dövründə digər vacib məsələlər 
sırasında qadın siyasətinin daha çevik və 
işlək mexanizmlər əsasında gerçəkləş diril-
mə si, yeni dövrün tələbləri səviyyəsində 
qurulması üçün zərif cinsin nümayəndələri 
ilə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 
də çox mühüm şərtdir. Azərbaycan par-
la menti bu gün gender bərabərliyinin 
təmin olunması və qadınlara qarşı zora-
kı lıqla mübarizə sahəsində beynəlxalq 
təş kilatlar, yerli dövlət qurumları, qeyri-
hö kumət təşkilatları və vətəndaş cəmiy-
yətinin təmsilçiləri ilə qarşılıqlı əmək-
daş lıq əsasında səmərəli fəaliyyət nü-
ma yiş etdirir. Respublikamızda qadın 
siya sə tinin yeni mərhələsi üçün başlıca 
vəzifələrin müəyyələşdirildiyi “Azərbaycan 
Respublikasında dövlət qadın siyasətinin 
həyata keçirilməsi haqqında” Prezident 
fərmanı çərçivəsində Ailə, Qadın və Uşaq 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin yara-
dılması isə, ilk növbədə qadınların hü quq-
la rının qorunmasını və ölkəmizin sosial 
və siyasi həyatında onların iştirakının ar tı-
rılmasını  əsas məqsəd kimi hədəfə almışdır. 

Respublikamızda dövlət qadın siyasəti 

ilə bağlı Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını 
qoyduğu ənənələr  bu gün ölkə Prezidenti 
cənab İlham Əliyev tərəfindən layiqincə 
həyata keçirilir. Ölkə başçısı qadınların 
cəmiyyətdəki roluna və yerinə, onların 
dövlət idarəçiliyində təmsil olunmalarına, 
irəli çəkilmələrinə diqqətlə yanaşır. Bunun 
nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan qadını 
dövlət idarəçiliyində və seçkili orqanlarda 
geniş şəkildə təmsil olunurlar. Onun səsi 
beynəlxalq tribunalardan gəlir, ötkəm və 
cəsarətli sözü hörmətlə eşidilir. Cənab 
İlham Əliyev respublikamızın qazandığı 
uğurlarda qadınların rolunu çox yüksək 
qiymətləndirir: “...Qədim zamanlardan 
bəri vətənə və torpağa sədaqəti ilə seçilən 
qadınlarımız milli məfkurəyə sadiq 
qalaraq bu gün də suveren Azərbaycan 
Respublikasının güclənməsi naminə 
töhfələr verirlər. Onlara xas olan işgüzarlıq, 
müdriklik, yüksək daxili mədəniyyət və 
xalqımızın yüzillər boyu təşəkkül tapmış 
zəngin milli-mənəvi sərvətlərinə sədaqət 
müasir Azərbaycan qadınının ictimai 
həyatımızda mövqeyini və simasını 
müəyyən edir”. 

Bu mənada Azərbaycan qadınının ən 
möhtəşəm nümunəsi qadın hərəkatının 
önündə gedən Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyeva şərəfli birincilik missiyasını mətin-
liklə daşıyaraq hər kəsi heyran qoyan 
işgü zarlığı, zəkası, humanistliyi, kübar 
davranışı, gözəlliyi və incə zövqü ilə müa-
sir Azərbaycan qadınının simvoluna çevril-
mişdir. 

Düşünürəm ki, yüz il bundan öncə cüm-
huriyyət qurmaq arzusu ilə yaşayıb, azad 
ruh və ülvi amallar uğrunda canlarını fəda 
vermiş Azərbaycan qadınının xalqımızın 
xoş bəxt gələcəyi barədə arzuları artıq günü-
müzün reallığına çevrilib. Bu gün müstəqil 
Azərbaycanda qadınların cəmiyyətdəki yeri 
və rolu həm xalqımızın öz milli ənənələrinə 
bəslədiyi hörmət, həm də dövlətimizin 
yeritdiyi siyasət sayəsində yüksək dəyərə 
malikdir. Və zaman ötdükcə bu dəyərin 
əsrlərdən süzülüb gələn yaddaşlara bağlı 
olduğuna və Azərbaycan qadınının tapındığı 
hürriyyət məfkurəsindən bəhrələndiyinə 
əminlik daha da möhkəmlənir. 
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Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: milli oyanış  

Dilarə Seyidzadə,
Prezidentin Katibliyinin rəisi-Prezidentin köməkçisi,

tarix elmləri doktoru, professor  

Аzərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 
illiyini qeyd etməyə başladığımız bu gün-
lərdə Cümhuriyyətə doğru aparan yolların 
nəzərdən keçirilməsi çox vacibdir. Çünki 
xalqımız məhz həmin yolu keçərək öz 
Cümhuriyyətini qurmuşdu. Və bu böyük 
tarixi hadisə Azərbaycan xalqının XX əsrin 
əvvəllərində azadlıq və müstəqillik uğ run-
da ardıcıl və inamlı mübarizəsinin qanu-
nauyğun yekunu kimi qəbul edilməlidir.  

XX əsrin əvvəllərində çar Rusiyasının 
milli ucqarlarında yaşayan xalqlar tam 
hüquqsuz şəraitdə idilər. Çarizmin yerit-
diyi müstəmləkə siyasəti yerli əhalinin 
hər cür inkişafının qarşısının alınmasına 
yönəlmişdi. 

Belə bir şəraitdə bütün imperiyanın uc-
qarlarında olduğu kimi Azərbaycanda da 
milli oyanış prosesi başladı.  

Milli sahibkarlar iqtisadiyyatın bir 
sıra sahələrində öz mövqelərini möh-
kəm   ləndirir, öz kapitallarını səxavətlə 
Azər  baycan cəmiyyətinin mədəni-maarif 
həya  tının inkişafına, onun intellektual 
təbəqəsinin yaradılmasına yönəldirdilər. 
Eyni zamanda iqtisadi sahədə mövqelərin 
genişlənməsi sahibkarların siyasi möv-
qe lərində də böyük dəyişikliklərə gətirib 
çıxarır, onların ümummilli azadlıq müba-
rizəsinə qoşulmalarına xidmət edirdi.   

Azərbaycan sahibkarlarının vəsaiti hesa-
bına nəşr edilən dövri mətbuat səhifələ-
rində dərc olunmuş məqalə və yazılarda 
ümummilli ideyalar irəli sürülür, xeyriyyə 
cəmiyyətlərinin yaranmasının və mədəni-
maarif işinin aparılmasının vacibliyi vur-
ğulanırdı.   

Xalqın azadlıq mübarizəsinin çox böyük 
yüksəlişinə səbəb olmuş 1905-ci il ha-
disələri cəmiyyətin bütün təbəqələrinin 

siyasi cəhətdən fəallaşması, ümummilli 
tələblərin hazırlanıb təqdim edilməsi, 
xalqın ehtiyac və ümidlərinin ifadə edilməsi 
üçün obyektiv şərait yaratmışdı.   

Avropanın və Rusiyanın ali məktəb-
lərində təhsil almış, peşə hazırlığı keçmiş 
ziyalıların parlaq, istedadlı, yüksək təhsilli 
nümayəndələri bu dövrdə ictimai-siyasi 
fəaliyyətə qədəm qoymuşdular. Onlar 
Azərbaycanın xeyriyyəçi sahibkarlarının 
köməyi ilə başqa ölkələrdə təhsil alıb 
vətənə qayıtdıqdan sonra bütün bilik və 
təcrübələrini xalqın siyasi səviyyəsinin 
qaldırılmasına, milli mənlik şüurunun 
inkişaf etdirilməsinə həsr etmişdilər.   

Azərbaycan sahibkarlarının və görkəmli 
ziyalıların nümayəndələri dinc, leqal 
metodlardan istifadə edərək bu dövrdə 
ümumi ərizələr – petisiyalar tərtib edir, 
çar məmurlarının qəbuluna gedir, bütün 
millətin arzu və tələblərini yüksək çar 
instansiyalarına çatdırırdılar. 

1905-ci il martın 15-də böyük sahibkar 
və maarifçi H.Z.Tağıyevin sarayında 
keçirilmiş Azərbaycan sahibkarları və 
ziyalıları nümayəndələrinin müşavirəsində 
qərara alınmışdı ki, Nazirlər Komitəsinə 
petisiya təqdim edilsin və bunun üçün 
Peterburqa “bütün Qafqaz müsəlmanları” 
adından müvəkkillər heyəti göndərilsin.   

Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi 
xadimi, tanınmış hüquqşünas və diplomat 
Ə.M.Topçubaşov tərəfindən tərtib olunmuş 
bu petisiya 1905-ci ilin aprelində Nazirlər 
Komitəsinə təqdim edilmişdi.   

Bu petisiya Azərbaycandan çar haki miy-
yəti orqanlarına təqdim olunmuş ilk rəsmi 
sənəd idi. Sənəddə bir sıra demokratik 
tələblər – müsəlmanlara hər cür hüquq 
və azadlıqların verilməsi, şəxsiyyətin və 
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əmlakın toxunulmazlığı, tədrisi ana dilində 
aparmaqla ümumi icbari və pulsuz ibtidai 
təhsilin tətbiqi və bir sıra digər mühüm 
tələblər qoyulmuşdu.  

Sonralar bu petisiya çar hökumətinin bu 
və ya digər instansiyalarına müraciətlərin, 
ərizələrin bir növ platforması, əsası 
olmuşdu. Sonrakı müraciət və ərizələrdə 
bu tarixi sənədin ayrı-ayrı müddəalarının 
məzmunu daha da konkretləşdirilir və 
genişləndirilirdi.   

1905-ci il aprelin 17-də çar tərəfindən 
verilmiş “ali fərman”, 1905-ci il 17 okt-
yabr tarixli çar manifesti Azərbaycan 
cəmiy yətinin siyasi cəhətdən fəallaşması 
üçün böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu ali 
sənədlər Rusiyada yaşayan hər bir insana 
demokratik hüquqlar və azadlıqlar vəd 
edirdi. Azərbaycan sahibkarları, onların 
maraqlarını və arzularını ifadə edənlər 
bu sənədləri sevinclə qarşılamışdılar. Bu 
vədlərə inanaraq onlar konstitusiyalı mo-
narxiya çərçivəsində öz tələblərinin yerinə 
yetiriləcəyinə böyük ümidlər bəsləyirdilər.   

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 
müxtəlif siyasi və ideoloji platformalar tə-
şəkkül tapmağa, siyasi partiya və təşkilatlar 
yaranmağa başlamışdı. Millətlərarası müna-
sibətlərin kəskinləşdiyi bir dövrdə bütün 
milli qüvvələrin birləşməsi, bütün millətin 
mə nafelərinin müdafiə olunmasında mü-
səl manların da öz siyasi partiyalarının və 
silahlı dəstələrinin yaradılması zərurəti 
yaran mışdı.  

1905-ci ildə “Milli müdafiə cəmiyyəti və 
müsəlman zadəganlarının, ziyalılarının və 
yuxarı təbəqələrinin ittifaqı” yaranmışdı. 
Təşkilatın adından da göründüyü kimi, 
o, geniş sosial bazaya malik idi və sosial 
cəhətdən yuxarı təbəqələrin mənafelərini 
əks etdirirdi.   

1906-cı ilin avqust-sentyabr aylarında 
böyük mütəfəkkir və ictimai-siyasi xadim 
Əhməd bəy Ağayev tərəfindən “Difai” 
partiyası yaradılmışdı. Azərbaycanın 
bir çox regionlarında təsis yığıncaqları 
keçiri lir, partiyanın bir sıra bölmələri 
yara dılırdı. Yelisavetpolda (Gəncədə), 
Şuşada, Ağdamda, Bərdədə, Yevlaxda, 
Tər tərdə, Naxçıvanda və bir sıra başqa 

yerlərdə partiyanın bölmələri fəal iş 
apa  rırdı. Partiyanın Mərkəzi Komitəsi 
Bakıda yerləşirdi. “Difai” partiyasının 
mətbuat orqanı olan “İrşad” qəzetində 
isə partiyanın proqramı dərc olunmuşdu. 
Proqram əsas məqsəd olaraq ilk növbədə 
milli qüvvələrin birləşməsini, xalqın 
müdafiə olunmasını və maariflənməsini 
irəli sürürdü. 1907-ci ilin martında 
Qarabağda “Difai” partiyasının “Qarabağ 
Birlik Məclisi” adlı bölməsi yaradılır. 
“Məclis”in proqramında “müsəlmanlar 
arasında milli mənlik şüurunun inkişaf 
etdirilməsi” vəzifəsi qarşıya qoyulur, 
müsəlmanlar birliyə çağırılırdı. Proqram 
millətlər arasında münasibətləri müəyyən 
edir, millətlərarası qırğına qarşı çıxırdı. 
“Qarabağ Birlik Məclisi” və onun proqramı 
cəmiyyətin həyatına qanunçuluğun və 
hüquq qaydasının yeridilməsinə doğru 
mühüm addım idi.  

1907-ci ilin martında Yelisavetpol 
(Gəncə) şəhərində Zaqafqaziya, Şimali 
Qaf qaz və Krım müsəlmanları nümayən-
dələrinin qurultayı keçirilmişdi. Qurultayın 
mühüm qərarlarından biri Zaqafqaziya 
Ümummüsəlman İttifaqının yaradılması 
haqqında qərar idi. Bu qərara əsaslanaraq 
1907-ci ilin mayında “Müdafiə” adlı 
siyasi təşkilat yaranır. Bu siyasi təşkilatın 
yaranması görkəmli ictimai xadim, tanınmış 
hüquqşünas İsmayıl xan Ziyadxanovun adı 
ilə bağlıdır. Təşkilat işini əsasən Yelisavetpol 
(Gəncə) quberniyası çərçivəsində aparırdı. 
Təşkilatın möhüründə, buraxdığı çağırış 
vərəqələrində onun məqsəd və vəzifələri 
açılıb göstərilirdi – cəmiyyətdə hüquq 
qay dasına, xalqın maariflənməsinə və ri-
fahına səy göstərmək, ədalət və bi lik-
lər uğrunda mübarizə aparmaq, kənd li-
lərin mənafelərinin qorunmasını tə min 
etmək, kəndlilərin mədəni rifahının yük-
səldilməsinə təkan vermək, habelə əhalini 
çarizmin yerlərdəki administrasiyasının, 
məmur aparatının həmlələrindən müdafiə 
etmək.  

1911-ci ilin oktyabrında Bakıda yeni 
siyasi təşkilat – “Müsavat” partiyası yaranır. 
Görkəmli ictimai-siyasi xadim Məm-
mədəmin Rəsulzadənin başçılıq etdiyi bu 
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partiyanın yaranması Azərbaycan azadlıq 
hərəkatı tarixində mühüm yer tutur. 
“Müsavat” partiyası Azərbaycan xalqının 
siyasi potensialının birləşməsində xüsusi 
rol oynamışdır. Partiya siyasi mübarizə 
təcrübəsi olan bir sıra fəal ictimai xadimləri 
öz sıralarında birləşdirmişdir. Belə ki, 
“Difai” partiyası dağılandan sonra onun 
üzvlərinin bir qismi “Müsavat” partiyasına 
daxil olmuşdu. Və bu da partiyanın 
fəaliyyətinə xüsusi töhfə vermişdir.   

Bu dövrdə yaranmış siyasi partiyaların 
və təşkilatların vahid məqsədi var idi - 
bütün milli qüvvələri birləşdirmək, millətin 
mənafelərini müdafiə etmək, bərabərliyə, 
hüquq qaydasına və qanunçuluğa nail 
olmaq. Sosial cəhətdən kifayət qədər 
rəngarəng olan, öz sıralarında əhalinin 
demək olar ki, bütün təbəqələrini birləş-
dirən bu təşkilatlar bütövlükdə Azərbaycan 
cəmiy yətinin maraqlarını ifadə etməyə 
çalı şırdılar. Petisiyaların və ərizələrin 
müd   də aları, partiya və təşkilatların proq-
ramları, mətbuat orqanları uzun illər tam 
hüquqsuzluq şəraitində yaşamış Azər-
baycan xalqının ümid və arzularını özündə 
əks etdirirdi.   

XX əsrin əvvəllərində milli azadlıq 
hərəkatı bütün Rusiya imperiyasını əhatə 
etmişdi. Ayrı-ayrı siyasi təşkilatlar və 
partiyalar yaranırdı. Azərbaycanın gör-
kəmli ictimai-siyasi xadimləri öz milli 
siyasi təşkilatlarını yaratmaqla yanaşı 
Rusi yada yaşayan bütün müsəlmanların 
siyasi cəhətdən birləşməsində yaxından 
iştirak edirdilər. Onlar 1905-ci ilin yayında 
Rusiyada yaşayan bütün müsəlmanların 
siyasi təşkilatı sayılan “İttifaqi-müslimin”in 
də yaranmasına, fəaliyyətinə, onun bütün 
sənədlərinin tərtib edilməsinə böyük 
töhfələr vermişdilər. Təkcə bunu demək 
kifayətdir ki, İttifaqın rəhbərliyi təşkilatın 
proqram sənədlərinin tərtib edilməsini Əli-
mərdan bəy Topçubaşovdan xahiş etmişdi. 
Azərbaycanın nümayəndələri bu təşkilatın 
qurultaylarında, müxtəlif komissiyalarının 
fəaliyyətində yaxından iştirak etmiş və 
təşkilatın rəhbər orqanı olan Mərkəzi Ko-
mi təsinə üzv seçilmişdilər. Təşkilatın üzv-
ləri Rusiyanın parlamenti olan Döv lət 

Dumasına deputat seçilir, qanun layihə lə-
rinin müzakirəsində fəal iştirak edirdilər. 
Bu zaman onlar Ümumrusiya müsəlman 
qurul taylarının qərarlarını rəhbər tutur-
dular. “İttifaqi-müslimin” Mərkəzi Komi-
təsi Rusiyanın Dövlət Dumasında müsəl-
man parlament fraksiyasının fəaliyyətinə 
rəhbərlik edirdi. Fraksiyaya sədr Ə.M.Top-
çu başov seçilmişdi.   

Azərbaycanın görkəmli ictimai xadimləri 
– Rusiyanın Dövlət Dumasının deputatları 
imperiyanın başqa ucqarlarının deputatları 
kimi Dumanın iclaslarında təmsil etdikləri 
xalqın mənafelərinin əsl ifadəçiləri olaraq 
imperiyanın xalqlara qarşı yönəlmiş aman-
sız siyasətini qətiyyətlə pisləyir və ictimai-
siyasi münasibətlər sahəsində əsaslı isla-
hat ların keçirilməsini dönə-dönə tələb 
edir dilər. İsmayıl xan Ziyadxanov 1906-cı 
il iyunun 12-də I Dumanın iclasında çıxış 
edərkən çar administrasiyasının Qafqazda 
apardığı siyasətini açıq şəkildə tənqid 
edərək demişdi: “Bizdəki administrasiya 
heç bir tənqidə sığışmır. Əgər təsəvvür 
etsəniz ki, Rusiya dəniz, Zaqafqaziya isə 
onun sahilidir, sizdə olan lazımsız və ölü nə 
varsa hamısı bizim Qafqaz sahilinə axıdılır. 
Diyarımızın onsuz da mənəviyyatsız olan 
administrasiyasının tərkibini tamamlayır. 
Administrasiyanın idealı – rüşvətxorluq və 
adamlara əzab-əziyyət verməkdir.”  

1916-cı il noyabrın 3-də Azərbaycanın 
gənc, lakin çox görkəmli ictimai-siyasi xa-
dimi, hüquqşünas M.Y.Cəfərov müsəl-
man parlament fraksiyası adından IV Du-
manın deputatlarına üz tutaraq böyük 
ürək ağrısı ilə demişdi: “Heç vaxt milli 
əsarət zülməti indiki azadlıq müharibəsi 
dövründəki səviyyəyə gəlib çatmamışdır. 
Heç vaxt mərkəzləşdirilmiş rəhmsiz bürok-
rat mexanizmi Rusiyanın özgə xalqlarının 
milli hisslərini bu qədər təhqir etməmiş 
və indiki qədər onların məişət və mənəvi 
xüsusiyyətlərini eybəcər ləşdirməmişdir”.  

Azərbaycanın nümayəndələri Dumada 
dəfələrlə çıxış edərək əhaliyə bərabər hüquqlar 
verilməsini, seçkilərdə bütün əhalinin iştirak 
hüququnun tanınmasını tələb edirdilər.   

Onlar 1907-ci ilin mayında II Dövlət Du-
masında müsəlman fraksiyasının üzvləri ilə 
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birlikdə təqdim etdikləri qanun layihəsində 
insanların siyasi və vətəndaşlıq hüquqlarında 
dini və milli mənsubiyyət ilə bağlı məh du-
diyyətlərin ləğvini tələb etmişdilər.   

Həmin layihədə qadınların hüquq bəra-
bərliyi haqqında da məsələ qaldırılmışdı. 
Bu məsələ ətrafında müzakirə gecəyədək 
çəkmişdi. Bəziləri ehtiyat edirdilər ki, 
şüursuz kütlənin əsrlər boyu mövcud olmuş 
həyət tərzinə zidd olan və böyük cəsarət 
tələb edən bu qərar kütlələri fraksiyadan 
uzaqlaşdıracaq və fraksiya “ordusuz gene-
ral lar” rolunu oynayacaqdır. Fraksiya molla 
şuraları və müxtəlif dini instansiyalar ilə 
uzun sürən danışıqlardan sonra belə qərara 
gəlmişdi: qadınlara seçmək hüququ verilsin, 
lakin seçkiqabağı yığıncaqlar ayrı-ayrılılqda 
keçirilsin. Bu, Azərbaycan qadınının hüquq 
bərəbərliyi, onun seçki hüququnun təmin 
edilməsi sahəsində ilk və inqilabi addım idi.  

1917-ci ilin fevralında Rusiyada çarizm 
devrildi. Azərbaycan xalqının, eləcə də 
Ru siyanın başqa xalqlarının qarşısında 
sosial-iqtisadi, siyasi və milli inkişaf üçün 
geniş imkanlar açıldı. Azərbaycanın nü-
mayəndələri – Dövlət Dumasının depu-
tat ları Rusiyada parlamentarizmin təşək-
kü lündə və inkişafında iştirak edərək 
parlament fəaliyyəti sahəsində böyük 
təcrübə qazandılar. Və bu təcrübə onlara 
bütün səylərini birləşdirərək qısa bir 
müddətdə Müsəlman Şərqində ilk dəfə 
olaraq demokratik respublika – Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətini yaratmağa imkan 
verdi. Milli azadlıq hərəkatının liderləri 
öz müstəqil dövlətini yaradaraq, onun 
rəh bər orqanlarına başçılıq edərək döv-
lət hakimiyyətinin ilk addımlarından uğ-
run da ardıcıl və inadlı mübarizə apar-
dıq ları vəzifələri həyata keçirməyə baş-
ladılar. Onlar ilk növbədə vətəndaşlıq 
haq qında qanun qəbul etdilər, dünyada 
ilk dövlətlərdən biri olaraq qadınlara seçki 
hüququnun verilməsini elan etdilər, ana 
dilinin öyrənilməsini tətbiq etdilər, xalq 
təsərrüfatının bütün sahələri üçün milli 
kadrların hazırlanmasına başladılar və s.   

1905-ci ildən Hacı Zeynalabdin Tağı-
ye vin vəsaiti hesabına nəşr olunmağa 

başlamış, Əhməd bəy Ağayev və Əli bəy 
Hüseynzadənin redaktoru olduğu “Həyat” 
qəzetinin ilk nömrəsində qəzetin vəzifələri 
və fəaliyyət prinsipləri dərc olunmuşdu. 
Bu prinsiplər arasında birinci yerdə tərəqqi 
ideyası irəli sürülürdü. Daha sonra isə 
deyilirdi: Biz müsəlmanıq və buna görə 
də bütün din qardaşlarımıza tərəqqi arzu-
layırıq. Biz türkük, buna görə də hər yerdə 
və hər tərəfdə bütün türklərə tərəqqi, 
firavanlıq və xoşbəxtlik arzulayırıq. Bu 
prinsipləri bütün digər nəşrlər – “İrşad”, 
“Füyuzat”, “Tərəqqi”, “Açıq söz”, “Səda”, 
“İstiqlal”, “Azərbaycan” qəzetləri də rəhbər 
tutmuşdular. Cümhuriyyət dövründə isə 
bu prinsiplər – tərəqqi və ya avropalaşma, 
müsəlmanlıq və türklük ideyaları daimi bir 
simvola çevrilərək Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyətinin üçrəngli bayrağında özünün 
rəmzi ifadəsini tapmışdı.   

Azadlıq hərəkatının böyük yüksəlişi 
döv rü, milli oyanış dövrü Azərbaycan 
xalqına istedadlı, yüksək peşəkar ictimai-
siyasi xadimlərin parlaq bir nəslini bəxş 
etdi. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 
Azərbaycanda ilk demokratik respublikanın 
qurulmasında onların böyük xidmətlərini 
yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Onların 
gördüyü işlər Azərbaycan xalqının bu 
günü üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Onların fəaliyyəti bizim üçün həmişə əziz 
olacaqdır. Onların xatirəsi bizim qəlbimizdə 
daim yaşayacaqdır”.   

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyev Azərbaycan Xalq 
Cüm huriyyətinin 100 illiyinin keçirilməsi 
barədə imzaladığı sərəncamda xüsusi qeyd 
edir ki, “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
milli dövlətçilik salnaməsini müstəsna 
dərəcədə zənginləşdirmişdir. XIX əsrin 
axırları – XX əsrin əvvəllərində Azər bay ca-
nın yaşadığı parlaq mədəni yüksəliş mər-
hələsinin məntiqi yekunu kimi meydana 
çıx mışdır.” Prezident İlham Əliyev 2018-
ci ili ölkəmizdə “Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyəti İli” elan etdi. Bu fərman döv-
lətçilik ənənələrinə sadiqliyinin göstəri-
cisidir.
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Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasının müəllifi və Konstitusiya 

Məhkəməsinin yaradıcısıdır 

Sona Salmanova,
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin  

sədr müavini   

Müasir Azərbaycan dövlətinin memarı, 
xalqın və dövlətin müstəqilliyi, inkişafı 
naminə misilsiz işlər görmüş Heydər 
Əliyev yaddaşlara əbədi həkk olunan dahi 
şəxsiyyətdir. Ulu öndər Heydər Əliyev 
Azərbaycan xalqının və dövlətinin ən çətin 
anlarında taleyüklü problemlərini həll edən 
tarixi şəxs olmaqla yanaşı, həm də tarixi 
yaradan şəxsiyyətdir. 

Heydər Əliyev irsini, onun xalqımızın 
fira vanlığı naminə həyata keçirdiyi xid mət-
lərin mahiyyətini tam öyrənmək və tədqiq 
etmək üçün uzun illər, bəlkə də əsrlər 
kifayət etməz. 

Hələ sovet hakimiyyəti zamanı, 1969-
1982-ci illər ərzində Azərbaycana rəh-
bərlik etdiyi dövrdə xalqın milli ru hu-
nun yüksəlişinin təmin olunmasında 
xüsu si roıu olan Heydər Əliyev biliyi, 
cəsa  rəti və bacarıqlı siyasəti nəticəsində 
Azər baycanı keçmiş SSRİ-nin qabaqcıl 
respublikalarından birinə çevrildi.

Müstəqilliyin ilk günlərində Azərbay-
ca nın tarixində gərgin, mürəkkəb günlər 
yaşanırdı. Ölkəmizin suverenliyinin və 
ərazi bütövlüyünün ciddi təhlükə qar şı-
sında qaldığı bir dönəmdə Heydər Əliyevə 
müraciət edən Azərbaycan xalqı inanırdı 
ki, ölkəni düşdüyü bu ağır vəziyyətdən, 
sosial-iqtisadi, hərbi-siyasi böhrandan 
yalnız O xilas edə bilər. Məhz ümummilli 
liderimiz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü 
təmin edə, xalqımızı müstəqilliyin azad 
inkişaf yoluna çıxara bilərdi. Bu çətin 
vəziyyətdə xalqın tələbi ilə hakimiyyətə 
qayıdan Heydər Əliyev öz müdrik siyasəti 
ilə xalqı böhrandan çıxarmağa nail oldu. 

Qısa müddət ərzində ölkədə vətəndaş 
müharibəsinin qarşısı alındı, dövlətçiliyə 
təhlükə yaradan silahlı birləşmələr zə rər-

sizləşdirildi, ictimai-siyasi sabitlik yaradıldı. 
Ölkənin xarici siyasəti milli maraqlara 
uyğun quruldu, uğurlu neft strategiyası 
müəyyən edilib həyata keçirilməyə 
başlandı, ictimai həyatın bütün sahələrində 
hərtərəfli, demokratik islahatlar aparıldı. 
Siyasi plüralizm, söz və mətbuat azadlığı 
təmin edildi, Azərbaycanın gələcək inkişafı 
üçün hərtərəfli şərait yaradıldı.

Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi da-
vamlı inkişaf strategiyası ölkənin milli 
yüksə lişinin real və qüdrətli amilinə 
çevrildi. 90-cı illərin əvvəllərinə xas olan 
separatçılıq, etnik parçalanma meyilləri, 
ölkənin varlığına yönələn ciddi təhlükə 
yalnız Heydər Əliyevin elan etdiyi və 
qətiyyətlə həyata keçirdiyi azərbaycançılıq 
ideologiyası sayəsində dəf olundu. Ölkənin 
ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni hə-
yatında, beynəlxalq əlaqələrdə dönüş 
yarandı, beynəlxalq hüquq və prinsiplərə 
uyğun müstəqil dövlət quruculuğu prosesi 
başlandı. Ulu öndərin həyata keçirdiyi 
təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində Azər-
baycanın milli mənafelərini qorumağa qadir 
ordunun yaradılması və formalaşdırılması, 
torpaqlarımızın müdafiə olunması ilə bağlı 
mühüm addımlar atıldı, bütün siyasi və 
diplomatik vasitələr işə salındı, 1994-cü ilin 
mayında ölkəmiz üçün həyati əhəmiyyət 
kəsb edən atəşkəsə nail olundu.

Ölkədə ictimai-siyasi sabitlik bərqərar 
olunandan sonra iqtisadi, siyasi, hüquqi 
və digər sahələrdə görülmüş irimiqyaslı 
islahatlar sayəsində iqtisadi vəziyyət 
sabitləşdi, qanunçuluq və hüquq qaydası 
bərpa olundu və yeni Konstitusiyanın qəbul 
edilməsinə zərurət yarandı. Respublikada 
siyasi sistemin dəyişməsi, iqtisadi mü na-
sibətlərin yeni meyarlar zəminində təşkili, 
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beynəlxalq aləmə intensiv inteqrasiya, xarici 
siyasətin mövcud prioritetlər əsasında tən-
zim lənməsi, vətəndaş cəmiyyətinin yara-
dılması, hüquqi dövlət quruculuğu sahə-
sində konkret və məqsədyönlü islahat ların 
həyata keçirilməsi bu zərurətin labüd lü-
yünü təsdiq edirdi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin tə-
şəb büsü və bilavasitə rəhbərliyi ilə müs-
təqil Azərbaycanın yeni Konstitusiya 
layihə sinin hazırlanmasına başlanıldı. İşçi 
komissiyasının tərkibi Prezident tərəfindən 
parlamentə təqdim olundu və Milli Məclis 
tərəfindən 1995-ci il mayın 2-də müvafiq 
qərar qəbul edildi. 33 nəfərdən ibarət 
komissiyanın tərkibinə qanunvericilik, 
icra və məhkəmə hakimiyyətinin nüma-
yən dələri ilə yanaşı, ölkənin hüquq 
ictimaiyyətinin tanınmış simaları da daxil 
idilər. Layihənin hər bir müddəasının 
işlənib hazırlanmasına şəxsən dövlət 
başçısının özü rəhbərlik edirdi ki, bu da 
prosesin sürət və keyfiyyətinə müsbət 
təsirini göstərməyə bilməzdi. 1995-ci il 
iyul ayının 5-də komissiyanın ilk iclasında 
Heydər Əliyev öz tövsiyə və məsləhətləri 
ilə Konstitusiya layihəsini zənginləşdirdi. 
Konstitusiya layihəsi ümumxalq müza-
kirəsi üçün 15 oktyabr 1995-ci ildə dərc 
edildi və 12 noyabr 1995-ci il tarixində 
keçirilmiş referendumda seçicilərin 94.8 
faiz səs çoxluğu ilə müstəqil Azərbaycanın 
ilk Konstitusiyası qəbul edildi. 

Müstəqil Azərbaycanın ilk Konsti-
tu si yasının müəllifi olduğunu qürur 
hissi ilə etiraf edən ulu öndər Heydər 
Əliyev bildirmişdir ki, “Azərbaycanın 
ilk demokratik Konstitusiyası xalqımızın 
de  mokratiya, milli dövlətçilik yolu ilə 
getməsini təmin edəcək və gələcək 
nəsillərə sivilizasiyalı, yüksək səviyyəli, 
dünya demokratiyasında özünəməxsus yer 
tutan müstəqil Azərbaycan dövləti miras 
qoyacaqdır”.

Konstitusiya ölkənin gələcək inkişaf 
prioritetlərini müəyyənləşdirməklə yanaşı, 
insan hüquq və azadlıqlarının təminatını 
dövlətin başlıca məqsədi kimi ön plana 
çıxarmışdır. Referendumdan 12 gün son-
ra noyabrın 24-də keçirilən yığıncaqda 

ümum milli liderimiz Heydər Əliyev bu 
tarixi sənədi belə dəyərləndirmişdir: “Yeni 
qəbul olunmuş Konstitusiya Azərbaycanın 
müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü təmin 
edən Konstitusiyadır və əminəm ki, bu daimi 
olacaqdır. Xalqımız bu Konstitusiyanın 
müd dəalarından istifadə edərək, Azər bay-
can dövlət müstəqilliyini əbədi edəcək-
dir. Yeni Konstitusiya Azərbaycanda 
demo kratik, hüquqi dövlətin qurulması, 
demok ratik vətəndaş cəmiyyətinin for-
ma laşması üçün əsaslar yaratmış, bütün 
təminatları vermişdir. Bizim borcumuz 
bu təminatlardan, Konstitusiyanın bizə 
verdiyi qanuni əsaslardan səmərəli istifadə 
etmək və ölkəmizdə hüquqi, demokratik 
dövlət yaratmaq, vətəndaşların, insanların 
hüquqlarının qorunmasını təmin etməkdən 
ibarətdir”.

Müasir Azərbaycan dövlətinin yeni 
Kon stitusiyası hüquq sisteminin inki şa-
finda keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlan-
ğıcını qoydu və qanunvericiliyin bütün 
sahələrinin inkişafına impuls verdi. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
ya sının kifayət qədər mütərəqqi olan 
müddəalarından biri Konstitusiyada təsbit 
edi lən insan və vətəndaş hüquqlarının və 
azadlıqlarının Azərbaycan Respublikasının 
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə 
uyğun tətbiq edilməsi ilə bağlıdır. Bu norma 
özündə insan hüquqlarının beynəlxalq 
standartlara uyğun tətbiqinə imkan verən 
mühüm prinsipi əks etdirir. 

Konstitusiya dövlətmizin inkişafının əsas 
istiqamətlərini müəyyənləşdirən hüquqi 
prinsipləri özündə ehtiva edən tarixi sənəd 
olaraq xalqın rifahının yaxşılaşdırılmasına 
və onun mənafeyinə xidmət edən dövlət 
idarəetmə mexanizminin təməlinə çevrildi. 
Sonrakı mərhələdə Heydər Əliyevin təşəb-
büsü ilə qəbul olunan çoxsaylı qanunların 
da kökündə məhz insan şəxsiyyətinə hör-
mət amili dayanır.

Konstitusiyanın qəbulundan sonra 
ayrı-ay rı sa hələr üzrə qanunlar qəbul edil-
məyə başlanılmış və yeni qanunlar Kon-
stitusiyanın müddəalarına uyğun işlənib 
hazırlanmışdır. 1997-ci ildə “Məhkəmələr 
və hakimlər haqqında” Qanun, 2000-ci 
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ildə Cinayət, Cinayət-Prosessual, Mülki, 
Mülki-Prosessual və digər Məcəllələr və 
qanunlar qəbul olunmuşdur. İnsan və 
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təminatlı 
müdafiəsi üçün müstəqil və üçpilləli 
məhkəmə sisteminin yaradılması və dövlət 
hakimiyyətinin ali orqanları sistemində 
onun mövqeyinin gücləndirilməsi də 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
dövlət və hüquq sisteminə gətirdiyi mü-
hüm yeniliklərdən biridir. Qeyd olun-
malıdır ki, müasir sivil cəmiyyətlərdə 
güclü və müstəqil məhkəmə hakimiyyəti 
insan ların dövlətə olan etimadının, vətən-
daş cəmiyyəti quruculuğunun, eləcə 
də iqtisadi inkişafın vacib şərtlərindən 
biri kimi çıxış edir. İnsanlara göstərilən 
hüquqi xidmətin keyfiyyətini yüksəltmək 
üçün hakim korpusunun yeni forma və 
metodlarla formalaşdırılması yenilik olmuş 
və ötən illər bu seçimin səmərəliliyini 
təsdiqləmişdir.

Əsas Qanunun ehtiva etdiyi dəyərlərin 
müda fiəsinin və dövlətin hüquqa bağ-
lılı ğının təmin edilməsinin mühüm va-
sitələrindən biri kimi Konstitusiya Məh kə-
məsinin yaradılması da milli hüquq siste-
minə gətirilən mühüm yeniliklərdən biri 
olmuşdur. 

Ölkəmizdə konstitusionalizm ideyala-
rının inkişafı, konstitusiya nəzarəti orqa-
nının real fəaliyyətə başlaması, onun 
müstəqilliyinin təmin edilməsi, hakim lə-
rinin sosial təminatının və müdafiəsinin 
gücləndirilməsi məhz ümummilli lider 
Heydər Əliyevin adı ilə birbaşa bağlıdır.

21 oktyabr 1997-ci il tarixində Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti Hey-
dər Əliyev tərəfindən “Konstitusiya Məh -
kəməsi haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununun imzalanması və bu 
Qanunun tətbiq edilməsi barədə Prezi-
dentin 24 noyabr 1997-ci il tarixli Fərmanı 
məhkəmənin fəaliyyətə başlaması üçün 
zəruri hüquqi baza yaratdı. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Heydər Əliyevin təqdimatına əsasən Azər-
baycan Respublikası Milli Məclisinin 
“Azər baycan Respublikası Konstitusiya 
Məhkəməsi hakimlərinin təyin edilməsi 

haqqında” 1998-ci il 14 iyul tarixli Qərarı 
ilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 
Məhkəməsinin ilk 7 hakimi təyin edil-
di. Beləliklə, 1998-ci il iyulun 14-də Azər-
baycanda müasir hüquqi dövlətin vacib 
institutlarından biri olan Konstitusiya 
Məhkəməsi fəaliyyətə başladı. 

Bundan sonra ulu öndər Heydər Əliyev 
tərəfindən “Azərbaycan Respublikası Kon-
stitusiya Məhkəməsinin fəaliyyətinin 
təmin edilməsi haqqında” 1998-ci il 18 iyul 
tarixli Fərman imzalanmış və bu Fərmanda 
Azərbaycan Respublikasında yaradılmış 
ali konstitusiya ədalət mühakiməsi orqanı 
olan Konstitusiya Məhkəməsinin müstə-
qilliyinin, hakimlərin hüquqi statusunun 
təmin edilməsi məqsədilə onların maliy-
yə və maddi-texniki təminatının yaxşılaş-
dırılması istiqamətində bir sıra tədbirlərin 
görülməsi qərara alınmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Konsti-
tu siya Məhkəməsi Konstitusiya ilə onun 
səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsə lə lərə 
dair ali konstitusiya ədalət müha ki məsi 
orqanıdır. Qanunvericilikdə Konsti tu siya 
Məhkəməsinin əsas məqsədi Konstitu-
si yanın aliliyinin təmin edilməsi və hər 
kəsin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi 
kimi müəyyənləşdirilmişdir. Məhkəmə 
müs təsna olaraq, Konstitusiyanın və qa-
nun  ların ona verdiyi səlahiyyətlər çərçi və-
sində qəbul etdiyi qərarlarla bu məqsədləri 
həyata keçirir və milli hüquq sisteminə öz 
töhfəsini verir.

Fəaliyyətinə başladığı ilk dövrdən 
Konstitusiya Məhkəməsi üzərinə düşən 
vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlməyə 
çalışmış, insan hüquq və azadlıqlarının 
daha səmərəli həyata keçirilməsinə şərait 
yaradan qərarlar qəbul etmişdir. 

Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfin-
dən qoyulmuş və yarandığı dövrdən 
fəaliyyəti daim ölkə başçısının diqqət və 
qayğısı altında olan konstitusiya nəzarəti 
orqanının beşillik yubileyinə ünvanlanmış 
müraciətində umummilli lider Heydər 
Əliyev Konstitusiya Məhkəməsinin yaran-
dığı tarixdən etibarən ölkəmizdə demo-
kratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu 
pro sesində fəal iştirak etdiyini, qəbul etdiyi 
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qərarlarla hər kəsin Azərbaycan Respubli-
kasının Konstitusiyasına, qanunlarına hör-
mət və ehtiramının artmasına, ədalət, azad-
lıq və humanizm kimi prinsiplərin möh-
kəmləndirilməsinə, demokratiyanın, hü-
quqi mədəniyyətin inkişafına və kons ti tu-
sionalizm ideyalarının həyata ke çiril məsinə 
dəyərli töhfə verdiyini vurğulamışdı. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
ilə 24 avqust 2002-ci il tarixində ümumxalq 
səsverməsi – referendum keçirilərək Kon-
sti tu si yaya əlavə və dəyişikliklər edildi. 
Konstitusiyaya edilmiş əlavələr nəticəsində 
Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək 
hüququ olan subyektlərinin dairəsi geniş-
lənmiş, hər kəs onun hüquq və azadlıqlarını 
pozan qanunvericilik və icra hakimiyyəti 
or qanlarının normativ aktlarından, bələ-
diy yə və məhkəmə aktlarından Konsti-
tusiya Məhkəməsinə şikayət vermək hü-
ququ əldə etmişdir. Eləcə də Azərbaycan 
Respublikasının İnsan hüquqları üzrə 
müvəkkili (ombudsman) və məhkəmələrin 
Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək 
hüquqları təsbit edilmişdir. Konstitusiya 
islahatları nəticəsində qəbul edilmiş 23 de-
kabr 2003-cü il tarixli “Konstitusiya Məh-
kəməsi haqqında” yeni Qanunda digər 
müddəalarla yanaşı, Konstitusiyanın 130-cu 
maddəsində təsbit olunan yeni subyektlər 
tərəfindən Konstitusiya Məhkəməsinə 
müraciət edilməsi və onlara baxılması 
mexanizmləri müəyən edilmişdir. 

Müasir Azərbaycanda dövlət qurucu-
luğunun, iqtisadi dirçəlişin, siyasi həyatın 
30 ildən artıq bir dövrünü əhatə edən zaman 
kəsiyi böyük siyasi xadim, dərin zəkaya, 
ensiklopedik biliyə, geniş dünyagörüşünə 

malik tarixi şəxsiyyətin – Heydər Əliyevin 
adı, əməli fəaliyyəti, gerçəkləşdirdiyi konk-
ret işlər ilə bağlıdır. Bu mürəkkəb proseslər 
isə onun həm əməli fəaliyyətində, həm də 
fəlsəfi məfkurəsində, milli dirçəliş fəlsə-
fəsində öz əksini tapmışdır. 

Çoxəsrlik dövlətçilik tariximizdə müs-
təsna yeri olan ulu öndər Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 95-ci ildönümünü 
Azər  baycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 
illiyi ərəfəsində böyük qürur və iftixar 
hissi ilə qarşıladıq. Bu il həmçinin, banisi 
ümummilli lider Heydər Əliyev olan 
Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılmasının 
20 ili tamam olur. 

Ölkəmizdə ulu öndər Heydər Əliyev 
tərə findən əsası qoyulmuş demokratik, 
hüquqi, dünyəvi dövlətin və vətəndaş 
cəmiy yətinin quruculuğu prosesi ölkə 
Prezi denti İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirilir. Bu gün Azərbaycan 
dinamik inkişaf edən, dünya birliyində 
layiqli yer tutan, müstəqil siyasət yürüdən 
bir dövlətdir. Ümümmilli liderimizin siyasi 
kursunu bütün sahələrdə uğurla davam 
etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə xalqımız tarixi nailiyyətlərə imza atır, 
Azərbaycan öz inkişafının keyfiyyətcə yeni, 
daha yüksək mərhələsinə qədəm qoyur. 

Dövlətimizin inkişaf etmiş sivil, 
demo kratik və qabaqcıl ölkələr ailəsinin 
tamhüquqlu üzvünə çevrilməsi, beynəlxalq 
aləmdə mühüm və nüfuzlu ölkə kimi 
tanınması da dövlət başçısı İlham Əliyevin 
apardığı Heydər Əliyev ideyalarına əsasla-
nan uğurlu daxili və xarici siyasətin 
nəticəsidir.
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Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti döv rün də  
azər bay can çı lıq ide ya sı nın hə ya ta ke çi ril mə si  

və mil li mə də niy yə tin in ki şa fı

Sona Vəliyeva,
Milli Televiziya və Radio Şurasının sədr müavini,

“Kaspi” qəzetinin təsisçisi

Mə lum dur ki, mil li mə də niy yət yal nız 
mil li döv lət da xi lin də, de mok ra tik şə ra it-
də in ki şaf edə bi lər. Ça riz min uzun müd-
dət xal qı mı zı əsa rət al tı na al ma sı mil li 
şüurumuza, mə də niy yə ti mi zin in ki şa fı-
na da bö yük zər bə vur muş dur. Azər bay-
can Xalq Cüm hu riy yə ti də mə lum sə bəb lər 
üzün dən, tə bii dir ki, mil li mə də niy yə tin 
bir çox sa hə lə rin də nə zər də tu tu lan bü tün 
təd bir lə ri hə ya ta ke çi rə bil mə miş di. Da xil-
də ayrı-ay rı po zu cu qüv və lər, o cüm lə dən 
Qa ra bağ da və Nax çı van da er mə ni qul dur-
la rı, xa ric də isə De ni kin təh lü kə si im kan 
ver mir di ki, mil li hö ku mət mə də niy yə tin 
in ki şa fına hər tə rəf li diq qət ye tir sin. La-
kin qı sa müd dət də çox iş gö rül müş dü. Bu 
təd bir lə rin ən qiy mət li si ana di li nə – türk 
(Azər bay can) di li nə döv lət sta tu su ve ril-
mə si, kargüzarlıq da türk di li nin tət biq 
edil mə si haq qın da 1918-ci il 27 iyun ta rix-
li xü su si qərar çı xa rıl ma sı idi… Par la ment-
də mü za ki rə lər, döv lət or qan la rın da ya zış-
ma lar ana di lin də apa rı lır dı. Rus di lin dən 
yal nız mü vəq qə ti, ke çid döv rü üçün is ti fa-
də edi lir di. La tın əlif ba sı na keç mək üçün 
ha zır lı ğın baş lan ma sı da Azər bay can Xalq 
Cümhuriyyə ti döv rü nə tə sa düf edir.

Xalq Cüm hu riy yə ti nin qu ru cu la rı nın 
fik rin cə, mil lət elə bir cə miy yət dir ki, onun 
bir gə ədə biy ya tı, di li, mə də niy yə ti var dır. 
Elə bu ra dan da mil li hö ku mə tin öz qar şı sı-
na qoy du ğu ən mü hüm və zi fə mə lum olur-
du – mil li mə də niy yə tin bü tün sahə lə ri nin 
ar dı cıl və ahəng dar in ki şa fı.

Mil li mə də niy yə tin cə miy yət bo yun ca 
ya yıl ma sı və in ki şa fı ilk növ bə də təh sil si-
ya sə ti ilə mü əy yən edi lir di. Təh sil si ya sə ti-
nin əsa sın da ana di li nin in ki şa fı proqramı 
da ya nır dı. Hö ku mə tin 28 av qust 1918-ci il 

qa nu nu na gö rə, xalq maa ri fi mil li ləş di ril-
miş di. Yer li ida rə et mə or qan la rı hər va si tə 
ilə ümum təh sil mək təb lə ri ni ge niş lən dir-
mə yə borc lu idi lər. 1919-cu il də öl kə də 23 
döv lət or ta təh sil mü əs si sə si fəa liy yət gös-
tə rir di. Bun lar 6 ki şi və 4 qa dın gim na zi ya-
sı, 5 re al nı mək tə bi, 3 müəllim se mi na ri ya-
sı, 3 qa dın təh sil mək tə bi, 1 po li tex nik və 
ti ca rət mək tə bi olmaq la Ba kı, Gən cə, Nu xa, 
Sal yan, Şu şa və Qa zax da fəa liy yət gös tə rir-
di. Mil li mü əl lim kadr la rı ça tış mır dı. Azər-
bay can di lin də mü əl li mə bö yük eh ti yac 
ol du ğu üçün Tür ki yə dən 50-yə qə dər mü-
əl lim də vət olun muş du. Bu nun la ya na şı, 
mil li mü əl lim lər ye tiş dir mək üçün Gən cə, 
Nu xa və Za qa ta la da qı sa müd dət li pe da qo-
ji kurs lar təş kil edi lib 150 din lə yi ci qə bul 
edil di. Qo ri Mü əl lim lər Se mi na ri ya sı nın 
Azər bay can şö bə si Qa za xa kö çü rül dü.

Ali mək təb təh si li nin əsa sı qo yul du. Qa-
nu na əsa sən, ali mək təb lər də təh sil mütləq 
Azər bay can di lin də apa rıl ma lı idi. 1919-cu 
il də Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin açıl ma sı 
mil lə ti mi zin ta ri xin də ol duq ca əla mət dar 
bir ha di sə idi. Ma liy yə çətinlikləri nə bax-
ma ya raq, Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 
hö ku mə ti Ba kı Döv lət Uni ver site ti nin təş-
ki li nə, ava dan lıq la təc hiz edil mə si nə 5 mil-
yon ma nat və sa it ayırmış və 1919-1920-ci 
təd ris il lə ri ər zin də bu ali təh sil mü əs si sə-
si nə 10 mil yon 858 min ma nat pul xərc lə-
miş di. Azər bay can və tən daş la rı ta rix də ilk 
də fə doğ ma dillə rin də dün yə vi, həm də 
pul suz ali təh sil al maq hü qu qu qa zan mış-
dı lar. Bu, əlbəttə, azər bay can çı lı ğın küt lə vi-
ləş mə si üçün müs təs na əhə miy yət da şı yan 
bir tədbir idi. 

Xa ric də kadr ha zır lı ğı na xü su si diq qət 
ye tiril di. Qə bul olun muş qa nu na gö rə, xa-
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ri ci öl kə lə rə 100 nə fər abi tu ri yent və tə lə bə 
gön də ril mə si mü əy yən ləş di ril miş di. İn gil-
tə rə yə 10, İta li ya ya 23, Fran sa ya 45, Tür-
ki yə yə 9, Ru si ya ya 13 nə fər göndərilmə si 
üçün Maa rif Na zir li yi 700 min ma nat pul 
ayır mış dı. Hə min tə lə bə lər təh sil lə ri ni ba-
şa vur duq dan son ra 4 il müd də tin də hö-
ku mə tin tə yin et di yi iş yerlərin də ça lış ma-
lı idi lər. Da ha 100 nə fər tə lə bə İs tan bu la 
gön də ril mək üçün hazır la nır dı. La kin mə-
lum sə bəb lər üzün dən bu iş ya rım çıq qal-
dı, gön də ri lən lə rin ço xu  təh si li ni ba şa vu ra 
bil mə di, təh si li bi ti rən lər isə Azər bay ca na 
qa yıt ma dı lar.

Küt lə vi sa vad sız lı ğın ləğ vi hö ku mə tin 
qar şı sın da da ya nan baş lı ca məsələ lər dən 
idi. Sa vad sız lı ğın ləğ vi məq sə di ilə res pub-
li ka nın bir çox yer lə rin də ki şi və qa dın mək-
təb lə ri açıl mış, baş qa mü hüm ad dım lar atıl-
mış dı. Ba kı, Şu şa, Şə ki, Za qa ta la və Qa zax da 
yaş lı əha li üçün Azər bay can di li üz rə ax şam 
kurs la rı açıl mış dı. Təh sil sa hə sin də apa rıl-
mış bü tün bu in qi la bi is la hat lar M.Ə.Rə sul-
za də nin “Azər bay can Cüm hu riy  yə ti” əsə-
rin də öz mü fəs səl ək si ni tap mış dır.

Az lıq da qa lan mil lət lə rin dil lə ri nə də 
xü su si diq qət ve ri lir di. 1918-ci ilin 7 sent-
yab rın da “Mil li az lıq lar dan olan xalq la rın 
öz ana di lin də təh sil al ma sı haqqında” qa-
nun im za lan mış dı. Qa nun da gös tə ril di yi nə 
gö rə, hər han sı mux tar vi la yət də or ta təh sil 
orada əksəriyyət təşkil edən yerli əhalinin 
dilində aparılmalı idi. Bun dan əla və, xü su-
si ola raq qeyd edi lir di ki, əgər bir mək təb-
də az lıq da qa lan xalqlar dan olan tə lə bə lər 
40-a qə dər ol sa, təh sil on la rın di lin də apa-
rıl ma lı dır. 1919-cu il okt yab rın 1-dən Dağ-
lıq Qa ra bağ er mə ni mək təb lə ri üz rə xü su si 
mü fət tiş lik yara dıl mış dı. Bu ra da er mə ni-
lə rin maa rif və mə də niy yət sa hə sin də öz 
mü qəd də rat la rını tə yin et mə si ni əsas lan-
dı ran 13 mad də lik əsas na mə təs diq edil-
miş di. Hət ta ayrı-ay rı şəxs lə rə öz he sa bı na 
xü su si mək təb lər aç maq im ka nı ya ra dıl-
mış dı. Azərbaycan Xalq Cüm hu riy yə ti nin 
if rat və şo vi nist mil lət çi lik möv qe yin də de-
yil, məhz mü tə rəq qi azər bay can çı lıq möv-
qe yin də dur du ğu nu sü but edən baş qa bir 
xü sus da o idi ki, ilk par la men ti mi zin tər-
ki bin də di gər mil lət lə rin nü ma yən də lə ri də 

fə al iş ti rak edir di lər. Bu möv zu da R.Meh-
di ye vin be lə bir ma raq lı fik ri var: “Bu gün 
azər bay can çı lıq mil li hə ya tın, kon ses si ya-
la rın har mo ni ya sı nın ço xəsr lik ənənəsi, öl-
kə də ya şa yan bü tün mil lət və et nik qrup-
la rın qar daş lı ğı, qar şı lıq lı əla qə və tə si ri nin 
ta ri xi, on la rın ümu mi ta le yi və müs tə qil 
Azər bay can bü töv lü yü uğrunda bir gə mü-
ba ri zə nin ta ri xi təc rü bə si dir. İdeo lo gi ya ki-
mi azər bay can çı lıq müs tə qil Azər bay ca nın 
fəl sə fi-so sio lo ji dokt ri na sı nın so si al-mə də ni 
və et no-coğrafi, si ya si cə hət lə ri ni özün də 
bir ləş dir miş dir. O, qar şı lıq lı dəs tək, əmək-
daş lıq və bə ra bər lik prin si pi dir”.

La kin bu heç də o de mək de yil di ki, 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti höku mət-
(lər)i azər bay can çı lı ğı mü tə rəq qi mil lət çi lik 
və və tən çi lik tər ki bin dən mərhum et miş di. 
Ək si nə, Gən cə şə hə ri nin ça rizm döv rün də-
ki adı ləğv edi lə rək onun əsl adı özü nə qay-
ta rıl mış dı. Elə cə də bə zi yer ad la rı na dü zə-
liş lər edil di. Şə hər və yer ad la rı nın özü nə 
qay ta rıl ma sı nın xü su si əhə miy yə ti var dı. 

Azər bay can çı lı ğın in ki şa fı ilə sıx bağ lı 
olan di gər mü hüm təd bir lər də hə ya ta ke-
çi ril miş di. 1919-cu il də Ba kı da “Mü səl man 
Şər qi ni öy rə nən cə miy yət” tə sis edilmiş di. 
Xal qı mı zın qə dim ta ri xi ni araş dır maq məq-
sə di ilə 1920-ci ilin əvvəllərin də Maa rif Na-
zir li yin də ar xeo lo gi ya şö bə si tə sis edil miş-
di. Ba kı da Azər bay can Döv lət Te at rı fəa liy-
yə tə baş la mış, Te atr Xa dim lə ri Cə miy yə ti, 
“Te atr üz rə Ədə biy yat Komis si ya sı” ki mi 
təş ki lat lar ya ra dıl mış, “Mü səl man mü hər-
rir və ədiblər cə miy yə ti” tip li maa ri fi və 
mil li mə də niy yə ti təb liğ edən və ya yan on-
lar la və tən daş cə miy yə ti tə si sa tı fəa liy yə tə 
baş la mış dı. “Türk oca ğı”, “Nəş ri-maa rif”, 
“Mə də ni-maa rif” ki mi cə miy yət lə rin işi vü-
sət tap mış dı. Ba kı nın baş me ma rı Zi vər bəy 
Əh məd bə yo vun tə şəb bü sü ilə er mə ni van-
dal la rı nın vəh şi li yi nə ti cə sin də tamami lə 
da ğı dıl mış Şa ma xı şə hə ri nin bər pa edil mə-
si məq sə di ilə “Ye ni Şir van cəmiyyə ti”nin, 
həm çi nin Ba kı nın abad laş dı rıl ma sı üçün 
“Şə hər bağ la rı cəmiyyəti”nin tə sis olun ma-
sı, “İs lam abi də lə ri ni se vən lər və qo ru yan-
lar cəmiyyəti”nin ya ra dıl ma sı və tən daş cə-
miy yə ti nin və tən çi lik ru hun da kök lən di yi-
ni gös tə rən fakt lar dan dır.
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Be lə lik lə, Azər bay can Xalq Cüm hu riy-
yə ti nin ya ra dıl ma sı ic ti mai şüu run bü tün 
sa hə lə rin də – elm də, təh sil də, ədə biy yat da, 
te atr, mu si qi sa hə lə rin də mil li ru hun güc-
lən mə si nə sə bəb ol muş du. Ədə bi hə ya tı mı-
zda Mə həm məd Ha di, Cə fər Cabbarlı, Əh-
məd Ca vad, Əli Yu sif, Al mas İl dı rım, Əb-
dül va hab Yurd se vər, qar daş türk ədə biy ya-
tı nın nü ma yən də lə ri Röv şən Əş rəf, İb ra him 
Şa kir, Arif Ür yan və başqa la rı öz əsər lə ri ilə 
məhz azər bay can çı lı ğın, mil li şüu run for-
ma laş ma sı işin də fə al iş ti rak edir di lər. Bu 
dövr də şei rin möv zu su da ha da konk ret-
lə şir, və tə nin tərənnü mü güc lə nir. Əl bət tə, 
bu il lə rin poe zi ya sı ey ni sə viy yə də de yil dir. 
La kin ruh yük sək li yi, və tən pər vər lik bu 
poe zi ya nın uni ver sal və baş lı ca cə hə ti dir.

Bu döv rün par laq şa ir lə rin dən bi ri, söz-
süz ki, Əh məd Ca vad idi. Üze yir Hacıbəyo-
vun bəs tə lə di yi him nin – “Azər bay can mar-
şı”nın söz lə ri ona məx sus idi. Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti döv rün də fəa liy yət 
gös tə rən “Ya şıl qə ləm” ədə bi cə miy yə ti də 
ədə bi-mə də ni təd bir lər sa hə sin də xey li iş 
gör müş dür: cə miy yət dün ya klas si ka sı nın 
öl məz nü mu nə lə ri nin tər cü mə lə ri, nəş ri ilə 
məş ğul ol muş, mil li mədəniy yə ti mi zin təb-
li ği üçün ça lış mış dır. “Ya şıl qə ləm” öz tər-
ki bin də ək sə riy yət eti ba ri lə nis bə tən gənc 
is te dad lı ədə bi-zi ya lı qüv və lə ri cəm ləş dir-
miş di ki, on lar da mil li mə də niy yə ti mi zin 
in ki şa fı üçün ça lı şan lar la çi yin-çi yi nə ve rib 
fəa liy yət göstərir di lər.

Mu si qi, pub li sis ti ka və dra ma tur gi ya sa-
hə lə rin də mil li mə də niy yə ti mi zin inkişa-
fın dan da nı şar kən bö yük bəs tə ka rı mız 
Ü.Ha cı bə yo vun xid mət lə ri ni ay rı ca qeyd 
et mək la zım dır. O, mil li hö ku mət də ge dən 
pro ses lə rin fə al iş ti rak çı sı idi. Hə lə əvvəl-
ki il lər dən bir pe şə kar jur na list ki mi döv ri 
mət bua tı mız da mil li mədəniyyətimi zin bu 
və di gər sa hə lə ri haq qın da mə qa lə lər yaz-
mış, “Tə rəq qi”, “Hə qi qət, “Ye ni İq bal” ki mi 
qə zet lə rin re dak to ru ol muş du. La kin onun 
məh sul dar ya ra dı cı lıq döv rü 1919-cu il dən 
1920-ci ilə qə dər Azər bay can Xalq Cüm hu-
riy yə ti nin rəs mi orqa nı olan “Azər bay can” 
qə ze ti nin (qə zet Azər bay can və rus dil lə-

rin də nəşr olunur du. Üze yir bəy Azər bay-
can di lin də çı xan qə ze tin re dak si ya sı na 
rəhbərlik edir di – S.V.) re dak to ru ol du ğu 
il lə rə dü şür. Bu qə ze tin sə hi fə lə rin də milli 
hökumə tin gör dü yü işlər, xü su sən mil-
li mə də niy yət mə sə lə lə ri ge niş işıqlandı-
rı lır dı. Qəze tin ət ra fın da mil liy yət çi ruh lu 
par laq ya zar lar top laş mış dı lar. Bu il lər də 
C.Cab bar lı nın, S.Hü seynin, M.B.Məm məd-
za də nin, Əh məd Cəfəroğlunun, Hü seyn 
Bay qa ra nın, Əliabbas Müz ni bin əsər lə ri, 
şe ir və mə qa lə lə ri mil li şüu run dir çə li şi nə, 
mil li özünü dər kin də rin ləş mə si nə yar dım 
et miş dir. 

M.Ə.Rə sul za də mət bu at azad lı ğı nı mil li 
mə də niy yə tin in ki şa fı üçün mü hüm şərt-
lər dən bi ri he sab edir di. Mə lum dur ki, mil-
li hö ku mət mey da na gə lə nə qə dər çar Ru si-
ya sın da və onun tər ki bi nə da xil olan Azər-
bay can da mət bu at azad lı ğı yox idi. Ana di-
lin də ya zıb-oxu maq olduqca çə tin  idi. Nəşr 
olu nan qə zet və jur nal lar cid di sen zu ra ma-
neə si nə rast gə lir di. Hə lə 1907-ci il də “Tə ka-
mül” qə ze tin də dərc etdirdi yi “Beş hür riy-
yət” ad lı mə qa lə sin də o, “hür riy yə ti-kə lam” 
və “hür riy yə ti-vicdan”ı mil  li mə də niy yə tin 
in ki şa fı na tə kan ve rən prin  sip ki mi qiy mət-
lən di rir di. Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 
ha ki miy yə ti döv rün də par la ment də mət-
bu at haqqın da mə cəl lə qə bul olun muş du; 
bu, 200-ə ya xın qə zet və jur na lın nəşr olun-
ması na şə ra it ya rat mış dı. M.Ə.Rə sul za də 
baş qa bir əsə rin də – mil li hö ku mə tin süqu-
tun dan dər hal son ra qə lə mə al dı ğı “Əs-
ri mi zin Si ya vu şu”nda xa tır la yır dı: “Hər 
kəs nə is tə yir sə, söy lə yər, oxu yar, ya zar dı. 
Mil lə tin hər par ti ya sı nın özü nə məx sus təş-
ki la tı və qə ze ti var dı. Bu qə zet lər ək sə rən 
hö ku mə ti tən qid və mü ba hi sə lər lə məş ğul 
ol duq la rı hal da, hö ku mət on la ra qar şı bö-
yük dö züm və sə bir gös tə rir di”. Be lə lik lə, 
mil li döv lət çi li yin qo run ma sı və möh kəm-
lən mə si yo lun da de mok ra tik xətti hə rə kət 
istiqaməti gö tür müş Şərq də ilk par la ment li 
res pub li ka azər bay can çı lıq ideo lo gi ya sı nın 
ic ti mai hə ya tın ən müx tə lif sfe ra la rın da ya-
yıl ma sı nı özü nün baş lı ca pri nsi pi sə viy yə-
sin də dərk edir və bu na ça lı şır dı.
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti –  
Qafqazda dövlətçilik ənənələrinin nümunəsi kimi 

İradə Hüseynova,
 Bakı Dövlət Universitetinin  

“Qafqaz xalqları tarixi” kafedrasının müdiri,
tarix elmləri doktoru, professor

Müsəlman Şərqində ilk demokratik cümhuriyyətin məhz Azərbaycan 
torpağında yaranması xalqımızın o dövrdə və o illər ərəfəsində —

 XIX əsrin sonunda və XX əsrin əvvəllərində milli
müstəqillik, azadlıq duyğuları ilə yaşaması ilə bağlıdır.

Heydər Əliyev

Azərbaycan ərazisi dünyanın ən qədim 
insan məskənlərindən biridir və bunu 
təkzibedilməz dəlillərlə sübut edən arxeoloji 
abidələrimiz kifayət qədərdir. Azərbaycan 
ərazisində hələ qədim dövrlərdən  başlayaraq 
yüksək mədəniyyət nümunələri yaranmışdır. 
Ümummilli lider Heydər Əliyev deyirdi: 
“Azərbaycan insanın, bəşəriyyətin beşiyi 
olan nadir ölkələrdən biridir. Burada həyat 
çox erkən yaranmışdır və Azıx mağarasında 
tapılmış Azıxantrop Azərbaycanın ən qədim 
ibtidai insan məskənlərindən biri olmasını 
sübut edir. Qobustandakı və Gəmiqayadakı 
qayaüstü təsvirlər və petroqliflər, Kür-Araz 
və Xocalı mədəniyyətlərinə aid maddi 
mədəniyyət nümunələri, eləcə də Kurqan 
tapıntıları sübut edir ki, hətta miladdan 
əvvəlki minilliklərdə də Azərbaycanda 
inkişaf etmiş mədəniyyət mövcud olmuş-
dur”. Azərbaycan xalqı zəngin, qəhrəmanlıq 
səhifələri ilə dolu olan tarixi ilə hər zaman 
qürur duyub. 

Ölkəmizin ərazisində dövlətçilik ənənə-
lərinin tarixi 5 min il əvvəllərə gedib çıxır. 
Belə ki, Azərbaycan torpaqlarında ilk dövlət 
qurumları hələ eramızdan əvvəl IV minilliyin 
sonu - III minilliyin əvvəllərindən başlayaraq 
yaranmışdı. Bu qədim Azərbaycan dövlət-
ləri regionun güclü dövlətlərindən olmaq la, 
hərbi-siyasi tarixində mühüm rol oynayır-
dılar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, e.ə. III minilliyin 
birinci yarısında yaranmış ən qədim döv-
lətlərdən olan Aratta ölkəsi Azərbaycan 

torpaqlarında yerləşirdi. Bu ölkə ilə bağlı 
şumer dastanlarında da məlumat vardır. 
Qədim Manna, Midiya, Albaniya, Atropatena 
dövlətləri Qafqazın qədim və şanlı tarixində 
özünəməxsus izlər qoymuşlar. Azərbaycan 
ərazisində mövcud olmuş Manna dövləti 
(eramızdan əvvəl IX-VII əsrlər), Atropatena 
dövləti (eramızdan əvvəl IV əsr-eramızın 
II əsri) də bu ənənəyə öz töhfələrini verib. 
Albaniya dövründə Azərbaycanın dövlət 
idarəçiliyi mədəniyyəti daha da yüksəlmişdi. 
Alban hökmdarları ölkənin dünyəvi və 
dini başçıları idilər. Onlar həm fərmanlar 
verir, həm də ölkənin hərbi qüvvələrinə 
başçılıq edirdilər. Albaniya hökmdarlarının 
saraylarında məşvərət şuraları fəaliyyət 
göstərirdi. 

 Paytaxtı Qəbələ olan Qafqaz Albaniyası 
dövləti eramızdan əvvəl IV əsrdə yaranıb. 
IX əsrin ortalarından Azərbaycanın qədim 
dövlətçilik ənənələri yenidən dirçəldi. 
Azər baycanda yeni siyasi dirçəliş başlandı: 
islam dininin yayılmış olduğu Azərbaycan 
torpaqlarında Sacilər, Şirvanşahlar, Salarilər, 
Rəvvadilər və Şəddadilər dövlətləri yarandı. 
XV-XVIII əsrlərdə və bundan sonrakı dövrdə 
Azərbaycanın dövlətçilik mədəniyyəti daha 
da zənginləşdi. Şirvanşahlar dövləti, Ağ qo-
yun lu dövləti, Qaraqoyunlu dövləti, Səfəvi 
dövləti kimi Azərbaycan dövlətləri tarixə öz 
səhifələrini yazdılar. 

1918-ci ildə yаrаnmış və fəаliyyət göstərmiş 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlətçilik 
ənənələrimizin davamı idi. Аzərbаycаn Хаlq 
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Cümhuriyyəti, Nахçıvаn və Şərur-Dərələyəz 
qəzаlаrını özündə birləşdirən Аrаz–Türk 
Rеspublikаsı, həmçinin rəhbərləri, əsasən, 
azərbaycanlılardan ibarət Cənubi-Qərbi 
Qafqaz Cümhuriyyəti qısа ömür sürmüş, 
Sоvеt impеriyаsının işğаlçılıq siyаsətinin 
qurbаnı оlmuşdur. Lаkin оnlаrın hər biri, 
xüsusən də  Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyəti 
dövlətçiliyimizin yаrаnmаsı və inkişаfındа, 
хаlqımızın tаriхi tаlеyində böyük rоl оy nа-
mışlаr. Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzi-
dеnti Hеydər Əliyеvin Аzərbаycаn Хаlq 
Cümhuriyyəti  ilə bağlı qеyd еtdiyi kimi, 
“ən böyük nаiliyyət, tаriхimizə yаzılmış 
qızıl səhifə оndаn ibаrətdir ki, çохəsrlik 
tаriхimizdə ilk dəfə Аzərbаycаn хаlqı 
döv lət müstəqilliyini əldə еdə bilmişdir, 
müstəqillik əhvаl-ruhiyyəsini hiss еdə, dərk 
еdə bilmişdir, müstəqil yаşаmаq, öz tаlе-
yinin sаhibi оlmаq duyğulаrını dərk еdə 
bilmişdir” [Əliyev Heydər. Müstəqilliyimiz 
əbədidir. Altıncı kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998, 
527 s./s. 308]. 

Məlum olduğu kimi, XX yüzilliyin əv vəl-
lərində Rusiya imperiyası dərin hərbi-siyasi və 
iqtisadi böhranla üzləşmişdi. Rusiya bu ciddi 
problemi həll etmək üçün islahatlara başlamaq 
məcburiyyətində qalmışdı. Azərbaycan 
ziya lıları hələ 1905-ci ildən başlayaraq, bü-
tün başqa tələblərlə bərabər, ölkənin türk-
müsəlman əhalisinin imperiyanın mər kəzi 
hakimiyyət orqanlarında təmsil edilməsini, 
yerli idarəçiliyə və məhkəmə orqan ların da 
fəaliyyətə cəlb olunmasını tələb edir dilər. 
Onlar bu sahədə ayrı-seçkiliyin, məhdu diy-
yətin aradan qaldırılması uğrunda gərgin 
mübarizə aparırdılar. 

Birinci dünya müharibəsinin sonlarına 
yaxın “xalqlar həbsxanası” sayılan Rusiya 
imperiyasının dağılması artıq qaçılmaz 
xarakter almışdı. Belə bir dövrdə Azərbaycan 
xalqı həm qədim dövlətçilik ənənələrinə, 
həm də ən müasir idarəçilik mədəniyyətinə 
yiyələndiyindən müstəqil dövlət halında 
yaşamağa tam hazır idi. 

Azərbaycan ziyalılarından bəziləri, o 
cümlədən Əlimərdan bəy Topçubaşov başda 
olmaqla peşəkar hüquqşünaslar Rusiyanın 
Dövlət Dumalarında zəngin parlamentçilik 
təcrübəsi qazanmışdılar. Onlar nifrət etdikləri 
və qəddar milli müstəmləkə zülmünün 

hökmranlıq etdiyi Rusiya mütləqiyyətindən 
tamamilə fərqlənən, bütün hüquq və 
azadlıqların təmin olunduğu ən demokratik 
respublika sistemi yaratmağa hazır idilər. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xadimlərinin 
demokratik dövlət yaratmaq ideyaları onların 
hələ Rusiya Dövlət Dumalarında fəaliyyət 
göstərdikləri dövrdə formalaşmışdı. Buna 
görə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
parlamentli bir respublika kimi formalaşması 
tarixi reallıqdan doğurdu. Çarizmin devril-
məsindən sonrakı hadisələrin real inkişafı da 
məhz bu istiqamətdə gedirdi. 

Mayın 28-də Tiflis şəhərində Qafqaz 
canişininin binasında Həsən bəy Ağayevin 
sədrliyi ilə Azərbaycan Milli Şurasının tarixi 
iclası keçirildi. M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycanın 
müstəqilliyinə dair Batumda Osmanlı impe-
riyası ilə danışıqlar apardığından, İstiqlal 
Bəyannaməsinin elan olunduğu iclasa 
Azərbaycan Milli Şurasının sədr müavini 
Həsən bəy Ağayev sədrlik edirdi. Şura  24 
nəfər lehinə və 2 nəfər isə bitərəf qalmaqla 
Azərbaycanı müstəqil dövlət olaraq bəyan 
etdi. Osmanlı Türkiyəsi ilk dövlət idi ki, artıq 
iyunun 4-də Azərbaycanın müstəqilliyini 
tanıdı [Гусейнова Ирада. История наро-
дов Кавказа. Баку, 2017, 1232 с. /s.714]. 
Ölkəmizin müqstəqilliyinin bəyan olunduğu 
28 may tarixli iclasda Azərbaycanın İstiqlal  
Bəyannaməsi qəbul olundu. 

Əsrin sonlarında olduğu kimi, əsrin əv-
vəlində də Azərbaycanın müstəqilliyini ta-
nıyan ilk dövlət Türkiyə idi və Osmanlı İmpe-
riyası özünün üzləşdiyi ciddi problemlərə 
bax mayaraq, lazım olduğu halda Azər-
bay cana hərbi yardım etməyi öz üzərinə 
götürmüşdü. Artıq iyunun əvvəllərində 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) 
xahişi ilə Nuru paşanın başçılıq etdiyi İslam 
ordusu Gəncəyə daxil oldu. Türk ordusunun 
Cənubi Qafqazda irəliləməsindən narazı 
qalan Gürcüstan hökuməti Azərbaycan Milli 
Şurasından Gürcüstanı tərk etməyi tələb etdi. 
Lakin Bakı bolşeviklərin hakimiyyəti altında 
olduğundan yeni Azərbaycan hökuməti 
Gəncəyə köçmək məcburiyyətində qaldı. 
Burada yarım il ərzində Müəssislər Məclisi 
təsis etmək qərara alındı. Hökumətin ən 
prioritet vəzifəsi Bakını erməni bolşevik 
zorakılığından qurtarmaq və Azərbaycanın 
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ərazi bütövlüyünü, suverenliyini təmin 
etmək idi.  

Cümhuriyyət hökumətinin qərarı ilə 
1918-ci il iyunun 26-da ilk hərbi hissə –  
əlahiddə korpusun yaradılması barədə qərar 
qəbul edildi. Avqustun 1-də AXC-nin Hərbi 
Nazirliyi təsis edildi. Həmişə hərb sənətində 
böyük uğurlara imza atan general Səməd 
bəy Mehmandarov dekabrın 25-də hərbi 
nazir, general-leytenant Əlağa Şıxlinski nazir 
müavini təyin edildilər. Avqustun 11-də 
hərbi mükəlləfiyyət haqqında qərar qəbul 
olundu, milli orduya səfərbərlik keçirildi. 
İyunun 27-də Azərbaycan-türk dili dövlət 
dili elan olundu. Dövlət quruculuğu daha da 
genişləndirildi. 

1918-ci ilin mart ayından etibarən erməni-
lərin törətdikləri cinayətlər Azərbaycan 
xalqının yaddaşına əbədi həkk olunub. 
Minlərlə dinc azərbaycanlı əhali yalnız milli 
mənsubiyyətinə görə məhv edilib, ermənilər 
evlərə od vurmuş, insanları diri-diri yan-
dır mışdılar. Azərbaycanlıların soyqırımı 
Bakı, Şamaxı, Quba qəzalarında, Qarabağda, 
Zəngəzurda, Naxçıvanda, Lənkəranda və 
digər bölgələrdə xüsusi qəddarlıqlarla həyata 
keçirilmişdi. Bu ərazilərdə dinc əhali kütləvi 
şəkildə qətlə yetirilmiş, kəndlər yandırılmış, 
milli mədəniyyət abidələri dağıdılıb məhv 
edilmişdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
yarandıqdan sonra ölkə rəhbərliyi 1918-ci 
ilin mart hadisələrinə xüsusı diqqət yetirmiş, 
Nazirlər Şurası 1918-ci il iyulun 15-də bu 
faciənin tədqiqi məqsədilə Fövqəladə İstin-
taq Komissiyasının yaradılması haqqında 
qərar qəbul etmişdi. Komissiyanın vəzifəsi 
Birinci Dünya müharibəsi dövründə bü-
tün Cənubi Qafqaz ərazisində türk-müsəl-
man əhaliyə qarşı törədilən soyqırım 
vəh şiliklərini və onların əmlakının talan 
olun ması məsələlərini araşdırıb cina-
yət karları məhkəmə məsuliyyətinə cəlb 
etmək dən ibarət idi. Hökumətin bu qərarı 
ilə, əslində, müstəqil Azərbaycanın milli 
təhlükəsizlik sisteminin yaradılmasının 
əsası qoyuldu. 1919 və 1920-ci illərdə mart 
ayının 31-i Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətı 
tərəfindən ümummilli matəm günü kimı 
qeyd edilmişdir. Bu, azərbaycanlılara qarşı 
yürüdülən soyqırımı və bir əsrdən artıq 
davam edən torpaqlarımızın işğalı prosesinə 

tarixdə ilk dəfə siyası qiymət vermək cəhdi 
olmuşdur. Lakin 1920-ci ilin aprelində 
bol şeviklərin hakimiyyəti qəsb etməsi 
nəticəsində Xalq Cümhuriyyətinin süqutu 
bu işləri yarımçıq qoymuş və nəticədə, 
Azərbaycan erməni-rus qüvvələrinin dəh-
şətli soyqırımının miqyasını dünyaya, bey-
nəlxalq aləmə çatdıra bilməmişdir. 

1918-ci il sentyabrın 15-də ağır döyüşlərdən 
sonra Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycan xalq 
könüllü dəstələrinin köməyi ilə Bakını azad 
etdi. Şəhər S.Şaumyanın bolşevik-daşnak 
rejimindən sonra hakimiyyəti ələ keçirmiş 
menşevik-daşnak tör-töküntülərindən – 
“Sentrokaspi diktaturası”ndan tamamilə 
tə mizləndi. 1918-ci il sentyabrın 17-də 
F.Xoyski kabinetinin təşkilindən üç ay 
sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hö-
ku məti Bakıya köçdü. Bakı paytaxt elan 
olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
hakimiyyət dairəsi genişləndi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün 
istiqamətlərdə məhsuldar fəaliyyət göstərir, 
ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatın 
müxtəlif sahələrində quruculuq işlərini 
getdikcə daha da genişləndirirdi. Noyabrın 
9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
qır mızı rəngli dövlət bayrağı üzərində 
aypara və səkkizguşəli ulduz təsviri olan 
üçrəngli bayraqla əvəz olundu. 1804-1918-ci 
illərdə adı Yelizavetpola çevrilmiş Gəncənin 
qədim adı özünə qaytarıldı. Ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə böyük əhə-
miyyət verərək demişdir: “Müsəlman 
Şər qində ilk demokratik cümhuriyyətin 
məhz Azərbaycan torpağında yaranması 
xalqımızın o dövrdə və o illər ərəfəsində — 
XIX əsrin  sonunda və XX əsrin əvvəllərində 
milli müstəqillik, azadlıq duyğuları ilə 
yaşaması ilə bağlıdır. O illərdə xalqımızın 
qabaqcıl şəxsiyyətləri, mütəfəkkir adamları, 
ziyalıları xalqımızda milli azadlıq, milli 
müstəqillik duyğularını gücləndirmiş, milli 
dirçəliş, milli oyanış əhval-ruhiyyəsini 
yaymış və bunların hamısı məntiqi olaraq 
Azə rbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin 
yaranmasına gətirib çıxarmışdır”. 

1918-ci il dekabrın 7-də saat 13-də H.Z.Ta -
ğıyevin Qızlar məktəbinin binasında (ha -
zırda Füzuli adına Əlyazmalar İnstitu-
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tu nun yerləşdiyi bina) Azərbaycanın ilk 
parlamentinin birinci iclasının açılışı oldu. 
Bu, bütün müsəlman şərqində o döv-
rün ən demokratik prinsipləri əsa sında 
formalaşdırılmış ilk parlament idi. Qanun-
verici orqanın son iclası 1920-ci il aprelin 27-
də keçirilmişdi. Bu dövrdə Parlamentin cəmi 
145 iclası olmuşdu.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin par-
lamenti öz fəaliyyəti dövründə həyata 
keçirdiyi müstəqil dövlət quruculuğunun 
formalaşdırılması istiqamətindəki mühüm 
addımları ilə, qəbul etdiyi yüksək səviyyəli 
qanunvericilik aktları və qərarları ilə Azər-
baycan dövlətçiliyi tarixində, xüsusən də 
parlament mədəniyyəti tarixində dərin və 
zəngin iz qoymuşdur. Azərbaycanda de-
mokratik qanunvericilik təcrübəsi 1918-
ci ildən yaranmışdır. 1918-ci il mayın 28-
də yaranmış ilk Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyətinin konstitusiyası olmamışdır, 
lakin onun fəaliyyətində konstitusiya xarak-
teri daşıyan hüquqi aktlar, qərarlar qəbul 
edilmiş və Cümhuriyyət bu sənədlərin əsa-
sında fəaliyyət göstərmişdir. Artıq 1919-
cu ilin axırlarına yaxın Parlamentdə 11 
müxtəlif partiya fraksiyası və qrupunu cəmi 
96 deputat təmsil edirdi. [Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti Parlamenti (1918-1920-ci illər)/ 
http://www.meclis.gov.az/?/az/content/68].

Respublikanın birinci ildönümü mü-
nasibəti ilə M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: “Türk 
mənşəli bütün başqa dövlətlər meydana 
gələrkən xüsusən dini əsasa söykənmişdirsə, 
Azərbaycan Respublikası türk milli-demo-
kratik dövlətçiliyi zəminində milli-mədəni 
təyini müqəddəratın müasir özülünə əsaslan-
mışdır. Bu nöqteyi-nəzərdən respublikamız 
birinci türk dövlətidir”. [“Azərbaycan” 
qəzeti, 28 may, 1919-cu il, № 110]. Çox mü-
rəkkəb şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə bax-
mayaraq, xalqımızın milli oyanışını əbədi 
etməyə çalışan cümhuriyyət hökuməti və 
parlamenti elmin, təhsilin, xalq maarifinin 
və səhiyyənin inkişafını diqqət mərkəzində 
saxlayırdı. Ölkənin hər yerində müxtəlif 
pillədən olan məktəblər, gimnaziyalar, qız 
məktəbləri, uşaq bağçaları, qısamüddətli 
müəl lim kursları, kitabxanalar açılır, kənd 
yerlərində xəstəxana və feldşer məntəqələri 
şəbəkəsi yaradılır, yoluxucu xəstəliklərə qarşı 

mübarizə aparılırdı. Azərbaycan qadınlarına 
1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
dövründə kişilərlə bərabər seçmək və 
seçilmək hüququ verilmiş, 1918-20-ci illərdə 
Azərbaycanda qadınlara ana dilində təhsil 
almağa imkan verən orta ümumtəhsil, 
orta ixtisas, ali təhsil müəssisələri şəbəkəsi 
yara dılmış, Azərbaycan qadını dövlət ida-
rəçiliyinə aktiv cəlb edilmişdi. Müqayisə 
üçün demək lazımdır ki, XX əsrdə qadınlara 
ilk dəfə seçkilərdə iştirak etmək hüququnun 
verilməsi tarixinin təhlili göstərir ki, Azər-
baycan dövləti bu sahədə dünyada öncül-
lərdən biridir. Belə ki, XX əsrdə qadınlara 
seçmək və seçilmək hüququ verən 73 dövlət 
arasında Azərbaycan 8-ci yerdə durur. İftixar 
etməli haldır ki, bu baxımdan Azərbaycanda 
dünyanın inkişaf etmiş ABŞ, Almaniya, 
Fransa kimi dövlətlərindən, eləcə də Şərq 
ölkələrinin hamısından əvvəl qadınlara seç-
mək-seçilmək hüququ verilib [Hüseynova 
İradə. Tarix.Zaman.Düşüncələr. I cild. Bakı: 
Elm və təhsil, 2016, 512 s., s. 324]. Məsələn, 
qadınlar ABŞ-da 1920-ci ildə, Fransada 1944-
cü ildə, İsveçrədə isə yalnız 1971-ci ildə 
səsvermə hüququ qazanmışlar. Azərbaycan 
isə Şərqdə qadınlara seçmək və seçilmək 
hüququnun verildiyi ilk ölkədir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsil 
sahəsində həyata keçirdiyi ilk tədbirlərdən 
biri hökumətin 1918-ci il 27 iyun tarixli 
qərarı ilə Azərbaycan (türk) dilinin dövlət 
dili elan edilməsi idi. Azərbaycan hökuməti 
ilk günlərdən başlayaraq, milli kadrların 
hazırlanmasına, bu sahədə təhsilin tamamilə 
yenidən qurulmasına xüsusi əhəmiyyət 
verirdi. Nazirliyin təhsil sahəsində həyata 
keçirdiyi ilk və ən mühüm tədbirlərdən biri 
məktəblərin milliləşdirilməsi oldu.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hö-
kuməti gənc millətin müqəddəratı üçün ali 
mək təbin əhəmiyyətini yaxşı başa düşürdü. 
Maarif Azərbaycan cəmiyyətinin sosial 
həyatına ayrılmaz ünsür kimi daxil olmuşdu. 
Ali məktəb yaradılması onun iqtisadi və 
mədəni inkişafı mənafeyinə uyğun idi. Bu 
baxımdan, parlamentin 1919-cu il sentyabrın 
1-də Bakı Dövlət Universitetinin təsis olunması 
haqqında qəbul etdiyi qanunu xüsusi qeyd 
etmək lazımdır. Parlament tərəfindən təsdiq 
edilən qanun Bakıda dörd fakültədən: şərq 
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şöbəli tarix-filologiya fakültəsindən, fizika-
riyaziyyat, hüquq və tibb fakültələrindən 
ibarət dövlət universitetinin təsis edilməsini 
nəzərdə tuturdu.   İlk milli universitetin 
açılması Cümhuriyyət xadimlərinin doğma 
xalq, vətən qarşısında çox mühüm tarixi 
xidmətlərindən biri idi. 

Ölkədə elm və təhsilin inkişafına xüsusi 
diqqət yetirən Cümhuriyyət hökuməti və 
parlamenti vaxt itirmədən bu sahədə milli 
kadrlar hazırlanmasının sürətləndirilməsinə 
xüsusi səy göstərirdi. Bu zaman Azərbaycan 
parlamenti hökumətin təklifinə əsasən, 100 
nəfər azərbaycanlı gəncin dövlət hesabına 
təhsil almaq üçün xarici ölkələrə göndərilməsi 
barədə qanun qəbul etmişdi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parla-
men  tinin qərarı ilə, 1919-1920-ci tədris 
ilində xaricə təhsil almağa göndəriləcək 
tələbə lərə vəsait ödənilməsi üçün dövlət 
büdcəsindən Xalq Maarifi Komissarlığına 
7 milyon manat ayrılmışdı. Avropanın ali 
məktəblərinə göndəriləcək hər tələbəyə 
ayda 400 frank təqaüd və 1000 frank yol 
xərci, Rusiya universitetlərinə yola salınacaq 
azərbaycanlılara isə hər ay 3 min rubl təqaüd 
və 1000 manat yol xərci ayrılması nəzərdə 
tutulmuşdu. Xalq Maarifi Nazirliyi tərəfindən 
xarici ölkələrə göndəriləcək tələbələrdən 49 
nəfərinə Almaniyanın, 27 azərbaycanlıya 
Fransanın, 4 nəfərə İtaliyanın, 1 tələbəyə 
İngiltərənin, 6 nəfərə isə Türkiyənin müxtəlif 
universitet və institutlarında oxuyacaqları ilə 
bağlı rəsmi sənəd verilmişdi. Yerdə qalan 13 
nəfər isə Rusiyaya göndərilməli idi ki, həmin 
dövrdə orada gedən vətəndaş müharibəsi 
səbəbindən Azərbaycanın şimal qonşusuna 
tələbə göndərmək mümkün olmadı. 

1918-ci ilin noyabrında Naxçıvanda Araz-
Türk Respublikası müvəqqəti müstəqilliyini 
elan etdi. Bu respublika bir tərəfdən erməni 
iddialarını dəf etməyə, digər tərəfdən isə 
respublikanın bütün əhalisinin həm din, 
həm də dil cəhətdən can atdığı Azərbaycanla 
birləşməni hazırlamağa cəhd edirdi. Araz-
Türk Respublikasının əhalisi 1 milyоn nəfər, 
ərazisi 8,7 min kv.km olmaqla [Naxçıvan 
Muxtar Respublikası. Bakı: Elm, 2001, 220 
s., s. 33] tərkibinə Naxçıvan və Şərur-Dərə-
ləyəz qəzaları, Sərdarabad,Uluxanlı, Vedi-
basar, Kəmərli, Mehri və s. bölgələr daxil 

idi. Respublikanın paytaxtı Naxçıvan şəhə-
ri, hökumətin sədri isə Əmir bəy Nəri-
manbəyov olmuşdur [Azərbaycan Res-
pub likasının Dövlət Arxivi, f. 894, siy. 10, iş 
178, v. 7]. Araz-Türk Respublikasının silahlı 
qüvvələrinin köməyi ilə və yerli əhalinin 
fəal müqaviməti nəticəsində Ermənistanın 
daşnak hökumətinin Naxçıvanı ilhaq 
etmək siyasətinin qarşısı alındı. Araz-Türk 
Respublikasının yaradılması ilə türklərin 
Naxçıvan diyarı ilə əlaqələri tamam 
kəsilmirdi. Türk ordusunun polkovniki Xəlil 
bəy Araz-Türk Respublikasında səlahiy-
yətli nümayəndəliyin başçısı təyin olun-
muşdu. Bundan başqa, türklərin Nax-
çıvanda 5 zabit və 300 əsgəri qalırdı. Araz-
Türk Respublikası qısa müddət fəaliyyət 
gös tərməsinə (1918 noyabr – 1919 mart) 
baxmayaraq “bölgənin azərbaycanlı əha-
lisinin qüvvələrinin düşmənlərə qarşı 
mübarizə üçün birləşdirilməsini, bölgənin 
ermənilərə keçməsinə imkan verməməklə 
onun toxunulmazlığını və bununla da 
AXC-in ərazi bütövlüyünü təmin etdi” 
[Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin daxili və 
xarici siyasətində Naxçıvan/ http://ameanb.
nakhchivan.az/wp-content/uploads/2017/11/
AXC_meqale.pdf].

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Höku-
məti ilk günlərdən başlayaraq, bütün ölkə-
lərlə dostluq və əməkdaşlığı özünün xarici 
siyasətinin başlıca məqsədi elan etmişdi. 
Hökumət hələ qalib ölkələr tərəfındən 
rəs mən tanınana qədər müstəqil dövlət 
kimi öz suveren hüquqlarını həyata keçir-
məyə başlamışdı. Azərbaycan Xalq Cüm-
hu riy  yətinin İstanbul, Tehran, Tiflis, 
İrəvan, Kuban və Donda diplomatik nü-
mayəndəlikləri, Batum və Ukraynada baş 
konsulluqları, Krım və Petrovsk-Portda 
kon sul agentləri, Bakıda isə Gürcüstan və 
Ermənistan Cümhuriyyətlərinin diplomatik 
nümayəndəlikləri, İranın baş konsulu, Bel-
çika, Hollandiya, Yunanıstan, İsveç və 
İsveç rənin konsulları, İngiltərə, ABŞ və 
Ukraynanın vitse-konsulları, Litva, Polşa və 
Finlandiyanın konsul agentləri fəaliyyət gös-
tərirdi. Həmin dövrün mürəkkəb bеynəlхаlq 
siyаsi şərаiti, müstəqil dövlətimizə qarşı 
хаrici təzyiqlərin аrtmаsı nəticəsində Аzər-
bаycаn Хаlq Cümhuriyyəti süqut еtsə də, 
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хаlqın təfəkküründə аzаdlıq, dеmоkrаtiyа 
və müstəqil dövlətçilik idеyаlаrı dərin 
kök sаldı. AXC-nin süqutunu tezləşdirən 
mühüm səbəblərdən biri də o zaman ölkədə 
daxili sabitliyin, xüsusən də, milli birliyin 
olmaması, siyasi partiya və fraksiyaların 
bir-birinə qarşı barışmaz mübarizəsi, 
dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi üçün 
zəruri olan tədbirlərin addım-addım həyata 
keçirilməsi əvəzinə, hər 5-6 aydan bir yeni 
hökumət təşkil edilməsi idi. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin süqutu ilə xаlqın 
birlik, bütövlük və müstəqillik аrzulаrınа 
müvəqqəti sоn qоyuldu. Yüz minlərlə 
sоydаşımız rеprеssiyа və təqiblərə məruz 
qаldı, bir qismi isə siyаsi müһаcirət еdib 
bütün dünyаyа səpələndi. Müһаribələrdə 
və rеprеssiyа illərində minlərlə övlаdını 
itirən Vətənimizin еlmi-mədəni inkişаfınа, 
ictimаi-siyаsi irəliləyişlərinə vurulаn zərbələr 
хаlqımızın güclü, dövlətimizin qüdrətli 
оlmаsınа ciddi mаnеçiliklər törətmişdir. 
Lakin XX yüzilliyin sonunda Azərbaycan 
ikinci dəfə müstəqillik qazandı. 1991-ci il 18 
oktyabr tarixli Azərbaycan Respublikasının 
dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya 
Aktı bəyan etdi ki, Azərbaycan Respublikası 
1918-ci il mayın 28-dən 1920-ci il aprelin 28-
dək mövcud olmuş Azərbaycan Respubli-
kasının varisidir. Aktda göstərilir ki, 
1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Milli 
Şurası İstiqlal Bəyannaməsi qəbul edərək 
Azərbaycan xalqının dövlət quruluşunun 
çoxəsrlik ənənələrini dirçəltdi. Lakin 1920-ci 
il aprelin 27-28-də RSFSR beynəlxalq hüquq 
normalarını kobudcasına pozaraq, müharibə 
elan etmədən öz silahlı qüvvələrinin hissələ-
rini Azərbaycana yeritdi, suveren Azərbaycan 
Respublikasının ərazisini işğal etdi, qanuni 
seçilmiş hakimiyyət orqanlarını zorakılıqla 
devirdi və Azərbaycan xalqının çox böyük 
qurbanlar bahasına qazandığı müstəqilliyə 
son qoydu. 

Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa edil-
mə sindən sonra Xalq Cümhuriyyəti tari xi-
nin həqiqətlərinin üzə çıxarılmasında, onun 
Azərbaycan tarixində yerinin və əhəmiy-
yətinin göstərilməsində Heydər Əliyevin 
nəinki siyasi xadim kimi, eyni zamanda 
böyük tarixçi kimi yüksək xidməti vardır. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik 
yubileyi haqqında Prezidentin 1998-ci il 
30 yanvar tarixli sərəncamı böyük tarixi 
hadisə oldu. Prezident sərəncamının yerinə 
yetirilməsinin nəticəsi olaraq, Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin tarixinə dair sənədlər 
və materiallar külliyyatı 7 cilddə hazırlanıb 
1998-ci ildə nəşr edildi. Cümhuriyyət tarixinə 
dair elmi-tədqiqat işləri aparılmağa başlandı. 
Ulu öndər Heydər Əliyevin göstərişi ilə 
AMEA-nın Tarix İnstitutu tərəfindən 7 cildlik 
“Azərbaycan tarixi”nin akademik nəşri işıq 
üzü gördü [Hüseynova İradə. Heydər Əliyev 
– Müstəqil Azərbaycanda milli-mənəvi 
dirçəliş. «Dirçəliş-XXI əsr» jurnalı, № 74-75, 
2004, səh. 177-199].

Ümummilli liderimizin müdrik siyasətini 
uğurla davam etdirən cənab İlham Əliyev 
xalqımızın şanlı tarixinə də lazım olduğu 
dəyəri verməkdədir. “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 
may 2017-ci il tarixli Sərəncamında göstərilir 
ki, “Mövcudluğunun ilk günlərindən 
xalq hakimiyyəti və insanların bərabərliyi 
prin sip lərinə əsaslanan Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti bütün ölkə vətəndaşlarına 
eyni hüquqlar verərək irqi, milli, dini, sinfi 
bərabərsizliyi ortadan qaldırdı. Cümhuriyyət 
parlamentinin il yarımlıq fəaliyyəti boyunca 
qəbul etdiyi qanunlar milli dövlətin müs-
təqilliyinin möhkəmləndirilməsinə, siyasi 
və iqtisadi inkişafa, mədəniyyət və maarif 
sahələrində sürətli irəliləyişə imkan verdi. 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2018-ci 
ilin “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan 
olunması onun milli-mənəvi dəyərlərimizə, 
tariximizə, keçmişimizə və bu günümüzə 
verdiyi yüksək dəyərin bariz nümunəsidir. 
Əsrin əvvəllərində, 1918-1920-ci illərdə 
qurul muş və cəmi 23 ay fəaliyyət göstərmiş 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən fərqli 
olaraq, əsrin sonlarında, 1991-ci ildə müstəqil 
dövlət kimi tarix səhnəsinə qədəm qoyan 
Azərbaycan Respublikası artıq öz tarixinin 
üçüncü onilliyinə qədəm qoyub. Ölkəmizdə 
milli dövlətçilik günbəgün inkişaf edir və 
möhkəmlənir. Biz belə bir dövlətin vətən-
daşları olduğumuzdan qürur duyuruq.
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Azərbaycan qadını dünəndən bugünə...

Böyük mədəni irsə malik olan Azərbay-
can xalqı qadının ailədə və cəmiyyətdəki 
roluna daim böyük ehtiramla yanaşmışdır.
Yaşadığı tarixi dövrdən, onun sosial-
iqtisadi vəziyyətindən, coğrafi məkandan, 
irqindən, dilindən, dinindən asılı olma-
yaraq qadın bəşəriyyətin inkişafının bütün 
mərhələlərində özünəməxsus aparıcı qüv-
və olmuşdur. Azərbaycan qadını çətin, 
keşməkeşli inkişaf yolu keçmişdir. Tarixə 
nəzər salsaq, görərik ki, cəmiyyətin inki-
şafının bütün mərhələlərində qadınlar 
kişilərlə bərabər dövlət quruculuğunda, 
siyasi qərarların verilməsində fəal iştirak 
etmişlər.

XX yüzilliyin əvvəllərində dirçəliş illə-
rini yaşayan Azərbaycanın milli mətbuatı 
öz proqramına qadının ictimai həyata cəlb 
edilməsi kimi mühüm və olduqca çətin bir 
vəzifəni də daxil etmişdi. Azərbaycanın 
görkəmli nümayəndələri xalqı maariflən-
dir mək, ona öz hüquq və vəzifələrini anlat-
maq yolu ilə ictimai rəyə təsir göstərməyə 
çalışır, jurnalist və publisistlər “qadın 
bir şəxsiyyət kimi azad olmayınca onun 
problemləri həll olunmaz qalacaq!” ideya-
sını irəli sürürdülər. Bu mövzuda daha 
çox H.Zərdabi, Ə.Ağayev, M.Şahtaxtlı, 
C.Məmmədquluzadə, Ö.F.Nemanzadə, 
Ə.Razi, Ə.Nəzmi, M.Ə.Sabir, F.Köçərli, 
M.S.Or  dubadi, C.Cabbarlı, N.Bəsir, H.İ.Qa-
sı  mov, M.Rəsulzadə, S.Hüseyn, H.Mina-
sazov, R.Məlikov, M.Qarayev, H.Və zi rov və 
baş qaları yazırdılar.

Öz səhifələrində qadın mövzusuna 
yer verən “Şərqi-Rus”, “Həyat”, “Səda”, 
“İrşad”, “Tərəqqi”, “Kaspi”, “Füyuzat”, 
“Molla Nəsrəddin”, “Dirilik”, “Zənbur”, 
“Tuti”, “Babayi-Əmir” və s. qəzet və 
jurnallar qadının əsasən üç mühüm prob le-
mindən – təhsil, ailə-nikah və sosial mə sə-
lələrdən bəhs edirdi.

XX əsrin ilk illərində Azərbaycan 

qadınlarının mühüm problemlərindən biri 
– təhsil almaq imkanının məhdudluğu idi. 
Təhsilli qadın təhsilli millət, təhsilli nəsil 
deməkdir. Azərbaycanda qadınların təhsil 
alması, qadınlar arasında savadsızlığın 
aradan qaldırılması, qadın sağlamlığı, 
onların iqtisadi azadlığının təmin olunması 
məsələləri daim öz aktuallığını saxlamışdır. 

Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1901-ci ilin 
oktyabr ayında Bakı Qız Məktəbini təsis 
etdi.“Kaspi” qəzetində bu əlamətdar hadisə 
ilə bağlı Əhməd bəy Ağayevin “Müsəl-
manlar arasında qadın təhsili” sərlöv həli 
geniş yazısı dərc edildi. “Rus müsəlmanları 
qadın məsələsinə münasibətdə geridə 
qalmışlar və Bakıda açılmış qız məktəbi 
bu istiqamətdə ilk addımdır” deyən qəzet 
daha sonra yazırdı: “…Patriarxal həyatın 
əsasları, qadının tamamilə maddi təminat 
içərisində yaşadığı vəziyyət zəifləmişdir 
və indi kişilərlə rəqabət üçün müsəlman 
qadınına elm və təhsil zəruridir. Təhsil, 
elm, tərbiyə, ağıl – qadında çatışmayan 
silah budur və onu bu silahlarla təchiz 
etmək lazımdır”. Məktəbin təntənəli açılış 
günü – 1901-ci il oktyabrın 7-də “Kaspi” 
Cənubi Qafqaz şeyxülislamı Axund-
zadənin xeyir-duasını da dərc etmişdi. O, 
Məhəmməd peyğəmbərin “elm öyrən mək 
həm müsəlman kişiyə, həm də müsəl-
man qadınına vacibdir” sözlərini xüsusi 
vurğulamış, islamın tarixindən, həkim, 
alim kimi şöhrət tapmış müsəlman qadın-
larının həyatından misallar və sitatlar 
gətirmiş və demişdi: “Bu tarixi sitatlardan 
məqsədim budur ki, nə din, nə şəriət təhsil 
və tərbiyə sahəsində qadınların hüquqlarını 
məhdudlaşdırmır. Belə olsaydı, İslamda bu 
qədər şöhrətli müsəlman qadını yetişməzdi. 

Zaman göstərdi ki, görkəmli ziyalıla-
rımızın zəhmətləri, səyləri hədər getmədi. 
Azərbaycan qadınları ictimai-siyasi həyatda 
da görünməyə başladılar. Hətta onlar artıq 

AZƏRBAYCAN QADINI (XX-XXI ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ)
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yetişmiş problemlərini qadınların özləri 
tərəfindən ictimai rəyə çatdıran “İşıq” kimi 
sırf qadın qəzetinin meydana çıxmasına nail 
oldular. Zaman keçdikcə bu istiqamətlərdə 
iş aparılmış və bu gün ölkədə savadsız 
qadın yoxdur. Həmçinin 1911-ci ildə 
Xədicə Əlibəyovanın redaktorluğu ilə 
ilk dəfə qadın mətbuatı yarandı. “İşıq” 
qəzeti qadınların hüquqlarının qorunması, 
onların maariflənməsi üçün, bütün ziyalı 
vətəndaşları səfərbər edib.

Bu, artıq XX əsrin əvvəllərində Azər-
bay can qadınının ciddi bir ictimai qüv-
vəyə çevrilməsini təsdiq edən əlamət-
lərdən biridir. Burada və digər mətbuat 
orqanlarının səhifələrində qadın müəllif-
lərinin çıxışlarının getdikcə intensivləşməsi, 
müxtəlif mövqeli müəlliflərlə fikir mü-
badiləsində onların öz mövqelərini da-
ha inamla ortaya qoymaları və s. bir da ha 
göstərdi ki, XX əsrin əvvəllərində Azər-
baycan mətbuatının qadın azadlığı uğrun-
da apardığı çətin mübarizəsi nəticəsiz 
qalmadı. Əksinə, cəmiyyətin müxtəlif 
dairələri içərisində qadın problemləri üzrə 
mütərəqqi mövqe və meyillərin meydana 
çıxıb getdikcə daha da güclənməsinə 
dəstək verən amil oldu. Təsadüfi deyil 
ki, 1917-ci ildə Bakı Müsəlman İctimai 
Təşkilatlarının İcraiyyə Komitəsinə ərizə 
ilə müraciət ünvanlayan Behbud ağa 
Şahtaxtinski rayon ərzaq komitələrinə 
seçkilərdə müsəlman qadınların iştirakı 
məsələsini təklif kimi irəli sürdü. “Kaspi” 
qəzetinin yazdığına görə 1917-ci il mayın 
19-da Bakı Qadın Müsəlman Xeyriyyə 
Cəmiyyətinin Şəfiqə xanım Əfəndizadənin 
sədrliyi ilə keçən yığıncağında Pəri xanım 

Topçubaşova rayon ərzaq komitələrinə 
qarşıdakı seçkilərdə qadınların da iştirak 
edəcəyi ilə bağlı məlumat verdi və 
məscidlərdəki seçkilərdə işləmək üçün 
50 nəfər qadına ehtiyac olduğunu nəzərə 
çatdırdı. Bu qadınlar yığıncağın 200 
iştirak çısı arasından seçildilər. Qadınların 
seçki lərdə iştirak edəcəyinə şübhə ilə 
yanaşanlar çox idi. Lakin seçki günü 
məscidlərin qarşısı səsvermədə iştirak 
etməyə gəlmiş çadralı qadınlarla dolu idi. 
Bakı müsəlman xeyriyyə cəmiyyətinin 
təyin etdiyi ziyalı qadınlar onların arasında 
gəzərək seçki qaydalarını başa salırdılar. 
Təxmini hesablamalara görə, 4 müsəlman 
seçki məntəqəsində 11 min qadın səs 
vermişdi. Bu, qadınlarımızın Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin siyasi həyatında 
iştirakının debütü idi və onlar müsəlman 
Şərqində ilk dəfə olaraq seçkilərdə iştirak 
etmək hüququ qazandılar. Lakin 1920-
ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
devrildi və yeni siyasi sistem yarandı.

Azərbaycan qadınları  
İkinci Dünya müharibəsində

İkinci Dünya müharibəsində Azərbay-
can hərbi əməliyyatların keçirildiyi torpaq-
lardan uzaqda yerləşsə də, müharibənin 
acılarını yaxından yaşayıb, çətinliklərini, 
əzablarını görüb. Müharibədə fəhlələr, 
kolxozçular, ziyalılar, o cümlədən qadınlar 
və gənclər də iştirak etmişdilər.

Azərbaycan qızı qızıl əsgər, təyyarəçi, 
tankçı, şəfqət bacısı libası geyib alman-faşist 
işğalçılarına qarşı ölüm-dirim savaşında 
özünün şanlı tarixinə yeni qəhrəmanlıq 
səhifələri yazmışdır. Azərbaycan qadınları 

“İşıq” jurnalı Pəri Topçubaşova Xədicə Əlibəyova Şəfiqə Əfəndizadə
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və qızları arxa cəbhədə kişilərin gördüyü 
işlərin öhdəsindən gəldikləri kimi, ön 
cəbhədə də torpaqların faşistlərdən azad 
edilməsində böyük rəşadət və qəhrəmanlıq 
göstərmişdilər.

Böyük Vətən müharibəsi illərində arxa 
cəbhədə kənd təsərrüfatının, sənayenin, 
tikinti işlərinin inkişafında və dövlət 
planlarının yerinə yetirilməsində qadın 
əməyi mühüm rol oynamışdır.

1942-ci il oktyabrın 15-də “Zaqafqaziya 
cəbhəsinin qərargahlarında, idarələrində 
və arxa cəbhələrində xidmət etmək üçün 
Qızıl orduya 900 qadının səfərbər olunması 
barədə” Biyazev və Boldırev Azərbaycan 
K(b)P MK-ya teleqram göndərir. Bununla 
əlaqədar Azərbaycan K(b)P MK və Bakı 
şəhər Partiya Komitəsində qərar qəbul 
edilir: respublikanın Hərbi Komissarı 
İsmayılovdan tələb olunur ki, 15 oktyabra 
qədər 900 qadın (Qafqaz və Zaqafqaziya 
millətlərindən olmayan – rus, ukraynalı, 
belarus və digər millətlər və rus dilini yaxşı 
bilən – könüllü Qafqaz və Zaqafqaziya 
millətlərindən olan qadınlar) 19-25 yaşlı: 
94 “pisar” (yazar-katib), 40 aşpaz, 3 yığıcı, 
190 sanitar, 25 tibb təlimatçısı, 60 radioçu, 
35 telefonçu, 25 anbarçı, 10 təsərrüfat 
xidmətçisi, 40 teleqrafçı, 12 tənzimçi, 3 
kitabxanaçı, 8 hava qurğuları atıcısı, 6 
hava müşahidəçisi, 3 çəkməçi, 8 dərzi, 3 
çertyojçu, 150 avtomobil sürücüsü, 185 
nəfər müxtəlif peşə sahibləri səfərbər 
olunsun... Qərara əsasən Bakıdan – 600, 
Kirovabaddan (indiki Gəncə) – 100, DQMV-
dən 50, respublikanın digər rayonlarından 
isə 150 nəfər qadın səfərbər olunmalı idi.

Hamımızın iftixarı neftçilər elə bir nəsil-
dirlər ki, onların işləri nümunə göstərilir, 
əməlləri dillər əzbəri olur. Müharibə 
illərində, xüsusən də 1944-cü ildə işsiz 
əhalinin, əsasən evdar qadınların səfərbər 
olunması ilə əlaqədar neft sənayesində 
qadınların sayı 2,5 dəfə artdı. Həmin 
illərdə yüksək ixtisas alan qadınların 
sayında kəskin artım oldu. Əgər 1941-ci 
ildə beş neftçıxarma trestində 325 qadın-
qazmaçı, traktorçu və operator olmuşdusa, 
1945-ci ilin birinci yarısında onların sayı 
1040-a çatmışdır. Bütünlükdə “Azneft” 

birliyindəki aparıcı peşələrdə 3862 nəfər 
qadın çalışırdı.

Azərbaycan komissiyası Qızıl orduya isti 
geyim və alt paltarlarının toplanılmasına 
1941-ci ilin sentyabrında başlamışdı. Bu-
nunla əlaqədar Azərbaycanda 88 rayon 
ko missiyası, 9 rayonlararası anbar və 6 
mindən çox yerli komissiya təşkil olun-
muşdu. Digər tərəfdən, yığılmış xammalın 
emalı üçün emalatxanalar təşkil olunmuşdu 
ki, ora əlcək və corab toxumaq üçün evdar 
qadınlar cəlb olunurdu. Bütövlükdə 
cəbhəyə 30 milyon rubldan çox dəyərində, 
1592 min ədəd – 125 vaqon isti paltar 
göndərilmişdi.

Müharibə illərində Azərbaycan zəh mət -
keşləri tərəfindən cəbhəyə 350 min bağ-
lamalar-hədiyyələr göndərilib: 35472 kq 
tütün məhsulları, 346485 banka konserv, 
391501 butulka çaxır-araq, 137327 kq 
qənnadı məmulatları, 165829 kq yağ və 
pendir, 621723 kq meyvə, 14164 kq balıq və 
kürü, 6281 kq duza qoyulmuş məhsullar, 
14358 kq kolbasa, 3704 ədəd yumurta, 
16549 kq yarma, 6757 kq makaron, 15563 
kq tərəvəz, 659432 cüt corab və əlcək, 
659532 ədəd sabun və diş pastası, 163558 
qutu kibrit, 329876 ədəd dəftərxana 
ləvazimatları, 3884 kq müxtəlif məhsullar, 
5000 kq duz göndərilib. Göndərilən 
hər bir məhsulda qadınlarımızın əməyi 
danılmazdır.

Bu müharibədə azərbaycanlı qadınların 
fədakarlığı nəticəsində minlərlə əsgər və 
zabit həyata qaytarılıb, yenidən döyüşlərə 
qatılıblar. Onlardan bir neçəsinin adını 
çəkmək kifayətdir ki, bu xanımların necə 
şücaət göstərdiklərini təsaəvvür edək. 
Əliyeva Cəvahir 26 mart 1943-cü ildən 
Qafqaz cəbhəsində döyüşüb. 10 dekabr 
1942-ci ildən Mozdok döyüşlərində iştirak 
edib. Tibb xidmətinin baş çavuşu 300-
dən çox əsgər və komandirlərə ilk tibbi 
yardım göstərib. Cəvahir Əliyeva “Hərbi 
xidmətinə görə” 28 dekabr 1942-ci ildə 
medalla təltif olunub. Əliyeva Səkinə 47-ci 
ordunun tərkibində döyüşüb. 1942-ci ilin 
avqustunda Novorusiyanın müdafiəsində 
xüsusilə seçilmişdi. Təkcə bir döyüş 
zamanı 183 əsgər və komandirə ilk tibbi 
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yardım göstərib. Abbasova Adilənin səyləri 
nəticəsində bir çox əsgər və komandir 
xilas olub. 15 sentyabr 1943-cü ildə «Hərbi 
xidmətinə görə» medalla təltif olunmuşdu. 
Baş çavuş Adilə Abbasova döyüş bölgəsində 
qəhrəmancasına vəfat etmişdi. Əbilova 
Anadolu bölük sanitarından, əməliyyat 
bacısına kimi vəzifəsində yüksəlişi olub. 
Zabit rütbəsinə qədər yüksəlib. 9 oktyabr 
1943-cü ildə «Hərbi xidmətinə görə» 
medalla təltif olunub. Mozdok, Xarkov, 
Kotovsk, Odessa döyüşlərinin iştirakçısı 
olub. Ağayeva Sitarə hər zaman ön 
cəbhələrdə əsgər və komandirlərə ilk tibbi 
yardım göstərib. 8 mart 1943-cü ildə «Hərbi 
xidmətinə görə» medalla təltif olunub. 
Bağırova Böyükxanım Kerçens-Feidisiya 
desant əməliyyatının ilk iştirakçısı. 
Krım cəbhəsində döyüşüb. 1942-ci ildə 
Almaniyaya əsirlərin daşınması zamanı 
qaçmağı bacarıb. Daha sonra partizan 
dəstələrinə qoşulub və Smila, Şpola, 
Çiqirin, Kamenka və Novo-Mirqorodda 
döyüşür. 1944-cü ildə Azərbaycana qayıdır. 
Tibbi xidmətin baş leytenantı Bayramova 
Maya 1942-ci ildə cəbhədə olub. «Hərbi 
xidmətlərinə görə», «Varşavanı işğaldan 
azad etdiyinə görə» və «Berlini işğal 
etdiyinə görə» medallarla təltif olunub. 
Bayramova Səkinə Döyüş cəbhəsində 
minlərlə yaralı əsgər və komandirləri xilas 
edib. Orden, 5 medal və 7 təşəkkürnaməyə 
layiq görülüb.

Faşizm üzərində qələbədə bütün qoşun 
növləri ilə yanaşı, aviasiyanın da özü-
nə məxsus rolu ol muş dur. Həmin cəsur 
şahinlərin tər kibində azər baycanlı pilot-
ların da xüsusi xidmətləri olmuşdur.

Azərbaycanın ilk qadın təyyarəçilərindən 
biri Züleyxa Seyidməmmədova olmuşdur. 
O, 1935-1936-ci illərdə Bakı aeroklubunda 
təlimatçı-təyyarəçi işləyərkən azərbaycanlı 
qızlardan pilotların hazırlanmasına böyük 
əmək sərf edir və fəaliyyəti dövründə 60 
təyyarəçi və 80 paraşütçü hazırlamışdır. 
Sonralar həmin klubda bölmə komandiri 
vəzifəsində işləyir, 1938-ci ildə Jukovski 
adına Hərbi-Hava Akademiyasında təhsil 
almağa göndərilir və əlaçı tələbə kimi 
Moskva şəhər zəhmətkeş deputatlar So-
vetinə deputat seçilir. O, Böyük Vətən 
mü haribəsi illərində Sovet Ordusunda 
xidmət edir və qırıcı-təyyarəçidən aviapolk 
komandirinin müavini və 8-ci aviakorpus 
qərargahının əməliyyat şöbəsinin rəis 
köməkçisinə qədər yüksəlir, Moskva, 
Stalin q rad, Orlov, Kursk ətrafında ge-
dən döyüşlərdə iştirak edir. 1945-ci il-
dən 1975-ci ilə kimi Bakı Şəhər Partiya 
Komitəsinin hərbi şöbəsinin təlimatçısı, 
Azərbaycan LKGİ MK-da hərbi-bədən 
tərbiyəsi üzrə katib, Azərbaycan K(b)P 
MK-nın partiya, həmkarlar və komsomol 
təşkilatları şöbəsinin məsul katibi, plan-
maliyyə-ticarət şöbəsinin müdir müavini 
və Azərbaycan SSR-in ictimai təminat 
naziri olur və 1975-ci ildən Azərbaycanın 
Xarici Ölkələrlə Dostluq və Mədəni 
Əlaqə Cəmiyyəti Rəyasət Heyəti sədrinin 
müavini işləyir. Müharibə illərində digər 
bir qadın qəhrəmanımız – gəmi kapitanı 
Şövkət Səlimova dünyada iki qadın gəmi 
kapitanından biri olub. 

İnzibat xidmətin baş leytenantı Rəhimə 
Babayeva müharibə başlamazdan əvvəl 
Bakı şəhər xalq məhkəmələrinin birində 
katiblik edir, eyni zamanda təhsilini davam 
etdirərək axşamlar hüquq məktəbində də 
oxuyurdu. Rəhimənin hüquq sahəsində 
əldə etdiyi bilik və təcrübə ona döyüş 
meydanlarında çox kömək edir. 1942-ci ilin 
şaxtalı dekabr günlərində o, könüllü olaraq 
cəbhəyə gedərək, azərbaycanlılardan iba-
rət 416-cı diviziyanın sıralarına qoşulur. 
Qafqazın müqəddəratı həll olunan Mozdok 
vuruşmalarında, Terek sahillərində şiddətli 
döyüşlərdə bilavasitə iştirak edib hünər 
göstərdiyinə görə komandanlıq Rəhimə Şövkət SəlimovaZüleyxa Seyidməmmədova 
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Babayevanı “Qafqazın müdafiəsi üçün” 
medalı ilə təltif edilir. Bir qədər diviziyanın 
siyasi şöbəsində çalışıb faydalı işlər 
gördükdən sonra Rəhimə hərbi tribunala 
köçürülür, öz ixtisası üzrə işləməyə başlayır. 
Hərbi intizamı daha da möhkəmlətmək, 
sayıqlığı artırmaq, düşmən hiylələrinin 
vaxtında üstünü açmaq uğrunda qızğın 
mübarizə aparan bu qız, döyüşçü və 
komandirlərin hörmətini qazanır. Ziba 
Qəniyeva Böyük Vətən Müharibəsi illərin-
də öz alayının siyahısında snayper-
kəşfiyyatçı-ratsiyaçı kimi qeyd olunmuşdu. 
Müharibənin ilk günlərində yüz minlərlə 
digər tələbə kimi Ziba da hərbi komissarlığa 
cəbhəyə getmək üçün müraciət edir. Bir 
neçə gün sonra onun xahişi qəbul edilir və 
gənc qız atıcılıq kurslarının müdaviminə 
çevrilir, bu kursları bitirdikdən sonra isə 
1941-ci ildə Moskva uğrunda döyüşlərdə 
iştirak edirdi. Taburda ratsiyaçı-kəşfiyyatçı 
olur. 1941-ci ilin həyəcan dolu qışında 16 
dəfə düşmən arxasına keçərək, ratsiya ilə 
vacib məlumatları ötürürdü və düşmən 
haqqında xəbərlər verirdi.3-cü Moskva 
Kommunist atıcı taburun tərkibində Ziba 
Qəniyeva 1941-ci ilin noyabr ayının 7-də 
Qırmızı Meydanda keçirilən məşhur 
paradda iştirak edib. Leninqrad və Şimali-
Qərb cəbhələrində döyüşlərdə iştirak edib. 
Ziba Qəniyeva İkinci dünya müharibəsi 
dövründə 129 alman əsgərini öldürmüşdür.
Döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlığa 
görə Şimali-Qərb cəbhəsinin qoşunlarının 
1942-ci il 16 iyul tarixli 0869 №-li əmrinə 
əsasən snayper-kəşfiyyatçı Ziba Qəniyeva 
“Qızıl Bayraq” ordeni ilə təltif edildi.
Böyük Vətən Müharibəsi illərində o, 129 
işğalçı məhv edib, göstərdiyi qəhrəmanlıq 
və şücaətə görə Ziba Qəniyeva çoxsaylı 
dövlət mükafatları ilə, o cümlədən “Qır-
mızı Bayraq” ordeni və “Qırmızı Ulduz” 
or deni ilə, “Moskvanın müdafiəsi uğ-
runda” medalı ilə təltif edilib. II Dünya 
Mü haribəsinin ən dəhşətləri səhifələrindən 
biri də Leninqrad şəhərinin mühasirəsi ol-
muşdur. Bu ağır günlərdə Azərbaycan 
qadınları da mübarizə apar mış və bütün 
çətinliklərə qalib gəlməyi bacar mışlar. 

Bəli, qanlı-qadalı müharibə keçmiş 

sovetlər ittifaqına 
daxil olan bütün 
r e s   p u b l i k a l a r ı n 
xalq ları kimi, 
Azər bay can xal-
qı nın ta rixində də 
öz sağalmaz iz-
lərini qoy muş dur. 
Həyatın keş mə-
keşlərindən ad-
lamış, möh kəm-
lənmiş, mətin-
ləşmiş Azər bay can 
qadını öz zəkası, nüfuzu və müdrikliyi 
ilə bəşər tarixində özünəməxsus iz 
qoymuşdur. Azərbaycan qadınları Böyük 
Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstər-
miş, ön və arxa cəbhədə, hətta dövlət 
işlərində yaxından iştirak etmişlər. Böyük 
Vətən müharibəsində Azərbaycan oğul 
və qızlarının faşizmin məhv edilməsində 
göstərdikləri qəhrəmanlıqlar, onların həyat 
tərzi və fəaliyyəti gənclərimiz üçün əsl 
nümunə, vətənpərvərlik məktəbidir.

Azərbaycan qadını müasir dövrdə 
də yenidən müharibə şəraitində yaşayır, 
vuruşur və mübarizə aparır. Azərbaycan 
torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal 
olunması nəticəsində onlarla qadınlarımız 
döyüşərək, şəhid olmuşlar. 400 mindən 
çox qadın və 300 mindən çox uşaq 
qaçqın və məcburi köçkün düşmüşdür. 
Bu rəqəmlərin arxasında yüz minlərlə 
qadının, qızın öz evlərini itirməsi, ailələrin 
dağılması dayanırdı. Bu gün biz qaçqın 
və məcburi köçkün, həmçinin şəhid ailəsi 
olan və müharibənin ağırlığını çiyin-
lərində daşıyan qadınlarımızın fəda-
karlı ğını xüsusi qeyd edirik. Bütün bu 
çətinliklərə baxmayaraq, köçkün qadın-
larımız özlərində güc tapmağı bacar-
dılar, başlarına gələn faciələri ürəklərində 
yaşadaraq gələcəyə ümidlə baxdılar. 
Azərbaycan Hökuməti həmin qadınların 
ictimai-siyasi həyata inteqrasiya edilməsi 
üçün bütün qüvvəsini səfərbər etmişdir. 
Hazırda bu qadınlar arasında milliət vəkili, 
müəllimlər, həkimlər, dövlət qulluqçuları, 
kənd təsərrüfatında çalışanlar vardır. 

Azərbaycanda müharibə vəziyyəti 

Ziba  Qəniyeva
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davam edən belə bir dövrdə vəzifəmiz 
Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə 
ölkəmizin hərbi qüdrətinin daha da 
artırılmasına kömək etməkdir. Biz həmişə 
ordumuzun yanındayıq. Və erməni faşizmi 
üzərindəki qələbəmizə tam əminik! 

Sovet dövründə qadınlar
Təhsilin vəzifələri kommunist tərbi-

yəsi deyilən tərbiyənin vəzifələri ilə 
şərtləndirilirdi. 1923-cü ildə Respublika 
hökuməti yanında savadsızlıqla mübarizə 
üzrə xüsusi Komitə yaradıldı. Həyata 
keçirilən tədbirlər nəticəsində 1926-cı 
ilə artıq 25%, 1933-cü ilə isə Azərbaycan 
əhalisinin yarısından bir az çoxu savadlı 
kateqoriyasına aid olundu. 30-cu illərin 
ortalarında savadsızlığın ləğvi ümumxalq 
hərəkatı elan edildi. 1933-cü ildə «Tam 
savadlılıq istiqrazı» buraxıldı. Həmin 
istiqrazın satışından əldə edilən vəsait bu 
vəzifənin sürətli həllinə yönəldilmişdi.

1920-ci ildə Azərbaycanda 965 ümum-
təhsil məktəbi vardı ki, burada 80 min 
məktəbli təhsil alırdı. 20-30-cu illərdə şəhər 
və kəndlərdə 838 məktəb binası tikilmiş, 
3,5 min yeni məktəb açılmışdı. 20-ci illərin 
əvvəlində 9 qısamüddətli pedaqoji kurs 
açıldı. Burada mindən artıq ibtidai sinif 
müəllimi hazırlandı. 1924-cü ildə işləyən, 
1926-cı ildə isə kənddə yaşayan gənclər 
üçün yeddiilik məktəblər açıldı. 1931/32-ci 
illərdə yeddillik həcmdə məcburi orta təhsil 
tətbiq olunmağa başladı. 1935-ci ildə isə 
məktəb təliminin strukturunda dəyişikliklər 
edildi. İbtidai təhsil dördsinifli oldu. 
Orta məktəb onilliyə çevrildi. 1951-ci ildə 
respublikada ümumi yeddiillik təhsil, 1962-
ci ildə isə ümumi səkkizillik təhsil vəzifəsi 
başa çatdırıldı. Ali məktəblə bağlı əsaslı 
məsələlərdən biri onun proletarlaşması, 
fəhlə-kəndli cavanların ali məktəbə geniş 
axını üçün şəraitin yaradılması oldu. Ali 
təhsil müəssisələrini xalqa yaxınlaşdırmaq, 
onu kütlələr üçün açıq etmək lazım idi. 
1920-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda 
yaranan fəhlə fakültələrinin rolu böyük idi. 

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlindəki 
qadın fəhlə klublarını qadın nümayəndə 
məclisləri, əsgər arvadları ittifaqları, 

memar arvadları birlikləri (və digər ixtisas 
nümayəndələri), savadsızlığın ləğvi üzrə 
qadın məktəbləri əvəz etdi. Tədricən onlar 
əsil qüvvəyə, mövcudluğunun onilliyi 
ərzində kütləvi, mədəni-maarifçi və bəzən 
hətta hüquq-mühafizə təşkilatlarına çevri-
lirdi. 

Azərbaycanın xüsusi, spesifik şəraitini 
nəzərə alaraq respublikanın partiya və 
hökuməti qadınların şüurunun oyanması, 
onların yeni həyatın quruluşuna cəlb olun-
ması üçün xüsusi qadın klubları yaratmaq 
qərarına gəldi. Bakı şəhərində 1920-ci 
ildə açılmış Əli Bayramov adına klubun 
rolu müstəsna idi və bu klub çoxlu qadın 
fəallarını bir yerə toplaya və geniş iş apara 
bildi. O, həm də bütün Sovet Şərqində ən 
nümunəvi klublardan biri oldu. Bir çox 
başqa respublikalardan onun iş təcrübəsini 
öyrənmək üçün nümayəndələr gəlirdi. 
1920-ci ilin noyabrında Azərbaycan kom-
munist partiyasının Mərkəzi Komitəsi 
yanında Mərkəzi qadın şurası təsdiq 
edildi. Geniş kütlələrin etibarını qazanan 
və qabaqcıl müsəlman qadınlarının əsil 
döyüş ştabına çevrilən «jenotdellər» 
yerlər də də yaradılmağa başladı. 1921-
ci ilin yanvarında Bakıda Azərbaycan 
qadın hərəkatının vacib məsələlərini mü-
zakirə edən «jenotdel» müdirlərinin ilk 
iclası çağırıldı. 1920-1922-ci illər ərzində 
qadınların vəziyyəti ilə bağlı ayrı-ayrı 
məsələlər üzrə 20-dən artıq dekret və qərar 
qəbul olunmuşdu. Partiya və hökumətin 
əsas vəzifəsi azərbaycanlı qadınların isteh-
salatda iştiraka cəlb olunması idi. Res-
publikada xalq təsərrüfatının artımı, yeni 
sənaye sahələrinin yaradılması, istehsal 
proseslərinin mexanikləşdirilməsi və 
əmək şəraitinin nəzərə çarpacaq dərəcədə 
yün gülləşməsi qadın əməyinin tətbiq 
çərçivəsini genişləndirməyə imkan verirdi. 
Qadın əməyi ən çox birinci beşillik illərində 
istehsalata intensiv surətdə cəlb olunmağa 
başlamışdı. 

Qadın hərəkatının inkişaf dinamikası 
sovet dövrünün əvvəli üçün olduqca 
səciyyəvidir, çünki bu dövrdə həyatın 
yeniləşməsi pafosu şişirdilir və eksport 
üçün təbliğ edilirdi. Azərbaycanda qadın 
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hərəkatı əksəriyyəti müsəlman olan bütün 
Şərq ölkələrində təqlid üçün nümunə 
olmalı idi. Doğrudan da əvvəl bu, təqlid 
üçün olduqca güclü stimul və nümunə idi: 
qadın çadrasını ataraq fəal şəkildə ictimai 
həyata qoşulmuş, onun seçki hüququnu 
artıq heç kim şübhə altına almırdı, əksinə 
sovet hakimiyyəti qadın siyasəti sahəsinə 
xüsusi qayğı və diqqət göstərirdi. Bir 
tərəfdən, qadınlar bir anda kişilərlə 
«bərabərhüquqlu» oldu, digər tərəfdən 
isə – bu təlqin edilmiş bir proses idi və 
qadınların Qərbdə olduğu kimi bilavasitə 
sosial mübarizədə öz hüququna nail olmaq 
təcrübəsi yox idi. 

1921-ci il fevralın 8-dən 11-ə kimi Bakıda 
Azərbaycanın bitərəf qadınlarının birinci 
qurultayı keçirildi, 1188 nümayəndədən 
815-i Bakını, 373-ü isə qəzaları təmsil edirdi. 
Qadınların kütləvi şəkildə ictimai həyata 
və əmək fəaliyyətinə cəlb olunması prosesi 
başlandı. Əgər 1929-cu ildə istehsalatda 
cəmi 3000 qadın məşğul idisə, 1933-
cü ildə onların sayı 15000-ə çatdı; kənd 
təsərrüfatında işləyənlərin 37%-i qadın 
idi. Sovet hakimiyyətinin qadınlara və 
müsəlmanlara «seçim»li münasibətinin öz 
əsası vardı. Bu, gənclərə olan münasibətə 
bənzəyirdi – bütün zülm altında olanlar 
və yoxsullar, və nəticədə aşağışüurlular 
inqilaba onun döyüşkən və dağıdıcı 
qüvvəsi kimi cəlb olunur, digər tərəfdən 
gözəgəlimli vitrin rolunu oynayırdı. 
Təbiidir ki, onlar öz vəzifəsini yerinə yetirən 
kimi repressiya yaxud qadağanlar onların 
özünü təqib etməyə başlayırdı. İnqilabdan 
sonra yaranmış çoxsaylı qadın klub və 
təşkilatları 30-cu illərdə bağlanmağa 
başladı (qadın təşkilatları mərhələ-mərhələ 
1930-33-cü illərdə bağlandı). Qadınların 
birinci və ikinci qurultayları arasında 36 il 
müddət keçdi. İkinci qurultay yalnız 1957-
ci ildə (28-29 mart) keçirildi. Onun 745 
nümayəndəsi arasında 482-si bitərəf deyildi. 
Qurultayın gündəliyində Sov.İKP XX 
qurultayı qərarlarının həyata keçirilməsində 
qadınların rolunun müza kirəsi dururdu. 
III qurultay – 20-22 oktyabr 1967-ci ildə 
çağırıldı; 506 nəfər iştirakçıdan 85%-i Sov.
İKP üzvü, 9 nəfəri – SSRİ Ali Sovetinin 

üzvü, 57 nəfər Azər.SSR Ali Sovetinin 
üzvü, 178-i yerli sovetin derutatları, 102 
nəfər fəhlə, 141 nəfər partiya, komsomol, 
həmkarlar ittifaqı işçiləri idi. 

Qadın məsələsinin həllində təşəbbüsü 
dövlət öz əlinə götürdü. Ataların, ərlərin 
hakimiyyəti totalitar dövlət hakimiyyəti 
ilə əvəz olundu. Sovet qadınlarını xaricdə 
təmsil edən yeganə təşkilat 1941-ci ildə 
yaradılmış Sovet qadınları Komitəsi idi 
və o da ictimai birlikdən daha çox dövlət 
müəssisəsini xatırladırdı. 30-40-cı illərdə 
Azərbaycanın yeni proletar ziyalılarının 1-ci 
nəsli yaranmağa başlamışdı. Azərbaycan 
ziyalılarının XVIII əsrin sonlarında – XIX 
əsrin əvvəllərində başlanan və 1920-
ci ilə, Sovet Azərbaycanı yaradılanadək 
inkişaf edən təşəkkül ənənələri qırıldı. 
Azərbaycanın Rusiyada, xaricdə gözəl 
təhsil almış və öz xalqı, ölkəsi üçün çox 
işlər görmüş görkəmli ərləri, parlaq 
qadınları – burjuaziya ideologiyası içində 
meydana gəlmiş mütəfəkkirlər, mesenatlar 
– ziyalılar pleyadası bolşeviklər tərəfi 
meydana gəlmiş mütəfəkkirlər, mesenatlar 
– ziyalılar pleyadası bolşeviklər tərəfindən 
əksiqilabi ünsür kimi qəbul olunurdu. 
Onların tən yarısı hələ 20-ci illərin ikinci 
yarısında güllələndi, repressiya edildi. Elm 
və təhsilin ideologiyalaşdırılması vasitə-
lərindən biri «köhnə» ziyalı nümayən də-
lərinin təqib olunması ilə bağlı müntəzəm 
kampaniyaların təşkili idi ki, 30-cu illərin 
ikinci yarısında kütləvi repressiyalara 
çevrildi. Azərbaycan mədəniyyəti əvəz-
olun maz ziyana məruz qaldı.

Başqa respublikalarda olduğu kimi, 
Azərbaycanda da təsərrüfat və mədəni 
quruculuğun elə sahəsi (sənaye istehsalı, 
kənd təsərrüfatı, ictimai həyat, mədəni 
həyat) yox idi ki, orada qadın – artistlər, 
bəstəkarlar, rejissorlar, rəssamlar işləməsin. 
Ali təhsil də getdikcə inkişaf etməyə 
başladı. Azərbaycan dövlət universitetində 
tibb, tarix, fizika-riyaziyyat, şərqşünaslıq, 
pedaqoji, hüquq fakultələri fəaliyyət 
gös tə rirdi. Azərbaycan Politexnik İnsti-
tutu açılmışdı. Bütün ali məktəblərdə 
kişi lərlə yanaşı qadınlar da ali təhsil 
alırdı. Qadın məktəbəqədər tərbiyə 
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institutu (sonralar Azərbaycan Dövlət 
pedaqoji institutu ilə birləşdi), Şərqdə 
ilk Konservatoriya, qadınların da təhsil 
aldığı Ali rəssamlıq məktəbi yaradıldı. 
1926-cı ildə Azərbaycanda 5 ali məktəb 
mövcud idi ki, burada 5 min tələbə – qız 
və oğlan təhsil alırdı. 1929-cu ildə Gəncədə 
Kənd təsərrüfatı institutu açıldı. 1928-ci 
ildən başlayaraq respublika üçün RSFSR 
(Rusiya Federasiyası) ali məktəblərində 
mütəxəssislərin hazırlığı praktikasına 
başlandı. 30-cu illərdə ali məktəblər 
şəbəkəsi bir az da genişləndi. Müstəqil 
– Tibb institutu və Sovet quruculuğu və 
hüququ İnstitutu yaradıldı. 

Azərbaycan qadınlarının da kişilərlə 
bərabərhüquq əsasında ali təhsil almaq 
və elmlə məşğul olmaq imkanı təmin 
olunmuşdu. 1928-ci ildə «Azərbaycanın 
öyrənilməsi və tədqiqi cəmiyyəti» yaradıldı 
ki, burada mindən artıq elmi əməkdaş – 
kişi və qadın işləyirdi. Onun bazasında 
1929-cu ildə Dövlət elmi-tədqiqat institutu 
yaradıldı. 1922-ci ildə Azərbaycan arxeolo-
giya cəmiyyəti yaradıldı və sonra Tarix, 
incəsənət və abidələrin mühafizəsi 
Komitəsinə çevrildi ki, burada da kişilərlə 
yanaşı qadınlar çalışırdı. Bolşeviklər 
incəsənəti (teatr, musiqi, kino, rəssamlıq, 
heykəltəraşlıq, memarlıq) insan şüuruna ən 
güclü təsir vasitəsi kimi qəbul edir və ona 
böyük diqqət yetirirdilər. 

1924-cü ildə Dövlət Akademik Teatrı 
yaradıldı. Bu teatrın opera və balet qrupları 
əsasında Azərbaycan Dövlət opera və 
balet teatrı (1959-cu ildən Akademik opera 
və balet teatrı) təşkil olundu. Hələ 1923-
cü ildə yaradılmış Bakı fəhlə teatrı 1937-
ci ildə Azərbaycan Rus dram teatrına 
çevrildi. 1928-ci ildə Uşaq teatrı (1936-cı 
ildən Gənc tamaşaçılar Teatrı) yaradıldı. 
30-cu illərdə Bakı fəhlə gənclər teatrı, 
Azərbaycan məktəbli teatrı, Gəncə dövlət 
teatrı, Azərbaycan musiqili komediya 
teatrı yaradılmışdı. Teatrlar Naxçıvanda, 
Xankəndidə, Nuxada da yaradılmışdı. Bü-
tün bu teatrlarda Azərbaycan qadınları da 
çalışırdı. Milli teatrın inkişafında görkəmli 
qadın aktyorların – M.Davudovanın, H.Qur-
banovanın, Ş.Məmmədovanın, F.Mux-

tarovanın, H.Rzayevanın, Q.Almaszadənin, 
L.Vəkilovanın, R.Ginzburqun, V.Şiryenin, 
M.Kələntərlinin, L.Cavanşirovanın və 
başqalarının rolu olduqca böyükdür. 

60-cı illərdə partiya komitələrinin 
rəhbərliyi ilə ölkənin bir sıra bölgələrində 
qadın şuraları yaranmağa başladı. Onlar 
qadına üç funksiyanı: ana, ev sahibəsi 
və işçi funksiyalarını yerinə yetirməkdə 
yardım edirdi. 80-ci illərin ortalarında 
Sov.İKP-nin təşəbbüsü ilə Sovet qadınları 
Komitəsi respublika və vilayət qadın 
şuralarına şaquli rəhbərlik funksiyasını 
öz üzərinə götürərək bölgələrdə və əmək 
kollektivlərində onların yaradılması üzrə 
fəal iş apardı. Şuraların sayı getdikcə 
artırdı və 80-ci illərin sonunda bir neçə 
minə çatdı. Azərbaycan Respublikasının 
Elmlər Akademiyasında, ali məktəblərdə, 
elmi-tədqiqat, layihə-konstruktor təşkilatla-
rında və texniki müəssisələrdə doktor 
və namizədlik dərəcəsi olan qadınlar 
işləyirdi və işləyir. Ağabacı Rzayeva həm 
Azərbaycanda, həm də bütün Şərqdə 
peşəkar musiqi təhsilini almış ilk qadın-
bəstəkardır. Onun ardınca digər istedadlı 
xanımlar Ədilə Hüseynzadə, Hökümə 
Nəcəfova, Şəfiqə Axundova bəstəkarlıq 
sahəsinə gəliblər. Şərqdə ilk opera yazan 
bəstəkar qadın Şəfiqə Axundova, ilk xanım 
opera müğənnisi Şövkət Məmmədova, 
balet sahəsində ilk qaranquş olan Qəmər 
Almaszadə, ilk peşəkar rəssam Maral 
Rəhmanzadə, ilk qadın heykəltəraşı Zivər 
Məmmədova, ilk həkim-ginekoloq Ədilə 
Şaxtaxtinskaya. İlk kinoaktrisa, ilk xanım 
neft mühəndisi və ilk xanım kimyaçı 
akademik İzzət Orucova bu sahələrin hər 
üçündə ilkə imza atıb. Cəfər Cabbarlının 
cəhdlərindən sonra “Sevil” filmində 
eyniadlı obrazı oynamaqla ilk kinoaktrisa 
statusunu qazanıb. İlk qadın akademik 
– Validə Tutayuq biologiya sahəsində ilk 
qadın elmlər doktoru, professordur. 1968-
ci ildə Azərbaycan SSR Elmlər Aka de mi-
yasının həqiqi üzvü seçilərək böyük ilkə 
imza atıb. Məhz akademiyanın həqiqi üzvü 
seçildikdən sonra nəhayət, Azərbaycan el-
minin də qadın akademiki olub. Azər bay-
canın ilk qadın akademiki seçilən bu xanım 
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sonradan bir çox ilklərə imza atıb. Ən əsası 
isə ondan sonra qadın elmi kadr lar irəli 
çəkilib. İlk qadın nazirimiz xarici işlər naziri 
olan Tahirə Tahirova olub. O, həm də neft 
sənayesi üzrə ali təhsil alan ilk azərbaycanlı 
qadın-mütəxəssis idi. Azər baycanda ilk 
dəfə qadınlar arasında riyaziyyat üzrə 
elmlər doktoru adını almaq Tamilla 
Nəsirovaya nəsib olub. Tanınmış alimlərin 
sırasında Azərbaycanın əməkdar incəsənət 
xadimi, bəstəkarlar İttifaqının üzvü, pro-
fes sor Elmira Abbasova; Azərbaycan 
rəssam lar ittifaqının üzvü, əməkdar elm 
xadimi, tarix elmləri doktoru, professor 
Sara Aşurbəyli; tarix elmləri doktoru, 
aka demik Püstəxanım Əzizbəyova; tibb 
elmləri doktoru, professor Umnisə Mu-
sə bəyova; filologiya elmləri doktoru, pro-
fes sor Əzizə Cəfərzadə; əməkdar elm 
xadimi, tibb elmləri doktoru, professor 
Mina Davatdarova; tibb elmləri doktoru, 
pro fessor Sayalı Tağıyeva; akademik, tibb 
elmləri doktoru, professor Zərifə Əliyeva, 
şərqşünas, filologiya elmləri doktoru Aida 
İmanquliyeva, pedaqoq Səidə İmanzadə, 
kimya elmləri doktoru, professor Rə fi-
qə Əliyeva, biologiya elmləri doktoru, 
akademik Siddiqə Məm mədova, xalq 
artisti, bəstəkar Firəngiz Əlizadə, hüquq 
elmləri doktoru, professor Məsumə Məli-
kova, texnika elmlər doktoru, professor 
Elmira Ramazanova, tibb elmləri doktoru, 
professor Adilə Namazova, kimya elmləri 
doktoru, Ombudsman, professor Elmira 
Süley ma nova, Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyinin direktoru, akademik Nailə 
Vəlixanlı və bir çox başqalarının adını 
çəkə bilərik. 1960-1980-ci illərdə ali məktəb 

tələbələrinin 35-40%-i qız idi. Milli təhsil və 
mədəni quruculuq sahəsində Azərbaycan 
qadınları ona xas olan yüksən vətəndaşlıq 
və xalqına sevgi hissi ilə yaxından iştirak 
edirdi. 1980-ci ildə respublikanın xalq təsər-
rüfatı sahəsində 768 min qadın çalışırdı. 

 
Müstəqillik illləri və müasir dövr

Ölkəmizdə dövlət qadın siyasətinin 
əsas prinsiplərinin müəyyən edilməsi və 
dövlət səviyyəsinə qaldırılması məhz Ulu 
Öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 
1993-cü ildə, tariximizin həlledici dövründə 
xalqın tələbi və arzusu ilə hakimiyyətə 
ikinci dəfə gəlişi Azərbaycanı vətəndaş 
müharibəsi alovundan, parçalanıb dünya 
xəritəsindən silinmək təhlükəsindən xilas 
etdi. Qısa vaxt ərzində həm hərbi, həm də 
iqtisadi böhrandan çıxış yolları tapıldı və 
yaranan sarsılmaz sabitlik, ölkədə yaranan 
ictimai siyasi stabillik dövlət siyasətinin 
bütün sahələri kimi qadın hərəkatının 
inkişafına da güclü stimul verdi. Ümum-
milli Lider qadınların idarəetmə və haki-
miyyətin bütün sahələrində irəli çəkilməsini 
vacib bilmişdir. O, qadın hüquqlarının 
müdafiəsini öz siyasi fəaliyyətinin tərkib 
hissəsi saymış və qarantı olmuş, milli qadın 
hərakatının formalaşması, genişlənərək 
institutlaşması üçün böyük işlər görmüşdür. 
Həmin illərdə ölkə rəhbərinin imzaladığı 
qadınların cəmiyyətdəki statusunun təmin 
olunması ilə bağlı fərman və sərəncamlar 
qadın hüquqlarının reallaşması və təminatı 
istiqamətində irəliyə doğru atılmış tarixi 
addımlar oldu. 1995-ci ildə sentyabrın 4-dən 
15-dək BMT-nin təşəbbüsü ilə Pekində 
keçirilən Qadın məsələlərinə dair 4-cü 

Aida İmanquliyevaZərifə Əliyeva Zəhra QuliyevaRə fi qə Əliyeva
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Ümumdünya Konfransında qadınlarımızın 
iştirakı isə müasir qadın hərəkatına yeni 
nəfəs gətirdi. Bu tədbirə hazırlıq işləri bir 
il əvvəl başladı. O vaxt ölkəmizdə qadın 
problemləri ilə məşğul olan dövlət qurumu 
yox idi. Elə buna görə də, Ümummilli 
Lider Heydər Əliyev “4-cü Ümumdünya 
Qadın Konfransına hazırlıqla əlaqədar 
Azərbaycan qadınlarının Milli Komitəsinin 
yaradılması haqqında” 15 sentyabr 1994-
cü il tarixli Fərman imzaladı. Prezident 
Aparatının humanitar siyasət şöbəsinin 
müdiri Fatma xanım Abdullazadənin 
sədrlik etdiyi Azərbaycan qadınlarınınMilli 
Komi təsində dövlət strukturlarının qadın 
rəhbərləri və qeyri-dövlət qadın təşkilat-
larının nümayəndələri təmsil olu-
nurdu. Milli Komitə bir il ərzində Pekin 
konfransına ciddi hazırlaşdı. Ulu Öndər 
Heydər Əliyev bu məsələni xüsusi 
nəzarətdə saxladı. Müdrik dövlət başçısı 
yaxşı bilirdi ki, 20-ci əsrin sonlarında 
Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə üzləşən, 
torpaqları işğal olunan, ərazisinin 20%-ni 
itirən, müharibənin ağrı-acılarını yaşayan, 
bir milyon qaçqın və məcburi köçkünü olan 
Azərbaycanın qadınlarının bu konfransda 
iştirakı olduqca böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Konfransda qadınların cəmiyyətdə 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsində 12 
strateji istiqamət müəyyən edildi, qadın və 
təhsil, qadın və sağlamlıq, qadınlara qarşı 
zorakılıq, qadınlar və silahlı münaqişələr, 
qadınlar və yoxsulluq, qadınların insan 
hüquqları, qərar qəbuletmədə qadınların 
rolu və digər bu kimi vacib məsələlər 
diqqət mərkəzinə gətirildi. Bu gün qürurla 
deyə bilərik ki, həmin konfransın iştirakçısı 
olan qadınların əksəriyyəti rəhbər vəzifə-
lərdə çalışır, ölkənin ictimai-siyasi həya tın-
da aktiv iştirak edirlər.Gender bərabər li-
yinin təmin edilməsi və qadınların səlahiy-
yətlərinin genişləndirilməsi ölkə siyasətinin 
mühüm prioritetlərini təşkil edir. Bu, bütün 
sahə və istiqamətləri əhatə edir. Qa dınlar 
üçün uyğun şəraitin yaradılması, məş-
ğulluq, sağlamlıq, təhsil və sosial siyasət 
sahəsində gender bərabərliyinin inkişaf 
etdirilməsi üçün mühüm səylər göstə-
ril mişdir. XX əsrin sonlarında iqtisadi 

keçid dövrünün ciddi problemləri, Er mə-
nistanın Azərbaycana təcavüzü və tor-
paq larımızın 20 faizinin zəbt olunması, 
ölkədə bir milyon Azərbaycan vətəndaşı 
qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə 
düşməsi çətin işctimai- siyasi vəziyyət 
yaratmışdır. Onların 400 mindən çoxunu 
qadınlar, 300 mindən çoxunu isə uşaqlar 
təşkil edirdi. Bunlar sadəcə quru rəqəmlər 
deyil. Bu gün biz qaçqın və məcburi 
köçkün, həmçinin şəhid ailəsi olan və mü-
haribənin ağırlığını çiyinlərində daşıyan 
qadınlarımızın fədakarlığını xüsusi qeyd 
edirik. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, 
qadın larımız özlərində güc tapmağı bacar-
dılar. Azərbaycanın inkişafı və müstə qil-
liyinin gücləndirilməsi prosesində aktiv 
iştirak etməyə başladılar. Azərbaycan 
Hökuməti həmin qadınların ictimai-siyasi 
həyata inteqrasiya edilməsi üçün bütün 
qüvvəsini səfərbər etmişdir. Hazırda bu 
qadınlar arasında milliət vəkili, müəllimlər, 
həkimlər, dövlət qulluqçuları, kənd təsər-
rüfatında çalışanlar vardır. İşlə təmin 
olunmuş köçkün qadınların sayı 53.230 
nəfərdir. 2 nəfər Milli Məclisin üzvü, 495 
nəfəri dövlət işində, 16.351 nəfər təhsil 
sahəsində, 4543 nəfər səhiyyə sahəsində, 
23.793 nəfəri isə kənd təsərrüfatı sahəsində 
çalışır.

Öz müstəqilliyini elan etdikdən son-
ra ölkəmiz bir sıra Konvensiylara, o cüm-
lədən, 1995-ci ildə BMT-nin «Qa dın lara 
münasibətdə ayrı-seçki liyin bütün forma-
larının ləğvi» barədə Konvensiyasına qoşul-
muşdur. Davamlı olaraq milli qanunvericilik 
təkmil ləşdirilmiş və gücləndirilmişdir. 
«Azər  baycanda qadınların rolunun artırıl-
ması», “Azərbaycan Respublikasında döv-
lət qadın siyasətinin həyata keçirilməsi 
haq qında” verilən Sərəncamlar qadınların 
istənilən sahədə fəaliyyət göstərməsi üçün 
münbit şərait yaratdı. Qadınların ictimai-
siyasi fəaliyyətinin artırılmasında bu 
sənədlərin əhəmiyyəti çox böyükdür. Ailə, 
Cinayət, Mülki, İnzibati Xətalar Mə cəl-
lərinə edilən dəyişikliklər, “Gender bəra-
bərliyinin təminatları”, “Məişət zorakı lı-
ğının qarşısının alınması haqqında” Azər-
bay can Respublikası Qanunların qəbul 
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edilməsi insanların təfəkküründə yeni 
düşüncə tərzinin formalaşmasına təkan 
verməyə başladı. Eyni zamanda, bir çox 
stereotiplərin qırılmasına səbəb oldu. 
Böyük siyasi iradə tələb edən məsələlərdən 
biri də bu sahədə fəaliyyət göstərən xüsusi 
dövlət qurumunun olması idi. 1998-ci 
ildə Azərbaycan Respublikasının Qadın 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. 
Zaman keçdikcə, ölkədə ailə, qadın və uşaq 
məsələləri kompleks yanaşma tələb etməyə 
başladı. Və bu zərurət yeni Komitənin 
yaran masına səbəb oldu. Möhtərəm Prezi-
dent cənab İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 
2006-cı ildə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. Xüsusilə, 
qeyd etmək lazımdır ki, MDB ölkələri 
içərisində yeganə bizim ölkəmizdə belə bir 
dövlət qurumu var. Tarixə nəzər salsaq, 
görərik ki, cəmiyyətin inkişafının bütün 
mərhələlərində qadınlar kişilərlə bərabər 
dövlət quruculuğunda, siyasi qərarların 
verilməsində fəal iştirak etmişlər. Müasir 
Azərbaycan qadını ana olmaqla yanaşı, 

həm də bacarıqlı siyasətçi, iş adamı, 
dövlət məmuru, xalqın inanıb səs verdiyi 
deputatdır. Bu fəallıq, malik olduğumuz 
tarixi ənənələrlə yanaşı, ölkəmizdə həyata 
keçirilən gender siyasətinin mahiyyətindən, 
onlara cəmiyyətin tamhüquqlu üzvü kimi 
bütün imkanlardan bərabər istifadə üçün 
zəruri şəraitin yaradılmasından irəli gəlir. 
Azərbaycan Respublikası Qadınları təşkilat-
lanaraq problemləri müzakirə edir, bu isti-
qamətdə gələcəkdə görüləcək məsələləri 
döv lət və cəmiyyət qarşısında qaldırır. 
Bu baxımdan, 1998, 2003, 2008 və 2013-cü 
illər də keçirilmiş Azərbaycan Qadınlarının 
Qurultayları ölkədə qadın hərəkatının 
fəal  laş masının təsdiqidir. Azərbaycanda 
fəaliy yətdə olan ailə, qadın, uşaq yönümlü 
QHT-lər respublikada formalaşan vətən daş 
cəmiyyətinin çox mühüm tərkib his səsidir. 
Qadınların ictimai aktivliyi ilə yanaşı, 
onların siyasətdə iştirakçılığı da artmaq-
dadır. Hazırda minlərlə qadın müxtəlif 
partiyaların sıravi və ya Siyasi Şurasının 
üzvü kimi fəaliyyət göstərir. Məsələn, Yeni 
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Azərbaycan Partiyasının qadın üzvlərinin 
sayı ildən ilə artır. Beləki, əgər 2010-cu ildə 
partiya üzvləri arasında qadınların xüsusi 
çəkisi 43,5%-idisə, 2014-cü ildə bu göstərici 
46%-ə qalxmışdır. Onların arasında ta-
nınmış elm, mədəniyyət və incəsənət xa-
dim ləri, iqtisadiyyat və digər sahələrdə 
çalışan qadınlar vardır. Siyasi partiyalarda 
və qeyri-hökumət təşkilatlarında fəaliyyət 
göstərən, rəhbər vəzifələrdə çalışan qadın-
ların da sayının artmasıçox mühüm nailiy-
yətdir. Xüsusilə, həmin partiyalarda 
yara dılan qadın şuraları və yerlərdəki 
şöbələri öz fəallığı ilə fərglənirlər. Bu 
gün bütün qurumlarda gender fokul-
pointlər var və onlar təmsil etdikləri 
qadınların bütün problemlərin həlli üçün 
öz müsbət töhfələrini verirlər. Lakin 
əlbəttə ki, uğurlarla yanaşı, problemlər 
də mövcuddur. Xüsusilə, bəzi qadınlar öz 
hü quqlarını bilmirlər və ya məlumatları 
yoxdur. Buna görə də, biz bu sahədə 
maarifləndirmə işlərini gücləndirmişik.

Bir məsələni xüsusilə vurğulamaq istə-
yi rəm ki, müasir dövrdə Azərbaycan 
Res   publikasının Birinci vitse-prezidenti, 
Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti 
Mehriban xanım Əliyeva özünün həm 
ictimai fəaliyyəti, həm də elmi yaradıcılığı 
ilə Azərbaycan qadınlarına həmişə nümunə 
olmuşdur.Onun təşəbbüsü və dəstəyi ilə 
yalnız Azərbaycanda deyil, Amerikada, 
Avropanın bir çox ölkələrində, Müstəqil 
Dövlətlər Birliyi respublikalarında, müsəl-
man ölkələrində bir sıra sosial, elm və 
təhsil, İKT, mədəniyyət sahələrində layi-
hələr həyata keçirilir. Azərbaycan mədəniy-
yətinin, müsiqisinin, incəsənətinin, ədəbiy-
yatının, tarixinin dünyada tanınmasında 
Mehriban xanım Əliyevanın rolu danıl-
mazdır. Məhz bir çox ölkələrin birinci 
xanımları onun fəaliyyətindən yararlanır, 
təcrü bəsindən istifadə edirlər. O, Azər-
baycan qadın hərəkatının lideri kimi 
dövləti mizin tərəqqisi naminə geniş 
fəaliyyət göstərir. Əlbəttə, bu, bizim üçün 
fəxrdir. Bu qadınların adı elmə, mədəniy-
yətə, incəsənətə və idmana verdikləri 
töhfələrə görə dünyanın məşhur alim 
qadınlarının adları ilə yanaşı çəkilir.

Azərbaycan əhalisinin ümumi sayının 
50,2%-ni təşkil edən qadınlar cəmiyyətin 
müx təlif sferalarında çalışırlar. Onların 
ictimai-siyasi, elmi, mədəni, sosial-iqtisadi 
və digər sahələrdə əldə etdikləri uğurlar, 
bütöv lükdə dövlətimizin nailiyyətidir. 
Azər   baycanın demək olar ki, əksər rayon-
ların da İcra Hakimiyyəti başçılarının 
müavinləri qadınlardır. Dövlət qulluğunda 
çalışanlar arasında qadınların xüsusi çəkisi 
29,2%-ə çatmış, sahibkarlar arasında isə 
qadın ların iştirakçılığı 20%-ə çatmışdır. 
Bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olan-
ların 40%-i qadınlardır. Milli Məclisdə 
qadın millət vəkillərinin sayı da artır. 
Əgər 1990-cı ildə bütün deputatların 4,3%-
ni, 2000-ci ildə 10,7%-ni qadınlar təşkil 
edirdisə, 2010-cu ildə bu göstərici 16%-ə 
çatmışdır. 2015-ci ildə keçirilən parlament 
seçkilərində də qadın millət vəkillərinin 
sayı artaraq 16,8%-ə yüksəlmişdir. 2009-
cu ildəki seçkilərdə bələdiyyə üzvü 
seçilmiş qadınlar 26,7% olub. 2013-cü ildə 
isə bələdiyyə üzvü seçilmiş qadınların 
sayı 35% təşkil etmişdir. Eləcə də, hüquq-
mühafizə və məhkəmə orqanlarında, 
diplomatik sahədə çalışan qadınlarımızın 
sayı ildən-ilə artmaqdadır. İndi Azərbaycan 
qadınları çətin sayılan neftçıxarma, kosmik 
tədqiqatlar, kibernetika, siyasi elmlər 
və s. sahələrdə uğurla çalışırlar. 2016-
cı ildə Ümummdünya İqtisadi Forumun 
metodikası əsasında gender bərabərsizliyi 
indeksi müəyyən olunmuşdur. Bu indeks 
müxtəlif dəyişənlər üzrə qadınlar və 
kişilər arasında mövcud olan gender 
fərqinin səviyyəsini ölçür. Və qeyd edim ki, 
Azərbaycan 144 ölkə arasında 86 yerdədir. 
Cənubi Qafqaz üzrə Azərbaycan liderdir. 
Bu gün Azərbaycanın elm xadimlərinin 
sırasında qadın alimlərimiz öz layiqli 
yerlərini tutublar: ölkəmizdə ölkəmizdə 
9akademik, 12 müxbir üzv, 288 nəfər elmlər 
doktoru, 2924 elmlər namizədi vardır. 2017-
ci ilin əvvəlində еlmin sаhələri üzrə qadın 
tədqiqаtçılаrın sаyı 8881 nəfərdir. Yüksək 
intellektual potensiala malik olan bu 
qadın alimlərimizin hər biri öz sahəsində 
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novator ideyaları, dəyərli araşdırmaları ilə 
Azərbaycan elmində dərin izlər qoyublar. 
Xüsusilə bu gün qadınlarımız texniki və 
maliyyə sahlərinə böyük maraq göstərirlər. 
Nümunə üçün bir neçə rəqəmləri nəzə-
rinizə çatdırmaq istərdim: əgər 2005- ci ildə 
4328 qadın maliyyə və sığorta fəaliyyəti ilə 
məşğul olurdusa, 2015-ci ildə onların sayı 
9899-a qalxmışdır. Və ya 2005-ci ildə peşə, 
elmi və texniki fəaliyyəti ilə 14 811 qadın 
məşğul olurdusa, 2015-ci ildə onların sayı 
25 386-ya yüksəlmişdir. Tikinti sahəsində 
fəaliyyət göstərən qadınların sayı 2005-ci 
ildə 5177, 2015-ci ildə isə 7154 olmuşdur. 
Əlbəttə, bu müsbət göstəricilərə nail 
olmaq üçün qadınlarımıza bir sıra silsilə 
tədbirlər, təlimlər keçirik. Mentorluq 
layihəsi çərçivəsində qadınlarımızda özü-
nə inam hissini artırmaqda köməklik edi-
rik, onlar üçün müasir dövrün və əmək 
bazarının tələblərindən irəli gələn istiqa  -
mət lərdə fəaliyyət göstərməkdə maarif -
ləndirici treninqlər təşkil edirik. Qa dın-
ların ictimai və siyasi həyatda iştirak-
çılığının artırılması sahəsində bir sıra 
layihələr həyata keçiririk. Xüsusi ilə uğur 
qazanmış qadın modellərinin təbliği 
müsbət nəticələrə səbəb olur. Beynəlxalq 
təcrübənin öyrənilməsi və tətbiq olunması, 
eyni zamanda təcrübə mübadiləsinin 
aparıl ması da vacib məsələlərdəndir.

Ölkəmizdə xüsusilə, qadın sahib-
karlığının inkişafı istiqamətində müsbət 
nəticlər var, lakin bu sahədə də faəliyyət 
bir qədər də gücləndirilməlidir. BMT-nin 
Avropa İqtisadi Komissiyası və Mərkəzi 
Asiya Ölkələrinin iqtisadiyyatı üzrə Xüsusi 
Proqram çərçivəsində bir neçə konfrans 
və forumlar keçirilmişdir. Azərbaycan 
Respublikası bu tədbirlərdə aktiv iştirak 
etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 2012-ci 
ildə birgə təşkilatçılıqla Qadın sahibkarların 
III Forumu da Bakıda keçirilmişdir. SPEKA-
ya sədrlik edən Azərbaycan regionda 
qeyd olunan məsələləri xüsusi diqqətdə 
saxlayır. Digər mühüm bir tədbir isə İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin 
nazirlərinin “İnkişafda qadınların rolu” 

mövzusunda V konfransı olmuşdur. Stati-
stik rəqəmlər də müsbət dinamikadan 
xəbər verir: belə ki, əgər 2012-ci ildə 73 469 
nəfər sahibkar qadın var idisə, 2016-cı 
ilin əvvəlinə bu rəqəm 113 889 nəfərə 
qalxmışdır, yəni 20%-ə çatmışdır. Az təhsilli 
və iqtisadi asılılığı olan qadınlar daha 
çox zorakılığa məruz qalır. Belə qadınlar 
fiziki, psixoloji problemlərlə yanaşı, həm 
də iqtisadi problemlərlə üzləşirlər. Əlbəttə 
bu istiqamətdə bir sıra işlər görülür. Qadın 
Resurs Mərkəzləri yaradılıb və burada 
qadınlara müxtəlif istiqamətlərdə xidmətlər 
göstərilir. Bu məqsədlə Komitə Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı ilə 
birgə “Kənd və rayon yerlərində yaşayan 
qadınların iqtisadi və sosial həyatda 
iştirakının təşviqatı” texniki yardım layihəsi 
həyata keçirir. Artıq layihə çərçivəsində 
Sabirabadda 7, Masallıda 14, Neftçalada  
6 qadın biznes fəaliyyətinə başlayıb. Və bu 
da, qadın sahibkarlığının inkişafı ilə yanaşı, 
əlavə iş yerlərinin yaranması deməkdir. 
Layihənin davamı kimi, Biləsuvar və 
Salyan da hazırlıq işləri görülür. Qadınların 
iqtisadi cəhətdən gücləndirilməsi ailə 
münasibətlərinə də təsir edir. Ailə büd-
cəsinə öz tövhəsini verməklə yanaşı, qadı-
nın özünəinam hissi artır, ailədə iqtisadi 
cəhət asılı olmur, eyni zamanda özlərinin 
iqtisadi və ictimai həyatda bərabər iştira-
kını təmin etmiş olurlar. Biz hətta ev 
təsərrüfatı daxilində qadınların imkan və 
bacarıqlarından istifadə etməklə işçiyə 
çerilməsi üçün onlara dəstək oluruq. 
Nəticədə, qadın evdən kənara çıxmadan 
belə işləyir və ailə büdcəsinə gəlir gətirir.

Bugün Azərbaycanın beynəlxalq təşkilat-
larla münasibətlərinin tənzimlən məsində 
yeni mərhələ başlanmışdır. Ölkənin iqtisadi 
inkişafı və siyasi nüfuzu onun beynəlxalq 
təşkilatlarla daha sıx əməkdaşlıq etməsinə 
gətirib çıxarmışdır. Azərbaycan dövləti 
apa rıcı ölkələrdə keçirilən sessiyalarda, 
konfranslarda iştirak edərək yeni təcrübə-
lərin öyrəniləsinə müsbət yanaşır. Bu 
tədbirlərdə Azərbaycan dövləti həmin 
təşkilatlara üzv olur, beynəlxalq sənədlərin 
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qəbulu prosesində də aktiv iştirak edir. 
Digər sahələrdə olduğu kimi, gender qadın 
hüquqlarının qorunması istiqamətində 
də Azərbaycan Respublikası bir sıra 
beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etmişdir. 
BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası və 
Mərkəzi Asiya Ölkələrinin iqtisadiyyatı 
üzrə Xüsusi Proqramçərçivəsində bir 
neçə konfrans və forumlar keçirilmişdir. 
Azərbaycan Respublikası bu tədbirlərdə 
aktiv iştirak etmişdir. Qeyd etmək lazımdır 
ki, 2012-ci ildə birgə təşkilatçılıqla Qadın 
sahibkarların III Forumu da Bakıda keçirl-
mişdir. SPEKA-ya sədrlik edən Azər-
bay can regionda qeyd olunan məsələləri 
xüsusi diqqətdə saxlayır. Və keçən il 
Bakıda Mərkəzi Asiya Ölkələrinin iqtisa-
diy yatı üzrə Xüsusi Proqram (SPECA) 
çərçivəsində qadın sahibkarlığın inkişafı 
üzrə Beynəlxalq Konfransı keçirildi. 
Kon fransın əsas məqsədi beynəlxalq 
əmək daşlığın genişləndirilməsi, qadın 
sahibkarların daha səmərəli fəaliyyəti 
üçün imkanların yaradılmasıdır. Bu ildə 
növbəti Konfransa hazırlaşırıq. Digər 
mühüm bir tədbir isə İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatına üzv dövlətlərin nazirlərinin 
“İnkişafda qadınların rolu” mövzusunda 
V konfransının keçirilməsi oldu. Möhtərəm 
Prezident cənab İlham Əliyevin Konfrans 
iştirakçılarına müraciəti dövlətimizin 
bu məsələyə xüsusi maraq və diqqət 
göstərdiyini bir daha sübut etdi. Qeyd 
etmək lazımdır ki, gender bərabəliyi, 
qadın ların imkanlarının genişləndirilməsi 
inkişafın fundamental əsasıdır və qlobal-
laşma prosesində önəmli yer tutur. 
Qadınlar üçün uyğun şəraitin yaradılması, 
məşğulluq, sağlamlıq, təhsil və sosial 
siyasət sahəsində gender bərabərliyinin 

inkişaf etdirilməsi üçün belə tədbirlərin 
mühüm əhəmiyyəti vardır.

Eyni zamanda, Azərbaycan dövləti 
aparıcı ölkələrdə keçirilən sessiyalarda, 
konfranslarda iştirak edərək yeni təcrübələ-
rin öyrənilməsinə müsbət yanaşır. Bu 
tədbirlərdə Azərbaycan dövləti həmin 
təşkilatlara üzv olur, beynəlxalq sənədlərin 
qəbulu prosesində də fəal iştirak edir. Qeyd 
etmək lazımdır ki, Azərbaycan dövləti 
Türkiyə, Litva, Fransa, Belorus, Mərakeş, 
Küveyt, İordaniya Haşimilər Krallığı, İran 
İslam Respublikası ilə ikitərəfli əməkdaşlıq 
haqqında saziş imzalamışdır. Artıq həm 
Avropa, həm də MDB ölkələrinin tanın-
mış dövlət və ictimai-siyasi xadimləri 
Azərbaycanın gender bərabərliyinin təmin 
olunması sahəsində əldə etdiyi təcrübənin 
şərq ölkələri üçün yaxşı bir nümunə ola 
biləcəyini qeyd edirlər. Eyni tendensiya 
artıq BMT və İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı 
çərçivəsində də formalaşmışdır. Sevindirici 
haldır ki,ölkəmiz qadın hüquqlarının təmin 
olunması sahəsində tarixdə bir çox ilklərə 
imza ataraq məhz bu sahədə də Qərblə Şərq 
arasında bir körpü rolunu oynaya bilər. 
İstanbulda keçirilən “İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatına Üzv Dövlətlərin İnkişafında 
Qadınların rolu” mövzusunda VI, Qadın 
və Ədalət II Beynəlxalq Konfranslarda 
irəli sürdüyümüz bütün təkliflər nəzərə 
alınaraq, qəbul olnan qətnamələrə əlavə 
olundu. Eyni zamanda, BMT-nin dəstəyi 
ilə nəşr edilən “Tudor Rose” adlı nüfuzlu 
nəşrlərdə Azərbaycanın ailə və gender 
siyasətinə dair məqalələrin yer alması, 
fransız yazıçısının Azərbaycanda qadın 
hərəkatına həsr edilmiş kitabının nəşri 
göstərir ki, bu sahədə ölkəmiz düzgün 
strategiyalar müəyyənləşdirmişdir.
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Müsahibələr

Nailə Vəlixanlı,
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direktoru, akademik 

AXC dövrünü, xüsusən də qadınların fəaliyyətini əks etdirən 
nadir eksponatların Tarixi Muzeyinə daxil olma tarixi bizim 
üçün maraqlıdır. Bu eksponatlar hardan, necə əldə edilib və ya 
kimlər tərəfindən muzeyə təqdim edilib?

AXC dövrünü 
əks etdirən nadir 
e k s p o n a t l a r ı n 
daxil  olma tarixi az 
qala onun özünün 
yaşı qədərdir. Belə 
ki, 1920-ci ildə 
təməli qoyulmuş 
MATM-nin ilk 
k o l l e k s i y a s ı n a 

(o za man “Az SSR Dövlət muzeyi”) hələ 
1919-cu ilin dekabrında yaradılmış, 
lakin AXC-nin süqutu ilə fəaliyyətə 
macal tapmamış “İstiqlal” muzeyinin 
topladığı materiallar da daxil idi. Onların 
içində Cümhuriyyətin bir çox sənədləri, 
ilk parlamentin materialları, AXC-nin 
bayraqları, hərbi hissələrin bayraqları, 
“İstiqlal Bəyannaməsi”nin əsli və başqa 
qiymətli eksponatlar vardı.

1928-ci ildə muzeyin yeni müdiriyyətinin 
Sərəncamı ilə həmin qiymətli materiallar 
Mosk vada açılan İnqilab Muzeyinə gön-
dərildi. Bu kimi tədbirlər Xalq Cüm-
huriy yətinin uzun illər yaddaşlardan 
silin məsinə gətirib çıxaran amillərdən 
biri oldu. Azərbaycan Dövlət Muzeyinin 
parçalanması da bununla başlandı. 

Tariximizin şanlı məqamlarımı əks etdi-
rən ilk demokratik Cümhuriyyət dövrünə 
aid materialların toplanması müstəqillik 
illərimizdə yenidən bərpa olundu. Müdi-
riy yətin rəhbərliyi ilə fəaliyyətə başlayan 
tədqiqat qrupu son illərdə apardığı gərgin 
əməyin nəticəsi olaraq ilk Cümhuriyyətə 
aid unikal materialları əldə edə bildi. 
Cüm huriyyət tariximizin tərkib hissəsi 

olan ordu quruculuğu məsələlərinə, 
o cümlədən, Qafqaz İslam Ordusuna 
həsr olunmuş eksponatlar-foto şəkilləri 
və əşyayi materiallar əldə edildi. 2007-
ci ildə Muzeyin daimi ekspozisiyasında 
“Azərbaycan Cümhuriyyəti” bölməsi 
açıldı. 2008-ci ildə Xalq Cümhuriyyətinin 
90 illiyinə həsr olunan yubiley tədbirləri 
zamanı bu bölməni minlərlə tamaşaçı 
ziyarət etdi. 2008 və 2013-cü illərdə 
Mu zeydə təşkil edilən “Qafqaz İslam 
Ordusunun İstiqlal yürüşü” sərgilərində, 
əsasən, yeni əldə olunmuş eksponatlar 
nümayiş etdirildi. Bu eksponatlar arasında 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
tərəfindən 1920-ci ildə Ə.Topçubaşovun 
Paris sülh konfransında təqdim etdiyi 
Azərbaycan və fransız dillərində yazılmış 
“İstiqlal Bəyannaməsi”nin əsli xüsusi yer 
tuturdu. Ümumiyyətlə, muzeyin fond-
larında qorunan 300-dək eksponatın 
içərisində M.Ə.Rəsulzadənin öz əli ilə 
mühacirətdə olduğu zaman (XX əsrin 
50-ci illərində) tikdiyi dövlət bayrağı, 
Əzim Əzimzadənin hələ İstiqlal muzeyi 
üçün hazırladığı və bədii tərtibat verdiyi 
“İstiqlal Bəyannaməsi”nin kağız üzərində 
əksi, Ə.Topçubaşovun deputat nişanı, 
Cümhuriyyət dövrü görkəmli dövlət və 
ictimai, o cümlədən, elm və mədəniyyət 
xadimlərinin foto şəkilləri və şəxsi əşyaları, 
müxtəlif sənədlər, maliyyə siyasətini əks 
etdirən pul əskinasları, lotereya bilet-
ləri, uduşlu istiqrazlar, təltif nişanları, 
silahlar, silah hissələri və s. vardır. 

Bu eksponatlar arasında ilk azərbaycanlı 
rəssam qadın Qeysər Kaşıyevaya aid 
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Lətifə Əliyeva,
 BDU, tarix elmləri doktoru

materiallar mühüm tarixi bədii əhəmiyyət 
kəsb edir. 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin 1918-
1920-ci illərdə keçdiyi çətin, lakin şərəfli 
yolunu əks etdirən bu eksponatlar muzeyin 
işçiləri, dövlət təşkilatları, Cümhuriyyət 
xadimlərinin qohumları, eləcə də ayrı-ayrı 
vətəndaşlar tərəfindən toplanılmışdır. Bu iş 
bu gün də davam edir. 

Ümumiyyətlə, muzeydə saxlanan tarixi 
əsərlərə insanların, xüsusən də gənclərin 
marağı necədir?

Cümhuriyyətin 100 illik yubileyi 
ərəfəsində şanlı tariximizi bilmək həvəsi 
ilə muzeyi ziyarət edənlərin sayı daha 
da artmışdır. Bu işdə muzeyin həyata 
keçirdiyi müvafiq tədbirlərin də əhəmiyyəti 
danılmazdır. Hazırda muzeydə qorunan 
Cümhuriyyətə aid eksponatların kataloqu 
və sərgisi hazırlanır.

Qadın hərəkatını tədqiq edən alim kimi AXC dövrünün 
öndə gedən, fəaliyyətləri ilə seçilən qadınları haqqında 
məlumat verməyinizi istərdik. 

 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

tarixi Azərbaycan üçün son dərəcə mühüm 
inkişaf dönəmini təşkil edir. Cümhuriyyətin 
həyata keçirdiyi islahatlar XX əsrdə 
nəinki Şərqdə və Asiyada həmçinin bəzi 
Avropa ölkələrində bir istinad demokratik 
dəyişikliklər üçün bir bazis oldu. Xüsusən 
də qadın hüquqları sahəsində kişi və qadın 
hüquqları və bərabərliyi məsələsində.

Azərbaycan xalqının qadınlara münasi-
bətdə dərin tarixi ənənələri vardır. Azər-
bay can xalqının Ümummilli Lideri Heydər 
Əliyev bu ənənələrdən danışarkən qeyd 
edirdi: “Bizim millətimizin tarixi ənənələri 
həmişə qadınlara hörmət etməyi tövsiyə 
etmişdir. Biz bu gün də, gələcəkdə də 
ölkəmizdə, cəmiyyətdə qadını uca tutma-
lı yıq, qadına hörmət etməliyik. Qadın 
cəmiy yətin bərabərhüquqlu üzvüdür”.

Sovetlər dövründə Azərbaycan Xalq 
Cüm huriyyəti tarixinə aid məsələlər öy-
rənil mir və yaxud təhrif edilirdi. Bu dövrdə 
belə bir fikir mövcud idi ki, yalnız sovet 
hakimiyyəti Azərbaycanda bərqərar 

olduqdan son-
ra qadınlar 
azad lıq, kişi-
lərlə bərabər 
hü quq və seçki 
hü ququ əldə 
etdilər. Lakin arxivlərdə qorunan sənəd 
və materiallar sübuta yetirir ki, vətən 
tarixində və bütün müsəlman Şərqində ilk 
dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti döv-
ründə qadınlar kişilərlə bərabər hüquq və 
seçki hüququ əldə etdilər. Üstəlik, Azər-
baycanda bu məsələnin bir özəlliyi var 
idi: milli hökumət qadınlara bu hüququ 
vermişdi, qadınlar isə Avropa ölkələrində 
və Amerikada olduğu kimi öz hüquqları 
uğrunda mübarizədə yüksək aktivlik 
göstərmək ehtiyacı yox idi. 

Azərbaycan milli hərəkatında və Cüm-
huriyyət dövründə qadınlar öz məxsusi 
və mühüm yerlərini tuta bildilər. Milli 
hərəkatın liderləri və ilk Azərbaycan De-
mokratik Cümhuriyyətinin yaradıcıları 
da bunu qeyd edirdilər. ADR xarici işlər 
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naziri Adil xan Ziyadxanov 1919-cu ilin 
mayında ADR-in yaranmasının birinci 
ildönümü münasibətilə “Azərbaycan” 
qəze tində ADR-in yaranmasının tarixi və 
siyasi zəminləri haqqında silsilə məqalələr 
dərc etdirmişdi. Məqalələrdən birində o, 
Azərbaycan qadınlarının rolunu və əhə-
miyyətini xüsusilə vurğulamışdı. A.Zi-
yad xanov yazırdı: “İstiqlaliyyətimizi elan 
etdiyimiz gündən qaldırdığımız istiqlaliy-
yət bayrağımızın dəstəyindən qadın larımız 
da kişilərlə bərabər bərk yapışmışdılar”. 

M.Ə.Rəsulzadə qadınların fəaliyyətinə 
yüksək qiymət verirdi. Hələ 1917-ci ilin 
aprelində Bakıda Qafqaz müsəlmanlarının 
birinci qurultayında çıxış edərkən milli 
hərəkatda və öz milli, siyasi və iqtisadi 
hü quqlarının qorunması işində mü səlman-
ların həyatında qadınların tutduğu rolu 
ərtaflı izah etmişdi, İkinci Ümumrusiya 
müsəlman qurultayında (Kazan, 21-31 iyul 
1917-ci il) da yüksək qiymət verilmişdi: 
“qadın məsələsi təkcə qadınların məna-
feyinə toxunan məsələ yox, bütün millətin 
məsələsidir”. 

 Azərbaycan milli hərəkatının görkəmli 
xadi mi Mirzə Bala Məmmədzadə “Azər-
bay can milli hərəkatı” kitabında qadın-
ların milli hərəkatdakı rolunu yüksək 
qiymətləndirərək yazırdı: “Qadınların 
seçkilərdə iştirakı olmasaydı, şübhə yox 
ki, məmləkətin idarəsi türk olmayan yad 
ünsürlərin əlinə keçəcəkdi”. O hesab edir 
ki, “Musavat” firqəsi seçkiqabağı mübarizə 
əsnasında öz həllini çoxdan bəri gözləyən 
qadın azadlığı kimi mühüm ictimai-
siyasi bir məsələnin həllinə də müvəffəq 
olmuşdur”. 

 Milli Şuranın ölkənin siyasi sisteminin 
demokratik prinsiplər əsasında kardinal 
yenidənqurulmasını qarşısına məqsəd 
qoymuşdu. Həmin prinsiplər bunlar idi:

– geniş demokratik azadlıqların ger çək-
ləşdirilməsi;

– dinin dövlətdən ayrılması;
– qadınlara kişilər ilə bərabər hüquq-

ların verilməsi.
Bu prinsiplər nəinki Azərbaycan tarixin-

də, həm də bütün müsəlman Şərqində 
ilk dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

yarandığı gün 28 may 1918-ci il tarixli 
“İstiqlal bəyannaməsində” – Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin ilk proqram sənə-
dində bəyan edilmişdi. Bu sənədin 4-cü 
bəndində milli mənsubiyyətindən, dini 
etiqadından, sosial mənşəyindən və 
cinsindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın 
bütün vətəndaşlarının vətəndaşlıq və siyasi 
hüquqlarına zəmanət verilirdi. Bununla, 
dövlət Azərbaycan qadınlarının kişilər ilə 
hüquq bərabərliyini rəsmən elan etmişdi.

Müstəqillik aktında bəyan edilən prin-
siplər əvvəlcə deklarativ xarakter daşıyırdı. 
Milli Şura və hökumət bu prinsipləri siyasi 
əməllər prinsipinə çevirməyə çalışırdılar, 
qadınların cəmiyyətin ictimai-siyasi 
həyatına cəlb edilməsi üzrə müntəzəm və 
əməli işlər aparılırdı. 

 M.Ə.Rəsulzadə Demokratik Respublika 
dövründə qadınların vəziyyəti haqqında 
sonralar yazırdı: “kişi və qadınlar... hər 
hansı imtiyazsız ölkənin idarə edilməsində 
və qanunvericilik orqanlarına daxil olmaq 
hüququna malik idilər”. Həqiqətən də 
qa dınlar Parlament və Hökumət apa-
ratın da inzibati vəzifələrdə işləyirdilər. 
Həmin qadınlardan biri – Şəfiqə xanım 
Əfəndizadə Parlamentin dəftərxana rəisinin 
köməkçisi vəzifəsini tuturdu. Ş.Əfəndizadə 
Azərbaycanın ilk qadın jurnalistidir. Bu 
yüksək vətənpərvərlik amallı jurnalist 
qadının Müəssislər Məclisinə seçkilər 
zamanı “Açıq söz” qəzetində “Seçki və 
qadınlar” adlı məqaləsi dərc olunmuşdu. 
Ş. Əfəndizadə yazırdı ki, qadınlar xalq 
üçün bütün əhəmiyyətini və vacibliyini 
anlamalıdırlar. Bunu savadsız qadınlara 
izah etmək lazımdır. Məqalə müəllifi bir 
məsələni xüsusi vurğulayırdı: “Ola bilər ki, 
bir qadın əri ilə həmfikir olamaz və səsini 
o biri cəmiyyətə verə bilir, çünki hər kəs 
səs verməkdə hürdur (azaddır – L.Ə.)”. Ş. 
Əfəndizadə hesab edirdi ki, əgər qadının öz 
fikri olmayacaqsa, onun seçkilərdə iştirakı 
öz mənasını itirir. Qadınlar yekdilliyə görə 
birləşib öz təşkilatlarını qurmalı, yığıncaq 
və iclaslarını keçirməlidirlər. Yalnız bu 
halda onlar seçkilərdə şüurla və ağılla 
iştirak edə və öz fikirlərini bildirə bilərlər. 
Cəsarətli qadın müəllifin qələmindən 
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çıxan, qadınların seçkilərdə iştirakına dair 
məsələnin qaldırıldığı məqalənin “Açıq 
söz”də dərc edilməsi, bizim fikrimizcə, 
milli liderlərin Azərbaycan xalqının siyasi 
həyatında və milli hərəkatında qadınların 
rolunu və əhəmiyyətini anlamalarının və 
qiymətləndirməsinin ifadəsi idi. 

ADR-ın 1920-ci il üçün “Ünvan-təqvim”-
də parlament əməkdaşlarının siyahısında 
Humay Atakişiyeva, Ceyran Şirinzadə 
(inqi labçı Əli Bayramovun arvadı), Rübabə 
Yaqubzadə, Zeynəb Rizvanova və b. 
qeydiy yatçı və kargüzar vəzifələrində 
çalış  maları haqqında məlumat var. Leyla 
Sulkeviç, Gülsüm Sübhanqulova, Fatma 
Dagirova hökumətin işlər idarəsinin 
dəftərxanasında kargüzar işləyirdilər. 
Nazirlər Sovetinin katibliyində Səyyarə 
Atamalıbəyova dəftərxana əməkdaşı, Lətifə 
Davudova, xüsusi şöbədə korrektor kimi 
çalışırdı. XİN-də diplomatiya şöbəsində 
çalışanların arasında Fatma Qiyasbəyova 
və Tamara Əliyeva da var idi. Eynul-Həyat 
Usubbəyova xalq maarifi nazirliyinin 
aparatında işləyirdi. DİN dəftərxanasında 
dəftərxana əməkdaşı Mədinə Sultan Pisseva, 
yollar nazirliyində Firəngis Rizayeva, 
Zəhra Kazimbəyova və d. çalışırdı. Əhməd 
bəy Pepinovun rəhbərlik etdiyi əmək və 
əkinçilik nazirliyində çalışanların arasında 
Xədicə Abdullayeva və Humay Atakişiyeva 
var idilər. İdarəetmə orqanlarında 26-dan 
artıq müsəlman qadın çalışırdı. Şübhəsiz 
ki, o illərin Azərbaycan cəmiyyəti üçün 
bu göstərici hökumətin qadın siyasətində 
görünməmiş müvəffəqiyyəti idi.

Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə 
Azər baycan qadınlarının ictimai fəaliy-
yəti nin xüsusilə aktivləşməsi müşahidə 
edilirdi. 1913-cü ildən mövcud olan Bakı 
müsəlman xeyriyyə qadın cəmiyyətinin 
fəaliyyəti daha da aktiv olması ilə seçilirdi. 
Cəmiyyətin sədri Liza Muxtarova onun 
şərəfinə tikilmiş sarayda qızlar üçün 
pansionat açmışdı. Sona xanım Tağıyeva 
ilə birlikdə Liza Mux tarova Bakı şəhərində 
keçirilən bütün xeyriyyə tədbirlərində fəal 
iştirak etmiş, 1906-cı ildən fəaliyyət göstərən 
“Nicat” Bakı müsəlman cəmiyyətinə yar-
dım etmişdi. L.Əsədullayeva, Z.x.Qa sı mova, 

X.x.Aşurbəyova, Z.x.Qayıbova, X.x.Əli bə-
yova, F.x.Cavanşir, P.x.Topçubaşova, X.Məli-
ko va, M.x.Hacibəyova, R.x.Terequlova və 
b. qadın xeyriyyə cəmiyyətinin fəal üzv-
ləri idilər. 1919-cu ilin əvvəllərində qadın 
xeyriyyə cəmiyyətinin nəzdindəki qadın 
peşə məktəbinin fəaliyyətinin bərpa edilməsi 
haqqında məsələ qaldırmışdı. Həmin 
dövrdə Məryəm xanım Sulkeviç də böyük 
ictimai işlər aparırdı. O, Bakı müsəlman 
xeyriyyə cəmiyyətinin fəal üzvü idi. 

Azərbaycanın ziyalı qadınları hələ 
XIX əsrin ortalarından milli mübarizəyə 
qoşulub maarifçiliyin inkişafında mühüm 
rol oynamağa başlayıblar. Azərbaycanın ilk 
qadın pedaqoqlarından biri olan Mədinə 
xanım Qiyasbəyli 1918-ci ilin iyun ayında 
Qazax qəzası xalq məktəbləri inspektoru 
təyin edilmişdi. Mədinə xanım qəzada 
maarif işinin genişləndirilməsi yolunda 
yerli ziyalılarla birlikdə var qüvvəsini 
əsirgəmədən çalışırdı.

Qadınlar sosial təminat nazirliyi siste-
mində işləyirdilər. Şamaxı dairə müfət tiş-
liyində Xanım Orucəliyeva tərbiyəçi, Məs-
mə Məmmədova isə müəllimə işləyirdi. 
Qarabağ dairə müfəttişliyində Atabəyova 
soyadlı xanım işləyirdi, Şuşa müsəlman 
kimsəsizlər sığınacağının müdiri İşrət 
Əlibə yova, tərbiyəçisi isə Mənzər Novru-
zova idi. Zəngəzurdakı Zəngilan sığına ca-
ğının müdiri isə Dilarə xanım Cavanşir idi. 

1918-1920-ci illərdə fəal qadınlardan 
biri olan Eynülhəyat Yusifbəyli (qızlıq 
soyadı Baişeva) Bakıda gimnaziyada, Bakı 
realnı məktəbində riyaziyyat müəllimi 
işləyib və Maarif Nazirliyinin inspektoru 
vəzifəsində çalışıb. Eynülhəyat Yusifbəyli 
Azərbaycan uşaqları üçün çox işlər görmüş 
“Uşaqları Mühafizə Liqası” cəmiyyəti 
sədrinin müavini idi. Eynülhəyat xanımın 
siyasi yüksəlişi 1 dekabr 1917-ci il tarixli 
“Bakı Müsəlman İctimai Təşkilatları 
Komitəsinin xəbərləri”ndə dərc olunmuş 
“Bizim gələcəyimiz və hazırkı məqamın 
vəzifələri” məqaləsində qabarıq izlənilir. 
Bu, gündəlik nəşr olunan qəzet səhifəsinin 
çap edilməyə başladığı (1917-ci il aprelin 
25-dən) zamandan qadın müəllifin ilk 
məqaləsi idi. Bu izahlı məqalədə xalqların 
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öz müqəddəratını müəyyənləşdirmə prin-
sipinin mədəni mənası və “bu anlayı şın 
məzmununun türk-müsəlman xalq larına 
tətbiqinin” izahlı problemi nəzər dən 
keçirilirdi. Məqalənin müəllifi E.Usub-
bə yova: “Ziyalılar kütləni öz arxasınca 
apar maq kimi birbaşa vəzifəsini yerinə 
yetirməkdənsə partiya işi ilə həddən 
artıq məşğul olurlar…” – deyə sözünü 
bitirirdi. 24 oktyabr 1919-cu il tarixində 
Xalq Maarifi Nazirliyi Azərbaycan milli 
gimnaziyasının nəzdində yetkin türk 
qadınları üçün kursların təntənəli açılışı 
oldu. Kurslara Eynülhəyat xanım Yusifbəyli 
rəhbərlik edirdi. 1920-ci ilin yanvarında 20 
azərbaycanlı qadın həmin kurslarda savad 
almışdı.

1919-cu ildə Lənkəranda ictimai xadim 
Məryəm xanım Bayraməlibəyovanın rəh-
bər lik etdiyi qadın xeyriyyə cəmiyyəti 
yaradıldı. Cəmiyyət Azərbaycanın cənub 
rayonlarında yaşayan qadınlar arasında 
maarifçilik və mədəni iş aparırdı. Məryəm 
xanım 1919-1920-ci illərdə Lənkəran qız-
lar gimnaziyasının inspektoru ol muş, 
1919-cu ildə Lənkəranda ilk qadın Xey-
riyyə cəmiyyəti yaratmışdır. M.Bay-
ra məlibəyovanın təsis etdiyi “Ünas” 
məktəbində 1920-ci ildə fəaliyyətə başlayan 
dram dərnəyi də işə başlamışdı. Burada 
hazırlanmış tamaşaların iştirakçıları yalnız 
qızlar idi. 

ADR dövrü ilk azərbaycanlı şəfqət bacısı 
olan Nigar xanım Şıxlinskaya həyat yoldaşı 
general Əliağa Şıxlinski ilə birlikdə vətəni 
Azərbaycana qayıtdı. Ə.Şıxlinski məhşur 

general Səmədağa Mehmandarov ilə milli 
ordunun formalaşdırılması ilə məşğul 
olurdu, Nigar xanım isə ədəbi-publisistik 
fəaliyyət göstərirdi. O, 1918-ci ildə “Yeni 
fikir” qəzetində Azərbaycan ədəbiyyatı 
haqıqnda silsilə məqalələr ilə çıxış etmişdi. 

1919-cu ildə Qəribsoltan Məlikova (Hə-
sən bəy Zərdəbi və Hənifə xanım Mə liko-
vanın qızları) və Zəhra Ağayeva III Bakı 
qız gimnaziyasına müəllimə təyin edildilər. 
1919-1920-ci tədris ilində gim naziyaya daxil 
olan qızların sayı xeyli artmışdı.

Mədəniyyət sahəsində böyük uğurlar 
əldə etmiş qadınlardan Azərbaycanın 
musiqi tarixində ilk peşəkar pianoçu, ziyalı 
və ictimai xadim Xədicə Qayıbovanı qeyd 
etmək lazımdır. Pianoçu xanım konsertlər 
təşkil edir, kübar məclislərin sevimli 
qonağına çevrilmişdir. Fortepianoda xalq 
mahnıları və muğamları əsasında maraqlı 
improvizasiyaları hər kəsi heyran edirdi. 

 Qısa müddət ərzində ADR xadimlərinin 
siyasəti nəticəsində qadın məsələsinin 
həlli üçün çox böyük işlər görüldü. ADR 
dövründə qadınlar geniş vətəndaş və siyasi 
hüquqlar əldə etdilər. Azərbaycan qadınları 
bir çox Avropa və Amerika qa dın  larından 
əvvəl seçki hüququ qa zan  dılar. Qadınlar 
ölkənin ictimai-siyasi həyatında aktiv 
iştirak edirdilər. Azər baycan Xalq Cüm-
huriyyətinin ən böyük nailiy yət lərindən 
biri Azərbaycan qadınının müstəqilliyin 
dadını bilməsi, onun şəxsi ləyaqət hissi 
yüksəl məsi, vətəndaşlıq şüurunun, azər-
bay cançılıq hissinin yaranması oldu.
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Nəsiman Yaqublu,
Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin müəllimi, 

tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı apardığınız tədqiq
atlar barədə məlumat almaq istərdik.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haq-
qında araşdırmalara Azərbaycanda 1988-ci 
ildə başlanılıb. İlk yazılar 1988-ci ildən işıq 
üzü görüb və ilk dəfə “Vətən” cəmiyyətinin 
yazıları nəşr olunmuşdur. “Vətən” cəmiy-
yətinin “Odlar yurdu” qəzetində məqalələr 
çıxıb və ilk bu işləri görən insan Mövsüm 
Əliyev olub. Azərbaycan ictimaiyyəti 
Azər baycan Xalq Cümhuriyyəti və 
Məhəm məd Əmin Rəsulzadə haqqında 
məlumatları onun məqalələri ilə əldə 
etməyə başlayıb. Rəsulzadə haqqında isə 
ilk kitabı mən yazmışam. Bu kitab 1990-cı 
ildə çıxıb və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 
haqqında yalnız Azərbaycanda deyil, eyni 
zamanda Türkiyədə və bütün dünyada 
araşdırılıb ortalığa qoyulmuş ilk böyük 
həcmli kitabdır. Ondan sonra isə artıq bu 
dövr haqqında araşdırmalar aparılmağa 
başlandı. Bu dövr haqqında araşdırmalar 
aparmaq asan olmayıb. Birincisi, qadağan 
edilmiş mövzu olub. Ona görə də bu 
sənədləri, faktları əldə etmək çox çətin 
idi. İkincisi, bu dövr haqqında yazılan 
əsərlərin çapı çətin idi. Məsələn; mənim 
“Məhəmməd Əmin Rəsulzadə” kitabımı 
o vaxtlar, Sovetlər Birliyi dövründə dövlət 
çevrilişi, QKÇP dövrü deyirdilər. Daha 
sonra Moskvada dövlət çevrilişi olanda, 
iki ay o kitabın nəşrini saxladılar. Baxın, 
belə bir situasiyalar var idi ki, o qədər də 
asanlıqla kitabları çap etmirdilər. Yalnız iki 
aydan sonra, situasiya dəyişəndən sonra 
həmin kitabın nəşrinə icazə verdilər. Və 
kitab çap olunandan sonra yadımdadır ki, 
Azərbaycan Ali Soveti o vaxt hələ sovet 
hökumətinin vaxtı idi. Demək istəyirəm ki, 
mərhələ-mərhələ bu mövzu Azərbaycan 
cəmiyyətinə daxil olub, birdən-birə baş 
verməyib. Sonrakı mərhələlərdə təbii ki, 
maraq artdı. Azərbaycan müstəqil dövlət 
oldu və yeni insanlar bu mövzu ilə məşğul 
olmağa başladılar.

AXC dövrü 
bizim xalqımızın 
ən şərəfli bir 
dövrüdür. Qeyd 
etmək istəyi-
rəm ki, ona 
görə həm də 
şərəfli dövrüdür ki, biz ilk dəfə olaraq 
tarixdə sülalələrə əsaslanmayan, hüquqi 
prinsiplərə, mədəni kültür ənənələrinə, 
dəyərlərinə söykənən ilk dövləti həmin 
vaxt qurmuşuq. Yəni o vaxta qədər də 
bizim qurduğumuz dövlətlər olub. Amma 
qurduğumuz bu dövlətlərin hamısı müxtəlif 
sülalələrlə adlanıb – Səfəvilər, Şəddadilər, 
Ağqoyunlular, Qaraqoyunlular. Amma bu 
yeganə dövlət idi ki, coğrafi ərazinin adı ilə 
adlanırdı və burda artıq sülalə prinsipləri 
yox, hüquq prinsipləri, milli-demokratik 
ənənələr, prinsiplər, milli mədəniyyət, 
mili kültür ənənələri əsas götürülürdü. 
Və bütün müsəlman Şərqində ilk dəfə 
parlamentli respublika yaradılırdı. Bu da 
yeni bir şey idi. Ümumiyyətlə, parlament 
bütün Bütün Şərq dünyasında ilk dəfə 
1892-ci ildə Yaponiyada yaranıb. Müsəlman 
Şərqində isə onu biz formalaşdırmışıq. Bu 
mənada bu, tarixdə yeni bir hadisə idi.

Hüquqlardan danışmışkən, o dövrdə 
qadın hüquqları ilə bağlı qərarlar ya 
qanunlar qəbul olunub?

O dövrdə Azərbaycan parlamenti 
270-ə qədər qanun qəbul edib, bunun 
270-i müzakirəyə çıxarılıb, 230-u qəbul 
edilib və bu qanunların sırasında ayrıca 
deyilmir ki, elə qadınlara azadlıq verilsin, 
bütün insanlara azadlığın verilməsindən 
gedir söhbət. Siz bizim əgər qadınlara ve-
rilən azadlıq məqamlarından danış maq 
istəyirsinizsə, birinci növbədə, Azərbay-
canın “İstiqlal Bəyənnaməsi”nə diqqət 
yeti rin. “İstiqlal Bəyənnaməsi”nin 6 mad-
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dəsin də, orda 3-cü və 4-cü maddələrə 
xü susi diqqət yetirin, orda nə yazılıb. 
Bildirilir ki, cinsindən, irqindən, milli 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün 
insanlara azadlıq verilir. İlk növbədə, 
qadın hüquqları öz əksini “İstiqlal Bəyən-
namə”ində tapmışdır. Bu, qadınlara verilən 
ən böyük hüquqdur. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti elan ediləndə, 1918-ci ilin 
mayın 28-də, orda o maddəni yazdılar. 
Mad dədə Azərbaycanda qadınlara azad 
seçim haqqı, Cümhuriyyətdə təm sil 
olun maq haqqı verilirdi. Yəni, demək 
is təyi rəm ki, qadınların Xalq Cüm-
hu riy yəti dövründə fəallığı ilə bağlı 
materiallar, məlumatlar azdır, amma belə 
götürəndə qadınlar əsasən o dövrdə qızlar 
məktəbində, seminariyalarda daha çox 
fəaliyyət göstərirdilər, dövlət işlərində 
o qədər də böyük fəallıq göstərmirdilər. 
Azərbaycanlılardan ən çox Şəfiqə xanım 
Əfəndizadənin adına rast gəlirik ki, daha 
çox fəallıq göstərirdi. Ümumiyyətlə, 
götürən də bu azadlıq verilmişdi və tədricən 
də qadınların işə cəlb edilməsi prosesi 
gözlənilirdi qarşı dövrlərdə.

Bilirsiz necədi, qanun vermək hələ o 
demək deyil ki, cəmiyyət buna hazırdı. O 
dövr nolsun ki, qadınlara o hüquq verilirdi?! 
Evində əri getməyə qoymurdu. Neçə dənə 
elə hadisələr olub çadranı atdığına görə 
qadınlar ərləri tərəfindən döyülürdü. 1917-
ci ildə Qafqaz müsəlmanlarının qurultayı 
keçirilirdi. Şəfiqə xanım Əfəndizadə orda 
çıxış eləyəndə başına nə oyun açmışdılar 
ki, çarşabsız çıxır bura. Birinci topluma 
diqqət yetirmək lazımdır və nəhayət, AXC 
dövründə ən böyük işlər birinci növbədə, 
Azərbaycanın hüquqi əsaslara görə inkişaf 

etdirilməsi, Azərbaycanın milli ordusunun 
yaradılması, mətbuat azadlığının verilməsi, 
1918-ci ildə (9 noyabr) senzuranın ləğv 
edilməsi, baxın, bunlar mühüm dəyərlərdir 
ki, inkişaf etdirilirdi. Söz azadlığı, mətbuat 
azadlığı, bəli insanın düşüncə azadlığı, 
ayrı-ayrı xalqların Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətində təmsil edilməsi, görünür 
başqa xalqların burda təmsilçiləri var idi. 
Və nəhayət, ən böyük göstərici 1920-ci ilin 
yanvarında Azərbaycanın dünya dövlətləri 
tərəfindən tanıdılması oldu. Bu çox böyük 
nəticə idi ki, 1920-ci ildə Azərbaycan 
dünya dövlətləri tərəfindən tanınırdı.. 
Azər baycanın mili ordusu yaradıldı, Azər-
bay canda təhsil sistemi inkişaf etməyə 
başladı. Məsələn; həmin vaxtlar 3 ali mək-
təb açmaq istəyirdilər. BDU-dən əlavə 2 
in stitut açmaq istəyirdilər, razılaşmışdılar 
və parlament müzakirəsində də artıq bu 
haqda söhbət gedirdi. Amma imkanları 
ancaq bir universitet açmağa çatdı. BDU-
nu açdılar. Düzdü, o Bakı Universiteti 
deyildi. Amma bütün dövrlərdə, rəsmi 
sənədlərdə gedir Bakı Dövlət Universiteti. 
1919-cu ilin noyabr ayının 15-də həmin 
universitetin rəsmi şəkildə açılışı oldu. Və 
həmin vaxtı maarif naziri vəzifəsini, yəni 
təhsil naziri vəzifəsini Rəşid bəy Kaplanov 
yerinə yetirirdi. Bu işlər görülməyə başladı 
ki, çox uğurlu işlər idi. Digər tərəfdən 
Azərbaycan məktəblərində türk dilinin 
tədrisinə üstünlük verməyə başladılar. 
Məsələn; parlamentdə məsələ qaldırılırdı 
ki, parlament iclasları türk dilində aparılsın, 
rus dilində aparılmasın. Yəni, milliləşməyə 
doğru gedirdi, bu qısa bir müddət ərzində 
çox böyük işlər görülürdü. 
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Qərənfil Dünyaminqızı, 
Bakı Dövlət Universitetinin  

Jurnalistika fakültəsinin dosenti,  
filologiya elmləri namizədi 

Qərənfil xanım, bizə maraqlı olan AXC dövründə 
publisistikanın inkişafıdır. Ümumi publisistikanın inkişafı 
və təbii ki, bu sahədə həm də qadın publisistlərdən nümunələr 
çəkməyinizi istərdik... 

Əvvəla qeyd edim ki, AXC dövrünün 
tədqiqatçısı kimi mən ilk dəfə bu dövrlə 
1998-ci ildə maraqlanmağa başladım. 
Sonradan bu dövr mənim namizədlik 
işim kimi təsdiq edildi və ilk dəfə 2005-ci 
ildə, sonra da 2011-ci ildə “Cümhuriyyət 
dövründə Azərbaycan Mətbuatı (1918-
1920-ci illər)” adlı monoqrafiyamı çap 
etdirdim. Artıq bu dövrlə bağlı silsilə 
yazılarım çap olunmağa başladı. Təbii ki, 
bir qadın kimi, bir publisist kimi o dövrün 
qadın yazarları mənim üçün maraqlı idi. 
O dövrün qadınlarının nə işlə məşğul 
olması, Cümhuriyyətə necə dəstək olması 
mənim üçün çox maraqlı idi. Qaldı ki, 
publisistikasına, bu dövrün 1918-1920-
ci illərin publisistikasından söz düşəndə 
ilk növbədə Mirzəbala Məmmədzadənin, 
Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Ceyhun 
bəy Hacıbəylinin, Üzeyir bəy Hacıbəylinin, 
Fərhad Ağazadənin publisistikasını qeyd 
etməliyik. Amma xanım publisist kimi, 
düzdü, bu dövrdə yazar xanımlarımız 
var idi. Amma Şəfiqə xanım Əfəndizadə 
bu dövrün xanım publisistləri arasında 
çox uca zirvədə dayanırdı. Elə təkcə 
“Azərbaycan” qəzetini götürüb vərəqləsən 
(1918-1920-ci illərdə çap olunan) az qala 
hər nömrədən bir, bəzən lap hər nömrədə 
Şəfiqə xanımın publisistik məqalələri çap 
olunurdu. O, maariflə, dövlət quruculuğu 
ilə bağlı dövrün əsas problemlərinin həllini 
irəli qoyurdu, öz məqalələrində dövrün 
problemlərini qabarıq şəkildə irəli sürürdü 
və onların həlli yollarını göstərirdi. Şəfiqə 
xanım həm də pedaqoq idi. Ona görə 
də o, bir publisist kimi maariflə bağlı 
yazdığı yazılarda onun təhlilini, onun 
nöqsanlarının aradan qaldırılmasının 
gözəl həlli yollarını verirdi. Çünki həm 

də pedaqoq idi. 
Bilirdi ki, hansı 
üsullarla, hansı 
yollarla xalqı 
maariflənməyə 
cəlb etmək olar, yenilikçiliyi necə xalqa 
təlqin etmək olar. Yenilikçilik, bilirsiniz, 
həmişə o qədər də yaxşı qarşılanmır. Ona 
görə Şəfiqə xanım onları öz məqalələrində 
irəli sürürdü və “Azərbaycan” qəzetinin 
qadın müxbirləri, yazarları arasında 
Şəfiqə xanım, ümumiy yətlə, Cümhuriyyət 
dövrünün ən fəal pub lisistlərindən biri idi. 
Düzdür, Şəfiqə xanım ilk dəfə jurnalistikaya 
1903-cü ildə “Şərqi-rus” qəzetindən gəlir. 
Sonra onun jurnalistlik fəaliyyəti daha çox 
dünya müharibəsi dövründə, misal üçün; 
“Dirilik” jurnalında, “Açıq söz”, “İqbal” 
qəzetlərində çap olunur. Amma Ş. Əfən-
dizadə Cümhuriyyət dövründə daha çox 
“Azərbaycan” qəzetinin ən məhsuldar qa-
dın publisistlərindən, yazarlarından biri 
yox, elə birincisidir. 

Başqa qadınlarımız da olub, misal 
üçün; o dövrdə ilk dəfə bizim xeyriyyə 
cəmiyyətimiz Tiflisdə yarandı. Onun da 
yaranmasında Həmidə xanımın, Mirzə 
Cəlilin böyük köməyi oldu. Hətta Həmidə 
xanım xatirələrində yazır ki, biz Sofa xanım 
Şahtaxtlının evində, yəni Səkinə xanımın 
evində Mirzə Cəlil ilə tanış olduq və 
sonrakı görüşlərimizdə Mirzə Cəlil, Ömər 
Faiq Nemanzadə belə bir sual verdilər ki, 
siz bir qadın olaraq niyə cəmiyyətinizi ya-
rat mırsınız? Deyir ki, biz ilk dəfə orda 
müsəlman qadınlarının xeyriyyə cəmiy-
yətini yaratdıq. Hətta, xeyriyyə cəmiy-
yətinin yaranmasında onlara böyük dəstək 
olub elə Səkinə xanım özü, Həmidə xanım. 
Düzdür, Mirzə Cəlilin də köməyi olub. 
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Mirzə Fətəli Axundzadənin nəvəsinin, 
qızının böyük köməyi olub. Onlar o 
cəmiyyəti yaratdılar. Amma sonradan 
AXC dövründə o cəmiyyətlər fəaliyyətini 
davam elətdirdi. Burda artıq Həmidə 
xanımın böyük rolu var idi. Zərdabinin 
xanımı Hənifə xanımın böyük rolu var 
idi. Sara xanım Vəzirovanın yəni dövrün 
Pəri xanım Topçubaşovanın, ən əsası 
onun maliyyə ağırlığı kimin çiynində 
idi? – Hacı Zeynalabdin Tağıyevin xanımı 
Sona xanım Tağıyevanın. Yəni, bunların 
maarifin yayılmasında, qadınların elmə 
cəlb edilməsində böyük köməklikləri var 
idi. Amma publisist kimi, misal üçün; o 
dövrün yazarlarından biri Ümmügülsüm 
xanım idi. Amma Ümmügülsüm xanım 
publisistdən çox şairə idi. Cümhuriyyətin 
ideologiyasını təbliğ edən, daha doğrusu 
istiqlalı tərənnüm edən şeirləri var idi. 
Yəni, onu biz publisist adlandıra bilmərik. 
Çünki, onun çox az, ara-sıra publisistik 
məqalələri var idi. Şəfiqə xanım Əfəndizadə 
isə bütövlüklə o dövrdə baş verən bütün 
hadisələri öz məqalələrində, xüsusən 
də publisistik məqalələrində əks etdirən 
xanım jurnalistlərdən birincisi idi. 

Bəs, publisistlərdən əlavə, sizcə, hansı 
sahədə həmin dövrdə qadınlar aktiv 
fəaliyyət göstərirdilər? 

1919-cu ildə, bilirsiniz ki, parlamentdə 
qadınlara seçki hüququ verildi. Qanun 
qəbul edildi. Bu dəftər üzərində qalmadı. 
Həmin bu qanunun həyata keçiril-
məsinə başladılar. Elə ilk dəfə olaraq da, 
parlamentdə qadınlarımızı parlamentin 
dəftərxanasında işləməyə cəlb etdilər. 
Elə onlardan biri də yenə Şəfiqə xanım 
Əfəndizadə idi. Ceyran xanım Bayramova 
idi. Qadınlarımızı qəbul etdilər, dəvət 
etdilər, onlar parlamentin dəftərxanasında 
fəaliyyətə başladılar. Amma mən niyə 
dönə-dönə Şəfiqə xanımı deyirəm? Çünki, 
dövrün hər hansı bir işini qaldırırdı, 
mətbuatında, parlamentin dəftərxanasında, 
xeyriyyə cəmiyyətlərində. Rəhilə xa-
nım Hacıbəyova da o dövrün fəal qa dın-

larından olmuşdur. Amma Rəhilə xanım 
sırf pedaqogika ilə məşğul idi. Düzdür, 
pedaqoji fikirlərlə bağlı məqalələr də 
yazırdı, amma ara-sıra. Şəfiqə xanım isə 
mütəmadi olaraq publisistika ilə məşğul 
idi. Xüsusən də, 1918-1920-ci illərdə. 

Həm də o dövrdə – AXC dövründə qa
dın maarifçilərimiz də kifayət qədər fəal 
olublar, ən aktivləri kimi kimlərin ad
larının çəkə bilərsiniz?

Qadın maarifçilərimizdən elə Rəhilə xanım, 
Şəfiqə xanım özü, Zərdabinin xanımı (ilk dəfə 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qız məktəbində 
müdirəlik eləməyə başladı və uzun müddət 
o bu maarif yolunun təbli ğatçısına çevrildi), 
Mirzə Cəlilin xanımı – Həmidə xanım, 
Sara xanım Vəzirova – baxın, bunların 
əksəriyyəti. Yəni, bu dövr elə bir dövr idi 
ki, insanlar yalnız bir sahədə deyil, bir 
çox sahələrdə fəaliyyət göstərirdilər. Fikir 
verin, Şəfiqə xanım həm publisist, həm 
pedaqoq, həm də xeyriyyəçidir. Bir faktı da 
sizə deyim ki, o zaman “Kaspi” qəzeti çap 
olunanda, hələ XIX əsrdə heç rus qadınları 
qəzetdə o qədər çap oluna bilmirdi. 
Yeganə azərbaycanlı xanım – Sona xanım 
Axundova o qəzetdə çap olundu və AXC 
dövründə də sırf elə pedaqoji fəaliyyətini 
davam elətdirdi. 

İndi, bu gün də təbii ki, bizim hörmətli 
Prezi dentimiz sərəncam verdi, ili bü-
tövlüklə “Cümhuriyyət ili” elan etdi. 
Yəni, bəzən elə fikir formalaşır ki, mayın 
28-dən sonra qurtardı, yox, il bütovlüklə 
“Cümhuriyyət ili” elan edilib və dekabrın 
31-nə qədər Cümhuriyyətimizin 100 yaşı 
– yubiley yaşı münasibətilə tədbirlər təbii 
ki, davam edəcək. Mən də Cümhuriyyət 
dövrünün tədqiqatçısı kimi Cümhuriyyətlə 
bağlı iki layihənin üzərində işləyirəm. 
Biri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini 
yaradanlar, quranlar, qurucuları, necə 
yaratdılar Cümhuriyyəti, kimlər yaratdı, 
hansı çətinliklərin bahasına yaratdılar –belə 
bir “Kaspi” qəzetində “Cümhuriyyət-100” 
rubrikası altında silsilə şəklində yazılarım 
gedir.
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Pərvanə Hacıyeva, 
Əlilliyi olan şəxslər üçün Şaqan Müalicə 

Pansionatının direktoru, baş həkim 

Bildiyiniz kimi, bu il AXCnin 100 illiyi dövlət səviyyəsində 
qeyd olunur. Siz necə düşünürsünüz, ötən bu 100 il ərzində 
qadınlarımız onlar üçün yaradılan imkanları düzgün qiymət
ləndirib, mövcud mühüm şəraitdən kifayət qədər səmərəli 
istifadə edə biliblərmi?

Bəli, biz bu gün qürur hissi keçirdirik 
ki, Şərqdə ilk dəfə olaraq məhz ölkəmizdə 
qadın hüquqları yüksək qiymətləndirilərək 
onlara seçkilərdə iştirak etmək hüququ 
verilmişdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan 
qadını olduqca şərəfli və tarixi bir yol 
keçərək bu günə kimi gəlib çatmışdır. Azər-
baycan qadını öz fəaliyyətini maarifçilik və 
xeyriyyəçilik ideyalarını yaymaqla başlamış, 
mühüm sahələrdə öz sözlərini demişlər. 
Bu gün də qadınlarımız xeyriyyəçilik 
ənənə lərini davam etdirirlər. Hazırda 
xanımlarımız ictimai, sosial, siyasi, iqtisadi 
proseslərin fəal iştirakçısına çevrilmişdir. 
Dövlətimiz tərəfindən yaradılan hər cür 
imkanlar, qanunvericilik sahəsində edilən 
mühüm təkmilləşdirmələr kömək edir 
ki, biz qadınlar öz potensialımızı, bilik və 
bacarığımızı göstərə bilək. Qeyd etməliyəm 
ki, dövlətimizin hər sahədə uğurlu siyasəti 
var, eləcə də sosial xidmət sahəsində. Biz 
də öz növbəmizdə çalışırıq ki, yerlərdə bu 
siyasət düzgün tətbiq olunsun. Mən də 
fəaliyyət sahəm kimi məhz sosial xidmət 
sahəsini seçmişəm. 1998-ci ildən tibb 
müəssisəsində həkim vəzifəsində çalışmış, 
2006-cı ildən isə psixonevroloji uşaqlar 
üçün internat evində, tibb şöbəsinin müdiri, 
2012-ci ildən 2014-cü ilə kimi həmin internat 
evinin direktoru vəzifəsində çalışmışam. 
Bu gün isə Əlilliyi olan şəxslər üçün 
Şaqan Müalicə Pansionatında direktor-baş 
həkim vəzifəsində çalışıram. Bu müəssisə

d ö v l ə t i m i z i n 
ya   ratdığı im-
kan lardan ge-
niş istifadə edərək il ərzində 3900-4000 
nə fər əlilliyi olan şəxsə xidmət göstərir. 
Müəssisədə əlilliyi olan şəxslərin həm 
tibbi, həm sosial reabilitasiyası həyata 
keçirilir. Xəstələrin müalicəsində fizio te-
ra piya, müalicəvi idman, əmək tera piyası, 
reflek soterapiya, su müalicəsi, me di-
kamentoz müalicədən istifadə olunur. 
Reabi litasiya mərkəzində əlilliyi olan şəx-
slərin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. 
Tvininq layihəsi çərçivəsində Fransa, 
Almaniya, Litva kimi inkşaf etmiş ölkələrin 
təcrübəsindən istifadə olunur, işgüzar 
səfərlər həyata keçirdir. Bu da hər bir əlilliyi 
olan şəxsə fərdi reabilitasiya proqramı üzrə 
xidmət göstərmək üçün şərait yaradır.

Eyni zamanda, Xəzər rayonunun ic-
ti mai-sosial həyatında bacardığım qədər 
fəal iştirak edərək, əlilliyi olan şəxslərin 
cə miy yətə inteqrasiyası üçün, qız uşaq-
larının təhsildən yayınıb erkən ailə həyatı 
qur maması üçün, doğum evlərində ana 
südünün təbliği və bir çox sosial təd-
birlər həyata keçirirəm. Ümumiyyətlə, 
biz qadınlar çalışmalıyıq ki, yalnız öz 
sa həmiz üzrə deyil, cəmiyyətdə gedən 
di gər mühüm proseslərdə iştirak edək, 
işi mizə məsuliyyətlə yanaşaraq, həvəslə 
görək, bununla da ölkəmizin inkişafına öz 
töhfələrimizi verək.
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“Cümhuriyyətə işıq saçan qadınlar“

“CÜMHURİYYƏTƏ İŞIQ SAÇAN QADINLAR”  
ARAŞDIRMA-YAZI MÜSABİQƏSİNİN MÜKAFATLANDIRMA 

TƏDBİRİ KEÇİRİLDİ

7 may 2018-ci il tarixində Beynəlxalq 
Mu ğam Mərkəzində “Cümhuriyyətə işıq 
saçan qadınlar” araşdırma-yazı mü sa-
biqəsinin mükafatlandırma tədbiri ke-
çirilib. 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 95 
illiyinə və Azərbaycan Xalq Cüm huriy-
yətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş 
müsabiqənin təşkilatçıları Ailə Qadın Uşaq 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Yeni 
Azərbaycan Partiyasının Qadınlar Şurası 
və Milli İrsi Mədəni Tarixi Araşdırmalar 
Fondunun təsisçiliyi ilə çıxan “İşıq” jurnalı 
olub. 

Tədbir iştirakçıları Fəxri xiyabanda Ulu 
Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət 
edərək önünə gül dəstələri düzüblər.

Tədbir Ümummilli Lider Heydər 
Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş “Heydər 
Əliyev və dövlət qadın siyasəti” adlı qısa 
filmin nümayişi ilə başlayıb.

Sonra tədbirdə Ailə, Qadın və Uşaq 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri 
Hicran Hüseynova çıxış edərək bildirib ki, 
Ümumilli Lider Heydər Əliyevin əsasını 

qoyduğu, cənab Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən daha da gücləndirilən siyasət 
nəticəsində bu gün ölkəmiz Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin layiqli varisi kimi 
demokratik dövlət quruculuğu proseslərini 
sürətlə həyata keçirir və inkişaf etdirir: 
“Bunun bariz nümünəsi olaraq, ölkə başçısı 
İlham Əliyevin 2018-ci ilin “Azərbaycan 
Xalq Cumhuriyyəti ili” elan edilməsi 
Fərmanını göstərmək olar. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaranması ilə yanaşı, 
qadınlara seçmək və seçilmək hüququnun 
verilməsinin də 100 illiyi qeyd edilir. Bu il 
həm də Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin 95 
illik yubileyidir. Hər iki tarixi günlə bağlı 
yubileylər nəinki Azərbaycanda, hətta 
dünyanın bir çox ölkələrində keçirilir. Hər 
bir azərbaycanlı bu günlərdə Ümummilli 
Lideri böyük ehtiramla və qürur hissi ilə 
yad edir.”

Komitə sədri qeyd edib ki, Azərbaycan 
qadını çətin və şərəfli inkişaf yolu 
keçmişdir, cəmiyyətin inkişafının bütün 
mərhələlərində qadınlar kişilərlə bərabər 
iştirak etmişlər. Hələ 1918-ci ildə ilk dəfə 
olaraq müsəlman Şərqində qadına seçmək 
və seçilmək hüququnun verilməsi tarixi 
nailiyyət hesab olunurdu. Azərbaycan 
müsəlman Şərqində bu hüququ verən ilk 
ölkədir. Azərbaycan qadını öz fəaliyyətini 
maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının 
yayılmaqla başlasa da, hazırda ictimai, 
sosial, siyasi proseslərin fəal iştirakçısına 
çevrilmişdir. Onlar bütün tarixi dövrlərdə 
fəallıq göstərərək, cəmiyyətimizin inkişaf 
etməsinə öz töhfələrini vermişlər. Bu tarixi 
hadisənin ictimai-siyasi əhəmiyyətini 
nəzərə alan Ulu Öndər Heydər Əliyev qadın 
problemini dövlət siyasəti səviyyəsinə 
qaldırmışdır. Ailədə və cəmiyyətdə xüsusi 
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yeri olan qadınların hüquqlarının 
mü dafiə olunmasını Heydər Əliyev 
zəruri hesab edirdi. 

Hicran Hüseynova bildirib ki, 
Heydər Əliyevin şəxsi təşəb büsü 
nəti cəsində Azərbaycan Res pub-
likası 1995-ci ildə BMT-nin «Qa dın-
lara münasibətdə ayrı-seçki liyin 
bütün formalarının ləğvi» barədə 
Kon vensiyasına qoşul muş du. Qa-
nun  vericilik bazası təkmil ləş dirilərək 
bir sıra qanunlar qəbul olundu. 
Komitə sədri Ulu Öndərin qadınların 
hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı 
imzaladığı fərman və sərəncamları 
diqqətə çatdırıb.

“Bu gün müstəqil Azərbaycan qadınları 
parlamentdə, mərkəzi və yerli icra haki-
miy yəti orqanlarında, bələdiyyələrdə, 
təhsildə, səhiyyədə, ölkə iqtisadiyyatının 
inkişafında sahibkar kimi biznes struktur-
ların da, kənd təsərrüfatında, orduda, 
idmanda, milli təhlükəsizlik, məhkəmə 
sistemində, hüquq-mühafizə orqanlarında 
və IKT sahəsində kişilərlə bərabər rəhbər 
vəzifələrdə təmsil olunurlar. Müasir dövr-
də qadınlarımızın ölkə həyatında rolunu 
yüksək qiymətləndirən cənab Prezident 
İlham Əliyev demişdir: “Əminəm ki, cə-
miyyət qarşısında öz məsuliyyətini bütün 
dərinliyi ilə dərk edən Azərbaycan qadını 
bundan sonra da müstəqil Respublikamızın 
tərəqqisinə böyük töhfələr verəcəklər”. 
Bəli, həqiqətən bu gün Azərbaycan qadını 
– ənənələri, intellekti və sosial aktivliyi 
özündə cəmləşdirir”.

Komitə sədri qeyd edib ki, Ailə Məcəl-
ləsində qızların nikah yaşının 17-dən 18-ə 
qaldırılması və Cinayət Məcəlləsində qa-
dını, xüsusən yetkinlik yaşına çatmayan 
qızları, nikaha daxil olmağa məcbur et-
məyə görə xüsusi maddə ilə məsuliyyətin 
müəyyən edilməsi də fikirlərimizi bir 
daha təsdiq edir: “Qeyd etmək istərdim 
ki, bu Qanunların qəbuluna və Məcəlləyə 
dəyişikliklərin edilməsinə respublikanın 
Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev 
Fondunun Prezidenti Mehriban xanım 
Əliyeva xüsusi dəstək vermişdir. Mehriban 
xanım Azərbaycan qadın hərəkatının lideri 

kimi, dövlətimizin tərəqqisi naminə geniş 
fəaliyyət göstərir.”

“Bu gün Azərbaycan qüdrətli, öz tale-
yinin sahibi olan bir dövlətdir”, – deyən 
Milli Məclis sədrinin müavini Bahar 
Muradova bildirib ki, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyi ərəfəsində 
belə bir tədbirin keçirilməsi təqdirəlayiq 
haldır. Müsabiqədə yer alan yazıların 
cəmləşdiyi toplu qadın problemləri ilə 
məşğul olan hər kəsin stolüstü kitabına 
və dəyərli mənbəyə çevriləcək. “Bu layihə 
vasitəsilə Azərbaycan gəncliyinə həm 
də bir yol göstərmiş oluruq”, – deyə o 
vurğulayıb. Bahar Muradova deyib ki, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti XX əsrdə 
Azərbaycan xalqının həyatında tarixi 
mərhələ olub, xalqımızın müstəqilliyinin 
və suverenliyinin, parlaq gələcəyinin 
bünövrəsini qoyub.

Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, 
YAP Qadınlar Şurasının sədri Nurlana 
Əliyeva qeyd edib ki, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti mövcud olduğu qısa 
zaman kəsiyində dövlətçilik ənənələrinin 
formalaşdırılması və mütərəqqi idarəçilik 
institutlarının təsis edilməsi baxımından 
yüksək nəticələr əldə etməyə nail olub. 
Bu gün xalqın tarixi keçmişinin ondan 
gizlədilən səhifələrini yenidən oxumaq, 
onun ən yaxşı oğullarının və onların xanım-
larının nəcib təşəbbüslərini, fəaliyyətlərini 
müasirlərimizin nəzərinə çatdırmaq hər bir 
tarixçinin, tədqiqatçının və hər bir vətən-
daşın birinci dərəcəli vəzifəsidir.
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Milli Məclisin əmək və sosial siyasət 
komitəsinin sədri Hadı Rəcəbli Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə, 
xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliye-
vin anadan olmasının 95 illiyinə həsr edilən 
müsabiqənin qaliblərini təbrik edib. Qeyd 
edib ki, Ulu Öndər qadınlarla bağlı dövlət 
siyasətinə xüsusi önəm verir, bunu prioritet 
vəzifələrindən biri hesab edirdi: “Heydər 
Əliyev bizim üçün ailəyə, qadına hörmət 
nümunəsi idi, o, Azərbaycan qadınlarının 
çox sevirdi və onların fəaliyyətlərini hər 
zaman yüksək qiymətləndirirdi”.

Milli Televiziya və Radio Şurasının 
sədr müavini, “Kaspi” qəzetinin təsisçisi 
Sona Vəliyeva müstəqil Azərbaycan döv-
lətçiliyinin siyasi, iqtisadi əsaslarını yarat-
mış, xalqın güclü dövlətə sahib olmaq 
arzusunu reallığa çevirmiş fenomen 
şəxsiyyət kimi Heydər Əliyevin çağdaş 
tari ximizdə əbədiyaşarlıq qazanaraq hələ 
sağlığında canlı əfsanəyə çevrildiyini 
vurğulayıb. O bildirib ki, 1918-ci il mayın 
28-də elan edilmiş Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyəti cəmi 23 ay mövcud olub və 
qadınlara səsvermə hüququ verən ilk 
respublika da məhz bu dövlət olub. “Cüm-
huriyyətçi qadınlar bizim qürur yerimizdir. 
Onlar o zaman hər əzab-əziyyətə dözərək 
dövlətçilik ənənələrinə sadiq qalıblar”, – 
deyən Sona Vəliyeva Ulu Öndər Heydər 
Əliyevin və bu gün onun siyasətini uğurla 
davam etdirən Prezident İlham Əliyevin də 
hər zaman qadınların fəaliyyətini dəs tək-
lədiklərini vurğulayıb.

Milli Məclisin ailə, qadın və uşaq 

məsələləri komitəsinin sədri Aqiyə 
Naxçıvanlı müsabiqə iştirakçılarının belə bir 
layihədə iştirak etmələrinin əhəmiyyətini 
vurğulayıb, qalibləri təbrik edib. O, Cüm-
huriyyət dövründə yaşayan, yaradan 
qadınları hər bir gəncin tanımasının və 
onların irsi haqqında məlumatlı olmalarının 
vacibliyini vurğulayıb.

Sonra Milli İrsi Mədəni Tarixi Araş-
dırmalar Fondunun icraçı direktoru Pərviz 
Əmirov, Bakı Dövlət Universitetinin 
jurna listika fakültəsinin kafedra müdiri 
Cahangir Məmmədli, Azərbaycan Respub-
lika sının Prezidenti yanında Dövlət İda-
rəçilik Akademiyasının professoru Elçin 
Əhmədov çıxış edərək, müsabiqənin 
əhəmiy yətini vurğulayıblar. Müsabiqə ya-
zıla rının toplandığı nəşr mədəni-maarif xə-
zinəsi, tarixi mənbə adlandırılıb. Çıxış çılar 
sonda müsabiqə qaliblərini təbrik ediblər.

Qeyd edək ki, Cümhuriyyətin 100 
illik yubileyinin respublika səviyyəsində 
keçirilməsi haqqında Prezident İlham 
Əliyevin Sərəncamını əsas alaraq təşkil 
edilən bu müsabiqə Cümhuriyyətin quru-
luşunda rolu olan qadınların həyat və 
fəaliy yətini işıqlandırmaq, eyni zamanda 
hələ də araşdırılmamış arxiv materialları 
əsasında onları tanıtmaq məqsədi da-
şıyırdı. Ümumilikdə müsabiqəyə 98 nəfər 
qatılmışdı ki, bunlardan 50 balı keçən 67 
yazı toplu şəkildə nəşr olunub və həmin 
kitab da tədbirdə iştirak edən qonaqlara 
hədiyyə olunub. 

Müsabiqəyə təqdim edilən yazılar 
tanın mış ziyalılardan ibarət münsiflər 
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heyəti tərəfindən anonim şəkildə qiy-
mətləndirilmiş, ümumi ballar nəticəsində 
qaliblər müəyyən edilmişdi. Tədbirdə 
münsiflər heyətinə və qaliblərə diplom və 
mükafatlar təqdim olunub. 

“Cümhuriyyətə işıq saçan qadınlar” 
müsabiqəsinin yekunu olaraq 5 qalib 

müəyyən edilmişdir. Birinci yerin qalibi 
jurnalist, tarix elmləri doktoru Sabir 
Gəncəli, ikinci yerin sahibləri Kəmalə 
Nuriyeva, Sədaqət Məmmədova, üçüncü 
yerin sahibləri Rafiq Səfərov və Zöhrə 
Fərəcova təyin edilib. 

Qaliblərin məqalələrini mütaliə üçün diqqətinizə  
təqdim edirik:

Cümhuriyyətə qədərki yaxın dövrdə  
Azərbaycan qadınlarının fəaliyyəti

Sabir Gəncəli, 
tarix elmləri doktoru, yazıçı-jurnalist

Bu gün bütün dünyada ehtiramla tanı-
nan, Şərqin və Qərbin sivilizasiyaları qov-
şağında şərəfli yer tutan, azadlığın, tərəq-
qinin, sabitliyin, xoşbəxt həyatın, xeyirxah 
əməllərin carçısı demokratik Azərbaycan 
döv lətinin çiçəkləndiyi bir dövrdə Azər-
bay can Demokratik Cümhuriyyətinin 100 
illiyini sevinclə, qürurla bayram edər-
kən xalqımızın vətənpərvər, qeyrətli 
övladlarının istiqlala gedən mübarizə 
yolları gözlərimizin önündə canlanır.

Bu yol sağlam əqidə, işıqlı ideyalar, 
müdrik əməllər yoludur. Bu müqəddəs 
yolda nurani nənələrimiz, müqtədir 
analarımız böyük xidmətlər göstərmişlər. 
Onları yada salıb 1918–1920-ci illərdə 
Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin 
qurulması ərəfəsində şanlı tariximizə bir 
daha nəzər salırıq.

XIX əsrin sonlarına yaxın maarifçilik 
hərəkatı getdikcə güclənirdi. O döv-
rün ziyalıları bu hərəkata o qədər aludə 
olmuşdular ki, onların hamısı müəl-
lim olmaq, məktəb açmaq, xalqı savad-
landırmaq istəyirdilər.

1895-ci ildə torpaqşünaslıq naziri 
Qafqaza səfəri zamanı ona məktəblər 
açmaq üçün o qədər xahişlər edilmişdir 
ki, nazir özünü saxlaya bilməyib demişdir: 
“Əgər bütün bu xahişlərə əməl edilsə, onda 
hər kənddə məktəb açılmalıdır”(“Kaspi” 
qəzeti, 1995, № 24).

Amma bu xahişlərin yüzdən biri qəbul 
edilirdi. Çar hökumət idarələri ucqar 
millətlərin maariflənməsini ləngitməyə 
çalışırdı.

1890-cı illərdə maarifin vəziyyətinə 
nəzər salanda görürük ki, Bakıda 4 orta 
məktəb, bir realni məktəb, bir “Müqəddəs 
Nina” qız məktəbi, bir Mariinskaya qız 
məktəbi fəaliyyət göstərirdi.

 Quberniyada ibtidai məktəblərin sayı 70, 
Bakıda isə 21 idi. Dünyəvi elmləri öyrədən 
3 rus-tatar məktəbi vardı ki, burada 168 
uşaq təhsil alırdı (“Kaspi” qəzeti, 1893-cü il, 
№189). Gəncə quberniyasında məktəblərin 
sayi 56 idi. Naxçıvan əyalətində olan 11 
məktəbdə cəmi 358 oğlan, 50 qız oxuyurdu. 
Ordubad qəzasında 3 məktəb vardı. (“Kav-
kazski kalendar”, 1893).
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Azərbaycanda qızlara yeni üsulla 
dərs verməyin ilk təşəbbüsçülərindən 
biri olan Cəlil Məmmədquluzadənin 
xalq məktəbləri direktoruna yazdığı 
18 yanvar tarixli raportunda deyilirdi: 
“Mənə həvalə olunmuş məktəbdə bu ilin 
yanvar ayından 8 tatar (azərbaycanlı – 
S.G.) qızının təhsilə başlamasını Sizə bil-
dirməyi özümə şərəf sayıram. Onların 
familiyaları və adları belədir: Adıgözəlova 
Şarabanı, Cahangirova Səkinə, Qazıyeva 
Ümbül, Məmmədquluyeva Səkinə, Meh-
dixanova Xədicə, Mehdiyeva Zəh ra, Mir-
zəməmmədova Səkinə və Mirzəməm-
mədova Mina. Əlavə olaraq nəzərinizə 
çatdırmaq istəyirəm ki, adlarını çəkdiyim 
qızlardan ibarət xüsusi hazırlıq qrupu 
düzəldilib, onlarla özüm məşğul oluram.

Oğlan məktəbində qızlar üçün xüsusi 
sinfin açılması böyük cəsarət idi. Belə 
bir cəsarəti 1894-cü ildə Şəkidə görkəmli 
maarifçi, müəllim M.Şeyxzadə etmiş, dərs 
dediyi “Darüssüa” məktəbinin nəzdində 
qızlar üçün ayrıca sinif açmışdı. Burada 
yeni üsulla dərsi Şeyxzadənin qızı Şəfiqə 
xanım deyirdi.

Gəncədə də, Naxçıvanda da belə xüsusi 
məktəblər olmuşdur.

1890-cı illərin axırlarında maarif, 
mədəniyyət sahəsində atılan bir sıra 
addımlar maarifpərvər ziyalıları bir qədər 
də cəsarətləndirmişdi. Azərbaycanda gözə 
görünən bir qız məktəbi açmaq lazım idi. 
Bu haqda ziyalılar, xüsusən H.B.Zərdabi 
çox düşünürdü. O, şəhər idarəsində məktəb 
komissiyasının üzvü idi.

Bakı milyonçusu Hacı Zeynalabdin 
Tağıyevdə maarifə, mədəniyyətə meylin 
artmasında, heç şübhəsiz o dövrün 
ziyalılarının böyük təsiri olmuşdu.

Nümunəvi təhsil ocağı kimi maarif 
və mədəniyyətimizin tarixində xüsusi 
yeri olan bu ilk müsəlman qız məktəbi 
H.Z.Ta ğıyevin adı ilə bağlıdır. Bu məktə-
bin yaradılması ideyası 1894-cü ildə qalx-
mışdı. 1898-ci il may ayının 19-da qız 
mək təbinin qərarnaməsi və layihəsi təsdiq 
olundu. Məktəbin imperatriçə Aleksandra 
Fyodorovanın şərəfinə “Aleksandrinskaya” 
adlandırılması qərara alındı. Bundan sonra 
H.Z.Tağıyev məktəbin inşasına başlamış, 
tikintiyə 183 min manat vəsait xərclənmişdi. 
Layihəyə əsasən məktəb pansion olmalıydı. 
Buna görə də burada qızların yaşayışı, 

ərzağı, müəllimlərin maaşı, yatağı, həkim 
xidməti və s. məsələlər üçün əlavə xərclər 
tələb olunurdu. Hacı bunlar üçün 125 
min manat birdəfəlik vəsait buraxmışdı. 
Məktəbdə 50 şagirdin təhsil alması nəzərdə 
tutulmuşdu. Onlardan 20 nəfəri təhsil 
haqqından azad edilirdi. Məktəbə Qafqazın 
hər yerindən 8 yaşından 11 yaşınadək 
qızlar qəbul olunurdu. 

Məktəbin müəllim və tərbiyəçilər 
heyəti əvvəlcədən müəyyən edilmişdi. 
H.B.Zərdabinin həyat yoldaşı Hənifə xanım 
məktəbə müdir, Şəfiqə xanım Şeyxzadə-
Əfəndizadə ana dili və ədəbiyyat, Səkinə 
xanım Axundzadə şəriət dərsi müəllimi 
təyin olunmuşdu.

Məktəbin açılışı 1901-ci ilin oktyabrın 
7-də olmuşdur. “Kaspi” qəzeti bu açılışı belə 
təsvir edirdi: “Məktəbin binası bayraqlarla 
bəzədilmişdi. Gündüz saat 12-də salon 
adamlarla dolmuşdu. Məktəbin yaradılması 
və tikilməsi haqqında məlumat verildikdən 
sonra çıxışlar oldu. Hamı bu açılışı böyük 
bir mədəni hadisə kimi qiymətləndirirdi. 
Məktəbin qəyyumluq şurasına H.B.Zər dabi, 
“Kaspi” qəzetinin redaktoru Ə.B.Top çubaşov 
və dağ-mədən mühəndisi F.B.Və zirov 
fəxri üzv seçildilər. Məktəbdə təhsil alacaq 
qızlardan düzəldilmiş xor bir neçə Azər-
baycan mahnısı oxudu. Azərbay canda bu ilk 
uşaq qız xorunu Bakı rus-tatar mək təbinin 
müəllimi Mirzə Yaqub Əlizadə təşkil etmişdi.

Sonra məktəbin adına göndərilmiş 
ünvanlar və təbrik teleqramları oxundu. 
Sürəkli alqışlar altında ilk oxunan ünvana 
H.B.Zərdabi qol çəkdi və aşağıda bu sözləri 
yazdı: “Çox sağ ol, Hacı!”.

Müsəlman ziyalı qadınlarının teleq-
ramları daha çox təsir bağışladı. Məktəbin 
açılışını onlar öz həyatlarının mədəni 
bayramı hesab edirdilər.

Bu təhsil ocağının açılışı haqqında o 
zaman Bakıda olmuş fransız səyyahı Baron 
de Bay Parisdə nəşr etdirdiyi “Rusi yanın 
icmalı” adlı əsərində yüksək qiymət-
ləndirərək yazırdı ki, bu ideya müasirdir, 
maraqlıdır, təsirləndiricidir”.

Məktəbdə təlim-tərbiyə işinin yaxşı 
qurulması üçün müəllimlər ilk gündən 
ciddi fəaliyyətə başlamışdılar. Hər dərs 50 
dəqiqədən ibarət olan 5 məşğələ keçirilirdi. 
Maraqlı tədris proqramı əsasında ana dili, 
riyaziyyat, coğrafiya, təbiyyət və şəriət 
dərsləri təlim edilirdi.
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Məktəbin şöhrəti tez yayıldı. Artıq ikinci 
tədris ilində məktəbə 25 qız qəbul olundu. 
Buna müvafiq olaraq müəllimlərin də sayı 
artdı. Daşkənddə yaşayan polkovnik qızı 
Xədicə Əbdürrəhmanova, tiflisli zadəgan qadın 
Rəhilə Terequlova müəllim təyin edildilər 
(“Azərbaycan MDTA, fond 309, s. iş 75).

Sonrakı illərdə məktəb daha da 
böyüdü. 1904–1905-ci tədris ilində burada 
6 müəllim, 11 xidmətçi qadın çalışırdı. İlk 
buraxılış 1906-cı ildə oldu. 15 qız – Ayna 
Musabəyova, Fatma Sultanova, Maral 
Bayraməlibəyova, Nərgiz Sultanova, 
Xeyransa Axundova, Mina Məmmədzadə, 
Sona Axundova, Nabat Nərimanova, Türfə 
Əfəndiyeva, Tubu Əhmədbəyova, Sayat 
Usmiyeva, Gülşən Əlibəyova, Kövsər 
Nərimanova, Səidə Şeyxzadə, Münəvvər 
Əlibəyova ibtidai təhsili başa vurdular.

Bu qızlar məktəbin qəyyumluq şurasına 
və H.Z.Tağıyevə yazdıqları təşəkkür 
ünvanında öz sevinclərini belə ifa edirdilər: 
“Siz bizi öz nəzərimizdə və müsəlman 
ictimaiyyətində yüksəltdiniz. Bizim mənəvi 
borcumuz bütün xalqlar arasında savadlı, 
tərbiyəli, yüksək qız adını doğrultmaqdır”.

Bu qızların bir çoxu təhsillərini artırmaq 
üçün qız gimnaziyalarında oxumuş, 
müəllim olmuş, ictimai-mədəni həyatda 
fəal iştirak etmişlər.

Zaman keçdikcə tədris ocaqlarının 
sayı artırdı, müəllimə ehtiyac vardı. Azər-
baycanlı qadınlardan müəllim hazırlamaq 
məqsədilə 1915-ci ildə H.Z.Tağıyevin qız 
məktəbinin bazasında ikiillik pedaqoji 
kurslar açıldı. Peterburqda Bestujev adına 
ali pedaqoji kurs bitirmiş Səlimə xanım 
Yaqubova bu pedaqoji kursların müdiri 
təyin edildi. Burada o dövrün ziyalı 
xanımları Səbirə Əbdürrəhman, Vəsilə 
Musabəyova, Ədilə Şahtaxtinskaya, Səriyyə 
Əhmədova və b. maarifpərvər qadınlar 
dərs deyirdilər.

Bakıda H.Z.Tağıyevin qız məktəbi və 
pedaqoji kurslar açması, burada nümunəvi 
təlim-tərbiyə işləri aparılması ictimai 
həyatda bir canlanmaya və təşəbbüskarlığa 
səbəb oldu. İrəvanda ilk olaraq qız mək-
təbinin açılması üçün təşəbbüs göstərildi. 
Bu haqda “Kaspi” qəzeti yazırdı ki, İrəvan-
da hazırda xüsusi rus-müsəlman qız 
məktəbi fəaliyyət göstərir. Naxçıvanda isə 
layihə tərtib olunur (“Kaspi” qəzeti, 1901-ci 
il, № 216).

1902-ci ildə İrəvanda açılan qız məktəbi 
haqqında “Şərqi-Rus” qəzetində M. 
Qəmərlinski yazırdı: “Bir neçə illərdən bəri 
şəhərimizdə iqamət edən Məmmədqulubəy 
Kərim Soltani cənabları Zükur məktəbi 
açıb hər il beş-on müsəlman uşağını 
gimnaziyalara verməkdən başqa bir xüsusi 
qız məktəbi dəxi təsis etmişdi ki, bu saətdə 
18 müsəlman qızı məktəbdə öz dilində 
oxuyub-yazmaq və ehkami-diniyəsini 
öyrənməkdən əlavə rusca dəxi kamali-
intizam və tərəqqi ilə təhsil etməkdədir. 
(“Şərqi-Rus” qəzeti, 1903-cü il, №14).

Əvvəllər məktəbə şeytan işi kimi 
baxanlar indi öz uşaqlarını oxutmaq 
istəyirdilər. Bakıda, Gəncədə, Lənkəranda, 
Ağdaşda, Şamaxıda, Şəkidə, Şuşada, 
Qazaxda təhsil işinə əhəmiyyət verilirdi. 
Çox keçmədi ki, Bakıda şəhər idarəsi 
tərəfindən ilk rəsmi məktəblər açıldı. 
Bakıda dövlət hesabına açılan Birinci rus-
tatar qız məktəbinə Hənifə xanım Məlikova 
müdir təyin edildi. O öz yetirmələrindən 
Sürəyya Vəzirovanı, Qumru Nərimanovanı, 
Ayna Musabəyovanı, Asiya Nərimanovanı 
yanına çağırıb bu təhsil ocağını təşkil etdi.

Dramaturq N.B.Vəzirovun qızı Sara 
xanım İkinci rus-tatar qız məktəbini 
yaratdı. Görkəmli pedaqoq Rəhilə xanım 
Terequlova-Hacıbababəyova isə Üçüncü 
Rus-tatar qız məktəbinə başçılıq etməyə 
başladı.

Bütün həyatını milli azadlıq hərəkatına 
həsr edən Həsən bəy Ağayevin ömür 
yoldaşı, görkəmli maarif xadimi Xədicə 
xanım 1909-cu ildə Gəncədə açılan 
Adıgözəlov adına qız məktəbinin müdiri 
təyin olundu. Azərbaycanda qadın 
təhsilinin inkişafında görkəmli rol oynamış 
bu məktəb 1920-ci ilədək davam etmiş, 
yüzlərlə qız ana dilində təhsil almışdı. 
“İqbal” qəzeti 1913-cü ildə bu təhsil 
ocağı haqqında yazırdı: “Məktəb ildən-
ilə böyüyür. Hər il burada yeni şöbə 
açılaraq gözəl və mükəmməl təhsil öcağına 
çevrilir”. 1915-ci ildə məktəb daha da 
böyüyüb yeddisinifli ali ibtidai qız təhsil 
ocağı oldu. Gəncə qadınları arasında 
ictimai-mədəni işləri gücləndirmək 
məqsədilə Xədicə xanımın təşəbbüsü ilə 
burada qadın xeyriyyə cəmiyyəti yaradıldı. 
Gəncənin ziyalı qadınlarından Cavahir 
xanım Rəfibəyova, Şükufə Axundova, 
Həcər Şıxzamanova, Bilqeyis Qazıyeva, 
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Fatma Ömərova və b. bu xeyriyyə 
cəmiyyətinin işində fəal iştirak edir, kasıb 
şagirdlərin tərbiyəsinin qayğısına qalır, 
mədəni tədbirlər keçirib təhsil işinə kömək 
edirdilər.

1917-ci ildə baş verən inqilabi hadisələr 
Gəncənin də həyatına yeni abu-hava 
gətirdi. Milli ruhlu gənclər, ziyalılar 
istiqlaliyyət arzusu ilə mübarizəyə 
qoşulmuşdular. Onların ön cərgələrində 
gedənlərin arasında Həsən bəy Ağayev və 
Xədicə xanım da vardı.

110 il əvvəl Bakının ziyalı qadınlarından 
biri Rübabə xanım Qasımovanın 
mənzilində maraqlı bir yığıncaq oldu. 
O zaman müsəlman qadınlarının bir 
yerə yığışıb məsələ həll etməsi tarixdə 
görünməmiş siyasi bir hadisə kimi 
ictimaiyyətin və mətbuatın diqqətini çəlb 
etmişdi. “Kaspi” qəzeti 1908-ci il 30 oktyabr 
tarixli nömrəsində “Müsəlmanların həyatı 
və mətbuatı” adlı bir xəbərində yazırdı: 
“...Oktyabrın 26-da keçirilən bu yığıncağa 
tanınmış ictimai xadim H.B.Zərdabinin 
həyat yoldaşı Hənifə xanım Məlikova 
sədrlik edirdi. Burada ziyalı qadınlar 
xalqı maarifləndirmək, mədəniyyəti 
yaymaq qayğılarından danışıb, təkliflər 
irəli sürürdülər. Yığıncaq axırda bu 
mövzuda qərar çıxardı: “Müsəlman 
qadınları arasında maarifi yaymaq, eləcə 
də şagirdlərə maddi cəhətdən kömək 
etmək üçün müsəlman qadın təşkilatına 
çoxdan ehtiyac duyulurdu. Bu məqsədlə 
biz – aşağıda adları qeyd olunmuş qadınlar 
“Nicat” maarif cəmiyyətinin çağırışına 
cavab olaraq yığışıb təşkilatın vəzifələrini 
müzakirə etmiş və həmin cəmiyyətin Bakı 
qadın bölməsini yaratmağı qərara almışıq.

Hənifə xanım Məlikova, Rübabə xanınm 
Qasımova, Xədicə xanım Vəlibəyova, 
Əminə xanım Əfəndiyeva, Sürəyya xanım 
Axundova, Səbirə xanım Əbdürrəhman, 
Sara xanım Vəzirova, Əminə xanım  Tere-
qulova, Xurşid xanım Vəzirova, Səltənət 
xa nım Əmiraslanova Rəhilə xanım Hacı-
bababəyova, Qərib Sultan Xanlarova və 
Asiya xanım Hacı Qasımova”.

Qəzetdə verilən bu xəbər müsəlman 
aləmində böyük əks-səda doğurdu.

Xeyriyyə cəmiyyətinin yaradılması 
qadın ların həyatında bir oyanmaya səbəb 
oldu. Həmin maarifpərvər qadınlar 
Bakı da bir sıra xeyriyyə işləri, mədəni 

tədbirlər həyata keçirdilər. “Nicat” 
cəmiy yətinin bölməsi kimi bu ilk qadın 
təşkilatı çox keçmədi ki, Bakı Müsəlman 
Qadınları Xeyriyyə Cəmiyyətinə çevrildi. 
1914-cü ildə İ.B.Aşurbəyovun “Kaspi” 
mətbəəsində cəmiyyətin nizamnaməsi çap 
olundu. Cəmiyyətin fəxri sədri milyonçu 
M.Muxtarovun ömür yoldaşı Liza xanım 
idi. Cəmiyyətin yığıncaqları onun evində 
keçirilirdi. Cəmiyyətin fəxri, daimi, həqiqi 
üzvləri vardı. İctimai, mədəni həyatda 
ilk addımlarını atan bu xanımların 
əksəriyyəti qız məktəblərində dərs deyən 
müəllimlər idi. Azərbaycan xalq maarifinin 
və mədəniyyətinin inkişafı işinə qoşulan 
gənc ziyalı qadınlar – Əminə Ağayeva, 
Zərintac Ağayeva, Mina Aslanova, Tamara 
Axundova, Nigar Vəlibəyova, Sürəyya 
Vəlibəyova, Gövhər Qazıyeva, Bəydügül 
Maqomayeva, Hüsnü Camal Maqomayeva, 
Şərabanı Şabanova, Asiya Nərimanova, 
Nabat Nərimanova, Səidə Şeyxzadə və 
başqaları xeyriyyə cəmiyyətinin adlı-sanlı 
üzvləri ilə birlikdə maraqlı tədbirlərdə fəal 
iştirak edirdilər.

Cəmiyyət tez-tez müsamirələr, görüşlər 
keçirir, qız məktəblərində tamaşalar, 
uşaqların əl işlərinin sərgilərini və satışını 
təşkil edirdi.

 Ürəyi vətənpərvərlik hissiylə coşub-
çağlayan bu qadınlar qapı-qapı düşüb 
uşaqları məktəbə cəlb edir, onlara dəftər, 
kitab, paltar, ayaqqabı alıb verir, gənc nəsli 
dost-tanışa yardım etmək, mərhəmətli, 
qayğıkeş olmaq ruhunda tərbiyə edirdilər.

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 
milli mətbuatın inkişafı, demokratik 
fikrin yayılması, milli ruhun güclənməsi 
Azərbaycan qadınlarının həyatında 
təsiredici rol oynadı. Qadınlar da fikir 
meydanında olmaq, yazıb-yaratmaq 
arzusunda idilər. Bu sahədə ilk addımı 
Şəfiqə xanım Əfəndizadə atdı. Onun ilk 
imzası 1903-cü ildə “Şərqi-Rus” qəzetində 
göründü. Bu istedadlı qadını ilk olaraq 
qəzetin əməkdaşları təbrik etdilər. Qəzetin 
elə həmin nömrəsində dərc edilmiş 
“İdarədən” adlı yazıda deyilirdi: “Şəfiqə 
xanımın təbrik məktubu hamını valeh etmiş, 
sevindirmişdir. Əgər o biri qadınlarımız 
da onun kimi olsaydılar, millətimiz irəli 
gedərdi. Şəfiqə xanımın məktubu bizə yeni 
fikir, yeni duyğu gətirir...”.

Şəfiqə xanım Əfəndizadənin 
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mədəniyyətə, maarifə səsləyən məqalələri, 
hekayələri “Dəbistan”, “Məktəb”, “Dirilik” 
jurnallarında, “Açıq söz”, “Azərbaycan” və 
b. qəzetlərdə də dərc edildi.

Çox keçmədi ki, 1911-ci ildə Azər bay-
canın mətbuat aləminə “İşıq” adlı bir 
jurnal da daxil oldu. “İşıq”ın dünya işığına 
çıxması tərəqqipərvər adamları, xüsusilə 
qadınları çox sevindirdi. Azərbaycanın 
ziyalı qadınları öz təbriklərini, məqalələrini, 
şeirlərini bu ilk qadın jurnalına göndərdilər. 
Həlimə xanım Axundova “Övrət millət 
anasıdır” adlı məqalə ilə çıxış edib 
cəhalətpərəstləri mədəniyyətin və elmin 
düşməni adlandırırdı. O, deyirdi: “İndi 
başqa zamandır. Bütün millətlər günü-
gündən tərəqqi edir, elm və maarif yolunda 
çalışırlar. Amma biz!..”.

Münəvvər xanım Əlixanova yazırdı: 
“Əgər biz öz hüquqlarımıza malik olmaq 
istəyiriksə, lazım və vacibdir ki, qeyrət 
edərək ciddi bir surətdə müttəfiq... 
olub əməl və arzularımızı kəndi əql və 
fərasətimizi ələ gətirək...”. “Bizə elm ilə 
bərabər, azadəlik də vacibdir”.

Maarifi, mədəniyyəti yaymağı qarşısına 
məqsəd qoyan “İşıq” jurnalı ətrafında 
onlarca ziyalı qadın toplaşmışdı. Gəncədən 
Asiya Axundzadə, Xuraman Rəhibəyzadə, 
Şəkidən Maral Nəbizadə, Şamaxıdan 
Gövhər Şövqiyyə, Bakıdan Səidə Şeyxzadə, 
Nabat Nərimanova “İşıq”ın ən fəal 
müəllifləri idilər.

Jurnalın redaktoru Xədicə xanın Əlibə-
yova (1884-1958) ömür yoldaşı, hüquqşünas 
Mustafa bəylə birlikdə jurnalın nəşrində 
böyük səy göstərmişlər. Burada onların 
qadın hüquqlarına dair maraqlı məqalələri 
dərc olunmuşdur.

“İşıq” cəmi iki ilə yaxın ömür sürdü. 
Lakin onun sorağı, sədası az vaxtda 
bütün ölkəyə yayıldı. Öz işıqlı fikirləri 
ilə Azərbaycan qadınlarına maarifin, 
mədəniyyətin əhəmiyyətini başa saldı. 
Qadınlar arasından ilk müxbirlərin, 
şairlərin yetişməsinə, dövri mətbuatımıza 
qədəm qoymalarına yol açdı.

Əgər XIX əsrin axırlarında qadın 
azadlığı, qadın hüququ haqqında maarif-

pər vər ziyalılar danışırdılarsa, XX əsrin 
ilk illərində Azərbaycanın az-çox təhsil 
görmüş xanımlarının da kişilərlə birlikdə 
səsləri eşidilməyə başlamışdı. Nəşrləri 
günü-gündən artan milli mətbuatımızın 
səhifələrində get-gedə qadın imzaları 
görünürdü. Qadın müəllimlərin, qız 
məktəblərinin və şagirdlərin sayı 
getdikcə çoxalırdı. Azərbaycan qadınları 
mütəfəkkir ziyalılarımız – H.B.Zər da binin, 
C.Məmmədquluzadənin, Ə.B.Hü  seyn za-
də nin, Ə.B.Ağayevin, Ə.B.Top ç u ba şovun, 
N.Nə rimanovun, M.Ə.Rə sul za dənin, 
H.B.Ağa  yevin, H.Ca vidin milli qüruru güc-
ləndi rən fikirlərini, ideyalarını getdikcə 
mənimsəyib, həmrəy olub mübarizə yoluna 
qədəm qoyurdular. Maarif, mədəniyyət, 
incəsənət sahələrində fəallıq göstərir, 
qadın azadlığı, qadın hüququ uğrunda 
haqq səsini qaldırırdılar. Ziyalı, xanım-
xatın analarımız istiqlal yolunda ömür və 
əməl yoldaşlarının azadlıq və müstəqillik 
uğrunda mübarizəsinə qoşulurdular. 
Bu müqəddəs işdə ilk publisist qadın 
Şəfiqə Əfəndizadə, görkəmli maarif 
xadimləri Hənifə Məlikova, Mədinə 
Qiyasbəyli, Xədicə Ağayeva, Məryəm 
Bayraməlibəyova, Nigar Şıxlinskaya, 
Eynülhəyat Baişova, Ümgülsüm Sadıqzadə, 
Səlimə Yaqubova, Qeysər Kaşıyeva, Xədicə 
Qayıbova və b. əsl fədakarlıq göstərmişlər. 
Bu azadlıq carçılarının çoxu 30-cu illərin 
repressiyasının qurbanı olmuşdur.

Azərbaycanın azadlığı, müstəqilliyi 
uğrunda mübarizədə böyük vətənpərvərlik 
nümunələri göstərmiş bu qadınların 
bütün arzuları bu gün həyata keçmişdir. 
Respublikamız yüksəliş yolları ilə inamla 
gələcəyə gedir.

Azad, müstəqil dövlətimizin qurucusu, 
Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycan 
Demokratik Cümhuriyyətinin ideyalarını 
yaşadaraq həyata keçirmişdir. Bu yüksəliş 
yolunu bu gün hörmətli prezidentimiz 
cənab İlham Əliyevə, onun amal və ömür 
yoldaşı, Azərbaycanın birinci xanımı, ilk 
vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva və 
müd rik xalqımız şərəflə, uğurla davam 
etdirirlər.



88

Ailə Qadın Uşaq / №23

Türkiyənin Azərbaycan əsilli ilk qadın 
hüquqşünası

Kəmalə Nuriyeva,
Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru,

AMEA Nizami Gəncəvi adına  
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

XX əsr müharibələr və inqilablar əsri 
oldu. İki dünya müharibəsi və onların 
ardınca uzun ideoloji “soyuq müharibə” 
dövründə milyonlarla insan həyatını itirdi 
və ya milyonlarla insan ölkəsini tərk etmək 
məcburiyyətində qaldı. Xüsusilə Sovet 
İttifaqında kommunist ideologiyasının nə-
zarəti altında olan millətlər insanlıq tarixinin 
ən böyük faciələrindən birini yaşadılar. 
Bu ideologiyaya qarşı mübarizə aparmaq 
və ölkələrini müstəqilliyə qovuşdurmaq 
ümidi ilə xarici ölkələrə mühacirət edən-
lər də az deyildi. Müstəqillik idealları 
uğrunda inamla və inadla mübarizə aparan 
bu insanlar mövcud şərtlərin, şəraitin 
ağırlığına və qarşısındakı düşmənin gücünə 
baxmayaraq əllərindəki bütün imkanlardan 
istifadə edərək sona qədər döyüşdülər. 

Əfqanıstandan Avropaya qədər uza-
nan geniş ərazidə və 70 ildən artıq za man 
kəsiyində həyata keçirilən siyasi fəaliy-
yətlər bir neçə nəsil tərəfindən reallaş-
dırılmış bir mübarizədir. Türk dünyasının 
siyasi və mədəni fikir tarixində böyük 
xidmətləri olmuş, XIX əsrin sonu – XX 
əsrin əvvəllərində Azərbaycan və Türkiyə 
tarixində dərin iz qoymuş Əhməd bəy 
Ağaoğlu (1869-1939) və ailəsi də bu 
mübarizənin nümayəndələrindəndir. 

İlk təhsilini anadan olduğu Şuşada alan 
Ə.Ağaoğlu Sarbonna Universitetinin hüquq 
fakültəsini bitirib vətənə dönür və burada 
həm maarifçilik, həm də siyasi fəaliyyətlə 
məşğu olur. Dövrünün bir sıra mətbuat 
oraqanlarında məqalələrlə çıxış edir, qəzet 
redaktoru olur, “Difai” təşkilatını qurur. 
Həmin dövr üçün türkçülüyün mərkəzi olan 
Türkiyəyə gedən Ə.Ağaoğlu orada qalmaq 
və fəaliyyətini davam etdirmək qərarına gəlir 
və 1910-cu ildə ailəsini də İstanbula aparır. 

Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasında 
yaxından iştirak etmiş Əhməd bəy Ağaoğlu 

AXC dövründə qısa müddətə yenidən 
Azərbaycana qayıtmış və 1918-ci ilin noyabr 
ayında Azərbaycan parlamentinin üzvü 
seçilmişdi. 1914-cü ildən nümayəndəsi 
oldu ğu Osmanlı Məclisi-Məbusanında 
(parla ment) səlahiyyətləri davam etdiyin-
dən türkiyəli tədqiqatçı Fəxri Sakalın da 
yazdığı kimi, tarixə eyni zamanda iki türk 
parlamentinin üzvü olan ilk və yeganə siyasi 
xadim statusu ilə daxil olmuşdur. 

1919-cu il yanvarın 7-də Paris sülh 
konfransında Azərbaycanın müstəqilliyini 
tanıtmaq üçün Bakıdan ayrılan Ə.Ağaoğlu 
ürəklərə müstəqilliklə bağlı sevinc və 
coşqunluğun hakim olduğu həmin anlarda 
bu ayrılığın əbədi olacağını, yəqin ki, 
düşünməmişdi. 

Türkiyəyə mühacirət etmiş, daha sonra 
bu dövlətin vətəndaşlarına çevrilmiş 
Ağaoğlular ailəsinin 3 nəsli təxminən son bir 
əsrdə Türkiyənin elm, ədəbiyyat sahələrində 
öz sözlərini demiş, mədəni və siyasi tarixinə 
öz möhürlərini vurmuşlar. 

Əhməd bəylə Sitarə xanımın 7 övladından 
ikisi – Vəzir və Bəşir adlı oğlanları kiçik 
yaşlarında vəfat etmiş, digərləri – Sürəyya, 
Tezər, Əbdürrəhman, Səməd və Gültəkin isə 
mükəmməl təhsil almış, Türkiyənin ictimai, 
siyasi və mədəni həyatında tanınmışlar.

Tezər Taşkıran nənəsinin, Ə.Ağaoğlunun 
anası Təzəxanımın adını daşısa da, ailə 
Türkiyəyə mühacirət etdikdən sonra 
sənədləşmədə adı Tezər kimi qeydə alınmış 
və bu adla da tanınmışdır. 1905-ci ildə Bakıda 
anadan olmuş, İstanbul Universitetinin fəlsəfə 
fakültəsini bitirmişdir. Müxtəlif məktəblərdə 
müəllim və direktor olmuş, fasilələrlə 
TBMM-in üzvü seçilmişdir. Türkiyənin XX 
əsr tarixinə kişi məktəbində dərs deyən ilk 
qadın müəllimə kimi daxil olmuşdur. 

Yazıçı, publisist, dövlət xadimi, siyasətçi 
Səməd Ağaoğlu 1909-cu ildə Bakıda 
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anadan olmuşdur. İlk təhsilini Türkiyədə 
– Ankarada almış, Ankara Universitetinin 
hüquq fakültəsini bitirmiş, daha sonra 
hüquq təhsilini davam etdirmək üçün 
Strasburqa getsə də, növbəti tədris ilində 
xaricə çıxmaq icazəsini ala bilmədiyindən 
təhsilini yarımçıq qoymuşdur. Üç dəfə 
Türkiyənin BMM-ə üzv seçilmiş, dövlət 
naziri və baş nazirin müavini olmuşdur. 
Dövlət çevrilişi zamanı ömürlük həbs 
cəzasına məhkum olsa da amnistiyaya 
buraxılmışdır. 1967-ci ildə xanımı ilə 
bərabər Bakıda olmuş, lakin ata yurdu olan 
Şuşa şəhərinə gedə bilməmişdir. “Sovet 
Rusiya İmperatorluğu” əsərinin bir fəslini 
Azərbaycana həsr etmişdir. “Mərmərə 
dənizində ada”, “Qafur müəllim”, “Babamın 
arkadaşları”, “Babamdan xatirələr ” və s. 
kimi 20-dən artıq kitabın müəllifi olmuşdur.

Ə.Ağaoğlunun övladlarından Əbdürrəh-
man və Gültəkin siyasətdən uzaq olsalar da, 
hər ikisi ali təhsil almış, oğlu Əbdürrəhman 
mühəndis və iş adamı, qızı Gültəkin isə 
Türkiyənin ilk ali təhsilli pediatrlarından 
biri, həkim-professoru olmuşdur. 

Əhməd bəy Ağaoğlunun ilk övladı Sürəy-
ya xanım isə Türkiyənin və ümumilikdə 
türk dünyasının ilk qadın hüquqşünası kimi 
yaxın tariximizə öz adını yazmışdır. 

İstanbul Universitetinin hüquq fakültəs-
inin qapılarını qızların üzünə açdıran, ilk 
qız tələbələrindən olan Sürəyya Ağaoğlu 
1903-cü ildə Şuşa şəhərində dünyaya göz 
açmışdır. 1910-cu ildə ailəsi ilə bərabər 
Türkiyəyə köçən balaca qızcığazın uşaqlığı 
və gəncliyi atasının ideologiyası və və-
zifələri səbəbindən “Türk ocağı” ziyalıları, 
M.K.Atatürk və yaxın dostlarının əhatəsində 
keçmişdir. 

1920-ci ildə İstanbul qız məktəbini 
bitir miş dir. Qız məktəbində oxuduğu 
müddətdə məktəb yoldaşları ilə bərabər 
məktəbin mərasim salonunda dalğalanan 
fransız bayrağını endirib türk bayrağını 
asan və “Sizin ölkənizi kimsə işğal etsə, 
siz eyni münasibət göstərməzdinizmi?” 
deyə biləcək qədər cəsur olan Sürəyya 
Ağaoğlu Türkiyənin və ümumilikdə türk 
dünyasının ilk qadın vəkili olmaq cəsarətini 
də göstərmişdir. 1921-ci ildə İstanbul 
Darülfünunun hüquq fakültəsində təhsilə 
başlamaqla Türkiyənin ilk hüquq təhsili 
alan xanımlarından biri və müstəqil vəkil 
kimi fəaliyyət göstərən hüquqşünası kimi 

təkcə Türkiyədə deyil, həm də Avropada 
tanınmışdır. 

Universitetdə birinci kursda oxuduğu 
müddətdə həyatının ilk hüquq və “ədalət” 
dərsini Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
daxili işlər naziri olmuş Behbud xan Cavan-
şirin qatilinin məhkəməsində alır. AXC-nin 
SSRİ-yə ilhaqından sonra bir sıra dövlət 
xadimləri kimi xaricə mühacirət edənlər 
arasında olan Behbud xan Fransaya getməyə 
hazırlaşsa da, bir müddət İstanbulda 
qalmalı olur. Lakin həmin dövrdə Türki-
yədə erməni-türk davasının qızğın vaxtında 
bir sıra Türkiyə və Azərbaycan dövlət 
xadimləri kimi Behbud xanın adı da erməni 
təşkilatlarının “qara siyahısı”nda olur. 
Maltada sürgündə olan Ə.Ağaoğlunun 
həyat yoldaşı Sitarə xanım bir müddət 
Behbud xanı ailəsi ilə bərabər evində 
gizlətsə də, Behbud xanın rus əsilli xanımı 
bu məhbəs həyatına dözə bilməyəcəyini 
söyləyir. Bundan sonra təhlükənin artıq 
sovuşduğunu deyən qonaqlar Sitarə xanı-
mın “Otelə getməyin, 48 saat keçməz ki, 
ermənilər Behbud xanı vurarlar” xəbərdar-
lığına baxmayaraq “Perepalas” otelinə 
köçürlər. Sürəyya Ağaoğlu xatirələrində 
yazır ki, “ertəsi günü səhər erkəndən anama 
Behbud xanın “Perepalas” otelinə gedərkən 
yolda bir erməni tərəfindən vurulduğu 
xəbəri gəldi. Anam dərhal “Perepalas” 
otelinə getdi və Behbud xanın xanımını və 
qardaşlarını bizə gətirdi”. Sitarə Ağaoğlunun 
xahişi ilə ailənin yaxın dostu Heydər Rifət 
bəy məhkəmədə vəkil olur. Sürəyya xanım 
“Bir ömür belə keçdi” xatirə kitabında 
yazır ki, “Universitetin birinci kurs tələbəsi 
kimi çox məsul bir işə cəlb olunmuşdum”. 
Belə ki, S.Ağaoğlu ingilis dilini bildiyindən 
Heydər Rifət bəyin dəvəti ilə tərcümələrin 
dəqiqliyinə nəzarət etmək üçün məhəkəmə 
prosesinə qatılmış, onun prosesdə iştirakı 
üçün H.Rifət bəy xüsusi icazə almışdı. 

Yenə S.Ağaoğlunun xatirələrində oxuyu-
ruq ki, prokuror Riskatson-Hatt ölüm cəzası 
istəsə də, 24 saat ərzində Türkiyə ərazisini 
tərk etməyə məcbur edildi. Yerinə təyin 
olunan yeni prokuror isə müttəhimə bəraət 
istədi. Təbii ki, qatilə bəraət verildi və elə 
həmin gecə vəkili ilə birlikdə Amerikaya 
qaçırıldı. 

Özünü ədalətin təmsilçisi kimi görən 
gələcəyin gənc hüquqşünasının (məhkə-
mədə iştirak edəndə onun cəmi 18 yaşı 
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vardı) yaddaşında bu məhkəmə prosesi 
ömür lük iz buraxır. Təkcə hakimiyyətin 
ingilislərin əlində olduğu bir zamanda 
ingilis məhkəməsində qarşılaşdığı hüquqi 
və insani ədalətsizlik deyil, həm də həyatın, 
taleyin ədalətsizliyi onu sarsıtmışdı: 
“Prokuror Riskatson-Hatt “Kroket” oteli-
nin zirzəmisindəki müvəqqəti saxlama 
kamerasından qatili yuxarı gətirəndə 
heyrətimi gizlədə bilmədim: balacaboy, 
titrəyən və görkəmindən bir qorxağa 
bənzəyən bu adam dağ boyda Behbud xanı 
necə vurmuşdu?”. 

Sürəyya xanımın universitetdə təhsil 
aldığı ilk illər atasının Malta sürgünü dövrü 
ilə üst-üstə düşsə də, Azərbaycanın Avropada 
təhsil alan ilk hüquqşünaslarından olan 
Ə.Ağaoğlu qızını tutduğu çətin yolda yalnız 
buraxmır, məktubları ilə onu dəstəkləyir, yol 
göstərir. Belə məktublarının birində qızına 
yazır: “Cəza hüququ fənnini çox xoşladığını 
eşitdim. Sənin bu marağın yadıma özümün 
otuz iki il əvvəlki meylimi saldı. Mən də 
o zaman Paris Hüquq Məktəbində bütün 
fənlərdən daha çox, cəza hüququna maraq 
göstərirdim. Bunun səbəbi bilirsənmi nədir? 
Cəza hüququ fəlsəfə ilə, yəni maddiyyatdan 
daha çox, mənəviyyatla bağlıdır. Lakin cəza 
nəzəriyyələrini yaxşı başa düşə bilmək üçün 
fəlsəfə ilə, mənəviyyat və iqtisadiyyatla 
məşğul olmaq lazımdır. Bu səbəbdən 
də hüquq fakültəsinin dərslərinə davam 
etməklə bərabər, ədəbiyyat fakültəsindəki 
dərslərə də ikinci bir ixtisas kimi getməyi 
yaddan çıxarma!”. Yəni, başqa sözlə desək, 
ata özünün Fransada keçdiyi universal təhsil 
yolunu övladlarına da məsləhət görürdü. 

Ali təhsilini 1925-ci ildə bitirən Sürəyya 
xa nım 1928-ci ilədək Ankarada Şurayı-
Dövlət Tənzimat Dairəsində fəaliyyət 
göstərir. 1927-ci ildə Ankara Barosunda (Və-
killər Kollegiyası) qeydiyyata düşüb müstəqil 
hüquqşünas sənədi alaraq 1928-ci ildən 
Türkiyənin ilk qadın vəkili titulunu qazanır. 

İngilis və fransız dillərini mükəmməl 
bilən S.Ağaoğlu çoxsaylı beynəlxalq konf-
rans və tədbirlərdə Türkiyəni və türklüyü 
təmsil edir, bir çox görkəmli ictimai-siyasi 
xa dimlərlə, sənətkarlarla sıx dostluq əla-
qələri saxlayırdı. 

1946-cı ildə onun səyi nəticəsində İstan-
bul Barosu Beynəlxalq Barolar Birliyinə 

üzv olmuş, 1946-60-cı illər arasında bu 
təş kilatın idarə heyətində yeganə qadın 
olmuş dur. 1952-ci ildən Beynəlxalq Qa-
dın Hüquqşünaslar Təşkilatının üzvü, 
1980–82-ci illərdə Hüquqşünas Qadın lar 
Federasiyasının ikinci rəhbəri olan Sürəy-
ya Ağaoğlu Türk Hüquqşünas Qa dın lar 
Dərnəyi, Universitetli Qadınlar Dərnəyi, 
Azad Fikirləri Yayma Dərnəyi, Sorop-
timistlər İstanbul Klubu, Türk-Amerikan 
Universitetlilər Dərnəyinin yaradıcılarından 
olmuşdur. 

3 mart 1949-cu ildə maddi dəstəyə 
ehtiyacı olan uşaqları bir yerə toplayan, 
onları sığınacaqla təmin edən və təhsil 
almaları üçün şərait yaradan Uşaq Dostları 
Dərnəyini qurur. Bu dərnək bu gün də 
öz fəaliyyətini davam etdirir. Başlanğıcda 
kirayə götürülmüş kiçik, şəraitsiz məktəb 
binasında fəaliyyət göstərən dərnəyin 
hal-hazırda çoxmərtəbəli yataqxanası və 
tədris mərkəzi var. 1990-cı ildən Sürəyya 
Ağaoğlunun adını daşıyan dərnəyin nəz-
dində yenə onun adını yaşadan Elm və 
Təhsil Vəqfi mövcuddur. Bu vəqf isə təhsilini 
maddi imkansızlıq səbəbindən davam etdirə 
bilməyən gəncləri dəstəkləyir. Sürəyya 
Ağaoğlunun adını təkcə bu dərnək və vəqf 
yaşatmır. 2003-cü ildə anadan olmasının 100 
illiyi münasibətilə onun xatirəsinə gümüş 
sikkə buraxılmışdır. 

Çətin və bir o qədər də maraqlı həyat 
yolu keçmiş Sürəyya xanım 86 yaşı 
olmasına baxmayaraq hələ də fəaliyyətini 
davam etdirdiyi zamanda ani ehtiyatsızlıq 
səbəbindən dünyasını dəyişir. 1989-cu ildə 
İstanbulda iştirak etdiyi “Qadın hüquqları 
və müasirlik” adlı konfransdan çıxarkən 
yıxılır və beyin qanaması keçirərək vəfat 
edir. Sürəyya Ağaoğlu xatirələrində yazır 
ki, həm məktəb, həm də tələbəlik illərində 
dəcəl, “yaramaz” bir gənc olub. İstanbul 
Universitetinin tələbəsi olduğu zamanlarda 
pəncərələrin kənarında gəzməyi və bununla 
müəllimlərini gərginlikdə saxlamağı sevər-
miş. Bir gecə yuxusunda pəncərədən 
yıxıldığını və dünyasını dəyişdiyini görür 
və bir daha bu “yaramazlığını” təkrarlamır. 
Bəlkə də müstəqil həyata başladığı ilk illərdə 
gördüyü bu yuxu ona ömrünün sonunu, 
vəfatını bildirirmiş...
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Cümhuriyyət sevdalı repressiya qurbanı

Sədaqət Məmmədova,
filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1900-cü ilin yayında Bakının Novxanı 
kən dinin sayılıb-seçilən sakinlərindən, 
savadlı mollalarından olan Əbdüləziz 
kişinin ailəsində bir qız dünyaya göz açdı. 
Adını Umgülsüm qoydular.

Yaşıdlarının içərisində dərin zəkası, 
həssaslığı, ətraf aləmdə baş verənlərə fərqli 
münasibəti ilə seçilən bu qızcığaz ilk şeirini 
9 yaşında yazdı və atasının xeyir-duasını 
qazandı.

Zaman keçdikcə dövrün müxtəlif mət-
buat orqanları – “İqbal”, “Yeni iqbal”, 
“Açıq söz”, “Azərbaycan” qəzetlərində, 
“Diri lik”, “Qurtuluş”, “Məktəb” və s. 
jurnallarda göründü Umgülsümün imzası. 
1915-ci ildə “Qurtuluş” jurnalının elan 
etdiyi müsabiqədə “Solğun çiçək” hekayəsi 
ilə iştirak edən 15 yaşlı Umgülsüm qalib 
oldu və M.Ə.Sabirin “Hophopnamə”si 
ilə yanaşı, jurnalın birillik abunəsi ilə 
mükafatlandırıldı.

Dövrün tanınmış yazıçı və tənqidçilə rin-
dən olan Seyid Hüseyn Sadıqzadə ilə tanışlığı 
Umgülsümün də həyat və yaradıcılığına, 
dünyagörüşünə təsirsiz qalmadı. Onlar 
1917-ci ildə nişanlansalar da, Umgülsümün 
anasının dünyasını dəyişməsi, dövrün 
ictimai-siyasi hadisələri – mart soyqırımı, 
inqilablar gənclərin nikahlarının gecikməsinə 
səbəb oldu. Nəhayət, 1920-ci ildə ailə quran 
bu yaradıcı insanlara tale 4 övlad – 3 oğlan, 
bir qız bəxş edir. Lakin qayğıkeş bir valideyn 
kimi bu uşaqları böyüdüb boya-başa 
çatdırmaq, övladlarının xoşbəxt günlərini 
görmək onlara nəsib olmadı; 1937-ci ilin sərt 
rüzgarı, siyasi tufanı bir çox vətən övladları 

kimi Sadıqzadələr ailəsini də amansız, 
acımasız ağuşuna alıb vətənlərindən və 
övladlarından ayırdı. İyunun 15-də xalq 
düşməni kimi Seyid Hüseyn, ondan beş 
ay sonra isə həyat yoldaşı Umgülsüm həbs 
edildi.

Bir qadın taleyinə, bir ana ömrünə 
kəsilən 8 il müddətdə azadlıqdan məhru-
metmə cəzası verilməsi ölüm hökmü 
qədər ağırdır. Lakin bu ağır yükü zərif 
çiyinlərində, həsrət və sevgi duyğusunu 
şair qəlbində yaşadan Umgülsüm ruhunu 
qorumağı, onu ölməyə qoymamağı 
bacardı. Altı ay Bayıl həbsxanasında, 
1944-cü ilin ortalarına qədər Temlaq həbs 
düşərgəsində cəza çəkərkən fiziki cəhətdən 
əlil olsa da, vətəninə və sevimli balalarına 
qovuşmaq ümidi onu yaşatdı. Cismən 
ciyərparələrindən uzaqda qalsa da, ruhən 
onları köksündə yaşadan, daim əzizləyən, 
qəlbinin yükünü ondan başqa “yükləməyə” 
həmdəm tapmayan Umgülsüm həmişə 
kağız qıtlığı çəkirdi. Övladlarına yazdığı 
məktublarında da onlardan ən böyük 
xahişi “məktubun içərisinə ağ kağız qoyun” 
olurdu. 

Rəngarəng yaradıcılığa malik olan 
Umgül sü mün əsərlərinin ana xəttini vətən-
pərvərlik, mübarizəyə çağırış, əzmkarlıq, 
türk, Turan dünyasının birliyi, istiqbalı 
arzusu, əzəli və əbədi vətən sevgisi təşkil 
edir. Bir türk övladı olmasından qürur 
duyan şairə millətimizin istiqlala və 
parlaq istiqbala ehtiyacı olduğunu və bu 
ehtiyac uğrunda qorxmadan, çəkinmədən 
mübarizəyə səsləyir vətən övladlarını.
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Türklük deyil, biz türklüyün özüyük,
Millətimiz bizim ilə canlanır.
Qazanların, Fateh xanın qızıyıq,
Türklük adı fütuhatla şanlanır.

O, köksündə böyük sevgilər yaşadan, 
vətənini, ailəsini, övladlarını qarşılıqsız 
məhəbbətlə sevən və bu sevgidən güc 
alaraq yaşayan elə bir ana, elə bir qadın, elə 
bir vətən övladıdır ki, qarşısındakı qorxunc 
tufanlardan belə qorxub-çəkinmir.

Xalqımızın çar Rusiyasına qarşı apardığı 
azadlıq mübarizəsinin nəticəsində Şimali 
Azərbaycanda yaranmış müstəqil dövlət 
və müsəlman Şərqində ilk parlament 
respublikası olan ADR-in qurucularından 
biri M.Ə.Rəsulzadənin əmisi qızı 
idi Umgülsüm. Onun cümhuriyyətə 
sevgisindən yaranan şeirləri cümhuriyyətin 
süqutundan sonra İstanbulda 
məskunlaşmaq məcburiyyətində qalan 
mühacir ziyalılar – M.Ə.Rəsulzadə, 
M.B.Məhəmmədzadə, Mustafa Vəkilli 
və b. tərəfindən nəşr olunan mühacirət 
mətbu orqanlarında, habelə hazırlayıb çap 
etdirdikləri toplularda yer almağa başladı.

M.Ə.Rəsulzadənin şüara çevrilən “Bir 
dəfə yüksələn bayraq bir daha enməz!” 
deyimini “Bən” adlı şeirinə epiqraf seçən 
Umgülsüm sanki qəsbkarlara xitabən 
onlara təkidlə deyirdi:

 
Səndə “oraq” varsa, bənim “ay”ım var,
“Oğuzdan” aldığım altun yayım var,
Milliyyət denilən bir sarayım var,
Yaşıl diyarın göy pasibanı bənəm... 
 
Vətəninə, dövlətinə, millətinə məxsus 

bayrağını, elmi mənbələrdə də göstərildiyi 
kimi, “SSRİ-nin bayrağında olan “oraq”la 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
bayrağındakı “ay”ı qarşılaşdıran şairə 
xalqımızın “oğuz”dan miras qalan altun 
yaya – türkün döyüş və qəhrəmanlıq dolu 

tarixi ənənələrinə, islamlığın yaşıl dincliyinin, 
müslimliyinin, türklüyün səma rəngli mavi, 
Tanrı qüdrətli göy pasibanı, himayədarlarına 
dayandığını, güc aldığını bildirir”.

Türk soyundakı mübarizə əzmini, vətən 
sevgisini hər şeydən üstün tutan şairə 
zaman-zaman torpaqlarımızın yadellilər 
tərəfindən işğal edilməsinə baxmayaraq 
türk oğlunun qüdrəti, qüvvəti ilə onların 
yenidən geri qaytarılacağına inamla 
yazırdı:

Yenəməz xalqımın milli bayrağı,
Gavurda qalamaz türkün torpağı.

Vaxtilə deyilmiş bu sözlər bu gün üçün 
də aktualdır. Belə ki, cənnət Qarabağımızın 
uğrunda tökülən qanlar, verdiyimiz 
şəhidlər millətimizin mübarizlik əzminin 
qırılmazlığının, torpağa sahiblik hissinin 
hər zaman oyanıqlığının göstəricisidir.

1918-ci ilin mart ayında erməni 
daşnaklarının Bakıda və ölkəmizin 
müxtəlif bölgələrində (Quba, Şamaxı, 
Gəncə və s.) törətdikləri vəhşilikləri 
dayandırmaq, insanları, yeni qurulan 
Azərbaycan Cümhuriyyətini məkrli yağı 
hücumlarından qorumaq məqsədilə 
vətənimizə gələn Qafqaz İslam Ordusuna 
olan böyük ümid və sevgi də Umgülsümün 
könül dəftərində, poeziya çələngində 
özünəməxsus yer tutub. O, üzünü sanki, 
“Ey Qafqaz İslam Ordusu” – deyə qan 
qardaşlarına tutub minnətdarlıq duyğusu 
ilə yazırdı:

 
İştə gəldin, gözlərimin yaşlarını qurutdun,
Nəvazişin ovunmayan qərib ruhu oxşadı.
Heç ölçüyə sığınmayan dərdlərimi ovutdun,
Qara günüm hilalıyın işığıyla parladı.

Bu sətirlərdə Qafqaz İslam Ordusuna, 
onun timsalında türkün qüdrətinə inam nə 
dərəcədə sarsılmazdırsa, torpaqlarımızın 
azad olacağına, xalqımızın istiqlalının 
əbədiliyinə güvənclik bir o qədər güclüdür. 
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Bu da vətən övladının azadlıq ruhunun 
ölməzliyindən irəli gəlir.

Hər bir insan vətəninə, onun dəyərlərinə 
münasibətini, sevgisini özünəməxsus 
şəkildə ifadə edir. Umgülsümün də 
qəlbindən qələminə süzülən sözlər 
tarixə döndü. Daim başının üzərindəki 
bayrağından, ayağının altındakı vətən 
torpağından güc, qüvvət alan şairə 
vətəninin üzərində əsən soyuq siyasi 
küləklərlə belə savaşa qalxdı,onları qəlbinin 
atəşi ilə yandırmaqla təhdid etdi:

 
Ey buzlu şimaldan qopan ruzigar!
Toxunma qəlbimə, atəşi parlar.
Saqın, gəlmə, səni nəfəsim boğar,
Dəf ol, vətənimdə görəməm səni...

 
Umgülsüm vətənini, onun azadlıq 

və istiqlalını vətəndaş-şair kimi sevdi, 
alqışladı. Ona görə bu gün də onun 
yaradıcılığı aktualdır, diqqətçəkəndir. 
Çünki yurd sevgisi, vətən məhəbbəti 
əbədidir. Umgülsümün poeziyası da vətən 
məhəbbətlidir.

Hər bir inkişafın əsasında azadlıq 
dayanır. Vətəni azad olmayan insan azad 
ola bilməz. Azadlıq olmayan yerdə nə 
ailə inkişaf edər, nə də cəmiyyət. Ona 
görə də vətənin hər bir fərdi azadlıq 
üçün öz töhfəsini verməyi bacarmalıdır. 
Buna görə də Umgülsüm cinsindən, 
yaşından asılı olmayaraq bütün vətən 
övladlarını mübarizəyə səsləyir, milli-tarixi 
yaddaşlarını oyaq saxlamağa çalışırdı:

 
Səslənməli, varlığımız bilinsin,
Türk oğlunu yadlar öksüz sanmasın.
Güc verəlim, qüvvətimiz görünsün,
Qız-qadınlıq həyansız, tək qalmasın.
 
Bu misralara mübarizə əzmi, nikbin 

ruh, qadınlıq, analıq qüruru hakimdir. 

Umgülsümün könül rübabı ən çətin 
anlarında belə nikbinliyini qorumuş, ümid 
və inamın güclü sədası ətrafa yayılmışdır:

 
Səfa ümidilə cəfa gələrsə,
Ağlama, hər cəfa səfa bəklədir.
Ümidini kəsmə, bəla gələrsə,
...İrəlidədir sənin aydın günlərin,
Vəslətini bəkləməkdə dilbərin!

 Biz bu ümid və inamın onun 
məhbusluq həyatında ölmədiyinin 
şahidi oluruq. Bunu şairənin “Qala 
xatirələrim”in 21 aprel 1938-ci ilə aid olan 
yazılarında da görmək mümkündür: “...
Ah, ürəyim, ürəyim... Elə çırpınır ki, elə 
bil yerindən çıxmaq istəyir. Burada indi 
mərdlik lazımdır. Ağlamaq qətiyyən 
olmaz. Uşaqlara özümü ağlar göstərə 
bilmərəm. Yazıqdırlar. Bəlkə uzun illər 
ayrı düşdüm, sonra onlar məni gözüyaşlı 
xatırlamasınlar”. 

Burada bir türk qadınının, bir məhbus 
ananın nə qədər ağır vəziyyətdə olsa belə, 
özündən əvvəl övladlarını düşünməsi, 
onların əhvali-ruhiyyəsini qorumaq üçün 
səy göstərməsi ana olmağın heç nə ilə 
müqayisə edilmədiyini göstərir.

Ancaq nə yazıq ki, Umgülsümün həbs 
cəzasının bitməsinə bir qədər qalmış vətənə 
dönməsinə icazə verilsə də, ona doğulub 
böyüdüyü Bakı şəhərində yaşaması 
qadağan olunur, səs hüququndan məhrum 
edilərək Bakıdan kənara –  Şamaxıya 
gön dərilir. Ömrünün son günlərini 
azyaşlı qızı Qumralla Şamaxıda yaşamaq 
məcburiyyətində qalan şairə 1944-cü ildə 
burada da vəfat edir.

Özündən sonra nisgilli bir xatirə qoymuş 
Umgülsümün həyat və yaradıcılığı bu gün 
də elmi düşüncənin tədqiqat obyektidir.
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Rəhilə xanım Hacıbababəyovanın (Terequlova) 
pedaqoji fəaliyyəti haqqında

Rafiq Səfərov,
Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv                                                                                                                         

İdarəsinin sənədlərinin nəşri və istifadəsi                
şöbəsinin baş məsləhətçisi

Bakıda müsəlman qızlar üçün ilk 
aliibtidai məktəbin müdiri, müsəlman 
qadınlar arasında dünyəvi təhsilin 
yayılmasında böyük rolu və xidməti 
olmuş maarifpərvər qadın Rəhilə xanım 
Hacıbababəyovanın (Terequlova) pedaqoji 
fəaliyyəti haqqında.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cə nab İlham Əliyevin “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haq-
qında” 2017-ci il mayın 16-da im zaladığı 
Sərəncamda milli dövlətçilik səlna məsini 
müstəsna dərəcədə zənginləşdirmiş Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıl-
masının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş 
tədbirlər planının hazırlanaraq həyata 
keçirilməsi və yubileyin respublikada 
dövlət səviyyəsində geniş qeyd edilməsi 
bir tapşırıq olaraq müvafiq dövlət qurum-
larının qarşısında qoyulmuşdur. Türk-
Müsəlman dünyasında ilk demokratik 
dövlət quruluşunu yaratmış Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin (1918-1920) yaradıl-
masının 100 illik yubileyi həmin Sərəncama 
uyğun olaraq Respublikamızda geniş qeyd 
ediləcəkdir. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Arxiv lərində saxlanılan tarixi mənbələr 
təsdiq edir ki, Azərbaycan təh sili həqiqətən 
də zəngin tarixi inkişaf yolu keçmişdi və 
hər birimizin fəxr edə bi ləcəyi nailiyyətlərlə 
zəngindir. XIX əsrin II yarısından başlayaraq 
Azərbaycanda maarifçilik hərəkatının əsa-
sını qoymuş A.A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh, 
M.F.Axundov, H.B.Şirvani, H.B.Vəzirov, 
H.B.Zər dabi, M.T.Sidqi, Ə.B.Ağayev, 
Ə.b.Hü seyn zadə, Ə.b.Topçubaşov, Ü.Hacı-
bə yov, S.Qənizadə, F.Köçərli kimi və 
onlarca digər mütərəqqi azərbaycanlı zi-

yalı lar Azərbaycan mədəniyyəti tarixində 
dərin iz qoymuş, milli pedaqoji fikir 
tarixində görkəmli rol oynamışdılar. 
Həmin tərəqqipərvər, maarifçi ziyalılar 
millətin cəhalət və gerilik girdabından azad 
olunması yollarını yalnız elm və təhsildə, 
xalqın savadlandırılmasında görürdülər. 
Həmin dövrdə Azərbaycanda qadın təhsili 
uğrunda mübarizənin geniş yayılmasında, 
qadın məktəblərinin yaradılması və qadın 
məktəblərində təlim-tərbiyə işlərinin təşkil 
edilməsində mütərəqqi qadın pedaqoqlar – 
Həsən bəy Zərdabinin həyat yoldaşı Hənifə 
xanım Məlikova, onun qızı Qərib Sultan, 
Şəfiqə xanım Əfəndizadə, Xədicə xanım 
Ağazadə, Ədilə xanım Şahtaxtinskaya, 
Səkinə xanım Axundzadə, Rəhilə xanım 
Hacıbababəyova, Nabat xanım Nərimanova, 
Gövhər xanım Qazıyeva və digər qadın 
pedaqoqlar böyük rol oynamışdılar. Çar 
mütləqiyyəti və mühafizəkar qaragüruhçu 
qüvvələr tərəfindən həmin qadınlara qarşı 
edilən şiddətli təzyiqlərə baxmayaraq, 
həmin maarifçi qadınlar maarifin yayıl-
ması və azərbaycanlı qadınların savad-
lan dırılması, cəhalət və geriliyin ləğv 
edilməsi yolunda bacarıq və istedadlarını 
əsirgəməyərək pedaqoji fəaliyyətlərini 
davam etdirmişdilər. Məşhur xeyriyyəçi-
mesenat H.Z.Tağıyev Rusiya İmperiyasında 
ilk dəfə olaraq Bakıda müsəlman qızlar 
üçün İmperatriçə Aleksandra Fyodo rov-
nanın adını daşıyan pedaqoji məktəb 
açmışdır. H.Z.Tağıyev bu məktəbin 
açılmasına milli mətbuatımızın banisi, 
maarifçi Həsən bəy Zərdabinin yaxından 
köməkliyi ilə nail olmuşdur. Məktəbin 
açılışı 1901-ci il oktyabrın 9-da həyata 
keçirilmişdir. Məktəbin açılış mərasımındə 
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Ə.Topçubaşovun müsəlman ziyalılar 
adından oxuduğu təbrik məktubunda 
qeyd edilirdi: “Bu gün müsəlmanların 
məhəlləsində görünməmiş bir bayramdır! 
Bu xoşbəxt məqam bütün mütərəqqi 
müsəlmanların arzusunun çin olduğu bir 
gün kimi tarixə düşür. Gələcək tarixçilər 
bizim indi bayram etdiyimiz bu günü 
müsəlman qadın intibahının başlanğıcı 
hesab edəcəklər. Müsəlman aləmi üçün 
mühüm əhəmiyyət kəsb edən bu tarix 
ictimai, dövləti və beynəlxalq əhəmiyyətli 
bir mütərəqqi hadisədir. Qadın intibahının 
meydana çıxmasına şərait yaradanlardan 
biri, bu bayramın səbəbkarı, böyük maarifçi 
sizsiniz, çox hörmətli Hacı Zeynalabdin!”.

Ə.Topçubaşov müsəlman qadınlarının 
dir çəlişində mühüm rol oynayacaq ilk 
müsəlman qiz məktəbinin Bakıda açıl-
masını Azərbaycanın təhsil-təlim tari-
xində misli görünməmiş bir hadisə kimi 
qiymətləndirərək qeyd edirdi: “...müsəl-
man qadınları son dərəcə ağır həyat 
tərzi keçirirlər... müsəlmanları cəhalətin 
qaranlığından çıxartmaq vaxtı gəlib 
çatmışdır və yalnız təhsil müsəlman 
qadınına öz qadınlıq və analıq vəzifələrini 
ağılla yerinə yetirməyi öyrədə bilər. 
Qadınların təlim və tərbiyəsi elə bir təməl 
daşıdır ki, bunsuz müsəlmanların mədəni, 
mənəvi və iqtisadi münasibətlərdə tərəqqisi 
ağlasığmazdır. Siz, din qardaşlarınızın 
arasında çox hörmətli Hacı Zeynalabdin, 
müsəlmanların maarifləndirilməsi xeyrinə 
bizim bu gün bayram etdiyimiz yeni 
fədakarlığınızla... özünüzə həqiqətən 
əlçatmaz bir abidə ucaltdınız...”. Təbrik 
Həsən bəy Məlikovun “Çox yaşa, Hacı!” 
imzası ilə yekunlaşmışdır. Böyük mesenat 
və maarifpərvər H.Z.Tağıyev dini xurafatın 
müqavimətini zərərsizləşdirmək üçün də 
tədbir görərək görkəmli axund, qazi və 
mollalarla görüş keçirtmişdir. H.Z.Tağıyev 
təşkil etdiyi həmin görüşdə qeyd edirdi: 
“Dünya ölkələrinin çoxunda zənənlər 
də oxuyur, təhsil alır, bizim müsəlman 
zənənlərimiz isə başdan-başa bisavaddır. 
Bizim qızlarımız gələcək balalarımızın 
analarıdır. Bisavad anaların övladları isə 
bisavad böyüyür, savada kəm baxır... 

Anaları savadlı olan camaat çox iş görə 
bilər. Anaları, qadınları bisavad olan 
camaat kor kimidir. Mən belə fikirləşirəm 
ki, bizim müsəlman qızlarımızın savadlı 
olması üçün öz xərcimlə bir qız məktəbi 
açam.”. H.Z.Tağıyevin müsəlman qızlar 
üçün açdığı məktəbə Qafqaz Tədris 
Dairəsinin “Əsasnaməsi”nə uyğun olaraq 
yeddi yaşından yuxarı müsəlman qızlar 
qəbul olunurdu. Əsasnaməyə əsasən 
məktəbin rəisi, rus və azərbaycan dilləri, 
şəriət müəllimələri mütləq müsəlman 
qadınları olmalı idilər. Məktəbin fəxri 
qəyyumu və təsisçisi, böyük mesenat 
H.Z.Tağıyev məktəbin binasını tikdirmiş və 
banka məktəbin adına 125.000 rubl əmanət 
qoymuşdur. Bu məktəb H.Z.Tağıyevin 
banka qoyduğu həmin əmanətdən gələn 
faiz və məktəbə daxil olan qızların təhsil 
haqları hesabına saxlanılırdı. Məktəbin 
normal fəaliyyətini təmin etməkdən ötrü 
müəllim qıtlığı məsələsini qismən də olsa 
həll etmək mümkün olmuşdur. H.Z.Tağıyev 
türk dili müəllimi çatışmadığı haqqında 
qəzet vasitəsi ilə müsəlman müəllimələrinə 
müraciət etmiş və bu çağırışa səslənən 
Hənifə xanım Məlikova, Rəhilə xanım 
Terequlova, Məryəm xanım Culikeviç Bakı-
ya gəlmişdilər. H.Z.Tağıyevin maarifçilik 
fəaliyyətinin şanlı səhifəsi kimi milli təhsil 
tariximizə daxil olan qız məktəbində təhsil 
əvvəl dördillik idi, 2 ildən sonra beşillik, 
daha sonra isə altıillik oldu. 

H.Z.Tağıyev, Bakıda müsəlman qızlar 
üçün açdığı məktəbin nəzdində ikiillik 
pedaqoji kursların açılmasına da nail 
olmuşdur. Belə ki, 1913-cü il fevralın 5-də 
H.Z.Tağıyev Bakı quberniyası və Dağıstan 
vilayəti xalq məktəbləri direktoruna 
ərizə ilə müraciət edərək qeyd etmişdir: 
“Mən, Romanovlar səltənətinin 300 illiyi 
kimi qarşıdan gələn fərəhli hadisəni 
rus müsəlmanlarının öz yurddaşları ilə 
yaxınlaşdırılmasına xidmət edə biləcək 
bir işlə qeyd etmək istəyirəm. Düşünürəm 
ki, bu işə yaxşı bir vasitə kimi Bakı Alek-
sandriyski qadın rus-müsəlman məktə-
binin nəzdində ikiillik pedaqoji kursların 
açılması ola bilər. Bu məqsədlə mən yüz 
min rubl pul ayırıram və xahiş edirəm 
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ki, ...hazırlanmış nizamnamə əsasında 
İmperatriçə Aleksandra Fyodorovnanın 
adını daşıyacaq ikiillik kursların açılmasına 
icazə verilsin. Bakı Aleksandriyski rus-
müsəlman qadın məktəbi nəzdində ikiillik 
pedaqoji kursların nizamnaməsinin layihə-
sini, kurslarda keçiriləcək tatar (azər baycan  
– müəl.) dili fənninin proqramını, eləcə də 
xərclər smetasını və dərslərin sayını əks 
etdirən cədvəli əlavə edirəm.” Aleksandriski 
qadın rus-müsəlman məktəbinin qəy-
yəmluq şurasının sədri H.Z.Tağıyevə 1915-
ci il aprelin 4-də göndərilmiş 1201 №li 
məktubda bildirilirdi ki, Qafqaz tədris 
dairəsi Popeçitelinn 10 aprel 1913-cü il 
tarixli, 8457 №-li təklifi ilə müsəlman qızlar 
üçün Aleksandriyski məktəbinin nəzdində 
ikiillik kursların açılmasına icazə vermişdir. 
Beləliklə, ibtidai məktəb müəllimələrinin 
hazırlanması üçün nəzərdə tutulan kurslar 
açıldı. Azərbaycanda milli ziyalı qadın 
təbəqəsinin yaranmasında, Azərbaycan 
qa dınının dünyəvi təhsil almasında və 
maarif çilik tariximizdə dünyəvi qadın 
təhsi linin inkişafında H.Z.Tağıyevin 
təşkil etdiyi ilk müsəlman qız məktəbinin 
müstəsna xidmətləri olmuşdur. Bu məktəbi 
bitirən onlarla azərbaycanlı qızlar sonrakı 
dövrlərdə, xüsusilə Cümhuriyyət dövründə 
millətimizin mədəni tərəqqisində, Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsil 
siyasə tinin həyata keçirilməsində yaxın-
dan iştirak etmişdilər. Keçmiş Rusiya 
İmperiyasında müsəlman qızlar üçün 
ilk dəfə olaraq H.Z.Tağıyev tərəfindən 
Bakıda açılmış məktəbin fəaliyyəti daşnak-
bolşevik dəstələri tərəfindən 1918-ci ilin 
martında azəbaycanlılara qarşı törədilmiş 
Bakı qırğını zamanı dayandırılmışdır. Cüm-
huriyyət dövründə bu məktəbi bərpa etmək 
mümkün olmadı. Lakin bütün bunlara 
baxmayaraq, danılmaz bir faktdır ki, ötən 
əsrin əvvəllərində yetişən ziyalı azərbaycan 
qa dınlarının böyük əksəriyyətini bu 
mək təbin pedaqoq və məzunları təşkil 
etmişdilər.

Ölkəmizdə qadınların təhsilə cəlb 
edilməsi, qadınlar arasında savadsızlığı 
və geriliyin aradan qaldırılması sahə-
sində əhəmiyyətli rolu olmuş maarif-

pər vər qadın müəllimələrindən biri də 
müsəlman qızlar üçün ilk qız məktəbinin 
müəlliməsi Rəhilə xanım Terequlova (Hacı-
ba babayova) olmuşdur. Qeyd edirik ki, 
Rəhilə xanım Terequlova (Hacıbababayova) 
tanınmış xeyriyyəçi H.Z.Tağıyevin çağırı-
şına səs verərək Bakıya gəlmiş və bir 
müddət Aleksandriyski məktəbinin apa-
rıcı müəllimlərindən biri olmuşdur. 
Respub likamızın Dövlət Arxivlərində 
qayğı ilə qorunub saxlanılan tarixi mənbə-
lərə əsaslanaraq Rəhilə xanım Hacıbaba-
bayovanın həyat və pedaqoji fəaliyyəti 
haqqında hazırladığım bu məqaləni hör-
mətli oxucularımızın diqqətinə çatdırıram. 

Rəhilə xanım Terequlova 1882-ci il 
avqustun 29-da Tiflisdə anadan olmuşdur. 
O, 1900-cü ildə Tiflis şəhərində “Müqəddəs 
Nina” qadınlar məktəbində təhsilini başa 
vuraraq əlavə VIII sinifə daxil olmuş və 
təhsilini bitirib ev müəlliməsi adına layiq 
görülmüşdür. Rəhilə xanım Terequlova 
pedaqoji fəaliyyətinə 1901-ci ildən etibarən 
Tiflis şəhərində başlamış və 1901-1902-
ci illərdə Tiflisdə müəlliməlik etmişdir. 
Tanınmış xeyriyyəçi-mesenat H.Z.Tağıyev 
Rəhilə xanım İbrahim qızı Terequlovanı 
müsəlman qızlar üçün təşkil etdiyi 
İmperatriçə Aleksandra Fyodorovnanın 
adını daşıyan qız məktəbində müəllimə 
işləməsi üçün 1902-ci idə Bakıya dəvət 
etmişdir. Rəhilə xanım 1902-ci il oktyabrın 
20-də Bakıda Aleksandriyski qadın 
məktəbində müəllimə vəzifəsinə qəbul 
olunmuş və 1902-1907-ci illər ərzində 
həmin məktəbdə müəllimə vəzifəsində 
çalışmışdır. Rəhilə xanım Terequlova 1907-
ci il mayın 9-da Mehdi bəy Hacı bəy oğlu 
Hacıbababəyovla nigaha girərək ailə həyatı 
qurmuşdur. 1910-cu il fevralın 14-də onların 
oğlu anadan olmuşdur. Rəhilə xanım 
Terequlova (Hacıbababəyova) ailə həyatı 
qurduqdan sonra 1907-ci il sentyabrın 1-də 
Aleksandriyski qadın məktəbindən işdən 
çıxmış, xeyli müddətdən sonra isə 1908-ci 
il dekabrın 20-də Bakı şəhər III rus-tatar 
qadın məktəbinə müdir təyin edilmişdir. 
Rəhilə xanım Hacıbababəyovanın Bakı 
şəhər III rus-tatar qadın məktəbinə müdir 
təyin edilməsi ilə bağlı Bakı Şəhər Duması 
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nəzdindəki Məktəb komissiyası sədrinin 
Xalq məktəbləri direktoruna ünvanladığı 
20 dekabr 1908-ci il tarixli, 1405 №-li 
mək tubunda qeyd edilirdi: “Namizəd 
kimi Rəhilə xanım Hacıbababəyovaya 
mənim tərəfimdən icazə verilmişdir ki, 
o, bu il noyabrın 1-dən etibarən şəhərin 
sərəncamına keçmiş Şamaxinkada, 
Muxtarovun evində yerləşən məktəbi 
idarə etsin. Bu məsələyə dair hər hansı bir 
maneənin olub-olmaması haqqında mənə 
məlumat verməyinizi sizdən, zati-alidən 
xahiş edirəm. Hacıbababəyovanın sənədləri 
bu ilin sentyabrın 17-də Direksiyaya 
göndərilmişdir.” 

Bakı şəhər Duması nəzdindəki Məktəb 
komissiyası sədrinin Xalq məktəbləri 
direktoru – İ.Y.Radeskiyə ünvanladığı 
növbəti 14 yanvar 1909-cu il tarixli 
mək tubunda qeyd edilirdi ki, məktəb 
komissiyasının bu il yanvarın 12-də 
keçirilmiş iclasında 3-cü sünni məhəllə 
mollasından şəhərin sərəncamına qəbul 
edilmiş kazan məktəbi 10-cu rus- tatar 
məktəbi adlandırılmış və Tiflisdəki 
Müqqəddəs Nina məktəbini bitirmiş Rəhilə 
xanım Hacıbababəyova həmin məktəbin 
müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. Məktubda 
həmçinin xalq məktəbləri direktorundan 
xahiş edilirdi ki, bu məsələyə dair onun 
tərəfindən hər hansı bir narazılığın olub-
olmaması haqqında məlumat versin. 

Tarixi mənbələrdəki məlumatlarda qeyd 
edilir ki, Rəhilə xanım Hacıbababəyova 
məktəb komissiyasının 12 yanvar1909-cu il 
tarixli iclasının qərarı ilə məktəbin müdiri 
vəzifəsinə seçilməsinə baxmayaraq, onun 
ümumi qaydalarla tutduğu vəzifəsinə 
təsdiq edilməsi mümkün olmamışdır. Bu 
onunla izah edilirdi ki, Rəhilə xanım 
Hacıbababayova vaxtı ilə Tiflis şəhərində 
“Müqəddəs Nina” qadınlar məktəbində 
təhsilini başa vuraraq ali-ibtidai məktəb 
müəlliməsi adına deyil, ev müəlliməsi 
adına layiq görülmüşdür. Bakı 3-cü qadın 
ali-ibtidai məktəbin müdiri Rəhilə xanım 
Hacıbababəyova sonralar Qafqaz Tədris 
Dairəsinin Popeçitelinə ünvanladığı 28 
noyabr 1916-cı il tarixli raportunda 
həmçinin bu məsələyə də toxunaraq qeyd 

edirdi: “Təxminən 1906-cı ildə kazan 
tatarları öz şəxsi vəsaitləri hesabına Bakı 
şəhərində oğlan və qızların birlikdə təhsil 
aldıqları ibtidai məktəb açmışdılar. Vəsaitın 
və hazırlıqlı pedaqoji heyətin yoxluğu 
ucbatından bu məktəb öz mövcudluğunu 
güclə qoruyub saxlaya bilirdi. Nəhayət ki, 
1908-ci ilin dekabrında Bakı Şəhər 
Muxtariyyəti bu məktəbi onu açanların 
xahişi ilə öz sərəncamına götürərək həmin 
təhsil ocağını 10-cu rus-tatar məktəbi 
adlandırmış və mən bu məktəbə müdir 
təyin edilmişdim.Rusiyada yaşayan bütün 
xalqlara, o cümlədən Zaqafqaziya tatar-
larına (azərbaycanlılara-müəl.) əlverişli 
şərait yaradıldığı və təhsilə güclü axın 
olduğu bir zamanda yerli müsəlman 
qadınları özlərinin əvvəlki vəziyyətlərində 
qalırdılar. O vaxtlar bizim şəhərdə yalnız 
bəzi varlı tatarlar (azərbaycanlılar-müəl.) 
öz qızlarını onlar üçün yeganə məktəb olan 
H.Z.Tağıyevin vəsaiti hesabına açılmış 
məktəbdə oxutdururdular. Kütlələr ara-
sında isə qadın təhsilinin adını çəkən belə 
yox idi. Vətəni üçün ləyaqətli vətən daşlar 
tərbiyə etməli olan müsəlman qadınlarının 
maarifləndirilməsinin xalq və dövlət üçün 
böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini dərk 
etdiyim üçün mən bütün qüvvəmi yerli 
tatar (azərbaycanlı-müəl.) qızlarının bu 
məktəbə cəlb edilməsinə yönəltdim. Bu 
istiqamətdə çəkdiyim zəhmətlərim hədər 
getmədi və növbəti tədris ilinin əvvəl-
lərində rəhbərlik etdiyim kazan məktəbində 
yerli müsəlman camaatının övladları olan 
qız şagirdlərinin sayı 40-dan çox oldu və 
yerli müsəlman əhalisinin xahişi ilə Şəhər 
İdarəsi tərəfindən 1-ci qadın rus-tatar 
məktəbi açıldı. Mənim məktəbimdə qız 
şagirdlərinin sayı artmaqda davam edirdi. 
Lakin bu işə əngəl törədən başlıca səbəb 
qız və oğlanların birlikdə oxuması idi. Bu 
səbəbdən yerli müsəlman camaatı öz qız 
övladlarını məktəbə qoymaqdan çəkinirdi. 
Bu maneəni aradan qaldırmaqdan ötrü 
mən Şəhər məktəb komissiyası qarşısında 
kazan məktəbinin tamamilə ayrılması 
məsələsini bir neçə dəfə qaldırdıqdan sonra 
nəhayət ki, keçmiş Şəhər başçısı N.V.Rayev-
skinin məktəb komissiyasının üzvü İ.
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Aşurbə yovun müşayiəti ilə məktəbimizə 
baş çəkməsinə nail oldum. Məktəbdə işin 
təşkili ilə yerində tanış olan Rayevski 
bizimlə razılaşaraq Kazan məktəbinin 
ayrılmasına və yeni rus-tatar qadın 
məktəbinin açılmasına qərar verdi. Məni 
təbrik edərək bunu Dumanın qərarını 
gözləmədən həyata keçirəcəyini bildirdi. 
Beləliklə, 1910-cu ildə müsəlman qızlar 
üçün 2-ci məktəblə yanaşı 3-cü məktəb də 
açıldı və onun idarə olunması mənə 
tapşırıldı. Bütün yerli tatar (azərbaycanlı-
müəl.) şagird – qızlar 10-cu məktəbdən bu 
məktəbə köçürüldülər. İşin mənafeyi 
naminə xalq arasında yeni məktəbin 
populyarlaşdırılması vacib idi. Bu məqsədlə 
mən anaların iştirakı ilə valideyn iclasları 
təşkil edir, valideynlərə şagirdlərin əl 
işlərinin sərgisini... tamaşalar və s.nümayiş 
etdirirdim. Müsəlman qadınlar həmin 
iclaslara böyük həvəslə gəlir və hətta 
məktəbin yoxsul şagirdlərinin xeyrinə ianə 
də verirdilər. Beləliklə, mən məqsədimə 
çatdım. Məhz 1913-cü ildə ilk buraxılışdan 
dərhal sonra valideynlərin Xalq məktəbləri 
direksiyasına və Şəhər İdarəsinə etdikləri 
təkidli xahişlərdən sonra bu təhsil ocağı 
Məktəb komissiyasının 30 may və Xalq 
məktəbləri direktorunun 28 iyun tarixli 
qərarları ilə ikisinifli məktəbə çevrildi. 
Yenidən təşkil edilmiş məktəbdə işlər 
əlverişsiz şəraitdə aparılırdı. Xüsusilə 
pedaqoji fəaliyyətə hazır olan müsəlman 
qadın müəllimələrin yoxluğu kəskin 
surətdə hiss olunurdu. Onları bütün 
Zaqafqaziya boyu axtarıb tapmalı olurduq. 
Müsəlman qadın müəllimələrini tapmaq, 
onları yeni işə öyrətmək və yönəltmək 
mənə heç də az zəhmətə başa gəlmirdi. 
Bununla belə yerli əhali arasında qadın 
təhsilinə olan ehtiyac artmaqda davam edir 
və artıq müsəlmanlar öz uşaqlarına yalnız 
ibtidai təhsilin verilməsi ilə kifayət-
lənmirdilər. Nəhayət ki, 1914-cu il yanvarın 
19-da mənim arzu etdiyim hadisə baş 
verdi. Həmin gün siz, zati-ali, gəlişinizlə 
məktəbimizi xoşbəxt etdiniz. Sizinlə bəra-
bər Bakı şəhər başçısı L.L.Bıç, Xalq 
məktəbləri direktoru İ.Y.Radeskiy... və Xalq 
məktəbləri İnspektoru S.M.Qəniyev də 

məktəbimizə gəlmişdilər. Siz, zati-ali, 
şagirdlərin cavablarından və ümumiyyətlə, 
məktəbdə təlim-tərbiyə işinin qoyulu-
şundan çox razı qalaraq dərslər başa 
çatdıqdan dərhal sonra tədbirdə iştirak 
edənlərin hamısını və məktəbin şəxsi 
heyətini Pedaqoji Şuranın buyurduğunuz 
bu təntənəli iclasına dəvət etdiniz. Həmin 
iclasda siz, zati-ali, 25 iyun 1912-ci il tarixli 
qanun üzrə bu məktəbin ali-ibtidai məktəbə 
çevrilməsinin vacibliyi haqqında istəyinizi 
bildirdiniz və Şəhər Muxtariyyəti nü-
mayən dələri də bu istəklərə qoşulduqlarını 
qeyd etdilər. Məktəbin bu cür kökündən 
dəyişdirilməsi 1914-cü il sentyabrın 20-də 
baş verdi və mənə 3-cü rus-tatar qadın 
məktəbinin idarə edilməsi həvalə edilməklə 
yanaşı yeni məktəbin müdiri vəzifəsinin 
icrası da tapşırıldı. İndi artıq 3-cü ildir ki, 
mən qüvvə və bacarığımı əsirgəmədən 
vicdanla ali-ibtidai məktəbin müdiri 
məzifəsini daşıyıram və düşünürəm ki, 
mən müsəlman qadın məktəbində işləri 
düzgün təşkil edərək yuxarıda mövcud 
çətin şəraitdə mümkün olan mü vəffə-
qiyyətlərə nail ola bilmişəm. Dəfələrlə 
məktəbə baş çəkmiş Tədris rəisi, Məktəb 
komissiyasının sədri və məktəbin fəxri 
qəyyumu L.X.Muxtarova bunu təsdiq edə 
bilərlər. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, 
mən hələ də tutduğum vəzifəyə ümumi 
qaydalarla təsdiq oluna bilmirəm, çünki 
mən təhsilimi bitirərkən ali-ibtidai məktəb 
müəlliməsi adına deyil, ev müəlliməsi 
adına malik olmuşam. Yuxarıda qeyd 
olunanlara əsaslanaraq sizdən, zati-alidən 
xahiş etməyi özümə rəva bilirəm ki, 
əlahəzrətin 5 iyun 1913-cü il tarixli lütfünə 
əsasən mənim tutduğum vəzifədə təsdiq 
olunmağımı lazımi kəslərdən xahiş 
edəsiniz. Güman edirəm ki, müsəlmanlar 
arasında qadın təhsilinin yayılması işi 
sahəsindəki zəhmətim və uzunmüddətli 
pedaqoji fəaliyyətim buna əsas verir.” 
Rəhilə xanım Hacıbababəyova nəhayət ki, 
1917-ci il yanvarın 3-dən etibarən ümumi 
qaydalarla tutduğu vəzifəsinə təsdiq 
olunmasına nail olur. Bu barədə Qafqaz 
Tədris Dairəsi Popeçitelinin 1917-ci il 
fevralın 9-da Tiflis şəhərindən Bakı 
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quberniyası xalq məktəbləri direktoruna 
ünvanladığı 3999 №li məktubunda qeyd 
edilirdi: “Bakı 3-cü qadın ali-ibtidai 
məktəbin müdiri vəzifəsini müvəqqəti 
olaraq icra edən Hacıbababəyova Xalq 
Maarif Nazirliyinin 31 avqust 1915-ci il 
tarixli, 40056 №li qərarına uyğun olaraq, 
1917-ci il yanvarın 3-dən etibarən tutduğu 
vəzifəsinə təsdiq edilir”. Həmin məlumatı 
Bakı quberniyası xalq məktəbləri direktoru 
1917-ci ilin martında məktubla Bakı 3-cü 
qadın ali-ibtidai məktəbin müdiri R.
Hacıbababəyovaya çatdırmışdır. Məktubda 
qeyd edilirdi: “Sizə bildirirəm ki, Qafqaz 
Tədris Dairəsinin Popeçiteli 1917-ci il 
yanvarın 3-dən etibarən sizi Bakı 3-cü ali-
ibtidai məktəbin müdiri vəzifəsinə təsdiq 
etmişdir.” Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Arxivi və Dövlət Tarix Arxivinin 
müvafiq fondlarında qayğı ilə qorunub 
saxlanılan tarixi mənbələrə əsaslanaraq 
qeyd edirik ki, öz dövrünün bir neçə 
görkəmli qadın pedaqoqları kimi Rəhilə 
xanım İbrahim qızı Hacıbababayovanın da 
azərbaycanlı müsəlman qadınların təhsilə 
cəlb edilməsi, qadınlar arasında savad-
sızlığın aradan qaldırılması, onların maarif-
ləndirilməsi sahəsində əhəmiyyətli 
xidmətləri olmuşdur. Rəhilə xanım Hacıba-
ba bəyova pedaqoji fəaliyyətindəki xidmət-
lərinə görə vaxtilə Qafqaz tədris dairəsi 
tərəfindən mükafatlandırılmışdır. Bakı 
quberniyası və Dağıstan vilayəti xalq 
məktəb ləri direktoru qadın rus-tatar 
məktəbinin müdiri Rəhilə xanım Hacıba-
babəyovaya ünvanladığı 18 dekabr 1913-cü 
il tarixli, 8733 №li məktubda bildirirdi: “Siz 
işə can yandırdığınıza görə 1913-cü il 
mayın 6-da Aleksandrovski lent üzərində 
“cidd-cəhdə görə” yazısı olan gümüş me-
dalla mükafatlandırılmısınız.” 

Bakı şəhər ikisinifli rus-tatar qadın 
məktə binin qadınlar üçün ali-ibtidai məktə-
bə çevrilməsinin tarixi ilə bağlı qeyd edirik 
ki, 1912-1913-cü tədris ilinin sonla rında 
şəhər rus-tatar qadın məktəblərini bitirən 
şagirdlərin valideynləri Şəhər Başçısına 
ərizə ilə müraciət edərək müsəl man 
oğlanlar üçün mövcud olan Alekseyev ali-
ibtidai məktəbi kimi bir xüsusi ali-ibtidai 
məktəbin müsəlman – qızlar üçün də 

açılmasını xahiş etmişdilər. 1914-cü il 
yanvarın 19-da Qafqaz Tədris Dairəsinin 
Popeçiteli Nikolay Fyodoroviç Rudolfun 
sədrliyi ilə Bakı şəhər ikisinifli rus-tatar 
qadın məktəbinin Pedaqoji Şurasının iclası 
keçirilmişdir. Həmin iclasda öz dövrünün 
bir sıra tanınmış məmur və pedaqoqları, o 
cümlədən Bakı şəhər başçısı L.L.Bıç, Bakı-
Dağıstan xalq məktəbləri direksiyasının 
direktoru İ.Y.Radeskiy, direksiyanın xalq 
məktəbləri inspektoru S.M.Qəniyev, Bakı 
şəhər ikisinifli rus-tatar qadın məktəbinin 
müdiri R.Hacıba babəyova və müəl li mə lər-
dən T.X.Axun dova, Z.X.Ağayeva, A.X.Ağa-
yeva, M.X.Asla nova, S.X.Və li bəyova, 
M.X.Te  re  qu lova, V.N.Man yuş ko və b. işti-
rak et miş dilər. İclas da Qafqaz Tədris Dai rə-
sinin sədri N.F.Rudol fun təşəbbüsü ilə Bakı 
şəhər iki si nifli rus-tatar qadın məktəbinin 
25 iyun 1912-ci il tarixli qanun üzrə ali 
ibtidai mək təbə çevrilməsiməsi müzakirəyə 
çıxarıl mış dır. İclasın sədri Bakı şəhər iki-
sinif li ibtidai rus-tatar qız məktəbində 
tədris-tərbiyə işlərinin lazımi səviyyədə 
olduğunu qeyd etmiş və şagirdlərin təhsilə 
olan həvəsini nəzərə alaraq 25 iyun 1912-ci 
il tarixli qanuna müvafiq qaydada ibtidai 
məktəbin ali ibtidai məktəbə çevrilməsini 
təklif etmişdir. İclasın iştirakçıları Şəhər 
başçısı və Məktəb komissiyasının sədri 
məsələ ilə bağlı öz fikirlərini bildirərək 
qeyd etmişdilər ki, əgər təhsilini davam 
etdirmək iştəyən şagirdlərin sayı kifayət 
qədər olarsa, xalq təhsili işində həyatın 
tələbləri və əhalinin ehtiyaclarının ödənil-
məsinə yardımçı olan Bakı Şəhər İdarəsi 
ibtidai rus-tatar qadın məktəbinin müsəl-
man qızlar üçün ali-ibtidai məktəbə 
çevrilməsi fikrinə tamamilə şərik olacaqdır. 
İclasın yaxın iştirakçısı Bakı şəhər ikisinifli 
rus-tatar qadın məktəbinin müdiri – Rəhilə 
xanım Hacıbabəyova məsələyə öz münasi-
bətini bildirərək qeyd etmişdir: “...son 
zamanlar müsəlmanlar öz qızları üçün 
təhsilin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu 
dərk etmişdilər. Buna sübut kimi son beş 
ildə 400 şagirdli üç qadın məktəbinin 
açılmasını misal gətirmək olar. Hal-hazırda 
valideynlərin çoxu öz qızlarının ibtidai 
məktəbdə aldıqları təhsili qeyri-qənaətbəxş 
hesab edir, lakin valideynlərin məişət, dini 
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və maddi şəraitləri imkan vermir ki, öz 
övladlarını 1872-ci ilin əsasnaməsi üzrə 
şəhər və orta məktəblərdə oxutdursun. 
Yaranmış vəziyyəti nəzərə alaraq, müsəlman 
qızlar üçün xüsusi ali ibtidai məktəbin 
açılmasını və yaxud ibtidai məktəblərdən 
birinin müsəlman qızlar üçün ali ibtidai 
məktəbə çevrilməsini son dərəcə vacib hesab 
edirəm. Şagirdlərin sayının kifayət qədər 
olmayacağına görə isə tərəddüd etməyə 
ehtiyac yoxdur. Belə ki, qarşıdan gələn may 
ayında ibtidai məktəbləri 45 müsəlman 
şagird qız bitirir ki, onlar da böyük 
məmnuniyyətlə ali ibtidai məktəblərə daxil 
olcaqlar. “Bakı şəhər ikisinifli rus-tatar qadın 
məktəbinin Pedaqoji Şurasının iclası 
yuxarıda qeyd olunan mülahizələri nəzərə 
alaraq qərara almışdır ki, xalq məktəbləri 
direktoru İ.Y.Radeskiy Bakı ibtidai məktəbin 
25 iyun 1912-ci il tarixli qanun üzrə ali 
ibtidai məktəbə çevrilməsini şəhər 
muxtariyyətindən xahiş etsin. Rəhilə xanım 
Hacıbababıyova müdiri olduğu Bakı şəhər 
ikisinifli rus-tatar qadın məktəbini 
nmüsəlman qızlar üçün ali-ibti daiməktəbə 
çevrilməsində yaxından iştirak etmiş və bu 
sahədə onun xidmətləri əvəzsiz olmuşdur. 
Eyni zamanda qeyd edirik ki, ibtidai 
ikisinifli rus-tatar qadın məktəbinin müsəl-
man qadınlar üçün ali-ibtidai məktəbə 
çevrilməsi təklifi məhz zamanın tələbi ilə 
irəli sürülmüşdür. Bakı quberniyası və 
Dağıstan vilayəti xalq məktəbləri direkto-
runun Qafqaz Tədris Dairəsinin Popeçitelinə 
ünvanladığı 21 mart 1914-cü il tarixli 
2876№li məktubunda qeyd edilirdi: “...mən 
Düma üzvlərini inandırmağa çalışıram ki, 
artıq tatar (azərbaycanlı-müəllif.) qızlarına 
daha çox təhsil veril məsinin və onların 
ibtidai məktəblərdə müəlliməlik işlərinə 
cəlb edilməsi yollarının açılmasının vaxtı 
çatmışdır. Yerlərdə məktəblərin artması Bakı 
şəhərində qadın lar üçün açılması nəzərdə 
tutulan müəllimə seminariyasına daxil 
olacaq namizədlərin qabaqcadan hazırlan-
masını tələb edir”. 1914-cü il iyunun 10-da 
Şəhər Başçışı L.L.Bıçin sədrliyi və şəhər 
idarəsinin dörd, şəhər dumasının isə 36 
üzvünün, ocümlədən M.H.Hacinski, 
İ.b.Hey dərov; həmçinin M.B.Əzizbəyov, H.
Hacı yev, A.H.Tağıyev, M.Əsədullayev, 

İ.B.Məlikov, A.İ.Cəfərov, A.Aşurov, 
İ.B.Hacinski, H.Mahmudbəyov və 
başqalarının iştirakı ilə Bakı Şəhər 
Dumasının fövqəladə iclası keçirilmişdir. 
Həmin iclasda 5 məsələ müzakirə edilmişdir 
ki, onlardan da biri 3-cü rus-tatar qadın 
məktəbinin 25 iyun 1912-ci ilin əsasnaməsi 
üzrə ali-ibtidai məktəbə çevrilməsi məsələsi 
olmuşdur. Həmin məsələ ilə bağlı Şəhər 
Duması qərara almışdı ki, Şəhər İdarəsinin 
məruzəsi təsdiq edilsin, məktəbin ali-ibtidai 
məktəbə çevrilməsi ilə bağlı xərclər dövlətin 
hesabına götürülsün və yenidən təşkil 
olunan məktəbdə kasıb şagirdlərin 20%-ni 
təhsil haqlarının ödənilməsindən azad 
edilməklə, təhsil haqqı ildə 10 rubl təyin 
edilsin. Qafqaz Tədris Dairəsi Popeçiteli 
Şəhər Dumasının 10 iyun 1914-cü il tarixli 
qərarına əsaslanaraq 1914-cü il sentyabrın 
20-də Bakı quberniyası xalq məktəbləri 
direktoruna ünvanladığı 21827 №li 
məktubda qeyd edirdi: “Sonrakı işlərinizi 
təşkil etmək üçün bildirirəm ki, mən 10 iyun 
1914-cü il tarixli 27 №li jurnala uyğun olaraq 
məktəbin saxlanılması xərclərinin Bakı 
şəhərinin vəsaiti hesabına götürməklə, bu 
ilin sentyabrın1-dən etibarən ...Bakı 3-cü 
rus-tatar (azərbaycanlı-müəl.) qadın məktə-
binin ali-ibtidai məktəbə çevrilməsinə icazə 
verirəm.” Beləliklə, Rəhilə xanım Hacıba-
babəyovanın müdiri olduğu ikisi nifli 3-cü 
rus-tatar qadın məktəbi uzun sürən 
mübarizədən sonra 1914-cü il sentyab rın 
1-də Rusiya İmperiyasında ilk dəfə olaraq 
müsəlman qızlar üçün ali-ibtidai məktəbə 
çevrildi. Rəhilə xanım Hacıbababəyova 
xeyriyyəçilik sahəsində də fəaliyyət göstər-
mişdir. Rəhilə xanım Hacıbababəyova 
valideynlərini itirmiş uşaqlara, yoxsul 
ailələrə və qaçqınlara yardım etmək 
məqsədilə 1914-cü il noyabrın 21-də 
yaradılmış Bakı müsəlman qadın xeyriyyə 
cəmiyyətinin təsisçisi olmuşdur. Cəmiyyətin 
idarə heyətinin sədri M.S.Tağıyeva, sədrin 
müavini Rəhilə xanım Hacıbababəyova, 
katib Əminə Ağa yeva, xəzinadar isə Pəri 
Topçubaşova seçilmişdilər. Neft sənayeçisi 
Murtuza Mux ta rovanın həyat yoldaşı, Liza 
xanım Muxtarovanın sədrlik etdiyi Bakı 
müsəl man qadın xeyriyyə cəmiyyəti 1917-ci 
ilin oktyabrında yoxsul qızlar üçün peşə 
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məktəbini açmışdır. Məktəbdə 4 ümum-
təhsil sinfi və 6 peşə sinfi fəaliyyət göstərirdi. 
Türk dili, hesab, əl işi, biçmə və tikiş üzrə 
dərslər keçilirdi. 1918-ci ilin qanlı mart 
qırğınları zamanı məktəb öz fəaliy yətini 
dayandırdı. 1919-cu ilin əvvəllərində 
Cümhuriyyətin ilk Xalq Maarif Naziri 
N.B.Yusifbəyli Bakı müsəlman qadın xeyriy-
yə cəmiyyətinin yoxsul əhali üçün açdığı 
qadın peşə məktəbində dərslərin bərpa 
edilməsi üçün vəsaitin ayrılması barədə 
Azərbaycan Nazirlər Şurasına 1919-cu il 
martın 16-da 2833 №li təhriri məruzə ilə 
müraciət etmişdir. Məruzədə qeyd edilirdi: 
“1917-ci ilin oktyabrında Bakıda Bakı 
müsəlman qadın xeyriyyə cəmiyyəti 
tərəfindən yoxsul əhali üçün qadın peşə 
məktəbi açılmışdır. Bu məktəb mart 
hadisələri nəticəsində ləğv olunmuşdur. 
Hazırda Xeyriyyə Cəmiyyəti bizim qadınlar 
üçün olduqca faydalı olan həmin peşə 
məktəbini yenidən həyata qaytarmaq 
əzmindədir. Xalqın tərbiyə edilməsində 
məktəblərin böyük əhəmiyyətinin üzərində 
çox dayanmağı lüzum bilmirəm. Məktəblər 
bəşəriyyətin səmimi dostudur və insanları 
rahat yaşaması üçün müvafiq şəraitlə əhatə 
edir. Səciyyəvi haldır ki, ziyalı müsəlman 
qadınları tərəfindən sərbəstliyə doğru ilk 
addım peşə məktəblərinə doğru atılmışdır. 
Bu, xüsusən də yaşadığımız keçid döv ründə 
şübhəsiz ki, doğru istiqamətdə atılmış bir 
addımdır. Ziyalı müsəlman qadın ları anladı 
ki, qadınların timsalında müsəlman əhlinin 
yarıdan çoxu xalqın tərəqqisi işində nəinki 
fəaliyyətsiz qalmış, hətta kişi əhlinin qüvvə 
və bacarığını özlərinin maddi rifahının 
qayğısına qalmağa ayırmaqla bu işi 
ləngidirlər. Qadınlar ailədə qeyri-ixtiyari 
oynadıqları ağır yük rolunu öz üzərindən 
atmağa, rüsvayçı kəniz vəziyətindən 
çıxmağa, ailənin qeydinə qalmaq sahəsində 
ərinin zəhmətinə şərik olmağa, onun dostu 
və köməkçisi olmağa çalışırlar. Hökumət 
müsəlman qadınlarının olduqca faydalı 
təşəbbüsünü səmimi qəlbdən alqışlayır, 
iclaslar, mütaliələr təşkil etməklə, təşəb-
büskar qadınların mədəni fəaliyyətində 
iştirak edərək onları dəstəkləyir və həvəs-
ləndirir... belə bir sevindirici hadisənin özü 
vacibdir ki, müsəlman cəmiyyətinin 

fəaliyyətsiz qalmış o biri yarısı oyanmağa 
başlamış, bunu biz ciddi şəkildə alqışla yaraq 
ölkənin indiyədək yatmış qüvvələrini 
ictimai həyata səsləməliyik. Qadın xeyriyyə 
cəmiyyəti özü əsasını qoyduğu peşə 
məktəbini bərpa etmək və onun fəliyyətini 
geniş ləndirmək fikrindədir. Peşə məktə-
bində azərbaycan dili, hesab fənlərin dən 
dərslərin keçilməsi, əl işləri, biçmə və tikmə 
işləri üzrə yaşlılar üçün axşam kursları 
nəzərdə tutulmuşdur. Cəmiyyət özünə-
məxsus vəsaitin kiçik məbləğ təşkil etdiyini 
nəzərə alaraq, məktəbin bərpa olunması 
üçün Hökumətdən 100.000 rubl vəsaitin 
ayrılmasını xahiş edir. Hesab edirəm ki, 
Xeyriyyə cəmiyyətinin bu xahişi mütləq 
yerinə yetirilməlidir. Çünki, bu müsəlman 
qadını tərəfindən onun sərbəst mədəni 
təşəbbüsünün müdafiə edilməsi haqqında 
Hökumətə etdiyi ilk müraciətdir və ölkənin 
tərəqqisində müsəlman qadınların iştirak 
etməsinin gələcək taleyi hökumətin həmin 
müraciətə necə münasibət göstərəcəyindən 
asılıdır. Xeyriyyə Cəmiyyəti nəzdindəki 
qadın peşə məktəbində dərslərin bərpa 
olunması məqsədilə Nazirlər Şurasından 
xahiş edirəm ki, 20 milyonluq fonddan yüz 
min rubl vəsaitin ayrılması barədə sərən cam 
versin.” Bakı şəhərində yerləşən Müsəlman 
Xeyriyyə Cəmiyyəti nəzdindəki müsəlman 
qadın peşə məktəbinin saxlan masına dair 
1919-cu il üzrə tərtib edilmiş xərclər smetası 
aşağıdakılardan ibarət idi: 

    Xərclərin maddəsi Ayda İldə
Əl işləri müəllimləri:  1000 12.000
Azərbaycan dili  
və hesab müəlliməsi: 1000 12.000
Yaşlılar üçün axşam  
kursları müəlliməsi: 1000 12.000
Gözətçi: 500 6.000
İsitmə vəişıqlandırma 
Dəftərxana və qabaqcadan  
nəzərdə tutulmuş digər xərclər:  6.000
Dərs vəsaitləri:  10.000
Əl işləri üçün materiallar:  32.000
Otaq:  6.000  _______
            Cəmi: 100.000
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Smetada qeyd edilirdi ki, əl işləri üçün 
lazımi materiallara: kətan, tablo, bez, çit, 
saplar, iynələr, qarmaqcıllar, düymələr, 
toxumaq üçün qarmaqcıqlar, saplar, 
xətkeş, yazı kağızı, kopiya kağızı aiddir. 
Bakı müsəlman qadın xeyriyyə cəmiyyəti 
nəzdindəki qadın peşə məktəbində 
dərslərin bərpa edilməsi üçün 30.000 
rubl məbləğində pul vəsaitinin ayrılması 
haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
Hö kuməti 1919-cu il aprelin 25-də qərar 
qəbul etmişdir. Qadın peşə məktəbi azər-
baycanlı qızların savadlanmasında onlara 
milli-mənəvi dəyərlərin aşılanmasında, 
ailədə və cəmiyyətdə öz hüquqlarını anla-
masında böyük rol oynamışdır. 

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan 
xalqı öz istiqlaliyyətini elan etdi. Xalqımız 
yüzilliklər boyu arzusunda olduğu istiqlal 
nemətinə qovuşduqdan sonra ölkədə 
ümumtəhsil hərəkatı keyfiyyətcə yeni 
mərhələyə qədəm qoydu. Tarixi mən-
bələr təsdiq edir ki, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti döv ründə (1918-1920-ci 
illər) məktəb-təhsil işinin milli mənafelərə 
uyğun olaraq ye ni dən qurulması, Azərbay-
can dilinin müstəmləkəçilik dövründə 
itirilmiş möv qe lə ri nin bərpa edilməsi, 
məktəb islahatlarının həyata keçirilməsi, 

doğma ana dilimizin öl kə nin təhsil, 
təlim-tərbiyə dilinə çevrilməsi, anadilli 
məktəblərin yaradılması, ana di lin-
də tədris proqramlarının və dərsliklərin 
hazırlanması, hərc-mərclik dövründə da-
ğı dı laraq əmlakı talan edilmiş məktəblərin 
bərpası və yenilərinin tikilməsi, yeni 
məktəb quruculuğu sahəsində mühüm 
tədbir lər həyata keçirilmişdir. 

Azərbaycan təhsil tarixinin zəngin-
liyini, onun nai liy yət lərini dərindən öy-
rənmədən hazırki dövrdə milli məktəb 
quruculuğunun inkişaf perspektivlərini 
doğru müəyyən etmək çətin olardı. Çağdaş 
Azərbaycan pedaqoji elminin sarvanı 
akademik H.Əhmədovun qeyd et di yi kimi: 
“Xalqımızın zəngin milli və ümumbəşəri 
elmi-pedaqoji dəyərlərini tədqiq et mək, 
onları üzə çıxarmaq, onlara yeni nəfəs 
vermək, gənc nəslin elmi-pedaqoji bi li yi-
nin artırılması işində ondan istifadə etmək 
bütün zamanlarda olduğu kimi, bu gün də 
aktualdır.” 

Hazırki dövrdə, müstəqil dövlət quru-
culuğu şəraitində Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin təhsil siyasətinin tarixi 
mən bələr əsasında dərindən tədqiq edilərək 
öyrənilməsi əhəmiyyətli və aktualdır.
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Baharında qırılan ömür...

Zöhrə Fərəcova,
“Azərbaycan” qəzetinin müxbiri 

Bir körpə ağlayırdı. Sanki olacaqlardan 
xəbərdar idi. “Getmə, ana!”, deyə yalvarırdı. 
Qohumlar nə edirdilərsə, onu sakitləşdirə 
bilmirdilər. Xısın-xısın ağlayan qadınlar göz 
yaşlarını bu həyatla ölümün arasında can 
çəkişdirən xəstədən gizlətməyə çalışırdılar.

Vərəm cavan gəlinin həyat eşqi ilə dolu 
bənizinə kölgə salmış, taqətini kəsmişdi. 
Ancaq hər dəfə iki yaşlı qızının ağlar 
səsi qulağına çatanda zəif vücudu sanki 
hərəkətə gəlirdi. Sonra yenə sustalırdı. 
Onun ölümü kabus kimi günlərdir ortalıqda 
dolaşır, xəstənin yaşaması üçün möcüzə 
gözləyənlərə, hələ də həkimə, dərmana 
ümid edənlərə baxıb əylənirdi.

Bu ümidləri doğrultmağa gücünün 
yetməməsi çarəsiz xəstəliyinin ağrılarından 
daha çox incidirdi. Hələ əmisi – bu dünyada 
atasını, anasını, babasını, nənəsini əvəz 
etmiş əmisi Nəriman Nərimanovun onun 
sağlamlığına qovuşması üçün çəkdiyi 
əziyyətlər... Onlara heyfi gəlirdi Asya 
Nərimanovanın.

...Yenə əmisini düşündü. Elə bil millətinin 
cəfakeş övladlarından biri, dövlət xadimi, 
yazıçı, publisist, pedaqoq, həkim olan 
əmisi gözlərindəki dilsiz kədərlə hələ də 
ona baxırdı. Sevimli qardaşı qızının vaxtsız 
gedişi onun həyatında neçənci itki olacaqdı?

Nəriman Nərimanov əbədi ayrılıq acısını 
ilk dəfə uşaq ikən dadmışdı. Ailədə səkkiz 
bacı-qardaş olmuşdular. Onlardan yalnız 
böyük oğul Salman, ortancıl Rizvan, kiçik 
qardaş Nəriman, bacıları Mərziyyə və 
Səkinə uşaqlıq mərhələsini keçə bildilər. 
Qalanları – Zəhrəbanu, Fatma, Rizvan (onun 
adını sonradan doğulan oğlana verdilər) 
kiçik yaşlarında dünyadan köçdülər. Böyük 
ailələrini çox çətinliklə dolandıran ataları 
Kərbəlayi Nəcəf də uzunömürlü olmadı. 
O, vəfat edəndə kiçik oğul – Nəriman Qori 
seminariyasının üçüncü sinfində oxuyurdu. 
Kərbəlayi Nəcəfin vəfatından sonra ailənin 

maddi vəziyyəti daha da ağırlaşdı. Amma 
onun övladları bütün maneələri, çətinlikləri 
keçə bildilər...

Bunları ata nənəsi Həlimə xanımdan 
eşitmişdi Asya Nərimanova. Özü də 
ağlı kəsəndən atasının, əmilərinin zəh-
mətsevərliyini görür, heyran olurdu. O, Nə-
rimanovların ilk nəvəsi, Salmanın böyük 
övladıydı. Tiflis şəhərində 1892-ci ildə 
dünyaya gəlmişdi. O vaxt əmisi Nəriman 
Nərimanov bir il idi ki, Bakı şəhərinə 
köçmüşdü. Qori seminariyasını bitirdikdən 
sonra bir müddət müəllimlik edən əmisi 
artıq həm də yazıçı, publisist kimi tanınmağa 
başlamışdı. 

XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərində 
Bakı sənaye şəhəri kimi inkişaf edirdi. 
İqtisadi yüksəlişlə bərabər, ictimai-siyasi 
vəziyyət də getdikcə mürəkkəbləşirdi. 
Azərbaycan üçün çox mühüm olan həmin 
tarixi dövrdə millətinin təəssübkeş övladları 
sırasında Nəriman Nərimanov ictimai-siyasi 
mübarizəyə qoşulmuşdu.

...Asyagil Bakıya belə bir vaxtda gəldilər. 
Əmisindən sonra qohumları Bakıya üz 
tutmuşdular. Atası ilə əmiləri Həlimə xanımı 
da Tiflisdə tək qoymadılar.

Asya Nərimanova ilk təhsilini Tiflis 
şəhərində almağa başlamışdı. Orada rus-tatar 
məktəbində oxuyurdu. Bakıda 1901-ci ildə 
millətsevər milyonçu Zeynalabdin Tağıyevin 
vəsaiti və təşəbbüsü ilə Qız məktəbi açıldı. 
Asya da bu məktəbdə təhsil aldı.

1905-ci il qan-qadayla gəldi. Azərbay-
canın da müstəmləkəsi altında olduğu 
böyük Rusiya imperiyasında siyasi iğtişaşlar 
gücləndi. İnqilabi hərəkat ölkəni bürüdü. 
Belə bir zamanda siyasi qarşıdurmalardan 
faydalanmağa çalışan erməni daşnakları 
çarizmdən hər cür yardım alaraq, silahla-
naraq azərbaycanlılara qarşı soyqırımı 
həyata keçirdilər. O vaxt Asyanın on üç yaşı 
vardı. Hər gün yeni, bir-birindən dəhşətli 
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xəbərlər eşidirdilər. Həmin faciəli günlərin 
birində əmisi Rizvanla nənəsi Həlimə xanım 
faytona minmək istəyəndə ermənilər onlara 
hücum çəkdilər. Rizvan anasını onların 
zərbələrindən qorumaq üçün sinəsini sipər 
elədi. Həlimə xanım iki, Rizvan səkkiz 
xəncər yarası aldılar. Yaraları dərin idi. 
Həlimə xanım bu yaralarla bir il yaşaya 
bildi. O, vəfat edəndə Nəriman Odessada 
oxuyurdu, anasının dəfninə gəlib çata 
bilmədi. 

Rizvan da heç vaxt sağalmadı. Xüsusilə 
soyuq, şaxtalı günlərdə ermənilərin vurduğu 
yaraların yeri sızlayırdı. Asya əmisinin 
çəkdiyi acıları gördükcə o məşum günləri 
xatırlayırdı. Amma bilmirdi ki, ömrünün 
sonunadək xəncər yaralarının ağrıları ilə 
sızlayacaq, heç vaxt evlənməyəcək əmisi 
ondan üç il sonra, sevimli qardaşı Nəriman 
Nərimanovdan isə bir il əvvəl, 1924-cü ildə 
bu dünyadan köçəcək.

Asyanın atası Qafqazda ilk azərbaycanlı 
mürəttib idi. O, 1905-1907-ci illərdə Bakı 
mətbəələrində baş mürəttiblik edir, həm də 
Azərbaycanda mürəttiblərin yetişməsində, 
poliqrafiya sənətinin inkişafında xidmətlər 
göstərirdi. Publisistik və bədii əsərləri isə 
Salman Nərimanovu bacarıqlı mühərrir 
kimi tanıdırdı. O, həm də “Səyyarə” və 
“Qoca Salman” imzaları ilə şeirlər yazırdı. 
Həyatından bəhs edən, ictimai-siyasi 
fikirlərə də yer verdiyi “Səyahətnamə” 
əsərinin çapını 1902-ci ildə çar senzurası 
qadağan etmişdi.

Həyat Salman Nərimanovun da üzünə 
gülmədi. O, gec ailə qurmuşdu. Ölümü də 
vaxtsız oldu. Övladlarını böyüdə bilmədi. 
Dörd övladını – qızları Asyanı, İltifatı və 
Xanımı, oğlu İsmayılı gözüyaşlı qoyub 
bu dünyadan getdi. 1907-ci il idi. Asyanın 
əmisi Nəriman Odessa Universitetinin tibb 
fakültəsinin sonuncu kursunda oxuyurdu. 
Böyük qardaşının ölüm xəbərini də orada 
aldı. 

Həmin il sentyabrın 1-də “Kaspi” 
qəzetin də atasının nekroloqu dərc olundu: 
“...Mərhum ədəbiyyat və publisistikadan 
da uzaq deyildi, gündəlik çıxan ilk müsəl-
man qəzeti “Həyat”ın səhifələrində həm 
yumoristik tərzdə, həm də kifayət qədər 
işgüzar, dəyərli məqalələrlə, bəzən də 
şeirlərlə çıxış edirdi...”.

Qara xəbəri eşidən əmisi təhsilini 

yarımçıq qoyub Bakıya dönmək fikrinə 
düşdü. O zaman Bakıda müəllimlərin ikinci 
qurultayı keçirilirdi. Qurultayda qərara 
alındı ki, Nəriman Nərimanov təhsilini 
bitirənədək Salmanın uşaqlarını himayəyə 
götürsünlər.

1908-ci ildə yenə sinələrinə dağ çəkildi. 
Heç atalarının yoxluğuna alışmamışdılar ki, 
anaları Səltənət vəfat etdi. Ailənin ən kiçiyi 
– Xanım o vaxt yaşyarımlıqdı. İltifat isə üç 
yaşını təzəcə adlamışdı. 

Əmisi Nəriman onlara həm ata, həm 
də ana əvəzi oldu. Qardaşının övladlarına 
alman qadınını dayə tutdu. Onların 
qayğısını çəkir, yaxşı təhsil almaları 
üçün əlindən gələni əsirgəmirdi. Qardaşı 
uşaqlarına görə gec evləndiyini isə illər 
sonra oğlu Nəcəfə ünvanladığı məktubda 
belə etiraf edəcəkdi Nəriman Nərimanov: 
“...32 yaşında universitetə daxil olmuş, onu 
bitirdikdən sonra bütün qüvvəmlə qardaşım 
Salmanın uşaqlarının tərbiyəsi ilə məşğul 
oldum. Bütün bu işlərdən mən yalnız indi, 
qardaşımın sonuncu qızı Xanımı 1924-cü 
ildə ərə verdikdən sonra azad olmuşam. 
Mən bunu bir il keçəndən sonra, yəni 1925-
ci ildə yazıram...”.

Əmisi onlara qardaşının əmanəti kimi 
baxır, gözündən kənara qoymaq istəmirdi. 
Asya təəccüblənirdi ki, əmisi bu qədər 
işlərin arasında onlara necə vaxt ayıra, qayğı 
göstərə bilir... Böyük bibisi Mərziyyənin də 
əri cavan yaşında vəfat etdi. Onun da beş 
uşağını Nəriman böyütdü, oxutdu, ailə, ev-
eşik sahibi etdi.

1909-cu ildə siyasi fəaliyyətinə görə 
Nəriman Nərimanov Həştərxana sürgün 
olundu. O, qardaşı uşaqlarını da özü ilə 
apardı. Həmin illərdə Həştərxan infeksiya 
mənbəyinə çevrilmişdi. Şəhərdə müxtəlif 
yoluxucu xəstəliklər – vərəm, difteriya, vəba, 
tif baş alıb gedirdi. Əmisi onları nə qədər 
qorumağa çalışsa da, amansız xəstəlik gənc 
Asya ilə ondan bir yaş kiçik qardaşı İsmayılı 
öz cənginə aldı. Vərəmə yoluxmuş qardaşı 
uşaqlarını sağaltmaq üçün həkim Nəriman 
Nərimanov tibbin bütün imkanlarından 
istifadə edirdi. Ancaq bütün cəhdlərinə 
baxmayaraq qardaşı oğlunun həyatını xilas 
edə bilmədi. Onun cənazəsini nə Tiflisə, 
nə də Bakıya aparmağa icazə verdilər. 
Əmisi əlacsız qalıb on altı yaşlı İsmayılı 
Həştərxanda dəfn etdi.
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Amansız xəstəlik Asyadan da birdəfəlik 
əl çəkmədi. Onun təbib əmisi nə qədər 
çalışsa da, sevimli qardaşı qızının dərdinə 
çarə tapa bilmirdi. 1913-cü ildə Bakıya 
döndükdən sonra da Nəriman Nərimanov 
Asyanın müalicəsi ilə çox ciddi məşğul 
olurdu.

Müəllimlik Asya Nərimanovanın ən 
böyük arzusu, ən şirin xəyalı idi. Həş tər xan-
dan qayıtdıqları il bacıları İltifat və Xa nım 
Tağıyevin Qız məktəbində oxumağa baş-
ladılar. Asya isə həmin məktəbdə dərs de yir-
di. Şagirdləri arasında öz bacıları da var idi. 

Gənclik duyğuları gözəl Asyanı həyata 
bağlayırdı. O, çox sevdiyi sənətlə məşğul 
idi. Qız məktəbində Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı müəllimi işləyirdi. Mütaliəni 
çox sevirdi. Dərs proqramlarını qeyd 
etdiyi dəftərinə Azərbaycan, alman və rus 
dillərində oxuyub bəyəndiyi şeirləri də 
köçürürdü. Atasının və əmisinin ədəbiyyata 
olan sevgisi Asyaya da keçmişdi. Onlar kimi 
yaradıcılıqla məşğul olur, hekayələr yazırdı. 
Hekayəsi “Qardaş köməyi” məcmuəsində 
çap olunmuşdu.

Ailə qurmaq, analıq səadətini yaşamaq 
bütün gənc qızlar kimi Asya Nərimanovanın 
da arzusu idi. Amma əmisi qardaşı qızını 
qapılarını döyən elçilərdən birinə verməkdə 
istəkli görünmürdü. Təbib yaxşı bilirdi 
ki, Asya dünyaya övlad gətirə bilməz. 
Təhsilli, sənətində və ictimai həyatda 
fəal, gözüaçıq qız olan Asya da tibbin ona 
yasaq etdiklərini başa düşürdü. Ancaq 
gəl bunları bir də həyat eşqi ilə çırpınan 
qəlbinə anlat... Asya ana olmasa da, bu hissi 
yaşayırdı. Şagirdlərini doğma övladları kimi 
sevirdi. Onların arasında Nigar Rzabəyova 
adlı bir qız da vardı. Nigarın anası gənc 
yaşında vəfat etmişdi. Atası Bəhram 
Rzabəyovun himayəsində yaşayırdı. 
Anasız qız müəlliməsinə isinişmişdi. Evə 
gedəndə atasına həmişə ondan – Asya 
müəllimədən danışırdı. Bir gün ürəyindən 
keçənləri atasına açıq söylədi: “İstəyirəm o, 
mənim anam olsun”. O vaxtlar kişilərə Qız 
məktəbinə girməyə icazə verilmirdi. Nigar 
atası ilə müəlliməsini tanış edə bilmirdi. 
Amma inadkar qız bunun da çarəsini 
tapdı. Elə ilk görüşdə Asya Nərimanovanın 
gözəlliyi, ağlı, mədəniyyəti Bəhram 
Rzabəyovu heyran etdi. Asya da ali təhsilli, 
əsilzadə, yaraşıqlı Bəhram bəyə biganə 

qalmadı. Evlənmək qərarını verdilər.
Tezliklə ürəyində yuva qurmuş bir 

arzusuna da çatdı Asya Nərimanova. 
Bəhram bəyin uzaq qohumu Gülsüm xanımı 
əmisi Nəriman Nərimanovla tanış etdi. 
Aralarında yaş fərqi böyük idi. Əmisinin 
qırx beş, Gülsüm xanımın isə on yeddi yaşı 
vardı. Ancaq qız da, onun qohumları da bu 
evliliyə razılıq verdilər.

...O, xoşbəxt idi. Təhsil sahəsində çalışır, 
millətinin qız övladlarını maarifləndirirdi. 
Bu qızların hərəsi bir işıq idi. Millətin 
gələcəyi yoluna nur saçacaqdılar. Asya 
Nərimanova kimi onunla eyni soyadı 
daşıyan qohumları – Nabat Nərimanova, 
Məsmə Nərimanova, Qəmər Nərimanova-
Kərimova, Badam Nərimanova, baldızı 
Ənisə Rzabəyova da pedaqoji fəaliyyətlə 
məşğul olur, doğma millətin qız balalarına 
təhsil verir, savad öyrədirdilər. Bu qızların 
müstəqil Azərbaycanın quruculuğunda 
iştirak edəcəklərini düşünmək isə bir başqa 
səadət idi. Həmin gözəl günlərin birində 
Asya xanım qohumlarına ana olacağını 
söylədi. Ancaq bu xoş xəbərə heç kim 
ürəkdolusu sevinə bilmədi...

Xəstəlik sanki namərd düşmən kimi 
pusquda dayanmışdı. Yenidən həmlə etdi. 
Və bu dəfə ondan xilas olmaq mümkünsüz 
görünürdü...

1921-ci il iyirmi doqquz yaşlı Asya 
Nərimanovanın bahar ömrünə qara bulud 
kimi gəlmişdi. O özü də ana sevgisini 
doyunca yaşamamışdı. Həyat yoldaşı 
Bəhram bəy isə doğma anasını heç 
görməmişdi. Başqa qadını ona tanıdıb 
“anandır”, demişdilər. İndi onun qızı Nigar 
Rzabəyova da ikinci dəfə idi ana itirirdi. 
Körpə qızı Səltənət isə anasını şəkillərdən, 
bir də onu tanıyanların xatirələrindən 
tanıyacaqdı.

Qızını doyunca sevib oxşaya bilməyəcəyi, 
onun məktəbə gedəcəyi günləri görməyəcəyi 
fikri Asyanın qəlbini dağlayırdı. 

Bəhram bəyin bacısı Ənisə xanım körpə 
Səltənəti sinəsinə sıxıb göz yaşı tökürdü. 
Hələ bundan sonra da uzun illər pedaqoq 
kimi fəaliyyət göstərəcək, əməkdar müəllim 
adına layiq görüləcək Ənisə Rzabəyova ona 
nəsib olmamış analıq sevgisini bu qızda 
tapacaqdı. Asya xanım bütün bunlardan 
xəbərsiz olsa da, balasından nigaran 
getmirdi...
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Poeziya – Aşıq yaradıcılığında qadınlar

Azərbaycan aşıq sənəti – Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqi 
mədəniyyətinin ən qədim sahələrindən biri olan aşıq sənətinin mühüm 
tərkib hissəsidir. XIX əsrdə Azərbaycan ədəbi mühiti bir sıra qüdrətli 
sənətkarlar, o cümlədən şairə qadınlar yetişdirmişdir.

Ağabəyim Ağa (Ağabacı)
Ağabəyim ağa 

1782-ci ildə Xan kən -
di şəhərində, Xan-
ba ğında anadan 
olub. Ağabəyim Ağa 
qabiliyyətli, bacarıqlı və 
gözəl olmaqla bə rabər, 
həm də çox və tən pərvər 
bir qadın olmuşdur. 
Mənbələr gös tərir ki, 
Ağabəyim Ağa atasının 
vəziri Molla Pənah 
Vaqi fin yetirməsi idi 
və sonradan fransız 
dilini öyrənərək, 
avro palılarla sərbəst 

danışmış, dövrün bir sıra şəxsiyyətləri ilə 
məktublaşmışdır. 

1832-ci ildə Tehranda vəfat edib və Darül-
İman adlanan Qum şəhərində dəfn olunub.

Qərib bir diyarda ömür-gün sürən, min 
nazın, nemətin içində bəslənən Ağabəyim vətən 
həsrətini söylədiyi bayatılarda dilə gətirir:

Əziziyəm, Qarabağ, 
Şəki, Şirvan, Qarabağ, 
Tehran cənnətə dönsə, 
Yaddan çıxmaz Qarabağ!

Qələm də, bayatı da, göz yaşları da vətən 
həsrətini ovuda bilmir. Ağabəyim ağanın 
könlünü şad etmək, onu sevindirmək üçün 
Fətəli şah Tehranda möhtəşəm bir bağ saldırır. 
Xankəndidə, Şuşada bitən bü tün ağac, gül-
çiçəyi burada əkdirir ki, Ağabəyim doğma 
yerlərin havasını bu bağdan ala bilsin. Hətta 
bağbanı da Şuşa dan gətirirlər. Bu gülüstanın da 
adını «Vətən bağı» qoyurlar. Ağabəyim həmin 
bağa seyrə çıxarkən çox qəmlənir. Bütün saray 
əhli bu vəziyyətə heyrət kəsilir. Çünki «Vətən 
bağı» elə Qarabağın bir parçası idi. Ağabəyim 
üzüntüsünü belə ifadə edir:

«Vətən bağı» al-əlvandır, 
Yox üstündə Xarıbülbül. 
Nə dən hər yerin əlvandır, 
Köksün altı sarı, bülbül.

Fatma Kaminə
XIX əsr qadın aşıqlarındandır. 1841-cı ildə 

Şuşada dünyaya gəlib. Fatma xanım kiçik 
yaşlarından etibarən şeirə maraq göstərmişdir. 
O, fars dilini də mükəmməl bilib və bu dildə 
də şeirlər yazıb. Təhsilini Şuşada alıb, savadına 
görə ona «Mirzə fatma xanım» deyirdilər. XIX 
əsr təzkirələri arasında da şairənin şeirlərinə 
rast gəlinir. Şairə onunla bir dövrdə yaşayan 
bir çox aşığın şeirlərinə nəzirələr yazmışdır. 
Amma dövrümüzə onun əsasən klassik şəkildə 
yazılmış şeirləri gəlib çatmışdır.

Kəminə xanımın həyat və yaradıcılığı 
haqqında XIX əsr təzkirələrinə az da olsa 
məlumat vardır. Məsələn, Mir Möhsün Nəvvab 
«Təzkireyi-Nəvvab» əsərində Kəminə xanım 
haqqında məlumat verərkən, bildirmişdir ki, 
o, dörd yüzə yaxın şer yazmış, Şuşada Mir 
Mövsün Nəvvabın başçılıq etdiyi «Məclisi-
fəramuşan»da yaxından iştirak etmişdir. 
Kəminə şairə Natəvanın başçılıq etdiyi 
«Məclisi-üns»ədəbi məclisin üzvləri ilə də 
yaxın olmuşdur. 

Fatma xanım Kəminə 1898-ci ilin sentyab-
rında Şuşada vəfat etmişdir.

Şikar olub əldən ələ düşməsin, 
Qurulmuş torlara, felə düşməsin, 
Yaman gözə, yaman dilə düşməsin, 
Qan ağlaram qürbət eldə qalınca.
 
Səyyad olub, ov dalınca getməzdim, 
Dünyada çox qəmü-qüssə etməzdim, 
Heç bir kəsin ətəyindən tutmazdım, 
İndi ta yalvarram rüsvay olunca.

* * *
Mərizi-eşqə əlac eyləməz təbib, ölmə! 
Bu dərdə carə edər visləti-həbib, ölmə! 
 
Visalə talib olan aşiqə bəla yetişur, 
Fəraqə səbr elə, sən munca bişəkib, ölmə! 
 
Xəyali-zulf səni xeyli natəvan edəcək, 
Səni məriz edər cesmi-dilfərib, ölmə!

* * *
Yarəb, məni cəfayə salan şad olmaya! 
Səyyadi-zülmə seyd olub, azad olmaya! 
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Qəhri-xuda düçari ola, ta ki ömrü var 
Ol qeyddən xilasına imdad olmaya! 

Aşıq Pəri
Aşıq Pəri 1811-

ci ildə Cəbrayılın 
Maralyan kəndində 
anadan olub. Məktəbi 
bitirdikdən sonra aşıq 
şeri ilə maraqlanmağa 
başlayıb. Qısa zaman 
içində şan-şöhrəti 
hər yana yayılıb və 
dövrünün aşıqlarının 
diqqətini özünə çəkib. 
Təxminən 1830-cu 
ildə Şuşaya köçüb və 
ömrünün sonuna qədər 
burada yaşayıb. Aşıq 

Pəri gözəl şerləri və hazırcavablığı ilə az bir 
zamanda Qarabağ şairlərinin diqqətini cəlb 
etmiş, tez-tez Şuşada keçirilən şer məclislərinin 
iştirakçısı olmuşdur. 

Ədəbi irsi tam şəkildə dövrümüzədək gəlib 
çatmamışdır; yalnız 40-50 şeri məlumdur. 
Şerləri ilk dəfə Mirzə Yusif Qarabağinin 
«Məcmueyi-divani-Vaqif və müasirini-digər» 
(1856) məcmuəsində, sonralar isə A.Berjenin 
tərtib etdiyi «Qafqaz və Azərbaycanda məşhur 
olan şüəranın əşarına məcmuədir» (Leypsiq, 
1867) kitabında dərc olunmuşdur.

Aşıq Pəri təxminən 1847-ci ildə Şuşa 
şəhərində vəfat etmişdir.

Şikayətim vardır, fələk əlindən, 
Fələk, mənə düşmən oldun, ağlaram. 
Qorxum budur, həsrət qalam yarıma, 
Fələk ilə düşmən oldum, ağlaram. 
 
Bizim ellər dağdır, daşdır, virandır, 
Qadir Mövlam, hər mətləbi verəndir, 
Bayırda qar, çovğun, dolu, borandır, 
Vətənimdən ayrı düşdüm, ağlaram. 

* * *
Nə müddətdir bu qəflətdən, 
Oyanmırsan, qara baxtım. 
Çəkdirdiyin əziyyətdən, 
Usanmırsan, qara baxtım. 
 
Atmısan ümmani-qəmə, 
Gülünə etmisən aləmə, 
Məni dərdə salıb yenə, 
Dayanmırsan, qara baxtım.

Bitəqsirəm, yoxdu mənim günahım,  
İndi belə qalıb ixtiyar sənə. 

Sən rəqibin cəmiəti tapıldı, 
Qaldım hər tərəfdən bir əğyar sənə. 
 
Mən fəqiri bəsləmisiz arada,  
Dadirəsim bunca yetişsin dada,  
Vəsfini söylərəm həddən ziyada,  
Heç əskik olmasın mülk, tavar sənə. 
 
Heç olmasın rəqib, gəlməsin əğyar,  
Gecə-gündüzlü çəkərəm ahu-zar.  
Tapmamışam hələ yari-vəfadar,  
Vaxtikən eylərəm xəbərdar sənə.

Xurşidbanu Natəvan
XIX əsr Azərbay-

ca nın görkəmli şai-
rəsi, Qarabağın sonun-
cu xanımı (ha ki-
mə) Mehdiqulu xan 
Cavanşirin qızı, İbra-
himxəlil xanın nəvəsi 
Xurşidbanu Natəvan 
15 avqust 1832-ci 
ildə Şuşada anadan 
оlmuşdur. Mehdiqulu 
xan qızına öz anası 
Xurşudbanunun adını 
vermişdir. Xurşudbanu 
ailənin yeganə övladı, 
həm də Qarabağ xanlıqlarının sоnuncu vərəsəsi 
оlduğu üçün, оnu sarayda «Dürrü yeкta» (Təк 
inci), el arasında isə «Xan qızı» çağırmışlar.

Na tə van ya ra dı cı lı ğa təx mi nən XIX əs rin 
50-ci il lə rin dən baş la mış dır. İlk vaxtlar onun 
«Xur şid» im za sı ilə yaz dı ğı şeir lə rin ək sə riy yə ti 
itib-bat mış, yal nız cü zi bir his sə si bi zə gə lib çat-
mış dır. 1870-ci il dən eti ba rən şai rə özü nə «Na tə-
van» (kö mək siz, zəif, xəs tə) tə xəl lü sü gö tü rə rək, 
də rin məz mun lu qə zəl lə ri ni ya rat mış dır. Onun 
şeir lə ri hə lə sağ lı ğın da dil dən-di lə düş müş, əl-
yaz ma şək lin də ya yıl mış dır. Xur şid ba nu nun 
şeir lə ri ni məz mun cə hət dən şər ti ola raq dörd 
qis mə ayır maq müm kün dür: aşi qa nə şeir lər, tə-
biət gö zəl lik lə ri nə həsr edil miş şeir lər, müa sir lə-
ri nə yaz dı ğı mən zu mə lər, hüznlü şeir lər.

Xurşidbanu Natəvan yaradıcılığa 50-ci 
illərdən ənənəvi şərq mövzusu və şeirlərlə 
başlamışdır. Qəzəllərində məhəbbət, təbiət 
gözəllikləri («Gülün», «Qərənfil» və s.) 
tərənnüm olunmuşdur. 16 yaşlı oğlunun 
ölümündən sonra Natəvan bədbin ruhlu 
şerlər yazmışdır. («Ağlaram», «Olaydı», 
«Getdi», «Sənsiz», «Ölürəm» və s.) Əsərləri 
dərin səmimiyyəti, incə lirizmi ilə seçilir. 
Yüksək sənətkarlıq nümunəsi olan şerlərində 
təkrir, qoşma, rədif, məcaz və s. bədii 
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vasitələr məharətlə işlənmişdir. M.N.Nəvvab, 
S.Ə.Şirvani və başqaları ona şer həsr etmişlər.

Natəvan həm də istedadlı rəssam olmuşdur. 
Onun bədii tikmələri «Gül dəftəri» (1886) adlı 
albomundakı rəsmlər buna sübutdur.

Səni kimdir seven bica, qərənfil? 
Sənə mən aşiqi-şeyda, qərənfil! 
 
Səni gülşən əra aşuftə gördüm, 
Yəqin bildim tutub sevda, qərənfil! 
 
Belə pəjmürdə hal ilə durubsan, 
Düşər güllər əra qovğa, qərənfil! 
 
Driğa kim, vəfasızdır bu gülşən, 
Gedər bu teləti-ziba, qərənfil!

* * *
Nə mən olaydım, ilahi, nə də bu aləm olaydı! 
Nə də bu aləm əra dil muqəyyədi-qəm olaydı! 
 
Nə hicr atəşinə odlanıb yanaydı dilim ki, 
Nə eşqin icrə konul boylə şadu xurrəm olaydı! 
 
Nə sərv qəddin olaydı, nə bəsrətinlə gozum kur, 
Nə rüzgari-fəraqində qamətim xəm olaydı!

* * *
Yenə ya rəb, nə qəmgindir mənim bu şad olan  
     könlüm, 
Rumuzi-eşqdən agah olub, ustad olan könlüm. 
 
Görübdür yari əğyarə olubdur məhvi-nəzzarə, 
Edibdir sinəsin parə, mənim abad olan könlüm.

Yıxıb bu könlüm evin, eyləyib viran, getme!  
Yoxumdu tabü tavan firqətə, cavan, getmə! 
 
Fəda olum sənə mən, səndən aynla bilməm, 
Yəqin, feraqın edər qəddimi kəman, getmə! 
 
Səninlə rövşən idi qəlbim, ey gözüm nuri! 
Güman ki, təng ola bu canıma cahan, getmə! 
 
Boyun bəlasın alım, serv tek yıxılma, oğul, 
Doyunca görməmişem, getmə bir zaman, getmə!  
 
Çıxaydı kaş gözüm, görməyeydi hicranın, 
Olüncə, bil, edərəm naləvü fəğan, getmə!

Aşıq Bəsti
Aşıq Bəsti XIX əsrin tanınmış qadın aşıq-

la  rındandır. 1836-cı ildə Kəlbəcərin Lev kən-
dində dünyaya gəlib. Təhsil almasa da ağılı 
və hazırcavablığı ilə seçilib. Aşıq Ələsgər, 
Ağdabanlı Aşıq Qurban kimi ustad aşıqların 
şeir məclislərində tez-tez iştirak edirmiş. Aşıq 
Bəstinin özünün də çoxlu şagirdləri olub.  
sasən bayatı, gəraylı, qoşma və ağılar yazıb. 
Onun həyatı çətinliklərlə dolu olub. Şeirlərinin 
əsas mövzusunu haqsızlıqlardan şikayət, zülm-
karlara üsyan motivləri təşkil edir. 

Basarkeçər, Daşkəsən, Gədəbəy və başqa 
yerlərdə aşıqlıq edən Bəsti ömrünün sonuna 
yaxın doğma kəndinə qayıtmış və  1936-cı ildə 
burda vəfat etmişdir.

Məcnunsuz çöllərin Leylisiyəm mən,  
İtkin yarm sorağına düşmüşəm. 
Yaxşı Aşiqilə gəzir çəməndə,  
Həkərinin qırağma düşmüşəm. 
 
Şirinin beynində eşqin əsəri, 
Fərhad qayalara vurar düsəri. 
Kirpik qatlamıram o gündən bəri,  
Yata bilməm, qəm dağma düşmüşəm.

* * *
Dağ üstündən, çəkdin dağı, 
De, nəydi günahım, dağlar, 
Sən mənə kəsildin yağı. 
Tutsun səni ahım dağlar.

* * *
Kəpəzə, Qoşqara nəğmə qoşardı,  
Bizim bu dağlarm Qurbanı getdi.  
Daha gəlməz səsi eldən, obadan,  
Getdi, aşıqların sultanı getdi. 
 
Aşıqlarm ürəyiydi, gözüydü,  
Məclislərin söhbətiydi, sözüydü.  
Elə bil ki, Ələsgərin özüydü,  
Axtarma gözlərim, cahanı getdi.




