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Ön söz
Azərbaycan milli qurtuluş hərəkatınm ideoloqu və tanınm ış lideri M əhəm m əd Əm in Rəsulzadənin əsərlərinin IV cildinə onun 1917ci ilin yanvar 1918-ci ilin aprelinə qədərki dövrdə m ətbuatda dərc edilmiş əsorləri, çıxışları, m əruzə və müsahibələri, nitqləri və s. daxil edilmişdir. Bir il üç aylıq zaman zərfi təkcə Azərbaycan, Qafqaz və Rusiya
tarixində deyil, üm umdünya tarixində çox təhlükəli, faciəli hadisələr
və qarşıdurmalar, iqtisadi, ictimai-siyasi böhranlar, həm də sürotli milli
oyamş, azadlıq və istiqlal hərəkatları ilə müşayət olunmuşdur.
Rusiya və dünyada cərəyan edən mürəkkəb hadisoləri diqqətlə
izləyən M .Ə.Rəsulzadə hələ 1916-ci ilin oktyabrmda “Açıq söz” qəzetində yazırdı. “Ey qadiri-küll olan zaman sən nələr yapmaz, nələr yapamazsan, “görülən hallar bahar olmasa da, baharın golmosini göstərən günlərdir, intibah dövrünün sürətlə başa gəlməkdə olduğu görülməkdədir.
M əlumdur ki, 1917-ci ildə Rusiyada iki-fevral və oktyabr aylarında
inqilablar baş verdi. M.Ə.Rəsulzadə bunlardan birincisini Rusiya inqilabı, ikincisini isə rus inqilabı hesab edirdi. Fevral inqilabı Azərbaycan
türk xalqı üçün də xilasedici səciyyə daşıyırdı və onu çarizm dövründə
boğulduğu tilsim ləşm iş dairədən xilas yolu açırdı. M.Ə.Rosulzadə yazırdı: “H ürriyyət günəşi doğmuş, azadlıq baharı gəlm işdir”.
M .Ə.Rəsulzadə xatırladırdı ki, köhnə Rusiyada demək olar ki, vətəndaş yox idi. A ncaq rəiyyətlər vardı. Bütün Rusiya millətləri çarizmin rəiyyoti idilərsə, qeyri-rus deyilən millətlər rəiyyətin rəiyyətlori idi.
“Qula qul olm aq iştə köhnə Rusiyada yaşayan müsəlmanm, yəhudinin...
sair “ögey” m illətlərin çəkilməz faciəsi” olmuşdur. (“Açıq söz” JVb 433)
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Rusiyada Roraonovlann raütloqiyyət rejimi dcvrilso do bu onun
osrlnr boyu yaratdığı qlobal probleralor qalmaqda idi. Hom do Olimordan boy Topçubaşovun 1917-ci ilin raaymda Ümumrusiya müsolmanlarmın qurultaymda söybdiyi kimi “6 yiiz ildnn bori Rusiya tabeiyyətində bulunan müsəlmanlar bu güno qədordo hökümotdon bir xoş söz
və iltifat görmomişlər”.
Dövlət müstəqilliyini, ərazi biitövlüyünü itirmiş, hotta zaman-zaman fiziki mövcudiyyoti bclə tohliiko altmda olan Azərbaycam xilas
etmək məsəlosi, yaranmış əlverişli şoraitdən istifado edorək vətoni və
milləti xilas etmok üçün no etmək vo nodən başlamaq lazımdır sualı
qarşıda durmaqda idi.
Milli istiqlal vo azadlığa qovuşmağın dünya, xüsusilo Avropa tocrubəsinə əsaslanan M.Ə.Rosulzadə belə hcsab edirdi ki, millotin bütün
sağlam qüvvolorini voton vo xalqı xilas etmok uğrunda miibarizəyə
hazırlamaq üçün birinei növbodə güclü vo niifuzlu bir siyasi partiya
təçkilatı yaratmaq vaeibdir. O yazırdı: “Siyasi firqəlori olmayan bir
millotin siyasi duyğusu, siyasi düşüncosi olamaz. Siyasot mcydanına hər milləti siyasi firqolor çıxarar, siyasi fikirlor siyasi firqonin chtimamı ilo (səyilo) xalq arasmda intişar tapar. Fəqot bir firqə xalqın
hüsni-rəğbətini o vaxt qazanar, milloti öz başına o vaxt toplaya bilər ki,
cəmaətin milli amal və arzularına müvafiq proqramı yiirüdorok təşkili
təbiətə (hoyata) yaxm olsun”. (“Açıq söz” 1917, Ne 599)
Qeyd edim ki, indiyodək tarix ədəbiyyatmda bclo bir mülahizo mövcuddur ki, milli-demokratik “Müsavat” partiyası 1911 -ci ildo gizli olaraq
Bakıda keçmiş hümmətçilor A. Ka/ımzado, T.Nağıoğlu vo Mohəmməd
Əli Rəsulzadə torəfindon yaradılmışdır. M.Ə.Rosulzadonin osərlorinin
bu cildino daxil edilmiş, onun 1917-ci ilin martmda Lənkəran və Astaraya rəsmi sofəri münasibot ilo “Açıq söz” qəzctindo dərc cdilmiş “4
gün xalq içində” sərlövhəli məqaləsindən görünür ki, M.Ə.Rosulzadə
1911-ci ildo gizli surətdə Lənkoram keçib paroxodla Bakıya gəlmişdi.
Moqalodə oxuyuruq: “Lonkərana bu ikinci dəfə goldiyim idi. Bir kərə
doxi 1911-ci ildə golmişdim. O zaman da bir gün Lonkəranda qalmışdmı. İrandan Bakıya golirdik. Fəqət qorxu ilo, əndişo ilə sofər edirdik.
Hər saət və hər dəqiqə gözlüyorduq ki, tutacaqlar. İştə, işlorimizi, bacar-

dığımızı bitirdiyim zaman bilaixtiyar bu iki sofor arasmdakı təfavütii
müqayisə etdim.” (Na 436)
Belə bir mülahizo söylomok olar ki, Tehranda Avropa tipli gündəlik
siyasi, ictimai “İrani- Nov” (Yeni İran) qəzetini yaradan, onun baş redaktoru olan, İran Demokratik Partiyasmm yaradıeılarmdan M.Ə.Rosulzado Rusiyanm təzyiqi ilo İranı tork etmoyə mocbur edildiyi vaxt İstanbula gctmədon ovvəl gizli surotdo Bakıya gəlmiş vo burada da köhno
hümmətçi dostları ilo “Müsavat” partiyasmı yaratmışdı.
1917-ci ilin mart günlorindon açıq foaliyyətə başlayan “Müsavat” partiyasınm yuxarıdakı osaslar üzrə yenidən toşkil edilməsi
M.Ə.Rosulzadənin bütün foaliyyotinin osasmı toşkil edirdi. Əsorlərinin IV cildindəki yazılar da bunu göstormokdədir. Qısa bir zaman
kəsiyindo öz məslok arkadaşları ilo M.Ə.Rosulzadə belo bir partiyam
yaratdı. Hətta daşnak-bolşevik güruhunun başçısı Şaumyan belə etiraf edirdi ki: “Zaqafqaziyada ən zəif siyasi partiya olan, bu inqilab zamam təşkil cdilən, hcç bir toşkilatı, heç bir partiya ononosi, heç bir
hakimiyyoti olmayan, inqilabm ovvəlindo heç bir yol oynamayan “Müsavat” ikinci ilin əvvollərinə yaxm Zaqafqaziyada on güclü siyasi partiyaya çevrilmişdir... Bütiin Zaqafqaziyanm taleyini həll edir” (“Bakinski raboçi” 30 may 1918).
M.Ə.Rəsulzado “Açıq söz”do yazırdı ki, hazırkı vaxtdan istifadə
edib Azərbaycanm 110 il bundan əvvol qəsb edilmiş müstoqilliyini, istiqlalmı borpa ctmok mümkiindür. Budur hamara sətirlər:
“Azorbaycan 110 il bundan qabaq havayı-rüzigardan təqsim oluııdu vo Araz çayının Şimal tərofindo olan qitolori rus aldıqdan sonra Azorbaycan adını götürüb Zaqafqaziya adlandırdılar ki, MəvarayiQafqaz olsun”.
“Müsavat” diyor: bəşoriyyot alomini toşkil cdən millotlorin biri do
Qafqaziya Azərbaycan türkləridir. Azorbayean türkbri do bəşəriyyət
gülüstanında özlorinə moxsus bir baxça ayırıb Rusiya istibdadının zülm pəncəlori altmda mohv vo nabud olan modoni, odobi, ictimai vo siyasi güllorini okib özlorinindo varlıqlarmı bütün dünyaya
bildirmok isiyorlar”. M.O.Rosulzado hələ 1917-ci il iyulun 25-do “Açıq
söz”də yazırdı “Əcoba, biz nə cür adamlarız ki, dünyatım on böyük bir
m ilbtino monsub ikon, Rusiyanm ərazicə on böyiik bir qisminə malik
ikon yer, yurd qodrini bilməz bir halo gəliyoruz. Yoxsa bolluq içindo
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böyüdüyümüzdon orköyün uşaqlar kibi ncmotin qodrini bilmiyoruz.
Yoxsa gözlüyoruz ki, “mövcud”umuzu itirib do sonradan “mövlud”lar
arxasınamı düşolim?!”
“Müsavat” Bakı, Gonco, İrovan vo qcyri oyalotlordon ibarot olan
Qafqasiya Azorbaycanı üçün muxtariyyot vo istiqlal istiyor” (“Açıq
söz” 2 fevral 1918, Jfe671)
Qeyd edim ki, Azorbaycan tarixinin nozordon kcçirdiyimiz dövrü on
çox todqiq olunan vo ən çoxda tohrif olunan, saxtalaşdırılaıı dövrüdür.
1917-1920-ci illor Azorbaycan tarixino dair on azı 6-7 doktorluq vo 30-a
yaxın namizodlik dissertasiyası müdafio cdilmiş, xcyli monoqrafıya və
əsərlər nəşr olunmuşdur. Lakin bunların hcç biri M.O.Rosulzadənin
tədqiqləri qədər qısa, doqiq vo tutarlı dcyildir. Bunu no/.oro alaraq man
M. Ə. Rəsulzadonin 1919-cu ilin dckabrında Bakıda toplanmış “Müsavat” partiyasının II qurultayının 50 minlik üzvlorinin göndordikbri
500 nəforlik qurultay nümayondolori üçün “Azorbaycan toşokkülündə
“Müsavat” mövzusunda oxuduğu mühazirosinin motnini, sonralar yəni 1954-cü ildə “Azorbaycan” jurnalında dorc olunmuş “Azorbaycan
davası” məqalosini də osorlorinin bu növboti IV cildmdo oxuculara
təqdim ctməyi vacib saydım.
M.Ə.Rəsulzado qurultay iştirakçılarına nıüraciotlo dcmişdir: “Mən
sizə,sizin də yaşadığımz,borabor içindo bulunduğumuz vo kondimiz
(özümüz) yaratdığımız tarixdon söhbot cdəcoyəm. Bu da bir türk tarixidir. Türk tarixinin bir parçasıdır”.
Ümid edirk ki, xalqımızın böyük mütofokkir oğlu, görkomli siyasət
və dövlət xadimi, müstəqil demokratik Azorbaycan ('ümhuriyyətinin
yaradılmasına başçılıq etmiş M.O.Rosulzadənin osərlərinin növbəti IV
cildi də oxucu kütləsi torəfındon roğbətlə qarşılanacaq.
Şirməmmod Hüseynov
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AZƏRBAYCAN TƏŞƏKKÜLÜNDƏ
“MÜSAVAT”
(M, Ə. RƏSULZADƏ ƏFƏNDİNİN MÜHAZİRƏSİ)
Əfəndilər!
Bondən ovvolki arkaqaşımız sizo tiirklügün uzaq tarixindon bəhs
elodi. Bən sizə sizin do yaşadığımz, borabər içində bulunduğumuz və
kəndimiz yaratdığımız tarixdən söhbət edocəgəm. Bu da bir türk tarixidir. Türk tarixinin bir parçasıdır.
Müvərrixin on böyük məziyyoti bitəroflikdir. I'əqət “Azorbaycan
toşokkülündə “Müsavat”” mövzuini Sizə anlatdığım əsnada bir müsavatçı vo həm do anladacağım tarixdo iştirak elomiş bir şoxs olmaq hosəbilə nə qodər bitərof qala bilocəgom, bilomiyorum. Yalnız bu qədər
ərz edə bilorom ki, bir firqoçinin yapa bilocogi qodor bitorəf olmaya soy
edəcəgərn. Müvəffoq olarsam, məmnun qalaram.
Əfəndilər, Azərbaycan Cümhuriyyoti böyük Rusiya impcratorluğunun inqazi üzərində qurulmuş siyasi bir binadır. Rusiyamn o böyük, onların fikrinco böyük Rusiya gərok zamanın hakim bir fikri olan
milliyyətə istor-istomoz hcsab vero idi. Milliyyət isə yalnız modoni
məsololərin idarəsilə tomin olunamazdı. Lazım idi ki, milliyyət bir
hökumot şəklindo təzahür ctsin. Bunun üçün do Rusiya milli-məholli
muxtariyyotlərdən təşokkiil etmoli idi. Rusiya türklügü doxi bir parça
degil, müxtolif muxtariyyotlərdon ibarot olmalı idi. Azorbaycan, Türkistan, Başqırdıstan, Qıığızıstan, Krım və sairo birər muxtariyyət halında qurulmalı idi. Bu türk muxtariyyotləri daxili işlərindo sərbəst
qalmaqla borabər, ümumi işlər üçün bütün Rusiya muxtariyyotlori ilə,
milli vo dini işlər üçün də türk və müsəlman muxtariyyətləri ilə federasyona girər və əqdi-ittifaq edərlor.
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Şəkl etibarib bir az fərqli olaraq bu fikir bütün türk ellərində az-çox
mövcud olub, getdikcə kəsb-nüfuz etməkdə idi.
Az zamanda bütün Rusiya türklügüni qazanmış olan bu fikir, ilk
öncə Qafqasiyada təbəələr etmişdi.
Gəncədə yeni təşəkkül edən Türk Ədəmi-Mərkəziyyət firqəsi, Bakıda nəşr olunan “Açıq söz” qəzetəsi və o zamanə qədər milli bir pröqramla gizli olaraq icrayi-fəaİiyyət etmiş bulunan “Müsavat” firqəsi bir
anda biri-birlərindən pək o qədər xəbərləri olmadığı halda bir dürlü
düşünmüş: Qafqasiya qurultayında bənim məruzəmlə Gəncənin proqramı və müsavatın təklifi tamamilə bir mənada zühur eləmiş, Rusiya
üçün federasyon, burası üçün də Azərbaycan muxtariyyəti tələb edilmişdi (alqışlar).
Qafqasiya qurultayı hər nə qədər Rusiyanm federasyon əsası üzərinə qurulmasına qərar vermişdisə də, qurultayda müxalif bir nəzər
müdafıə edən digər cərəyanlarla bir etilaf yaparaq hərflərin nöqtəsini
qoymaqdan özünü saxlamış; milli-məhəlli muxtariyyətlər və əzcümlə
Azərbaycan muxtariyyəti hoqqində sərih bir söz söyləməmişdi.
Bu xüsusdakı qəti sözü daha şümullı bir məclis olan Moskva qurultayı söyləmiş oldu.
Moskva qurultayı həqiqətən də möhtəşəm və tarixi bir məclis idi.
Minə qədər mürəxxəs vardı. Rusiya türklügünün bütün elləri, bütün
sinifləri, bütün cinsləri burada təmsil olunuyordu. Qurultay kürsüsünə
çıxxnca hakim bir qələyə çıxmış da bütün türk aləmini eyni ilə seyr
ediyor kibi bir mənzərə görürdünüz. İştə bu möhtəşəm məclisdə türk
xəlqinin idealı bulunan istiqlal qədəməsini təşkil edən milli-məhəlli
muxtariyyət nəzəriyyəsinin müdafiəsi şərəfi - nə qədər məsudam ki, bəndənizə nəsib olmuşdu (alqışlar).
Yeddi günlük mübarizədən sonra türk federalizmi naminə müdafio
elədigim qərarnamənin, dan yeri sökülənə doğru, əzim bir əksəriyyət
qazandığı zaman o zahiri qiyafələri, müxtəlif, fəqət batinləri böyük
duyğu ilə möhtəd türk elləri mürəxxəslərinin ətrafı alıb “bən təslim!” deyə yapdıqları təqdirlərdən aldığım səmimi zövqü heç bir zaman unutmam! (alqışlar).
Əvət, əfəndilər, Rusiya çarizminin yerində türklügi təmin edə biləcək idarənin mətlub bir şəklini Rusiya türklügi türk ellərinə məxsus

milli-məhəlli muxtariyyətlər təmin edəcək bir federasyon şəklində görmüşdü. Bu cüzidən olaraq Azərbaycan ləvai cümhuriyyəti dəxi açılmış
idi (alqışlar).
Azərbaycan şüarı ortaya atılmış, fəqət bu şüarı bənimsəyən firqə
“Müsavat” olmuşdu.
O zaman federalizm və sonra da azərbaycançılıq pok də mərğub
fikirlərdən degildi. Bu kərə Qafqasiyada federalizmdən bəhs eləmək
böyük Rusiya inqilabma qarşı bir ihanət idi. Kəndilərini böylə bir
ihanətdən mühafizə və müdafiə edə bilmək üçün bu gün ən qatı bir
istiqlalçı keçinən gürcü sosial-demokratları gürcü federalistlərini “gözüm çıxdı”ya salmışlardı.
Qafqasiya müsəlman qurultaymda isə bu məsələyi açıq məclisdə degil, qapalı iclasda müzakirə etmək təklifi vaqe olmuş və bu ehtiyatlı
tədbir az qala qəbul edilmişdi. Çünki, bu “nankor” fikrin əvvəlcə Qafqasiya müsəlmanlarmdan zühur etməsi Rusiyaya qarşı bir təmərrüd və
küfran kibi tələqqi oluna bilərdi.
Nasıl ki, bəzi siyasi məhfillər tərəfindən öylə də tələqqi edildi. Bu
yolda gərək soldatlar və gorək rus əmolələri arasında az təftin edilmədi...
Fəqət onsuz olacaqmıdı?!...
Azərbaycan muxtariyyət şüarını artıq günün məsələsi halma qoymuş olan “Müsavat” firqəsi hər vasitə ilə bu məqsədə doğru getməkdə
idi. İlk dəfə toplanan “Müsavat” firqəsinin qurultayı kəndi qərarı ilə artıq Azərbaycan muxtariyyətinin əsasını vəz edəcək məclisi-müəssisan
dəvəti üçün qərar çıxarıyor və bunu Qafqasiya müsəlman milli komitəsindən tələb ediyordu. Eyni zamanda müsəlman korpusu təşkili üçün o
zamanki hökumətlər nəzdində təşəbbüs ediyordu.
Azərbaycan muxtariyyəti şüarımn düşməni dostundan çox idi. Bir
kərə türk olmayan bütün rus firqoləri və rus təmayülündə olan digər
xristian firqələr bu fikrə tamamilə müariz idilər. Rus burjua firqələri
Bakı sərvətindən əl çəkmək fikrilə heç bir növlə ülfət edə bilmiyorlardı. Məsəla, kadet firqəsinin nümayəndələrindən eşitmişdik ki, Abşeron
yarım cəzirəsini hesabdan çıxarınız da, gerisində nə istəyirsiniz təmin
edəlim. O zaman məhkum millətlərə müsaidkar görünən bolşeviklərin
yerli nümayəndələri isə düşünüyorlardı ki: “Azərbaycan xəlqi daha inqilabla təmas etməmişdir. Onun üçün də buraya veriləcək muxtariyyət
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demokrasinin degil, bəgbrin, xanların və ağalarm muxtariyyəti olacaq,
buna isə Rusiya demokratiyası qətiyyon razı olamaz. Rusiya burjuaziyası doxi başqa sobobbrlo do olsa, yenə bu fikrə razı olamaz. Nəticədə
müsavatçılar Azərbaycana xarabazardan başqa bir şey alamazlar”.
Xatirimdədir, Bakı bəlodiyyəsində hökumət təşkili məsələsi
müzakirə olunuyordu. “Müsavat” naminə buramn hökuməti yerli xəlq
əlində olmalıdır, dedigim zaman bütün firqələri, bilxassə Rusiyanı
təmsil edən sol firqəbri aeıqlandırmışdım. O günə qədər bizimlə bir
dərəcəyə qədər yola gedən məhəlli bolşevikiər o gündən etibarən başqa
dürlü rəftar etməgə başlamışlardı.
Axır böylə idi. Fəqət yar az da vəfakar degildi. O zaman müsəlman sosialistlorin ələmdarı bulunan “Hümmət” firqəsi başda doktor Nəriman olmaq üzrə Azərbaycan muxtariyyətinin ədüvv-cam idi.
“H üm m əf’ə görə biz milləti fəlakətə çəkiyor və mən qeyri həqq millət
naminə söz söyliyormişik. Azərbaycan fikri, türklük iddiaları xəlqin
degil, bir taqım burjuapərəst “boşboğaz”lann imiş. Müsəlmanlarm
mənfəəti “qırmızı əmələ bayrağmm” altma toplanmaq və “Rusiya demokratiyasından” ayrılmamaqda imiş.
İslamçılar nəzərində də biz həqsız idik. O zamankı “Rusiyada müsəlmanhq” bizi təfriqəçilikdə, milləti-islamı parça-parça eləməkdə ittiham ediyordu.
Fəqət biz bütün bu hücumlara, bütün bu ittihamlara rəğmən diyorduq: Yaşasm Azərbaycan! (alqışlar).
Bolşeviklərin hökuməti əllərinə alıb Məclisi-Müəssisanı dağıtmaları üzərinə Rusiya əhvalı başqa bir şəklə girmişdi. Vətəndaş müharibosi
başlamışdı. Bu başlanan vətəndaş müharibəsi nəticəsində zühur etmiş
və bizə sirayəti də mühəqqəq bulunan anarşidən Zaqafqasiyayı qurtarmaq məsələsi mövzui-bəhs idi. Nə yapılacaqdı? Zaqafqaziyadan intixab olunan Rusiya Məclisi-Müəssisan əzası Tiflisdə toplanmış, hasil
olan vəziyyəti müzakirə eləmiş, dört milləti (türk, gürcü, erməni və rus)
təmsil və bütün siyasi firqələrin nümayəndələrindən təşəkkül edən bu
məclis Zaqafqasiyayi felən mərkəzi idarədən ayrı bir vəziyyətdə tələqqi
edərək bolşevik hökumətini tanımamaya qərar vermiş və məmləkəti
idarə etmok üçün Tiflisdə Rusiya Məclisi-Müəssisan intixab istələrini

artırmaq surətilə bir “Seym” təşkil etməyi münasib görmüşdü. 1918
sənəsi fevral ayının onunda Zaqafqasiya “Seym”i açılmışdı.
120-ə qədər varan Zaqafqasiya “Seym” əzasmın 44-ü müsəlman idi.
Burada Müsavat və bitərəflər sosialistlər bloku, “Hümmət” və “İttihad”
namilə dörd siyasi zümrə var idi.
Hər nə qədər milli məsələlərdə “Seym”dəki müsəlman əza müttəhidən hərəkət ediyorlardısa da milli əməl mövzuinda azərbaycançı olan
yalnız Müsavat idi. O birilər Rusiya miqyasında düşündüglərini bu dəfə
o qədər yapa biliyorlardı ki, Zaqafqasiya miqyasmda düşünüyorlardı.
“Müsavat” “Seym”ə Məclisi-Müəssisan nəzəri ilə bakıyordu. Bəyannaməsində Azərbaycan muxtariyyətini qəti bir şəkildə qoyub Zaqafqasiya konfederasyonunu müdafiə ediyordu. Digər firqələrcə Rusiya
yok, qarşıda Zaqafqasiya denilən bir əmri-vaqe vardı. Yalnız o əmrivaqei qəbul edərək yenə “demokratiya”, yeno “islam”- deyə ancaq milli muxtariyyətdən bəhs etmək “cəsarətində” bulunuyorlardı.
Zaqafqasiya “Seym”i getdikcə Rusiyadan ayrılmaq fikrini
ilərlilətiyordu. Bu isə Rusiya hakimiyyətini təmsil edən Bakı bolşeviklərini təlaşa düşürüyordu. Digər tərəfdən də cəbhələrdə bulunan
rus soldatları Qafqasiya hüdudunu boşaldıb evə dönüyorlardı. Bunlar
evlərinə döndükcə türklər əllərindən çıkmış topraqları birər-birər geri
alıyorlardı. Bu isə rusların müttəfiqi olaraq Türkiyə ilə hərb etmiş olan
erməniləri qorkutuyordu; bunun üçün də onlar Bakıda bolşeviklərlə
anlaşaraq Türkiyənin təbii müttəfiqi bulunan Azərbaycan türklügünün
qəlbgahında bir fitnə hazırlıyorlardı.
Bakıdakı daşnaq-bolşevik ittifaqı Azərbaycan muxtariyyət fikrinin
mənbəyi və Azərbaycan türklügünün qəlbgahı olan Bakıyı əldə edib
burasını rus bolşevizminin bir üssülhərakəsi halına qoymaq istiyordu.
Bütün Qafqasiyaya fövqəladə bolşevik komissarı təyin olunan Şaumyan Tiflisdə dikiş tutduramamış, qaçaraq özünü Bakıya salmışdı.
Soldatlar nizəsinə istinadla Müsavat əksəriyyotini qaldırıb süni
bir surətdə bolşevik-daşnaqsaqan əksəriyyətindən təşəkkül edən sovet gundə bir növ ilə Bakı müsəlmanlarını təzyiq, milli hissiyyatlarmı
təhqir, siyasi hüquqlarını tohdid etməkdə və bu vasitə ilə xəlqi acıtmaqda idi.
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M ü\ı komitəyə təzyiq olumyor, milli oskor təşkilinə müsaido edilmiyor, bir gün iştab tutuluyor, o biri gün də asksrlərin silahları almıyordu. Halbuki eyni zamanda erməni əskərlərinin nə silahına, nə də iştabə
bir söz söyləniyordu.
Digər tərəfdən də zamanı, məkanı, hal və hissiyyatı, qüvvət və imkanı qalə almayan bəzi ümum firiblər xəlqi körükliyor düşmənin arzu
elədigi toqqüşma üçün müsaid bir zəmin hazırlıyordu.
Nəhayət, martm 17-si hülul ediyor. Müəssif vaqei-hadis oluyor. O
gün çıkan “Açıq söz” qəzetəsinin bir nüsxəsi önümdədir. Burada bir
məqalə var ki, müsəlmanları sükunə dəvət ediyor. Başda “Müsavat”
olmaq üzrə bütün müsəlman firqələrinin dəvətnamələri var. Bunlar
həyəcana düşməməgi tövsiyə ediyorlar. Fəqət bu nüsxə “Açıq söz”ün
son nüsxəsidir. Çünki ondan sonrakı gün və ya bir gün daha sonra binasını yakmış, yurdunu viran etmişlər....
Əvət, bolşeviklər sözlərini tutmuş, daşnaqlarlabirləşmiş, “Müsavat”a
elani-hərb edərək Azərbaycan xəlqinə muxtariyyət əvəzinə “xarabazar” vermək istəmişlərdi.
Hər bir vasitə ilə “hərbin” önünə keçmək istəmiş olan “Müsavat”
bir əmri- vaqe qarşısında qalınca istər-istəməz mübarizə edən millətindən ayrıla bilməmiş, həman səngərlərə yatmış, bacara bildigi qədər
müdafiə etmişdir. Fəqət burjuilərə elani-hərb edən qatillər fliqərayinası və münhəsirən müsəlman füqərasım üç günün müddətində mərhəmətsizcəsinə qılmcdan keçirdikdən sonra “sülh bağlamış”, yakdıqları
“İsmailiyyə” binasmdakı idarəmizdən apardıqları “Müsavat” bayrağını sovet dairəsində ayaqlar altma salaraq: “Türkiyənin Bakı cəbhəsi yarıldı!” demişlərdir.
Bakı Türkiyənin cəbhəsi degildisə də, türklügün qəlbi idi. Türklügün qəlbinə gələn zərbəyi bittəbii Türkiyə soyuqqanlılıqla tələqqi edəmiyəcəkdi...
Türkçülər bu ümiddə ikən Azərbaycan fıkrinə səhl bakan siyasilər
bu ümidə gülüyor, ona istehza ediyorlardı. “Hümmət”in məfkurəçiləri
məğlubiyyət acısını çəkməkdə olan Azərbaycan əfkari-ümumiyyəsinə
təlqin ediyorlardı ki: “müsavatçılar türkə ümid bağlayıb, Rusiyanm
darbadağm olacağını düşündülər. Onlar türklərə ümid bağlayıb tarixi qonşu millətləri özlərindən nifrət etdirdilər. İkinci Rusiya inqilabmı

əlçatmaz cəzirədə görüb daha bununla tamam işlor bitdi deyərək “babam bənə kor dedi, hər gələnə də vur dedi” politikalar ilə iş gördülər”.
Görünüyor yoldaşları tərəfindən yalandan bizə bağlanan “müharibə”
nəticəsində “İsmailiyyə” binasının, “Açıq söz” yurdunun başımıza uçurulan inqazı təsirilə “bolşevik”lər kibi zavallı hümmətçilər də
düşünmüşlərmiş ki, doğrudan da müsavatçılar muxtariyyət əvəzinə
“xərabəzar”larmı aldılar; kəndiləri də, fikirləri də məhv oldu getdi.
Fəqət zavallı adamlar, başqalarının sifrei-mərifətindən rizəxar olan
bu “mütəfəkkirlər” heç olmasa bunu dərk etməli idilər ki, “sovet hökumətinin qüvayi-nariyəsi” hər halda həqqaniyyətini isbat etməz. Niqolayın da qüvayi-nariyəsi çok idi. İnqilabçı ikən bunu xatırlamalıdılar ki:
“Xune-ərbabe-həmiyyət qərq edər zalimləri
Məşəle-əfkare-əhraranə sönməz xunilə” (alqışlar).
Fəqət deyəsən ki, bütün Azərbaycan xəlqi də artıq hümmətçilərin
təbliğ elədigi yasa inanmışlardı. Deyəsən ki, doğrudan da azərbaycanhlar
muxtariyyət degil, yalnız bir xərabəzar görəcək və arzui-milliləri yaralı
yürəklərində qalacaqdı!
Çünki qüvvətli düşmənin ani surətdə endirdigi zərbə müdhiş idi.
Bakıdan pərakəndə düşən qaçqmlar səfilanə bir surətdə ətrafa yayılıyor, hər tərəfdə qüvveyi-mənəviyyənin azalmasma səbəb oluyorlardı.
Ümid Tiflisə idi. Bivəfa Tiflis, Bakı hadisəsinə laqeyd qaldı. Məsəla,
müsəlman məbusların dad və fəryadlarına rəğmən o zaman vəziyyətin
həqiqi hakimləri olan gürcülər və ermənilər işi təbiri-məxsusla “vələzzalinə” saldılar. Ötədən təcavüz etməkdə olan Türkiyəyə qarşı Batummi
müdafiə etmək istəyən gürcü müttəfiqlərimiz bu məsələdə kəndilərinə
zəhir olacaq, deyə düşündükləri bolşevikləri incitılıək istəmədilər. “Demokratik Bakı”ya qarşı “reaksioner” Gəncəyə rəsmi surətdə kömək
verməkdən qaçdılar. Fəqət qeyri-rəsmi surətdə vəd elədigləri müavinəti
də “leytülhalə”yə saldılar. Nəticədə Bakı kibi mühüm bir qüvvətə
qarşı müdafiə dəxi təslihat və təşkilatca naqis milli komitənin kəndi
himmətinə qaldı. Bakı qüvvəti isə fəsadlarmı ilərilətiyor: Şamaxı, Salyan, Lənkəran və Nəvahi qəsəbələri təkrir ediyor, az qala Gəncə də süqut ediyordu. Bütün Şərqi Zaqafqasiya anarşi içində idi. Kişilər papaqlarını, qadmlar çarşaflarını başlarmda saklaya bilmiyordu. Bütün bu
fnlakətlərə məruz qalan azərbaycanlılar “ Seym”dəki nümayəndələrini
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ittiham ediyordular. Onlar bu bəlalara çaro etmiyor, deyə düşünüyorlardı. Böylə ümidsizlik içində xəlqə öyb fikir gəliyordu ki, bu haldan kəndilərini qurtaracaq bir qüvvət var isə o da qardaş Türkiyə
qüvvətidir. Türkiyə qüvvətinə müraciət olunmuş, istimdad edilmişdi.
Fəqət onun da vəqti vardı. Gəlinəcək yollar halbuki uzun idi. Cana doymuş xəlq bunu dərk edəmiyordu. Zənn ediyordu ki, “Seym”dəki xainlər
istiqlal, muxtariyyət və kəndimizə məxsus hökumət şüarlarıyla türkləri
Qafqasiyaya burakmaq istəmiyorlar.
Bu zəmində millət nümayəndələri ilə millət arasında bir yanlışhqdır
gediyordu. Bu yanlışlığı süni surətdə körükləyənlər və əfkari-ümumiyyədə bilxassə “Müsavat” firqəsinə qarşı cərəyan hasil etdirənlər də
az degildi.
Başda “Müsavat” olmaq üzrə bütün müsəlman fırqələri Zaqafqasiyayı Rusiyadan qəti surətdə ayırmayı həm bizim, həm də bütün türklük dünyası ilə islam aləmi üçün bir qazanc görmüşdülər. Bunun üçün
Zaqafqasiyamn istiqlahnı müdafiə etmək və bu əsasm müdafiəsi üçün
bəyanatda bulunmaq lazım idi.
Halbuki Şərqi Zaqafqasiyada zühur edən anarşıdan mütəvəllid yas
və ümidsizlik bir taqım macərapərəstlərə ilhaqçılıq deyə, yanlış bir
cərəyan hüsula gətirmək imkanı vermişdi. Türkiyə naminə hərəkət edən
bir taqım macərapərəstlər, yerli ürəfadan azərbaycanlıların kəndi istedadlarına imanı zəif olanlarla vəziyyəti-siyasiyyəyi və Türkiyə əhval
və təmayülatım iyicəsinə bilməyənlər doğrudan doğruya bu cərəyam
körüklüyürlardi.
İlhaqçılar türklərin Zaqafqasiyaya gəlmələrinin təxirini “Seym”dəkilərin istiqlalçılıqları ilə izah ediyor, diyorlardı ki, əgər azərbaycanlılar
istiqlal degil, ilhaq nəzərində dursalar, o zaman türklərin də buraya
gəlmələri mühəqqəqdir. Sanki türk qardaşını qurtarmaq üçün osmanlılar təzminat istəyəcək; sanki buralarım xilas etmək üçün degil yalnız
zəbt etmək üçün gələcəklərdi.
Həqiqət tamamilə bunun ziddinə idi. Türklər buraya dəvət olmuş
və bir az əvvəl gəlmələri üçün israr edilmişdi. Dəvət edənlər də, dəvət
etməməklə töhmətlənən “müsavatçılar” idi. Trabzon muxtarəsini, Batum müraciətnaməsini bütün firqə nümayəndələri imza etmişlərdisə də
məzkur vəsiqələrin təhriri müsavatçı qələminə məxsus idi. Nəhayət,

Məclisi-Milli naminə və xariciyyə naziri naminə türk ordusunu rəsmi
surətdə imdada dəvət edənlər yenə müsavatçılar idi.
Hal böylə ikən “Müsavat”ın türk düşməni deyə adı çıkmış; türkçülügün bu vilayətlərdə mürəvvici tanınan adamlar türk ziddi görülmüş, əvəzinə daimən rus boşqabı yalamaqdan başqa məziyyətləri və
türklük həqqində zərrə də olsa düşüncələri olmayan adamlar “türkofil” çıkmışlardı.
Təbiidir ki, burada sinfi və şəxsi qərəzlər dəxi zimdəxəl idi. Məsəla,
Gəncəyə qaçıb toplanmış olan mürtəce qüvvətlər türk istixlas ordusunu əhatə edərək Şurayi-Milli əleyhində bir cərəyan hüsula gətirmiş,
nəhayət məzkur məclisi kəndisini fəsx etmək dərəcəsinə gətirtmişlərdi.
Fəqət o zamankı ilhaqçıların həpsini də əhli-qərəz - deyə ittiham
edərsək, həqsizlik etmiş olurlar. Çünki bir çokları vardı ki, səmimi olaraq ilhaqçı idilər. Kəndimizi idarə üçün mühəyya olmadığımıza qane
olub, digər tərəfdən də iki türk xəlqinin bir idarə altmda olmasmda
məhzur görmiyorlardı.
Halbuki Ədəmi-Mərkəziyyət üsuluna sadiq qalan müsavatçılar
türkiyəli qardaşlarımızı imdadə çağırmaqla bərabər keçici zamanın
təsirinə qapılmamışlardı. Onlar Türkiyəyi dəvət edərkən Azərbaycan
istiqlalmı unutmamışlardı. Çünki ilhaqçı bulunan zəvatm altı ay sonra kəndilərinin qalkıb da istiqlalı arayacaqlarmı bilirlərdi. Əlavə olaraq bunu da biliyorlardı ki, Qafqasiyaya gələn türk ordusu yalnız xilaskar bir ordu sifətilə gəlib niyyətində cahangirlik qəsdi yokdu. Görüşdügümüz türk ricalmda dəxı buradakı bir taqım türk zabit və çavuşlarının nəşr elədigləri ilhaqçılıq fikrini görmiyorduq. Zaqafqasiya istiqlah və Zaqafqasiya vəhdətihin tanımasmı Türkiyə siyasi iqtizasmdan olduğunu Rauf bəy də, Xəlil bəy də, Ənvər paşa da, Camal paşa da həpsi
söyləyib duruyorlardı. Batumı doldurmuş olan bütün əhali vəkillərinə
Xəlil bəyin bir cavabı vardı “rəsmi vəkilləriniz sizi satmıyor, onlar sizin hüququnuzu daha iyi' müdafiə ediyorlar”.
Əvət, əfəndilər, “Müsavat” - bir çok mühüm əzalarının da bu xüsusda,ayaqları sürüşdügünə rəğmən - firqə olaraq iddia edə bilər ki, ilhaqçılıq mərəzinin şiddətinə rəğmən niəsləksizlik etmədi, Azərbaycan
nəzəriyyəsi və türk federalizmi binaları üstündə möhkəm durdu.
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Çtinki “Müsavat” inamyordu ki, ayrı-ayrı türk irmaqlarını zorlamaqla degil, yalmz təbii bir yol ilo birləşdirmək mümkündür. Bunun
üçün də türk clhrinin təbii məcrayi-tərəqqilərini təmin etmək kafı idi.
Bu olduqdan sonra təbii məcrasıyla akan türk çayları kəndiləri qovuşub
da böyük bir türk nəhri təşkil edərlər (gurultulu alqışlar).
Bu nöqteyi-nəzərində israr edən firqə, həqiqətən də fəci bir
vəziyyətdə qalmışdı. Özümüzkilər bizi türk xaini ədd ediyorlardı.
Halbuki Tiflis qəzetələri Müsavata Türkiyə firqəsi və liderinə sultamn tabei deyə hər gün hücumlar yapıyorlardı. Bolşeviklər dəxi bizi
Zaqafqasiyayı Rusiyadan ayırıb da türk imperializminə fəda etməkb
töhmətləndiriyorlardı.
Əl-haqqu ya lu və lə yulə əleyh'!
Türklərin mütarikə şəraiti-mucibincə Bakıyı və bütün Zaqafqasiyayı
tərk edib getməbri müqərrər idi. Türklər çəkiliyordu. Əvəzinə kəndisi
ib hərb etdigimiz ənud bir düşmən qüvvəti gəliyordu. İngilislər paytaxta gələcəklərdi. Bu surədə Gəncədə fəsx edilmiş Şurayi-Milli təkrar
toplanmışdı. Şurayi-Milli ədədini artıraraq parlaman şəklini iktisab etməkdə idi ki, ingilislər Bakıya girəcəkbrini teleqrafla bildirdilər.
Vəziyyət müşkül idi. Ümidi-nicat yalnız “Azərbaycan Cümhuriyyətinin vücudunu isbat edə bilməyə” qalmışdx. Bərəkət versin ki, ilhaqçılar tam am ib müvəffəq olmamışlar da cümhuriyyətin ünvan və xüsusatx baqi qalmışdx.
Ənzəliyə Əhməd bəy Ağayev ib Nəsib bəy əfəndidən ibarət göndərdigimiz heyət bir Azərbaycan hökumətinin vücudundan bəhs eləmişlərdisə də bunun doğru olub-olmadığmı Tomson məhəllində təhqiq
edəcəgini anlatmışdı.
Mətləbi təfsil etməyəlim. Siz də bilirsiniz ki, ingilislər nə halda
şəhərə girdilər. Onlar yalmz degildi. Kəndilərilə bərabər müttəfiqlərı
bulunan biçeraxovlar və sair düşmən qüvvətlər dəxi şəhərə girmişbrdı.
0 qara gündə başımız üzərində uçuşan Biçeraxov ayroplam gözaydmlıq kağızları səpiyordu. Fəqət bu gözaydmlıq bittəb türkbrə və
müsəlmanlara degil, düşmənlərimizə idi. Bu kağızlarda deyilirdi ki,
1 Haqq fəqət yüksəlir və heç nə ona çatmaz
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müvəqqəti bir zaman üçün ana vətəndən ayrı düşən rus şəhəri Bakı,
təkrar rus ordusunu görməklə məmnun olsun, şadlansın.
O nə günlər idi! Siz əksəriniz onu görmüşsünüz. Artıq yürəklərinizin
yarasını qaşımaq istəməm. İngilis komandanlığına: burada istiqlalını
istəyən bir millət yokdur; Azərbaycan hökuməti Türkiyə komandanlığımn zadeyi-siyasətidir, deyə fısıldıyorlardı. Bunu sadə bir Osmanlı
intriqası qələminə veriyorlardı.
Biçeraxovun bəyannaməsini general Tomsonun bəyannaməsi təvəlli
etdi. Bu bəyannaməsində o, Ufada təşəkkül edən müvəqqət Rusiya
hökumətinin müvafiqəti ilə buraya gəldiyini və qalib müttəfiqbr ordusunun vətənlərinə dönmədən əvvəl rus millətinə qarşı son vəzifeyişükrani əda etmək üçün gəldiyini söylədi.
Dünki ilhaqçılar özlərini itirdilər. Çarə aramağa başladılar. Türkiyə
əvəzinə Ufayı qəbul etdilər. Bakıya gələn rus firqələri bizə mərhəmət
göstəriyor, yeni təşkil edəcəkləri müvəqqəti hökumətdə bir-iki nəzarət
yerləri təmin ediyorlardı. Böyük bir cərəyan hasil olmuşdu. İstiqlalımızı ləğv edək, Ufa hökumətini tanıyaq, tainki “milləti qurtaraq!”.
Bu idi dünki türkçülərin, Azərbaycan istiqlalına barmaq arasından
bakan ilhaqçı əfəndilərin zehniyyəti. Onlar bir dərəcəyə qədər kəndi
prinsiplərinə sadiq qalmışlardı. İlhaqçı idilər. Nə zərəri var İstanbula
degil də Ufaya olsun. İlhaq- ilhaq degilmi?!...
Fəqət Müsavat istiqlalçıları bu dəfə də bərk durmuşlardı. Hökumətə
əcnəbi qəbul etməli, parlamana erməni rus nümayəndələri zatən bırakılıyordu. Fəqət istiqial prinsipini əldən vermək olmaz. Bu kərə müsavatçılar ən səbatlı rəfiq olmaq üzrə islamçıları degil, sosyalistləri buldular. Bu da təbii idi; çünki iltihaq edəcəyimiz Rusiya demokratik bir
Rusiya degildi.
Səbat politikası nəticə verdi. Məclisi-Məbusan açıldı. Fətəli xanın
ikinci kabinəsi təşəkkül etdı. Tomsonun ilk qəbulu elan olundu. İngilis komandanlığı Azərbaycanda Fətəli xanın hökumətindən başqa bir
hökumət tammayor, dedi. Digər məsələlər isə Paris sülh konfransmda həll olunacaq- deyə rusiyaçılarm bizə qarşı olan davasım fəsl etmiş oldu.
Azərbaycançılıq qazanmışdı. Əcəba. istialalcılıq inadı olmasaydı - sorarım sızə
Dİləcəkmidi? İstanbul
işiə r İdarəsi

17
P R E Z İD E N T K IT A 3X A N Ä S I

mütarikəsi ilə Qafqasiyayı tərk edib gedən Türkiyə ordusu ilə bərabər
Azərbaycamn hürriyyəti də məhv olub gedəcək, burada bu günki Azərbaycan yerində yellər əsəcək və bu günki milli ordu əvəzinə ya Denikin
ya bolşevik dəstələri gəzəcəkdi (alqışlar).
Dekabrın yeddisində parlaman mütəntən surətdə açıldx. Düşmən
qüvvətlərin təhdidi və böyük bir xof və rica içində olaraq ilk məclisini
açan Azərbaycan parlamanxnda bütün firqələr bilaistisna Azərbaycan
istiqlalını göz bəbəyı kibi mühafizə etməyə əhd ediyor və yüksək səslə
deyirlərdi ki:
Bir kəro yüksələn bayraq bir daha cnməz! (alqxşlar).
«Müsavat» kitabxanəsi, sayı 5
M. Ə. Rəsulzado
(Həftəlik «Müsavat» mühazirələri)
Heyəti -Mərkəziyyə
tərəfindən nəşr cdilmişdir
Bakı, «Azərbaycan» qəzctəsi
hökumət Mətbəəsi 1920.
Müvərrix - tarixçi
Təbəəllər - billurlaşma
Şümul - əhatəli
Səfra - başgicəllənmə
Mürəxxəs - vəkil, müvəkkil
Mərğub - rəğbət olunan
Təmərrüd - asi olma, itaətsizlik
Məhfil - məclis, heyət
Müariz - etiraz edən
Müsaidkar - əlverişli
Ədüvv - düşmən
Fərib - aldatma, hiylə
Riza - məmnun, razılxq
Müqərrər - qərarlaşdırxlmxş
İktisab - kəsb etmə, qazanma
Zimədxəl - dəxaləti olan, dəxalət sahibi
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AZƏRBAYCAN DAVASI
28 May 1918, Milli Azərbaycan Hərəkatının ən böyük günüdür. Bundan 34 il öncə, Milli Şura tərəfindən Azərbaycanın istiqlalı
elan olunmuşdu. Bu tarixdə Türk və Müsəlman aləmində, ilk dəfə Milli
Xalq Hakimiyyətinə dayanan bir Cümhuriyyət qurulmuşdur.
Yüz il öncə, ayrı-ayrı 9 xanlıq halında Çarlığın hakimiyyəti altına
düşən Azərbaycan Birinci Dünya Hərbi nəticəsində çökən Rusiya imperatorluğunun ənqazı (xarabası) altmdan siyasi bir bütün, bir millət,
bir dövlət olaraq qalxdı.
12 ocak (yanvar) 1920-də Böyük Dövlətlər tərəfındən istiqlalmın tanxnmasx üzərinə, Azərbaycanm davasx millətlərarası bir məsələ halına gəldi.
Azərbaycan Cümhuriyyəti sadəcə dünya ensiklopediyaları ilə Birinci Dünya Hərbindən bəri dürlü lisanlarda basılan kitab, xəritə və atlaslarda qeyd edilməklə qalmayıb, eyni zamanda böyük-kiçik, uzaq-yaxın
ilgili bütün dövlətlərin arxivlərində Azərbaycan davasma aid dosyalar
(sənədlər toplusu) vardır.
Siyasi “Carte du vistie”i (dövlətlərin təqdimat kartmda) 1918-də
dünyaya təqdim olunan Azərbaycan Hərəkatının ömrü sadəcə 36 il
deyildir, əlbəttə!..
Azərbaycan Türk xalqınm tarixi gəlişmə (inkişaf prosesi) seyrində
28 May 1918, siyasi bir olqunluğunun (kamilliyinin) mühüm bir mərIıələsidir.
Aləmşümul kültür dəyərlərinə və dürlü (müxtəlif) çağlarda yaşanmış siyasi istiqlal və hakimiyyət xatirələrinə malik olan Azərbaycanın
tarixi bilxassə Yaxın Doğu İslam şərtləri daxilində gəlişmişdir (inkişaf
etmişdir). Son yüz il içində bu gəlişmə Qafqasiya müqəddəratı ilə ilgili
olaraq müəyyən özəlliklər əxz etmişdir.
Cümhuriyyətin qurulmasma təqəddüm (keçid) dövründə Azərbaycan
topluluğunda əsaslı üç fikir cərəyanı təbəllür etmiş (formalaşmış) olurdu. Bunlardan biri dini düşüncəyə görə, milliyyət fikrinə xor baxan İslami ittihadçxhq idi. Buna müqabil yenə milliyyət ayrılığını rədd edən
kosmopolit bir fikir cərəyanı - sosializm vardı. Biri sağçı, digəri solçu
bu hər iki kosmopolit cərəyana Azərbaycan çərçivəsi daxilində qalmaq
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çox dar gəlirdi. Azərbaycan məfhumu onları təmin etmirdi. Onlar üçün
ya “Rusiyada Müsəlmanhq”, ya da “Rusiyada Sosializm” vardı. Milli olmayan bu cərəyanların arasmda milli Azorbaycan milliyyətçiliyi
mərkəzi bir mövqedə dururdu.
Tarix və kültür anlayışmda türkçü olan bu milliyyətçi zümrə, siyasi alanda (sahədə) Azərbaycan muxtariyyət və istiqlalmı hədəf tuturdu.
Azərbaycan Türk özəlliyinin formulunu verən və Rusiya hakimiyyətindəki Türk elləri üçün milli-məhəlli muxtariyyətlər halmda öz
müqəddəratlarını müstəqil idarəetmə tələbini irəli sürən canlı bütün
qüvvətlər Azərbaycanda “Müsavat” Xalq Firqəsi ətrafmda birləşmişdilər.
1911-ci ı'idən bəri gizli fəaliyyətdə olub, Rusiyada baş verən inqilab nəticəsində, 1917-ci ildə təşəkkül edən “Türk Ədəmi Mərköziyyət
Firqəsi” ilə birləşən “Müsavat” partiyasının Bakıda toplanan ilk
konqresi sadəcə Azərbaycan tarixində deyil, Rusiya məhkumu bütün Türk ellərinin yaxın tarixində dəxi mühüm bir hadisə olmuşdu. Qəbul etdiyi proqramında Azərbaycan muxtariyyatmı cəsarət və
sərahətlə (səhihlik, aydmlıqla) təsbit edən bu firqə, o gündən etibarən,
gürcülərdə Menşevik, ermənilərdə Daşnak partiyaları kimi MavərayiQafqasiya həyatmda Azərbaycan Türklüyünü təmsil edən üçüncü bir
qüvvət halına gəlmişdi. Daşnak, Menşevik, Müsavat isimləri dost, düşmən bütün dillərdə dastandı. Bu üç ismi tdsrif etməyi (istədiyi kimi
dəyişməyi) bolşeviklər bilxassə sevərlər. Gərək düşmən, gərəksə Azərbaycandan əlaqə ilə bəhs edən dostlar üçün “Müsavatizm” Azərbaycan
patriotizminin bir müradifidir (sinonimidir).
1917-ci ilin aprelində Bakıda toplanan Qalqasiya Müsəlmanları Qurultayı ilə eyni ilin maymda bütün Rusiya Müsəlmanlarının Moskvada
toplanan qurultaymda bu tezisi müdafiə edənlər “Müsavat” firqəsinə
mənsub idi.
Rusiya Qurucular Məclisinə yapılan seçim əsnasında bu seçimdə
iştirak edən Azərbaycan partiyalarmdan yalnız “Müsavat” firqəsinin
bəyannaməsində Azərbaycan muxtariyyatından bəhs edilirdi.
Sonra, 1918 Mavərayi-Qafqasiya Seymində eyni Azərbaycan tezisini yalnız “Müsavat” firqəsi ilə “Tərəfsizlər Bloku” naminə oxunan
açıqlamada görürük.

Seymin dağılması üzərinə Azərbaycan Cümhuriyyətinin istiqlalını elan edən Şurayi-Millidə bütün partiyaların artıq istiqlalçı olduqlarını görürük.
Azərbaycan davasınm yaxm tarixində müəssir (təsirli) bir rol oynayan fikir cərəyanları ilə müəssisələrinin tarixi məsnədləri (dayaqları) bunlardır. “Davamız”ın yaxın tarixindən bəhs açanların hər
şeydən əvvəl, biı obyektiv hadisə və vaqeələr üzərində durmaları lazım gəlir. Belə edilərsə, dava tarixi əsaslara, fikirlərə və fikir
müəssisələrinə bağlanmış olur.
Milli Böyük bir davanı şəxslərə bağlamaq və onu parlament və
ya hökumətdə buhınmuş olan bir sıra münfərid (tək-tək) insanların vərəsəlik malı kimi ədd etmək (qəbul etmək) çox xətalı bir anlayışdır. Şurayi-Millidən (io, parlamentdən də öncə Azərbaycan muxtariyyat və istiqlal fikrini təəzzi (əziyyət çəkmə) etdirən və bunu sağdan-soldan gələn bütün müxalifətə qarşı savunan (müdafiə edən)
bir müəssisənin varlığmı inkar və ya ehmal etmək (əhəmiyyət
verməmək) milli davaya zərərdən başqa bir şey verməz. “Davamız”ı fikir müəssisələrində deyil, münfərid şəxslərə bağlayaniar,
mənsub olduqları millətiıı inkişaf etməmiş ibtidai bir cəmiyyət olduğunu bəlirtmiş (qabartmış, nəzərə çarpdırmış) olduqlarımn
fərqində olmayanlardır. “Davamız”ın yaxın tarixini tariximizdəki
fikir müəssisələrindən təcrid edərək izaha qalxışanlar bilərək və ya
bilməyərək tarixi təhrif edənlərin ta özləridir.
Tarixdə fikirlərin əhəmiyyəti var da, şəxslərin heç bir dəyəri
yoxmudur? Əlbəttə vardır. Fəqət bu dəyər şəxslərin fikirlərə sədaqətləri və fikjr müəssisələrinə bağlılıqları nisbətindədir. Bu sədaqət
və bağlılığın şəkil vo dərəcəsi ancaq bir şəxsi bir şəxsiyyət mərtəbəsinə
ulaşdırır. Tarixdə dəyər və əhəmiyyət kəsb edən şəxslər, işdə, müəyyən
fikir cərəyanlarına vo müəssisələrinə bağlanan, onlara simvol olan
şəxsiyyətlərdir.
“Davamız”ı anladırkən onu hal-hazırda yalnız “üç kişi”nin baqi qaldığı bir dəstəyə bağlamaq və bu yaşayanları o ölənlərin yeganə siyasi
varisi kimi görmək salim bir düşüncənin əsəri sayılamaz, təbii!..
Davamız, Azərbaycan davasıdır, bu, tarixi və milli bir davadır.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu davanın tarixi fikir müəssisələri və
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onlära qanlarıyla və canlarıyla təqdis etmiş qəhrəmanları vardır. Bu
qəhrəmanlar sadəcə Milli Şura, Parlament və ya hökumətə mənsub
olan şəxslərə inhisar etməz. İçlərində milli ideala, Azərbaycan fikrinə,
yəni “Davamız”a ihanət (xəyanət) etmiş olanların da, məəttəssüf bulunduğu bu təşəkküllər dışında, şairimizin “Buzlu Cəhənnəm” dediyi sürgün yerlərində şəhadət camını içən, Xəzərin qanlı sularmda ayaqlarma
daşlar bağlanaraq boğdurulan neçə qurbanlanmız, şəhidlərimiz vardır.
Sadəcə hökumət və ya parlament üzvtt olmaq, insana özəl bir
imtiyaz və şərəf verməz. Əsl imtiyaz, əsl şərəf ideyaya sədaqətdə və
ona hüsnü-niyyət və səmimiyyətlə bağlı qalmaqdadır.
Parlament və hökumət dışmda Firudin Köçərlilər, Piri Mürsəlzadələr,
İslam Qəbulzadələr, Mirzə Abbaslar, müəllimə Vəsilə xanımlar,
Qasımzadə Qasım bəylər, Rəfibəyli Xudadat bəylər, şair Hüseyn Cavid
ilə Əhməd Cavadlar; gənc öyrənçi və zabitlərdən Ağa Kərim Əlizadə,
Ağa Səlim Rəhimzadə, Salman Rəhimzadə, İbrahim Axundzadə, Dr.
Dadaş Həsənzadə və sairləri kimi namü-nişanı (ad-sanı) zikredilməyən
daha neçə qurbanlarımız və şəhidlərimiz vardır. Azərbaycan cəlladı
Bağırovun bir raporunda qeyd olunduğu kimi 52-dən çox qanlı xalq üsyanlarında fədakaranə ölən minlərcə igid partizanlarımızı da unutmayaq. Gənc ordumuzun şəhid komandanları Həmid Qaytabaşıları, Süleyman Paşa Sulkeviçləri, Dilxas Murad Gərayları, İbrahim Ağaları,
Səlimov Həbib Bəyləri və bir çox digərlərini də zikr edəlim.
İsimləri və xatirələri hamımıza əziz olan'Fətəli Xan, Nəsib bəy, Həsən
bəy, Səməd Paşa, Əbuzər bəy, Məhmət Bağır bəy, Museyib bəy, Murtuza bəy, Rəhim bəy və sairə kimi şəxslərlə bərabər, düşmən tərəfinə
keçmiş və milli iradəyə xəyanət etmiş Qarayevlər, Qarabəyovlar kimi
bədbəxtlər də məəttəssüf, Parlamentin üzvü olmuşlardır.
Ümumi bir xülasə yapılırkən, ana fikir müəssisələrindən və bunları təmsil edən şəxslərdan bəhs etmək qaçınılmaz bir zərurətdir.
Tarixdə isimlərini fikir müəssisələrilə sımsıxı bağlamış şəxsiyyətlər
vardır. Bunlardan bəhs etmək qədər təbii və normal bir şey ola bilməz.
Bu bütün fəaliyyətləri bir tək şəxsə ətf etmək (istinad etmək) demək
deyildir, əlbəttə!..
Davam əsas fikir sistem və müəssisələrindən ayıraraq, avtomatik
surətdə, müəyyən dövrdə, rəsmi hər hansı bir sifət və ya ünvan daşımış

insanlara ancaq bağlarsaq, fani olan bu fərdlərin meydandan qalxmasıyla dava da bitmiş olur. Halbuki Azərbaycan davası belə üçbeş kişinin həyatilə ölçüləcək kiçik bir dava deyildir. Onun şühəda
qanıyla təqdis edilmiş (müqəddəs sayılmış) fikir müəssisələri vardır. Bu müəssisələr baqidir, Azərbaycan parlamentini də, hökumətini
də doğuran bu fikir sistemi, qızıl istila altmda bilavasitə qüvvətlənmiş
istiqlalçı gənc nəslin müqavimətilə çəlikləşmiş (poladlaşmış) və
mühacirətdə illərdən bəri davam edən mücadilə sayəsində sarih (açıq,
aydm) formulunu tapmışdır. Milli nəşriyyat və müəssisələr tərəfindən
bu davanın ideoloji bütün səhifələri incədən-incəyə işlənmişdir. Belə
bir hərəkatm müqəddəratı, şübhəsiz ki, üç-beş faninin həyatma
münhəsir (həsr edilə) qaia bilməz.
Ciddi bütün davalar kim i, Azərbaycan davasının da qüvvət və
həyatiliyi, bu böyük fikrin, istiqlal ideolojisinin nəsildən-nəsilə
keçməsindədir. Yeni nəsil, əski nəslin savunduğu idealı mənimsər
və bu ideal uğrunda çalışmış başlıca fikir müəssisə və şəxsiyyətlərini idealizə edərsə, bunu dava naminə, müsbət bir hadisə olaraq qəbul
etməliyik.
Yaxın tariximizdə davanı haqqilə təmsil edən fikir müəssisələrini
ehmal ilə sadəcə münfərid şəxslərə mal etmək Azərbaycan topluluğunun gəlişməmiş ibtidai səviyyədə olduğunu söyləmək olur. Halbuki 1918-də istiqlalmı elan edərkən, Azərbaycan Türklüyü, siyasi fikir cərəyanlarına malik olqun bir topluluqdu. Orta Rusiya əsarətindəki bütün Türk topluluqlanna örnək olacaq milli demokrasi ideolojisilə siyasi bir firqə vardı ki, Türklüyün federalist
cərəyanmı təmsil edirdi.
O zamankı şərtlər daxilində Türkçülüyün “Müsavat” firqəsində
təmsil olunan bu cərəyanı, hadisələrin gəlişməsilə, Türkiyədə Atatürk
Cümhuriyyətinin, əski Rusiyada isə dürlü Türk Cümhuriyyətlərinin
qurulması ilə həyatiliyini isbat etmişdir.
Bulunduğumuz mühacirət şərtləri daxilində, Azərbaycan davası
naminə birləşmək, milli davanı yaşatmış və ya yaşadan fikir sistem və
müəssisələrinə hörmət etməklə olur. Bunun üçün hər türlü kiçik hesablardan və mərəzi hisslərdən sıyrılaraq ana fikrə önəm vermək lazımdır.
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Yaxm keçmişi inkar və müşəxxəs (tanmmış) ideya və şəxsiyyətləri
çürütmək qeyrətilə meydana atılanlar, bilərək və ya bilməyərək, böyük davanı kiçildənlərdir. Bu xüsusda hamımızın son dərəcə ciddi və
diqqətli olmamız icab edər.
Bunu bilməliyik ki, “Davamız” fani üç kişinin inhisarma alınacaq
qısır bir dava deyildir. O, nəsildən-nəsilə dövr edilən fikir müəssisə və
şəxsiyyətlərinə sahib vələd (nəsli) bir davadır. Təcrübəli böyükləri ilə
dəliqanlı gənclərini qopmaz ideal və fikir təsanüdüylə bir-birinə sımsıxı bağlayan bir dava!..
Dünənki idealist nəsil ilə bugünki idealist nəsli bir-birinə bağlayan,
bundan 36 il öncə, 28 May 1918-ci ildə İstiqlal Bəyannaməsini intac
etdirən (nəticələndirən) böyük fikir hərəkatıdxr.
İstər ölmüş olsun, istər həyatda bulunsun, istər yaşlı olsun, istər
gonc olsun, istər əski mühacir, istərsə yeni mühacir olsun, bütün azərbaycanlılarm bu müəzzəm hərəkatdakı mövqe və şərəflori,
əsas ideologiyaya göstərdikləri və göstərəcəkləri sədaqət, bağlxlıq və
hizmətlərilə mütənasibdir.
Bütün məsələ, bu xüsusda son dərəcə incə davranmaqla bərabər,
mötədil bir ölçüyə malik olmaq, hadisə, müəssisə və şəxsiyyətləri
təqdirdə vətənsevərlik icabı olaraq, ədalət və insaf hissindən ayrılmaqdadır.

Məhəmm^d Əmin Rəsulzadə
“Azərbaycan” aylıq kültür dərgisi
S a y ı- 2-3 (26-27), 1954
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Mövlud bayramı xüsusunda
Keçən məqaləmizdə mövlud bayramımn günü xüsusunda yazmış
idik. Bu dəfə bu böyük bayramın keyfiyyəti-icrası həqqində yazmaq
istiyoruz.
Hər şeydən əvvəl mövlud rəsmiyyətdən ziyadə səmimi vo mənəvi
simaya malik bütün xüsusiyyatı ilə ruhlu və tam milli bir gün olmalıdır. Buna “reut” rəngi vermək, bu gün başqa millətlərin, rəsmi hökumət
adamlarmm, bələdiyyə və sair müəssisat rəisinin də məclisimizə gəlib
bizi təbrik etmələrini gözləmək bicadır. Bərabər yaşadığımız ruslar,
ermənilər dəxi milad bayrammda böylə rəsmi bir “reut” düzəltdikləri
yoxdur. Bu reut ancaq tazə ildə oluyor ki, buna müqabil bizim əskidən
bəri “novruz reut”imiz vardır. Orucluq, qurban bayramları nə kibi milli və dini bir mənada isə, mövlud da öylə olmahdır. Eydi-fətr ədasında,
bayram namazı qıldıqda və yainki aşura matəmi saxladıqda, necə ki,
rəsmiyyət gözləmiyor, kimsədən təvəqqe etmiyoruz ki, məclisimizdə
bulunsun, mövludda da böylə yapmalıdır. Hətta demək istiyorum ki,
mövlud mərasimi xüsusi binalarda yapılacağma məsciddə, məscidicamedə icra olunursa, daha münasib və daha müvafiq olur.
Şimallı rəfiqlərimizdən birisinin mövlud münasibətilə yazmxş olduğu baş məqaləsində denilir ki: “bayrammı saxlaya bilən milləti dünyada yaşamağa hazırlanmış bir millət sayıyorlar”. Bu sözdə böyük
bir hisseyi-həqiqət var. Əlimizə bu ölçüyü alaraq mövlud bayramlarımızı vəzn etsək, əcəba, həqqimizdə verilən hökm nə ola bilər? Biz
müsəlmanlar “ən böyük, ən işıqlı” dedigimiz bu bayramımızı saxlaya
bilərmiyiz?
M əəttəəssüf “İsmailiyyə” binasmda gərək “Səfa”, gərək “Səadət”
tərəfindən icra olunan bayramları görüncə bu suala “bəli” (əvət) deyə cavab vermək imkanmda dcgiliz. “Səfa”mn builki mövludu bildirkindən
yaxşı idi. Fəqət o qədər. Ancaq bildirkindən yaxşı idi. Çünki musiqisi yox, “ura”sı yox, valsı yox, qədəh qaldırıb da şərab nuşluğu da
yox idi. Fəqət nəyi var idi? Qazi həzrətlərinin quru və olduqca rəsmi
nitqlərindən və təsadüfi olaraq oxunan möhtərəm Hacı Zeynalabdin
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məktubundan vo bir də “Boje tsarya xrani” nəğmeyi-rəsmiyyəsinin
türkcə tərcüməsindən başqa heç bir şeyü Əcəba, ‘İsmailiyyə”nin böyük salonunu ta sabahdan gözləyərək xmcaxmc ilə dolduran və bütün
səmimiyyət və ürəgi ilə Peyğəmbərinin işıqlı mövlud günündə ruh və
vicdanma ğəza aramaq üçün gələn cəmaət bu rəsmiyyətlərdən nə anladı?..
Bu sual yalmz bizi degil, milli və dini həyata və bu həyatdakı görünüşlərə həssas bir surətdə mütəvəccih olmaları ilə baisi-ümid olan
studentlərimizi belə məşğul etmiş, “Səfa” mövludundan mütəhəyyir olduqlarını qəzetəmizb elan eləmişlərdi.
“Səfa”nın bildirki marşı, valsı və “ura”sı müqabilinə, “Səadət”
qəsidə, milli şerlər, dəgərli nitqlər, monidar moizələrlə çıxmışdı. Bu
il birincisi tərəqqi eləmiş: musiqi ilə “ura”nı proqrammdan çıxarmışdı, ikincisi isə tənəzzül eləmiş: qəsidələrə, şer və nitqlərə birər qəbm
çəkərək əvvəlki ilə bir çəkiyə gəlmiş və mənasız rəsmiyyətdə ikisi də
biri-birinin eynini təşkil etmişlərdi. Aralarında yalnız bu qədər bir fərq
qalmışdı ki, aym 12-dəki məclisin zinəti bafta ilə paqon, 17-dəkinin
bəzəgi isə əba ilə əmmamə idi. Əfvinizi istərəm, bir fərq daha vardı:
“Səfa”da pulu səssiz yığıyor, “Səadəf’də işi “Allah evini abadan eləsin”nə salırdılar.
Bu halları görüncə insan heyrət ediyor. Getdikcə tərəqqi etməkdənsə
çaşıb sərkələfi itirdigimizə heyran qalıyor.
“Səfa” nə qədər ki, Nəbi mövludunu məktəbi dairəsində icra ediyordu, səmimi, milli bir rəngə malik idi. “Səadət”in qabaqkı illərdə bundan daha səmimi və daha ruhlu məclisləri oluyordu...
“Ən böyük bayramımız”m gününü təyinində, mənasını dərkdə,
keyfiyyəti-icrasını anlamaqda bu qədər kahillik, qalınlıq göstərdigimizi
görüncə insan milli bir həyatla “yaşamağa daha hazırlaşmadığımıza” hökm vermək istiyor: istəmək degil, böylə bir hökm vermək
məcburiyyətində qalıyor.
Fəqət hər şeyi göstəriş üçün yapıb da, yapılan şeyin müvəffəqiyyətini
ancaq o şey vasitəsilə yığılan pulun miqdarilə ölçən boş, bütün
mənasilə riyai məclislərin müqabilində borəkət versin ki, həyat başqa
ümidli əlamətlər göstəriyor. İştə, Bibiheybətdə əmələlərin tərtib elədigi
məclis; iştə, tələbələrimizin ruhi-aşina qətnamələri, iştə, “Səfa”nın

“sivilizə”lərilə “Səadət”in mollalarına ən parlaq nümunə olacaq bir
mövlud məclisi daha mütəəllimlərlə mütəəllimələrin qurduğu o parlaq məclis, mövlud nə olduğunu həqqilə dərk edəməyən atalara “Açıq
söz”ün 362-ci nömrəsini oxuyub da “mövlud”un necə gərək olduğunu
öz babalarından ögrənməyi tövsiyə edəriz.
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M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 1 yanvar 1917, JVb365
Revü (revüt) - tamaşa, baxış
Gəza - cahad
Kahil - tənbəl
Riya - ikiüzlülük
Mütəvəccih - birinə rəğbəti olan
Mütəhəyyir - heyrətə düşmüş, çaşmış

1916-cı il

dan - Qalkinhaym) iki qol olaraq hücuma başlamış və az bir müddətdə
Romaniyayı kəndi şəhər və qəsəbələrini boşaldıb tərk etməgə məcbur
eləmişdir.
Kəndi çıxışı ilə hər tərəfdə etilaf dövlətləri lehinə əfkari-amməyə
böyük nikbinliklər törətmiş olan Romaniyamn bu surətlə taleyi-nasazkar əlində zəbun olduğundan Almaniya ilə müttəfiqləri istifadə
edərək, kəndilərinə qalibiyyət sözü verərək dünyaya meydan oxurcasına mütəntən bir surətdə sülh təklif eləmişlərdir. Almaniyamn bu
surətlə sülh təklifində oluşu düşmənlərinin Almaniya əzilib də sülhü
təklif degil, istida etmək dərəcəsinə gəlməyincə silaht yerə qoydu olmayacağıöı bir daha təkrar etmələrinə səbəb olmuşdur. Fəqət keçən ilin
ötən digər müharibə illərinə nisbət ayrılıqlarmdan birisi də Almaniya
təklifini mütəaqib əvvəlcə Amerika dövlətinin, sonra da digər bitərəf
dövlətlərin müharib dövlətlərə sülh təklifində bulunmaları olmuşdur.
Əcəba, 1916-cı ilin axırlarmda əkilən bu “sülh” təklifi gögərib də 1917ci ildə gözlənilən səməri verə biləcəkmidir?

Bir qanh il daha. Bu qanlı ıldə məmləkət nə kibi hallar keçirmiş,
daha no kibi zərbələr yemiş, üç-dörd aydan artıq davam edə biləcəginə
bir növ inanı-lmaq istənilmədigi halda üçüncü ili haqlayan aləmşümul
müharibə nə kibi mərhələlər atlamış? 1917-ci ilə girdikdə bu sualların
mütəzəmmin olduğu əhvalı müxtəsərən də olsa mütaliə edəlim:
Keçən il müharibə meydanlarındakı əhval iki düşmən tərəfin mütəqabil müvəffəqiyyətləri ilə qurtarmışdır. Qafqasiya xəttində bir tərəfdən
rus ordusu Ərzurum qalasmı, sonra da Trabzonu almaqla zəfəryab olub
Türkiyə Ermənistanım yədi-istilasma almışdır. Türklər də qüvvətülməmarədəki ingilis qüvvəsini mühasirəyə salıb general Taivinsindi əsir
eləmiş, köməgə gələn Leqi smdırmış, sonra da böyük qüvvə toplayaraq
İrana hücum eləmiş, əvvəlcə rus ordusunun təzyiqi altmda Bağdada sıxışmış ikən Həmədana qədər gəlmiş, bu şəhəri aldıqdan sonra Qəzvin
yolları üzərində dayanıb qışlamışdır.
Asiya səhneyi-hərbində əhval bu yolda ikən Avropa cəbhələrində almanlarla avstriyalılar Fransaya, sonra da İtaliyaya hücumavər olub Verden altmda aylarla adətən Yanar Dağdan lava axan kibi dəmir və atəş
yağdırmış, fəqət nəticədə fransızlarm əzm və mətanəti bütün bu “lava”
axmtısma qarşı davam edərək Verden təşəbbüsü də Dardanel müdafiəsi kibi bir şöhrət qazanmaqla natamam qalmışdır. Almanlar Verdendə,
avstriyahlar da İtaliyada düşməni zoriamaqda ikən ruslar Qaliçiyadan,
ingilislər də Susima tərəfdən hücumavər olub bir qədər irəliləmiş vo bu
surətlə düşməni mühacim bir vəziyyətdə saxlamağa müvəffəq olmuşlardır.
Hal böylə bir şəkil alınca 1916-cı ilin ən şayani-qeyd hadisəsi üz vcrmiş. Romaniya müharibəyə qarışaraq Avstriyaya elani-hərb eləmişdir.
Elani-hərb ilə etilaf dövlətləri məmləkətlərində böyük ümidlər oyadan
Romaniya dövləti haman Transilvaniyaya sürüb Avstriya ordularmın
kəndi qabağmdan çəkildigini görmüşdür. Fəqət çox keçmədən Almaniya, Avstriya, Bolqariya, türk ordularmdan ibarət orta dovlət qüvvəti
iki mahir komandan idarəsində (Dobriçdən - Makinzon, Transilvaniya-

Dava meydanlarmdakı əhval ilə nəticələri bu mərkəzdə ikən hərb
edən dövlətlərin təşkilati-daxiliyyəsində dəxi bu il bəzi təbəddülat olmuşdur. İngiltərə, Fransa, Avstriyada hökumətlər dəgişmiş, kabinələr
daha mətin və qüvvətli əllərə keçmiş. Almaniya ilə İtaliyada belə
kabinə dəgişməmişsə də bəzi təbəddülat əmələ gəlmişdir. Fəqət bu
daxili dəgişiklərin heç biri Rusiya qədər səmərəsiz keşməkeşlərə,
faidəsiz çəkişmələrə səbəb olmamışdır. Parlaman üsulu ilə idarə olunan məmləkətlərə başlıca nöqsan olaraq bunu irad ediyorlar ki, bu
məmbkətlərdə qüvvətli hökumət təşkili qeyri-mümkün olduğundan böhranlı zamanlarda məmləkət böylə bir hökumət yoxluğundan
zərər çəkiyor. Bu böyük müharibə təcrübə ilə həqiqət tamamilə başqa bir şəkildə olduğunu göstərdi. Ən az parlaman üsulu ilə idarə olunan
məmləkətlərin ən qüvvətsiz hökumətlərə, ən müzəbzib kabinələrə malik olduğu görüldü. Bir ilin ərzində Rusiyada dəgişən baş vəzir qədər
İngiltərədə adəti vəzir belə dəgişməmidir. Fransa Cümhuriyyətində
kabinə böhranı bir həftə, intəhası iki həftə davam elədigi halda, Rusiya haman demək olar ki, daima vüzəra böhranı keçirməkdədir. Başqa
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müharib məmləkotlərdə hökumət ilə xəlq arasında vifaq var ikən, burada işlər əksinədir. Vifaq yerini nifaq tutuyor. Bu nifaqm nə dərəcədə
olduğunu isə keçondə Dumada qopan gurultular, sonra Moskvada yığışmaq istəyən comaət müəssisələrinin ictimaları mən olunmaqla
görülməkdədir.

Türküstan ilə Qırğızıstandan almmış olan müsəlman əmələlər imdiki halda gərək daxili Rusiyada və gərək Qafqasiya səhneyi-hərbinə yaxın yerlərdə işlədilməkdədirlər.
(Məqalənin sonundan təxminən 20 xətlik mətn senzura tərəfindən
çıxarıhb, yeri ağdır. - Ş.H.)
“Açıq söz”, 2 yanvar 1917, JV®366

Əhvali-ümumiyyə bu yolda ikən İslam Aləmi ələlümum, Rusiya
müsəlmanlığı da bilxüsus haman həyati-ümumiyyə və ictimaiyyəsini
keçən illər kibi müharibənin doğurduğu ağır şərtlər altmda keçirmişdir. Digər məmaliki-islamiyyənin halı haman 1915-ci ildəkindən pək də
fərqli bir hal almamışdır. Fəqət Rusiya müsəlmanları bu il qeyri-rusların müharibə işçiliginə çağrılmaları münasibətilə zühur edən müəssif
hadısotərə məruz qalmamışlardır. 25 iyunda çıxan fərmani-hümayun
ilə bu vəqtə qədər əskərlik xidmətindən müəvvəq olan Türküstan, Qırğızıstan və Qafqasiya müsəlmanları dəmir yollarında, xəndək işlərində
və xüsusi zavodlarda “biyar” surətilə əmələligə dəvət olunuyorlardı. Fəqət bu dəvətin qövldən-felə gətirilmosində göstərilən tələsmişlik, üsulsuzluq və yerli məmurların naşayəstə hərəkətləri sayəsində mətləb necə
ki lazımdır anlaşılmayıb Türküstan ilə Qırğızıstanda bir taqım əsəfli
hadisələr çıxmasma səbəb olmuşdur.
Bu hal böyük bir kütlə təşkil edib də bu vəqtə qədər bilahərəkət qalmış olan Mavərayi-Ural və Kaspi müsəlmanlarma böyük xəsarət toxundurdu isə də, şübhəsiz oralardakı lehmələnib durmuş cəmaətçilik
gölünü dəxi bulandırmış oldu ki, bu hal gölün durulması üçün bolkə də
lazım idi.
Qafqasiya ilə Türküstan həqqində bir gündə və bir fərmanda sadir olan işçilik əmri Türküstan ilə Qırğızıstanda bəzi məlumata görə
fərmanın südurundan belə neçə gün tətbiqə başlanmış ikən, Qafqasiya Canişininin təşəbbüsü ilə ikinci bir iradeyi-hümayun çıxaraq bu
tərəf müsəlmanları 25 iyun qaidəsi ilə işçiligə dəvət təklifindən qurtarmış oldular. Bədə bu təklif icbari degil, bir növ könüllü əmələ vermək
şəklindo zühur etdisə də bu günə qədər müəyyən bir şəkil və tərtibə salmdığı yoxdur.
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Mühacim - hücum edən
İstida - yalvarıb istomo
Müzəbzib - tərəddüd edən
Vifaq - uyğunluq, uzlaşma
Müəssif - təəssüf doğuran
Naşayistə - nalayiq
Məmərr - keçiləcək yer, yol
Müəvvəq - gecikdirilmiş, təxirə salmmış

31

Müsəlman fraksiyası əzasından bəziləri ibtidai məktəblərdə təhsilin
rusca olması rəyində imişlər.
Bu heyrətəngiz xəbər Şimallı qardaşlarımızı həyəcanə gətirib
bittəbii yerindən oynatmış və bu dəfə Qafqasiya dağlarını aşaraq Quzğun dəniz sahillərini də ləpə (dalğa)ləndirmişdir.
Həm həqiqətən də sənələrdən bəri bəslənən arzuyi-milliyə qarşı
millət amallarının rəsmi tərcümanları hesab olunan vəkillərimiz arasmda “xain” olanlar var deməkdən ibarət olan bu qara şayiə başqa dürlü tələqqi olunamazdı.
Fəqət xəbərin əql və təsəvvürə sığmaz dərəcədə əcaib bir şəkildə
olduğu bu xüsusda artıq ehtiyatlı olub “xoşbavərlik”dən azad olmayı
icab etdirirdi. Buna görə də biz bu xüsusa aid olan fəqərə və məqaləyi
“Vəqt” rəfiqimizdən nəql edərkən izahat gözləməklə qalmışdıq.
Bu gözləməmizə bir gün sonra hal-hazırda şəhərimizdə bulunan
məbus Məhəmməd Yusif cənabları mütəvəccih olmuş və ən qəti cümlələrlə bəhs olunan xəbərin əsl və fəsli yox bir şayiə olduğunu bildirmişlərdi.
Çox şükür ki, fraksiyamız arasındakı məbuslar da, Büro əzası
arasmda - Məhəmməd Yusif cənablarının xüsusi söhbət əsnasında
işlətdigi təbiri-vəchlə - hətta fraksiyanm stroyunda da böylə bir fikir
sahibi adam yoxdur. Məbusun təkzibi şübhəsiz təsəlli və itminammıza
səbəbdir. Fəqət zehni dırmalayan yenə bir məsələ qalıyor ki, o da əcəba,
bu xəbərin çıxmasına səbəb nə? suähdır.
Farslarm bir zərbülməsəli diyor ki: “Ta nəbaşəd çiz ke mərdom
nəkuyənd çiz ha”. Əcəba, bu qədər əcaib “çiz ha” intişarma səbəb olan
“çizin” nə imiş. Yanan nə imiş ki, böylə qəliz tüstü çıxanyormuş?
“Vəqt” rəfiqimizin son alman nüsxəsində axır zamanlarda Petroqradda bulunmuş olan Fateh əfəndi Kərimi cənabları bu xüsusda oxucularma məlumat veriyor və fraksiya həqqində çıxan xəbərin nədən
nəşət elədigini ətraflı surətdə anlatmaq istiyor. Fateh əfəndinin yaz-

dığma görə Petroqradda dəxi bu xüsusda çox damşıq varmış. Burada
müsəlman fraksiyasmm əzalan arasmda ibtidai təlim və uçitelski seminarıyalar həqqində iki axım varlığı rəvayət olunuyor, bu rəvayətlərə
görə məbuslardan bir qismi ibtidai məktəblərlə uçitelski seminariyalardakı təhsilatın tamamilə öz ana dilimizdə olması tərəfdarı ikən, digər qismi ana dili ilə din dərslərinin oxunması təmin olunduqdan sonra ümumi dərslərin rusca oxudulmasma da müxalif degillərmiş. İbtidai
məktəblərdə və açılacaq uçitelski seminäriyalarda dərs dilinin mütləqa
öz ana dilimizdə olmasım tələb edən zat məbus İsa Mirzə Yenikeyev,
bununla iştiral etməyənlər isə Axtemov, Cəfərov, Tevkelev deyə söyləniyormuş.
Bu danışıqlara və müxalif rəvayətlərə səbəbıyyət verən şey isə uçitelski seminariyalar layihəsinə məbus Yenikeyev tərəfindən girdirilmiş
olan popravka (təshih) fəqərəsi olmuşdur. Oxuculanmıza məlumdur
ki, uçitelski seminariyalar layihəsi komisyonlarmda baxılarkən İsa
Mirzənin təşəbbüsilə bu layihəyə “qeyri millətlərə məxsus bütün
təhsilatı öz dillərində olmaq üzrə uçitelski seminariyalar açılmalıdxr” mənasında bir təshih əlavə edilmişdi. Fəqət müsəlman fraksiyası
naminə layihəyə əlavə olunan bu təshihlə bərabər layihənin uçitelski seminariyalara pravoslavnılardan başqalarımn qəbül edilməyəcəgi həqqindəki maddəsi “Kadet” fraksiyasxmn təşəbbüsünə rəğmən layihədən
götürülməyib bu xüsusdakx təshih rədd olunmuşdu.
F.K. cənablarxnın yazdxğma görə İsa Mirzənin bu təshihi həqqində
fraksiya ilə Büroda söz olmuş. Bu popravka müvafiqmi idi, degilmi idi,
deyə müzakiratə başlanmış və əksəriyyətlə (Axtemov, Cəfərov, Tevkelev) və bir də o günü məxsusən fraksiya iclasına gəlmiş olan deleqat
rəylərilə rnəzkur popravka lüzumsuz və faidəsiz görülmüşdür. Əhvalxn
bu cəhətlərini nəql edərkən Fateh əfəndi bu arada m əarif vəziri İqnatyevin dedigi bir sözün ağızlarda dolaşdığxnı qeyd ediyor. Q raf demiş imiş
ki: “oxu və məktəb məsələsində müsəlmanlar arasmda iki axxm vardır,
bir qism əskicə fikirlilər və bu cümlədən mollalardır ki, müsəlmanlarxn
ibtidai təlimləri öz ana dillərində olmayı istiyorlar. Bunlar hənuz da
özlərinin əski Şərq mədəniyyəti ilə yaşamaq fikrindədirlər. Fəqət yeni
tərbiyə görmüş tərəqqipərvərlərlə cavanlar müsəlmanlann tizraq iləri
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Heyrətli xəbər həqqində

getmələri və tizraq ümumi mədəniyyətə qoşulmalarını, tərtibə salınmış rus məktəblərindən faidələnməklə mümkün buluyorlarmış. Öz
ana dilləri ilə dinlərini oxutmaqla bərabər bunlar balalarmm ümumi
rus məktəblərinə girib rus balaları ilə birlikdə ümumi dərslərin rus
dilində oxumasmı faidəlicə sayıyorlarmış”. Vəzir böylə bir söz demişmi, deməmişmi? Burasını bittəbii rəvayətiərə görə nəql edən Fateh
əfəndi qəti surətdə söyləyəmiyor. Yalnız bunu əlavə ediyor ki, rus məbuslar arasında oxu və məktəb məsələsində müsəlmanlar arasmda iki
axımmövcud olduğu həqqində xəbər varmış vo bu xəbərə görə guya İsa
Mirzə Yenikeyev əski fikir tərəfdarı imiş.
Fateh əfəndiyə görə ibtidai məktəblərdəki dərs dili həqqində çıxan gurultulu şayiələrin “çizin”i bu popravka məsələsindən ibarət olsa
gərək. Əsl məsələ həqqində yazacağmı Kərimov cənabları başqa günə
təliq etmişlərdir.
Bu xüsusda Məhəmməd Yusif Cəfərov cənabları ilə elədigimiz
müsahibədən anladığımız isə budur:
Neçə illərdən bəri sürünüb gəlməkdə olan uçitelski seminariyalar
layihəsi son dəfə komisyonda baxılmışdır. Bu layihəyə görə uçitelski
seminariyalara ancaq pravoslavnılar qəbul olunurlar. İnorodisləri çox
olan yerlərdə isə məhəlli dil tədrisi caiz görülür. Bu maddənin vücudilə
aşkardır ki, ümumi xəzinə xərcilə açılacaq uçitelski seminariyalar sırf
pravoslavmların malı olub qalacaqlardır. Buna görə də Kadet flrqəsi ilə
sair sol firqə nümayəndələri bu layihənin əleyhinə rəy vermişlərdir. Bu
maddənin qaldırılması həqqində popravka vermişlərsə də, bu popravka rədd olunmuşdur.. Yalnız müsəlman məbuslarmdan İsa Mirzə Yenikeyev digər bir popravka vermişdir ki, o da inorodislərə (qeyri-ruslara) məxsus təhsilatı ana dilində olmaq üzrə uçitelski seminariyalar açmaq lüzumundan ibarətdir. Bu popravka komisyon tərəfindən bir çox
mübahisədən sonra qəbul olunmuşdur. İsa Mirzə popravkasmın qəbul
edilməsi ilə müsəlman fraksiyası üçün bir məsələ açılmış oluyordu. Bu
popravka xatirəsi üçün layihənin keçməsinə əsasən rəy verilməlimidir?
Yoxsa madam ki, layihədə uçitelski seminariyaları ancaq pravoslavnılara məxsus edən maddeyi-məxsusə baqi qalıyor, onu kökündənmi rədd
etməlidir?

İştə, ixtilafi-rəy burada İsa Mirzəcə madam ki, qeyri-ruslara, o
cümlədən müsəlmanlara xüsusi surətdə açılacaq, təhsilatı ana dilində
seminariyalar vəd ediyor, bu layihəyi keçirməlidir. Müxalifləri isə diyormuşlar ki, bu vəd hər nə qədər əsasən qiymətdarsa da, felən heç bir
əhəmiyyətə malik degildir. Çünki yalnız bir arzu halmdadır. Nisyə bir
qazanc müqabilində nəqd bir zərərə təhəmmül etmək müvafiq olamaz.

34

35

M.Ə.
“Açıq söz”, 9 yanvar 1917, JVa372
Bavər - inam, etimad, etibar
İtminan - inam, etiqad; arxaymlıq
Popravka - düzəliş
İştiral - satınalma

Böyük vüquat qarşısmda və onun olamotbri
Bir zamandan bəri gəlməkdə olan xəbərlor vn hakəza bir takım kənar əhvallar - ilərido müdhiş vo qəti böyük vüquat baş göstərəcəginə
dəlalət ediyorlar. Bu vüquatm pək yaxmdamı, yaxud bir müddət sonramı zühur edəcəgi, bu xüsusda hərb mütoxəssisləri belə açıq bir şey
göstərəmiyorlar; fəqət hər halda yaxm zamanlarda müharibə meydanlarmın dəhşətli bir vaqieyi-əzimə qarşısmda olduqları müxtəlif əxbar
və əhvaldan istidlal edilməkdədir.
Keçənlərdə İsveçya kralınm reyxstaq məclisində söylədigi sözləri
son dərəcə rəmzli və kinayəli idi. Birdən birə millət məclisi toplayıb
hökmdari-məmləkət tərəfindən bəyan olunan o sözlərə şübhəsiz əhvalicahaniyanm mühüm bir şey qarşısmda olduğuna əlamət kibi gəliyordu.
Xüsusən anm “İsveçya sərhədlərinə yaxm olan sulardakı əməliyyatm artması” deyə qeyd etdigi bir cümlənin məzmunu bir çox fikirləro
sövq edə bilən mənadadır. Bir tərəfdən bu. Digər tərəfdən şu günlərdə
Bukreşdə dördlü ittifaq dövlətlərinin ümumi bir görüş məclisi olduğu,
bu görüşdə Almaniya imperatoru Vilhelmin, Avstriya imperatoru Karlın, bolqar çarı Ferdinandm, Gindenburğ, Radoslavov, Yeqovun, Ənvər
Paşanın iştirak etdigi və böyük bir müşavireyi-mühümmə vaqe olduğu,
hətta bu məşvərətə Sultan həzrətlərinin belə dəvət olunduğu xəbər verilmişdi.
Böyük qəzetələrin bir çox təriqlər vasitəsilə əldə etdikləri məlumata
və digər bir takım qiyasiyatə nəzərən bu mühüm şurayi-kəbirdə
gələcəkdə başlanacaq vüquati-hərbiyyənin əsas planları qərara almmış
və ümumi proğram çizilmişdir. Son günlərdə gəlməkdə olan xəbərlor
isə, hal-hazırda Berlində Almaniya, Avstriya-Macarıstan, TürkiyəBolqariya millət məclislərinin sədrləri iştirakilə konfrans davam etdigini bildiriyorlar. Əlbəttə, bu konfrans doğrudan-doğru müharibə
tədarükatı məsələsilə məşğul olmasa da, hər halda müharibənin iki
il yarım dəvammdan iləri gələn və daha qərarə alınmış yeni vüquat
planmdan nəşət etməsi möhtəməl olan əhvali-ümumiyyəyi müzakirə
etməkdə olsa gərəkdir. Bunlar üzərinə “Russkaya volya” qəzetəsinin
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xüsusi məlumatma görə dördlü ittifaqm Bukreş müşavirəsindən sonra
“almanların baş qərargahında sıra ilə qayət mühüm müşavirə məclisləri
vaqe olmuş; bu məclislərdə Feldermarşal Gindenburğ müharibə meydanlarınm hər cəhətindəki əhvali-ümumiyyə xüsusunda məlumat vermiş; bugünki vəziyyəti təsvir edib iləridəki təşəbbüsati-möhtəmələ
həqqində də kəndisinin mülahizəsini və hər tədbirdə nöqteyi-nəzərini
dərmiyan eləmişdir; bundan dolayı almanların məhafili-əskəriyyəsindo,
hərb işləri dairəsində golocəkdə böyük bir vüquat zühurunu fövqəladə
maraq və diqqətlə bəkləməkdədirlər”.
“Əhvalın bu nöqtədo olmasından dolayı bitərəf məmləkotlər mətbuatı, Almaniyanm, Avstriya, Türkiyə və Bolqariyanm daxilində ciddi
bir hücum və xüruc üçün tədarük və tədbirlordən ibarət olan fövqəladə
bir qaynayış, bir keşmokeş və təlaş davam etdigini bildiriyorlar. İsveçrə
əskəri mohafili təkidon bəyan ediyor ki, almanlarRusiya-Almaniya Şərq
cobhəsində vüquatı genişlətmok tədarükündə bulunuyorlar. Kopenhağ
müxbirlori isə yaxmlarda Gindenburğun bütün mövcud qüvvəsini toplayıb müttofiqlor orduları üzərinə ümumi bir saldırış təşəbbüsündə olduğunu və anm planı bu dofəlik müdhiş və qəti generalnı vuruşma və
öldürüşməyə girişməkdon ibarət bulunduğunu söylüyorlar”.
İştə, kənar mənbəlorin, bitərəf məmləkətlorin yaxınlarda böyük vüquat zühuruna dəlalət edən məlumat və bəyanatı bu kibi xəborlər və
mütaliələrdən ibarət olub, daxildə də böylə bir vüquata ehtimal verən
mütaliələr yox degildir. “R.İnvalid” qəzetəsi “almanlarm daxildəki
əhvalı son dərəcə fənalaşmış olduğuna görə, düşmənlərimiz başlarını itirib fövqəlado tədabir və tədarükdə bulunuyorlar” diyor. Bilxassə
bugünki nömrəmizdə mündəric Baş Vəzirə xitabən nəşr olunan Xətti/ vi;c-İTiperatorinin bir yerində “bu gün, müharibeyi-əzimiyyonin sınıqlıq (təbdil) hasil etdigi bir dəqiqəsində, qövmiyyət və sinfiyyət ayrılığma baxmaqsızm rus xəlqinin fikir və nəzəri, düşmənlə qəti toqquşma dəqiqəsini şiddotli bir diqqətlə bəkləyib duran dilavor orduya
doğru çevirilmişdir” deniliyor. Bunlar üzərinə general Brusilovun ordu
naminə xitabən söylədigi nitqi dəxi fövqəladə əhəmiyyotli və mənalıdır.
Müşarileyh bu il başlanacaq müharibələr xüsusunda söz söylərkən “bən
bizzat, gərək əlimdə olan məlumata və gərək özümün dərin etiqad və
qənaətimə görə bu il düşmənin qətiyyən pərişan və tarimar ediləcəginə
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kamilən inamyorum” demiş və əlavə etmişdir ki: “biz düşməni kamilən
məhv etmək istəmiyoruz; fəqət onun şu qədər qan dənizləri axıtdığına
görə cəzayi-səzasım vermək istiyofuz”.
İştə, bütün bu kibi mütaliələr, bəyanlar və xəbərlər, bəşər dünyasının
iləridə əqlə gəlməz dəhşətli və qanlı bir mənzərəyi-vüquat qarşısmda
olduğunu anlatıyorlar. Bu xəbər və mülahizələrin həqiqətə yaxın olduğuna daha bir çox əhval dəxi ehtimal veriyor; cümlədən bəziləri şudur
ki: almanlar Rusiya cəbhəsində il yarımdan bəri fövqəladə bir dərəcədə
hazırlandılar. Təbiyyətülceyş üsulilə xəndəklər, səngərlər təhkimatı, ordularm təslihat və təchizatı, ərzaq və mühimmat və əskərlər nəqliyyatı
bu qədər müddətdən bəri gecəli-gündüzlü ikmal edildi. Arxada ümumi xidmət mükəlləfiyyətilə bütün german xəlqini dövlət işlərinə çəkib
milyonlarla əskər tərtib etdilər; polyaklardan dəxi ordu təşkil etmək
qərarları, Polşadan, Belçikadan, Serbiyadan yüz minlərlə işçi almaları
sayəsində bu orduların zapasını, ərzaq və mühimmati-hərbiyyəsini dəxi
təmin çarəsinə girişdilər. Bir tərəfdən əllərində şu qədər hazırlıq, digər
tərəfdən Romaniyada və ümumən Balkanlarda qazandıqları müvəffəqiyyət və Selanik qarşısmdakı vəziyyət münasibətilə keçənlərdə sülh
təklifi yapdılar. Bununla maddi və silah tədarükü əllərində olub, müxalif tərəflərinə mənəvi bir təsir dəxi icra etmək istədilər; xülasəsi şudur ki, keçənlərdə dedigimiz vəchlə “almanlar dişindən dırnağa qədər
müsəlləh bir divi-mehikəl-kibi milyon pudluq dəmir topuz qaldırdılar
da, müttəfiqlərə xitabən: “ya banşacaqsımz, ya topuzu endirəcəgiz”
dedilər. Müttəfiqlərin bundan mütəəssir olmadığı və sülh təkliflərinə
cavab rədd verdigi meydandadır, imdi görünüyor ki, almanlar özlərinin
məzkur təhdidlərini (qorxutmalarını) yerinə yetirmək istiyorlar. Gindenburğun “müttəfiqlər üzərinə toplayıb saldırmaq istədigi qüvveyiümumiyyəsi” - bundan ibarət olsa gərəkdir.
Almanları böylə qəti təşəbbüsatə sövq edən amillər bir tərəfdən
bu isə, digər tərəfdən qəzetələr daha mühüm və daha ciddi xəbərlər
gətiriyorlar. Bu son günlərdə qayət də israrla nəşr olunan xəbərlərə görə
almanlarm daxilindəki işləri, xüsusən ərzaq və məhsulat cəhətləri qorxulu və təhlükəli bir dərəcəyə gəlmişdir. Bunun üçün onlar əldə olan
mövcud qüvvə ilə saldırıb bir dəfəlik işin içindən çıxmaq istiyorlarmış. Almanlarm o cəhətdən işləri fənalaşmış olduğuna Xətti-Alidə

dəxi işarə edilmiş və denilmişdir ki: “Rusiyamn məhsulati-təbiiyyəsi
bitməz və tükənməz dərəcədədir; fəqət düşmənlərimiz məmalikində
bunun tükənməkdə olduğu anlaşılıyor”, eynilə Brusilov nitqində dəxi
buna işaro edildigi görülüyor. “Russkaya volya” qəzetəsinin bitərəflər
mətbuatmdan istehsal etdigı məlumat hakəza almanların bu hahndan
bəhs ediyorlar. Hasili hor nə sövqilə olsa da bu həftənin mətbuat və
məhafili iləridə mühüm bir vüquat hazırlanmaqda olduğunu anlatıyorlar. Baxalım yaxm günlər nə gətirəcək.
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“Açıq söz”, 11 yanvar 1917, JV»374
İstidlal - bir dəlilə osaslanaraq nəticə çıxarmaq
Dərmiyan - arada, aralıqda
A n- o
Divi-mehikəl -- böyük div
Qiyas - müqayisə
Təbiyyətülceyş - taktika

Gürcü qəzetələrinin tələbi münasibətilə
“Açıq söz”ün sonki nömrosindo gürcü qəzetələrindən “Saxalxo purtseli” ilə “Sakartvelo”nun Acarya ilə Qafqasiya müsəlmanlarının münasibatına aid birər məqalələri vo “Zaqafqazskaya reç” qəzetəsinin bu xüsusdakı bir mütaliəsi dərc edilmişdir.
Bu məqalələrində gürcü qəzetələri Bakı müsəlman cəmiyyəti-xeyriyyəsinin Acaryadakı “siyasətindən” şikayət ediyorlar. Bunları bilxassə cəmiyyətin Orta Batum kəndində açmaq dilədigi məktəb fikri
qeyzləndiriyor. Acaralılar gürcüdirlər, binaənileyh onlar üçün açılacaq
məktəb gürcücə olmalı, türk məktəbi açmaq onları türkləşdirmək istəməkd'u. Bu isə gürcülər ilə Qafqasiya türklərinin dostluğuna mane ola
bilər. Buna görə də gürcü qəzetələrı tələb ediyorlarki, Bakı müsəlman
cəmiyyəti-xeyriyyəsi bu kibi fikirlərdən daşmsm.
“Saxalxo purtseli” isə bildirki sözünü təkrar edərək tələb ediyor ki, Qafqasiya türkləri başqa millətlərlə olan münasibətlərində din
cameəsindən əl götürsünlər, yoxsa gürcülərlə müsəlmanlar arasmda
dostluq qeyri-mümkündür.
Fəqot gürcü qəzetəbri Qafqasiya türklərindən Acaryamn gürcü olduğunu qəbul etməyi tələb edib də, bu xüsusda təminat olaraq oralarda türk məktəbi açılmamasmı istədikdə qarşılıq olmaq üzrə Acarıstanın xristianlaşmasma qarşı nə kibi təminat veriyorlar?
Müsəlman məktəbi gürcü müsəlmanlarım türkləşdirsə gürcü
məktəbi də müsəlman gürcüləri xristianlaşdıra bilər. Bu gün Acaryanın gürcüligə əlaqəsi türkcə ilə bərabər gürcücə damşmaqdan ibarət
isə islamiyyətlə rabitəbri və sair islam millətlərilə münasibətbri bir
çox bağlarla bağlıdır. Milliyyətdə dinin, din ilə mərbut və məşrut olan
adat, ənənat və tarixin əhəmiyyəti dəxi inkar olunamaz. Bunu bu gün
gürcülikdən ziyadə müsəlman olan Acarya həqqində təslim etmək lazım. Binaənileyh Acaryada, Acarıstanda iki mədəniyyət qarşı-qarşıya gəlmişdir: gürcü-xristian mədəniyyəti ilə islam-türk mədəniyyəti.
Bu xüsusda hakim olacaq şey türk-müsəlmanların və yainki xristiangürcülərin arzusu degil, yalnız Acaryamn öz meyli, öz arzusu ola
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bilər. Gürcü cəmiyyəti-xeyriyyəsi Acarıstanm hər yerində, hotta Acarıstan degil, gürcüliklə heç bir əlaqəsi qalmayan yerlərdə belə gürcü
məktəbi açarsa, müsəlmanlar da buna müqabil müsəlman məktəbi açmaq həqqinə malikdirlər. Acaralı hankisini intixab edərsə etsin. Bakı
müsəlman cəmiyyəti-xeyriyyəsi bu vəqtə qədər Acaryada bir məktəb
açmamışdır. Böylə bir məktob açmaq fikrində isə, bu fikir kəndisinə siyasi bir qərəzb gəlməmiş, cəmaətin, acaralx müsəlmanların müraciətləri
üzərinə hasil olmuşdur. Cəmiyyət vasitə olaraq Xolada bir came inşası
üçün Bakı sərvətdarlarından ianə toplarkən acaralılar türk qəzetəbrinə
məktub yazaraq yalnız məscidb qalmayıb kəndibrinə məktəb açmayı dəxi cəmiyyət nümayəndəsindon istiyorlardı. Müsəlman cəmiyyətixeyriyyəsi hərbzədə müsəlman qardaşlarının bu mədəni xahişlərini
əlbəttə ki, rədd edəməzdi və bunu başqa dürlü də tələqqi etməgə gəlməz.
“Açıq söz”, 15 yanvar 1917, JV2377
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Vilsonun ikinci notasi həqqində
Almaniyanm kcçonlərdo sülh təklifilə yaydığı çıxışı hala kəndi izini itirmədən davam ediyor. Bu sütunlar üzərində dəfələrlə zikr olunduğu vəchlə, hər nədənsə bu dəfə meydana atılan “sülh sözləri” hənuz
ortalıqda dönub dolaşmaqdan toxtamıyor. Bunun ayrı bir məna və nüfuzu olmalı ki, zahirən dəfələrlə rədd edilmiş kibi göründügü halda
diplomasi aləmi həqiqət halda yenə bundan qəti surətdə əl çəkmək
qərarım verəmiyor. Həm nəhayətə qədər verməsə gərəkdir. Şübhəsiz
bu qodər müdhiş və sürüklü müharibənin barışması da pək qısa bir zamanda vaqe olamayıb uzun-uzadı çəkişmələr, çalışmalar, güləşmələr
sonunda ancaq nəticəpəzir ola biləcəkdir. Zira imdiki müharibə ilə bütün ilə bütün dünyanın qəbzeyi-idarəsini əllərində tutan ən müəzzəm,
ən mədəni və sətvətli dövlətlərin, millətlərin müqəddəratı bağlanmışdır. Bunun üçün bu vəqtə qədər ölüm-dirim məsələsi doğurmuş olan bir
güləşmədən kolay-kolay çəkilmiyəcəgi məlumdur. Hələ Balkan və İtaliya müharibələri belə müsalihə (mütarikə) açılmaqla barışıq bağlama
vəqtinə qədər xeyli uzun zaman çəkilmiş idilər. Halbuki o müharibələr
heç bir tərəfin istiqbalını qəti surətdə ortaya qoymamış idi. Böylə olduğu halda iki tərəfin mütarikə başlaması ilə barışması arasmda pək
mühüm bir zaman keçmək icab etdi. Bu müharibodə isə hənuz barışma degil, tuqtaşma (mütarikə) üçün belə bir çarə və bir vəsilə tapılamıyor. Bunun barışması isə bundan daha uzun-uzadı çəkişmə və tartışmayı icab edəcəkdir. Əlbəttə, imdiki müharibənin davamı və həqiqi
mahiyyəti öylə açıq bir nöqtəyə gəlmişdir ki, iki tərəfin bu xüsusda
daha nə fikirdə olduğunu və qəti olaraq nəyi tələb edəcəgini ögrənmək
üçün uzun-uzadı dil yormağa ehtiyac görülməsə gərəkdir. Bunun üçün
ibtida bir toqtaşma əsasları qərarlaşsa bundan sonra barışma üçün uzun
söyləşmənin lazım gəlməyəcəgi də pək mümkündür. Ancaq məzkur
səbəblərə görə işto, bu toqtaşma əsasları tapılması qayət çətin və qayət
ciddi bir məsələ təşkil ediyor. Uzun-uzadı çəkişmə icab etsə, gərək
dedigimiz və vaqeən bu çəkişmənin davamını gördügümüz keyfiyyət
bundan iləri gəlməkdədir.
42

Almanların birinci notası ilə Amerika rəisi-cümhuru Vilsonun
sülh təklifinə gərək müttofiqlərin və gərək Almaniya ittifaqdaşlarımn
nə kibi ruhda cavab verdigi oxucularımızın yadmdadır. Fəqət bu cavab nə ruhda olsa-olsun, müşarileyh rəis Vilson bu uğurda diplomasi təşəbbüsdən hənuz geri durmamaqdadır. Şöylə bu günlərdə müşarileyh yenə uzun bir təbliqnamə nəşr edib mühariblər cavablarından
və hüquq və həqqaniyyət mətləbləri iddia edildikcə hanki təriqlə barışmaq mümkün və lazım olacağından bəhs ediyor. Vilsonun dediginə
görə bəni-bəşərin və bəşəriyyoti toşkil edən böyük-kiçik millətlərin artıq hürriyyət və səadətlə yaşamaq vəqti gəlmişdir. Böyük millətlərin kiçik millətləri, güclü xəlqlərin gücsüzləri əzib, çeynəyib əsrlərdən bəri
özlərinə qul və əsir etmələrinə yer üzündə qanlı və qaranlıq zülm və
vəhşət hökm sürməsinə xitam verməlidir. Artıq bəşər balaları gərək
öz məmlokətlərində və gərək digər millət və məmləkətlərin vəhşiyanə
təcavüz və təsəllütləri nəticəsində bu qədər naməlum min sənələrdən
bəri güc və ixtiyar sahiblərinin əllərindən cəhənnom əzabları, dəhşətli
vəhşətlər çəkmiş, bu qədər müddət qanlı yaşlar tökmüş, cahanm cəmi
bəla və fəlakətlərinə bu üzdən düçar olmuş, ağlamışdır, sızlamışdır, bu
qədər yetər, bəsdir. Yer üzündə həqq və hüquq, həqqaniyyət və həqiqət, mədəniyyət və hürriyyət istənilərsə - artıq bəşər övladmın birbirilə insaniyyətcə hərəkət etməsi və yer üzündə vəhşilik və əsarət degil, insaniyyət və hürriyyət hökm sürmosi gərəkdir. Naməlum əsrlərdən
bəri bəni-bəşər susadığı, təşnəsi olduğu şey - budur. Təzəllüm və
qüvvətdən iləri gələn dəhşətlərin, ağırlıqlarm dərəcəsi nə qədər olduğunu mühariblər artıq ölçməlidirlər. Çünki bunun nə olduğunu öz arxalarında hiss etdilər. Başqasmdan, gücsüzlərdən soruşub xəbər almaya
artıq lüzum yoxdur. Əskidən bəri təqib olunub gələn “gücsüzü əzmək”
və kəndisi dünyaya sahib olmaq, başqaları dilsiz, əqlsiz bir əsir və iş
heyvanı etmək və bunun sayəsində kəndiləri “mədəni”, “tərbiyəli”,
“nəzakətli” və rahətli və daha bilməm kim olmaq politikasından vaz
keçməlidir. Bu politikanın ayı politikası, bir yırtıcıhq siyasəti olduğu
artıq Avropaya - mühariblərə məlum olmalıdır. Binaənileyh imdiki
müharibəyi bitirməkdən məqsəd həqiqət və həqqaniyyət demək isə həqqaniyyət budur, insaniyyət bunu təqaza ediyor.
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İşto, Vilsonun bu dofəlik mühariblorə tapşırdığı tobliğnaməsinin
mozmunu başdan-başa bu ruhdadır. Bu yüksək məqsədi-oqsayi, bu
amali-zikəmal toqib ediyor. İnsan hissilo hisslənən və “insan olmaq”
arzusu bəsləyən cümlə bəşər balasının bu təbliği kəmali-təbriklə
təbrik edəcogi və omaq ruhundan təşəkkürlo alqışlayıb qarşılayacağı
şübhəsizdir. Fəqət əsrlərdən bəri başqalarm qanı ilə bəslənməgi adət
edən canavar təbiətli, yırtıcı xislətli olanlar - əlbotto, bunu məqbul
göroməzlər.
Vilson təbliğnaməsinin ehsasinə, qayei-kəmali-insaniyyəto aid olan
cəhəti vo mozmunu vo onun könüllorə ilqa etdigi tosiri budur. Fəqot bir
do şu Avropanm “həqiqət hal” (real) dedigi maddi və materyalnı bir
cəhoti var ki, bu cəhotin zaviyeyi-nəzərindən baxıldıqca təbliğin nasıl görüləcəgi vo hətta görülmogə başladığı iləridə ayrıca bir bənd ilə
mütaliə edilsə gərəkdir.
“Açıq söz”, 15 yanvar 1917, JVs377
Qobz - tutma, əlo alma
Sotvət - qüdrot
Təsollüt - ağalıq etmo
Tozəllüm - zülm və təcavüzdon şikayət etmə
Əmaq - dərin
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Vilson nitqinin ikinci cəhəti
Bu günlərdə Amerika rəisi-cümhuru Vilson müharib dövlətlorin
hökumət nümayəndələrinə təkrar birər nota vermiş və bu nota ilə
bərabər kəndisinin Amerika məclisi-əyanında söylədigi xitabəsinin
mündəricatmı da əlavə qılmış idi. Müşarileyhin mühariblərə verdigi notasının mündəricatı bu dəfə elän qılmmadı. Buna görə mətbuat
hənuz bu xüsusda bir şey boyan edəmiyor. Yalnız şu qodər var ki,
müttəfiqlərin bu dəfəki Vilson notasına cavab vermiyocəkləri teleqraf xobərləri cümləsində bildiriliyor. Bundan böylə bu notanm nədən
ibarət olduğu namolum qalıyor. Amma nota ilo bərabər təbliğ etdigi
xitabəsinin məzmununu və anın ilqa etdigi təsiratı dünki nömrəmizdə
müxtosərən və zimnən yazmış idik. Fəqət xitabənin o qismi - yalnız insaniyyətpərvərano ehtisasət üzərinə bina olunan və yalmz böylə
hislərdən nəbiyan edən mülahizələr idi. Qaldı ki, xitabənin əhvalihazirənin həqiqətinə (realm xüsuslarma) təəllüq edən cəhətinə gəlincə,
əlbbottə Vilson tərəfindən bəyan olunan arzular imdiki əhval və vüquat qarşısmda o qədər ciddi bir təsir verməsə gərəkdir. Çünki irq və
milliyyət mübarizəsi üzərinə bina olunan materyalnı siyasət və monfəət
bu kibi ehtisasi şeylərə o qədər qulaq vermiyor. Əkrdə insanlar başdan-başa fənafüllah bir filosof olsalardı, yer üzündo yalnız üxüvvotibəşoriyyə məqsədlərini təqib etmək mümkün olsa idi, bəlkə bunu ciddi
surətdə hesaba almaq icab edərdi. Hasili:
“İnsan mələk olsa idi,
Cahan cənnət olardı”
Fəqət heyhat ki, bu günə qədər bəni-bəşər arasında “ozmoyon-əzilir”
diisturu hökm sürüyor və bunun üçün insanlar da bu düsturdan qorxaraq “özü əzilməmək” üçün ibtida “başqasmı əzmogə” çalışıyor. Bunun üçün şeytanm əməlini şaşırdacaq siyasətlor, məharətlər, fərasotlər
sorf olunuyor, cəhonnəmi qorxudacaq dərəcədə atoş püskürən silahlar,
toplar, qələlər, dired notlar və daha kim bilir nə qədər və hanki bəşərin
doğurduğu şeylər meydana çıxarıyor. Bu gün gördügümüz bütün bu
müdhiş siyasətlər, bu siyasətlərin doğurduğu müdhiş qan və atəş tufanları - cümləsi bundan, bu düsturun hikmotindən, yaxud bu hikmətin
dəsturindən və hər halda bunun təzəlzül tapdığı hökmündən iləri gəliyor. İndi insanlar, insanlarxn təbiət və tinəti bu hökmü dəyişmogə,
45

doyişdirmogə qadir ola biləcəgini - “əzməyən əzilər” düsturu yerinə
“əzməyən əzilməz” hökmünü iqamə etməgo və bütün cahan üçün “heç
bir kimsə əzməsin əzilməsin” düsturunu hökmran etməgə çarə və imkan tapacaqmı? iştə, bu məsələ həll olunsa Vilsonun da, digər çox “insan oğlu insanın” da amali-aliyyəsi hasil olur. Yırtıcılıqda misli olmayan “bəşər balası bəşər” olaraq dəryalarla qan və atəş tufanları qoparmazlar. Fəqət Darvinin kəşf etdigi laintinahi mübarizədən ibarət olan
“qanuni-təbiət” və buna bir düstur şəklini verən Nakiyavelin “siyasət
prinsipi” hökmünü qeyb etmədikcə, təbiət məxluqatında başqa əsaslar
hökm sürmədikcə bu məqsədlərin, bu ali amal və arzuların yer üzündə
hasil olmasına imkan görülməsə gərəkdir. Avropanm həqiqət halisiyasəti (realnı politikası) bu nöqteyi-nəzərdən iş yürütüyor və bunun
üçün imdilik hiss və xəyal aləmində dolaşan amal və arzular yerinə
həqiqi mənfəət və məqsədini təmin üçün şimdilik müdhiş siyasətlər dolabım çevirməgə və bu üzdən şimdiki müdhiş boğuşmaları törətməgə
lüzum görüyor. İştə, həqiqəti-hal demək budur.
Vilson təbliğnaməsini bu zaviyədən mütaliə edən mətbuat təbliğnamənin hiss və arzu almaq həsəbilə gözəl olduğunu bəyan ediyorlar
isə də, amn həqiqəti-haia yanaşmasma şübhə ilə bakıyorlar.
Çünki anm qövldən-felə gəlməsi təbiyyət və bəşəriyyət aləmində
başqa düsturun hökm sürməsinə vasitədir.
Bundan böylə Vilson bu dəfə Amerika əyan məclisində söylədigi şu
xitabəsi büsbütün təsirsiz keçməyəcək olsa da belə, ancaq bir məmləkətin
hökmdarı tərəfindən bəyan olunan amal və arzu olmaq həsəbilə
fövqəladə qiymətdar bir vəsiqeyi-tarixiyyə və insaniyyətpərvəranə olub
qalmaqda başqa bir səməreyi-ciddiyyəsini göstərməsə gərəkdir. Zatən
bunu müşarileyhə kəndisi də “hökmdar sifotilə yapılmış birinci hərəkət”
deyə qeyd edərək təşəbbüsünün mahiyyət və qiymətini təyin eliyor.

“Aşıq söz” idarosindon
Hacı Zeynalabdin Tağıyev cənablarınm sabiq İsa bəy Aşurbəyli
cənabları idarəsində olan “Kaspi” mətbəəsini aldığımızdan yaxmda
“Açıq söz”ün təbini icramızda olan mətbəədən oraya keçirəcəgiz. Sabiq “Kaspi” mətbəəsindəki nəfis hüruflar və bilxassə hüruf tərtib edən
makina vasitəsilə tərtib və təb olunacaq qəzetəmizin nəfasəti bittəbii
artaraq imdiki halda görülən texnika nəfasətləri tamamilə rəf olunacaqdır. Kağız xüsusunda gördügümüz tədbirlər dəxi müvəffəqiyyətlə
nəticəpəriz olursa “Açıq söz” cəsamətincə də böyüyəcəkdir.
Yeni aldığımız bu mətbəədə türkcə, farsca, ərəbcə və rusca hər növ
mətbəə sifarişləri qəbul olunub münasib qiymətlərlə işlənəcəkdir.
“Açıq söz”, 17 yanvar 1917, JVa379

“Açıq söz”, 16 yanvar 1917, JV»378
Zimnən - yeri gəlmişkən
Tinət - xasiyyət, maya
Ehtisas - hiss etmə, duyma
İnfial - iztirab
Zaviyə - bucaq
Tənfir - nifrət
Təzəlzül - sarsılma, zəlzələyə düşmə
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I

“Millətlərin təmini-hüquq” məsələsi
Məlum olduğu üzrə müharibə ibtidasmdan bəri müttəfiqlər diplomasi nümayəndələri hər ittifaq düşdükcə müharibədən təqib olunan,
əməl və məqsədlər xüsusunda müxtəlif nitqlər söylədilər, bəyanatda
bulundular. Hökumət nümayəndəsi olan bu diplomatlarm sözləri yalmz
mənsub olduqları məmləkətin daxilində dcyil, hətta bitərəflər məmalikində böyük, kiçik millətlər arasmda belə fövqəladə bir diqqətlə
dinləniyor; hər kəlməsi, hər cümləsi dərin bir maraqla təqib olunub,
hər mənaya təvil və təfsir edilirdi. Bu sözlərdən kəndilərinə ümidli və
müvafiq birər kəlmə və cümlə tapan millətlər pək ziyadə xoşlanıyor,
gələcəginə əməl, xəyal bəsliyordu.
Fəqət bu nitqlərin özləri üçün “son qərar müztəribəsi” olduğunu anlayanlar da ən dərin könüllərindən infialə gəliyor, tənfir və ğələyan ediyordu. Çünki onlar üçün bu nitqlər bəşər vicdamnm qəbul edə bildigi
yalanlardan ən çirkini, ən qarası və mənfuru kibi gəliyordu.
Hasili bu nitqlər ya öylə, ya da böylə bütün cahan əfkarmda böyük
təsir yapıyorlardı.
. Bu təsirin səbəbi isə şu nitqlərin hər birində, hər dəfəsində: “imdiki müharibədən məqsəd bir çox digər gözəl mətləblərlə bərabər Avropada ufaq millətlərin hörmət və hüququnu təmin etməkdir” - deyə zikr
edilməsidir. Bu “məqsəd” bütün Avropa diplomatları ilə bərabər, son
günlərdə sülh təklifi ilə meydana çıxan Amerika rəisi-cümhuriyyəti
Vilson dəxi ətrafı ilə təkrar və təkid elədi və hətta Polşa həqqində
açıqdan-açığa surəti-məxsusidə “idareyi-lisan” edərək, “Lehistanm
təmamiyyət və istiqlah təmin olunmalıdır” - dedi.
Bu gözəl söz və arzularm bir tərəfdən məhkum millətlər, o cümlədən
polyaklar üçün nə qədər müqəddəs və ali bir motləb təşkil edəcəyi və
binaənileyh onlarda nə qədər məhzuziyyət və ümid doğuracağı məlum
olduğu kibi, digər tərəfdən bu sözləri “Russkiye vedomosti” qəzetəsi
“Türkiyə üçün bir cənazə nəğməsi”dir - diyor. Bunun mənası odur
ki, Vilsonun istədigi vəchlə məhkum millətlərin hüıriyyət və hüquqihəyatı, istiqlal, inkişaf və tərəqqiyyati-mədəniyyəsi verilərsə Türkiyə
əlində olan cümlə millətlər bu hüququ alacaq və Türkiyə tabeəsində
daha kimsə qalmayıb, bu dövlət öz-özündən ölmüş olacaq deməkdir.
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Binaənileyhə Vilson sözlərinin təsiri orada başqa dürlü olmaq lazım gələcəkdir.
Bu surətlə bütün Avropa ilə bərabər Amerika cəmahiri-müttəhidəsinin də müharibə həqqindəki fikir və məqsədi məlum olmuş,
bəyan edilmiş oluyor. Şu günlərdə Yapöniya baş vəziri dəxi eyni ilə
millət mədisində bunun kibi ətraflı və əsaslı bir bəyanatda bulundu
və bu bəyanatmda nəfsi-Yaponiyanm müharibədən təqib etdigi amal
və mənafeyini Avropanınki ilə bərabər və onunla əlaqədar qılaraq Çin
məmləkətinin təmamiyyət və istiqlalı təmin və mühafizə olunması
həqqində qəti və açıq ibarələr kullandı. Binaənileyhə Çinin dəxi istiqlalı və təmamiyyəti əlbəttə Yaponiya iradəsi tərəfindən təmin edilmiş
və onun mühafizə və təmini də Yaponiya iradəsi öhdəsinə qəbul qılmış
oluyor. Demək ki, Kitayın da həqqi-istiqlal və təmamiyyəti yapon diplomatmm qəti və sərih lisanı ilə təsdiq edildi.
Bundan belə Avropa və Asiya Şərqindəki böyük-kiçik, güclü-gücsüz millətlərin həqqi-həyat və hürriyyəti-milliyyəsi, tərəqqiyyatimədəniyyəsi həqqində Avropanm, Amerikanm, Yaponiyariın fikir Və
məqsədləri bəyan edilmiş, eşidilmiş oldu. Fəqət bütün bü bəyanatlarm,
nitqlərin ibarəsinə, məzmununa diqqət edilsə görülər ki, burada mətləb
“Avropa” kəlməsi ilə qeyd olunmaqdadır. Müharibə ibtidasından bəri
söylənən nitqləri mütaliə ediniz, mütləqa orada bu kəlmənin qeyd edildiyini, bu dəfə də “Avropa mədəniyyəti, Avropadakı ufaq millətlərin
hürriyyət və hüququ” mövzui bəhs olunduğunu görəcəksiniz.
Vilsonun nitqi dəxi bu meyildə olduğu xüsusilə Polşa həqqində
sərahəti bəyan edildiyi məlumdur. Lakin fövqəladə diqqət ediləcək burasıdır ki, bütün bu qədər nitqlər və sözlərdə “Şərq əqvamı” və xüsusən
“Orta Şərq millətləri, milliyyətləri” həqqində bu günə qədər bir kəlmə
ilə olsun “ifadeyi-məram” edilməmişdir. Şu qədər təkrarlanan nitqlərdə, bəyanatlarda bu nöqtəyə aid bir “kəlmə” olsun söz tapılmayacaqdır... Bundan yalnız Yaponiya baş vəzirinin Çin həqqində söylədigi
bəyanat və təminatı müstəsnadır. “Orta şərqlilər” həqqində bu da - bir
kəlmə zikr etməmişdir.
Əcəba, bu diplomatlarca Orta Şərqdə hüquq və hürriyyəti-mədəniyyəsi təminə möhtac bir millət yoxmudur?...
“Açıq söz”, 19 yanvar 1917, JVa381
Müztərib - məchul, dolaşıq
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1911-də, ya 12-də idi. İranpaytaxtı bütün ciddiyyətilə çahşıyor, nə cür
olsa da “təmini-istiqlal” etmək istiyordu. Moclisi-Milli İramn yeganə
xilasını 1907-ci ildə bağlanmış rus-ingilis etilafı “tövründən” qurtarmaqda görüyordu. Bunun üçün iranilər məmləkəti Avropa üsulu ilə islah eləmək diliyor və bu islahı üçüncü qüvvətli bir avropah əl vasitəsilə
gördürməgi müvafiq buluyorlardı. O zaman açıqdan-açığa Almaniyaya
müraciət mümkün degildi. Çünki Almaniyanm yalmz adı İran diplomatiyasmı alt-üst etmək imkanında idi. Çarə yalnız İran degil, Avropa
məsələlərində belə siyasətən bitərəf olan movarai-mühit hökumətinə,
Amerika dövlətinə müraciət etməgə qalmışdı. Qısa kəsəlim; müraciət
olunmuş. Mister Şuster ilə 5 müavinindən ibarət Amerika maliyyə
heyəti Tehrana göndərilmiş idi. Fin cəzirələrinin ümuri-maliyyəsini
nizamə qoymuş amerikalı Şuster bir yandan təcrübəsinə, digər yandan da Amerika dövləti tərəfindən göndərildiginə güvənərək İranı
tamamilə müstəqil bir dövlət tələqqi eləmiş, o surətlə işə başlamışdı.
Bütün İran əfkari-amməsi, məclis vəkilləri, siyasi firqələri, mətbuatı
dəxi özünə yari-havadar görüncə amerikalı ciddiyyəti ilə islahata girişmişdi. Fəqət zənn etməmişdi ki, böylə bir hərəkətə əvvəlcə İranın maliyyat verməgə ögrənməmiş xanları, sonra da öz məmləkətinə qarşı ihanət
etmək qəsdilə əcnəbi himayəsinə girmiş təbəələri qarşı gələcəklərdi...
Yuxarıda dögüldügündən bəhs olunan tərcümam da hesaba almamışdı.
İştə, sizə bir hekayə: amerikah maliyyə müstəşarmın əmrilə İran
jandarmaları rus himayəsində olan bir iranlıdan vermək istəmədigi
maliyyatı almaq üçün gedirlər. Bu əsnada məzkur mövqedə bulunan
tərcüman Petrova rast gəlirlər. Amerikalı böyüklərinə güvənən jandarmalar nə cür hərəkət ediyorlarsa - burası ixtilaflıdır - ediyorlar. Fəqət
Petrov kəndisinin jandarmalar tərəfindən “təhdid” olunduğunu iddia

edər. Konsul şikayət başlar. Səfarət protesto edər. Şuster tərəfindən
konsulxana tərcümam Petrova tərziyə verilsin - deyə məsələ çıxar. Şuster tərziyəyi verməz və konsulxanənin xilafma olaraq vergidən qaçan
İran təbəəsinin əmlakım müsadirə etdirər. Məsələ çətinləşər. Tehranda
həll olunmayan bu məsələ Petroqrada həvalə olunur. Petroqraddan ultimatum gələr. Ya Şuster İrandan çıxmalı, yainki Qəzvindəki rus ordusu
Tehran üzərinə yeriyəcək. Tehranı həyəcan bürür, mitinqlər, nümayişlər
icra olunur. Qadınlar belə Məclisi-Milli qabağma gəlib “məxlu-şərəf ’
bir tələbə təslim olmamağı təklif edirlər. Günlər həyəcan içində keçib
ürəklər qorxudan titrər. Nəhayət, tərcüman Petrov qələbə çalır. Ultimatum qəbul olunub mister Şuster “şələ-küləsini” yığıb təkrar Nyu-Yorka
səfər edir.
Mister Şuster “kor-peşiman” Amerikaya azim olduqdan sonra Petrov da qalibiyyətindən nəşət edən bir şətarət və qürurla müvəqqəti bir
istirahət üçün vətəninə qayıtmaq məzuniyyəti alır.
Məlum a, qalib bir “diplomat” sifətilə övdət edən Petrov ehtimal ki,
vətəninə övdət edərkən kəndisinin parlaq surətdə istiqbal ediləcəyini
düşünüyor və ona görə də hər tərəfə tam bir qürurla göz sahyordu. Dəmir
yolunda gedirkən jandarmalara rast gəliyor. Başqaları ilə dürüst roftar
edən “nizam hamilərinə” öz yanmda diyordi ki, “çox da gərdəninizi
çəkməyin, bilsəniz ki, məndə nə qüvvət var, o zaman hammız dik durar, bəni min təzimlə ötürərsiniz”. Bəzən yerlərdə kəndisinə qarşı “dik
durmayan” jandarmalara təsadüf edincə, “yəqin ki, İran jandarmalarının başına fəlakətlər açan adam olduğumu bilmiyorlar” - deyə keçiyor,
öz əhəmiyyətini idrakla təsəlli buluyordu.
Get-gedə Petrovun bu “təsəlli”si əlindən getməyə başladı. Rusiyanın
içərilərinə getdikcə baxdı ki, kimsə ona əhəmiyyət vermiyor. “Sahib” deyə ona kimsə xitab etmiyor. Əllərini sinələrinə qoyub təzim edənlər
o yana qalsm; boş şapka çıxarıb salamlayan da yox. “Tver” movqufundakı halı isə bəlkə yuxusunda da görməmişdi. Kontroluyor gəliyor, biIet istiyor, Petrov sahibin əli cibindən bir az gec çıxıb, bir də dili Tehran
adətilə bir az amiranə dolaşınca “qoçum” jandarmalar “şapalağı” hazırlıyor və hərifin “diplomatam” dediginə baxmayaraq o ki lazımdır (yainki lazım degil) vururlar. Öylə vururlar ki, imdi də əks-sədası bütün

50

51

Bir tərcümanm hekayosi
Vəqtib bir gurultuya səbəb olmuş tərcüman Petrovun dögülüşü
mühakiməsinə başlanacaqdır. - teleqraflardan.
***

Rusiya üfüqündə görülüyor vo böyük dünya müharibəsinin gurultuları
arasında belə özünə bir mövqe işğal edib duruyor.
Əvət, bir tərcümanm hekayəsi böylə olmuşdur. Xaricdə “6 min illik” bir dövləti tir-tir titrəmiş ikən, daxildə “soqqur” jandarmalann
əlində zəbun olub qalmışdır...
Həm dögülmüş, həm də - daha bədtəri - “vəzifələrini ifa əsnasmda
hökumət məmurlarma müarizət” maddəsilə ittiham olunmuşdur...
M.Ə.
“Açıq söz”, 23 yanvar 1917, JVa384
Ianət -- kömək etmək
Şətarət - şənlik, şuxluq
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İbtidai təlim məsələsi
İsa Mirzə Yenikeyev cənabları tərəfindən seminariyalar layiheyiqanuniyyəsinə daxil etdirilən bir “popravka”mn lilfeil əhəmiyyəti varmı-yoxmu kibi taktik məsələsi üstündə fraksiya əzaları arasmda mövcud olan ixtilafi-nəzər “fraksiyada ibtidai təlim rusca olsun deyənlər
varmış” şayəsi şəklində bütün Rusiya müsəlmanlığmı dolaşdı və hər
tərəfdə böyük bir tufani-etiraz doğurdu. Volqa Boyundakı müsəlman
şəhər və qəsəbələrindən protesto teleqrafları yağıb millətin bu arzuimilliyyəsini “münkir” olanlara “nifrətlər” izhar olundu. Krım, Qafqasiya mətbuatı dəxi daxil olduğu halda bütün Rusiya mətbuatı həyəcana
gəldi. İstizah istədi. Rusiya türklügünün milli və həyati məsələdə bu
qədər həssas və mütəbəssər olduğu şübhəsiz ki, şayani-təqdirdir. Fəqət
eyni zamanda fraksiya əzaları həqqində bu qədər bədbin olub söylənən
sözlərə bilatəəmmül bavər etmək dəxi aramızda etimadi-siyasiyyə yoxluğuna dəlalət edər ki, şayani-təəssüfdür. Həyati-ictimaiyyədə hər biy
şey nəzəri-tənqidlə görülnıək əsldir. Fəqət bir müossiseyi-milliyyəyi
tənqid dəxi məzkur müəssisədən tələbi-itminan etmək demək degildir. Doğrudur, “ilan vuran ala çatıdan qorxar” deyərlər. Fəqət bu vəqtə
qədər başqa xüsuslarda ayağımızı ilan vurmuşsa da, fraksiya heyəti
tərəfindən amali-milliyyəmizin sancıldığı görülməmişdir. Ətalət, işsizlik, bacarıqsızlıq olmuş. i’əqot imdiki halda qəzetələrdə aləmə yayılmış
vəqə misalında, xəyanəti-milli dərəcəsində bir xəta heç bir zaman fraksiya heyəti tərəfindən işlənməmişdir, işlənə bilməz də.
Adları, ibtidai təlim rusca olsun sözünün (qailləri) söyləyənləri kibi
rəvayət olunan məbuslar kəndilərinə verilən bu istinadı qəti surətdə
iəkzib etdikdən və fraksiya ilə Büro heyətinin dəxi təlimi-ibtidai
həqqində iki rəy ola bilmoyəcəginə aid bəyanları qozetələr vasitəsilə
nəşr olunduqdan sonra mətbuat bir növ istirahət buldu; “Əlhəmdülillah
milli ideal əleyhində bulunmuş məbuslarımız yoxmuş” dedi. Fəqət
bir məsələ hənuz zehnləri işğal edib durmaqdadır. Əcəba, fraksiyanın ibtidai təlim həqqində əsaslı nəzəriyyəsi nə yoldadır? Təlimiibtidai mövzuində fraksiya müəyyən bir qərara gəlmişmi? İmdi mət53

buatdan bir qismi bu cəhətin fraksiyaca aydmlaşdırılmasmı iqtiza ediyor. Şübhəsiz fraksiya heyoti və yainki yanındakı bürosu bu kibi istizahlara əhomiyvət verir. Fəqət keçən il Büro tərəfindən Büro və fraksiya həyatı həqqində milli mətbuata təbliğ edilən “məlumat” bir kərə
nəzərdən keçirilərsə, orada bu “müşgülü” həll edəcək cavablar bulunur.
Bizdə təlimi-ümüminin iki tərəfi vardır. Birisi xüsusi surətdə öz
xərcimizə saxlanan məktəblərimizdir. Digəri də dövlət xərcinə açılan
şkolalar - ruski-tatarskilərdir. Birincilər milli proqramla aparıla bilər,
fəqət hüquqsuzdur. İkincilər hüquqlu isələr də proqramları milli degildir.
Mətbuat təlimi-ümumi layihəsi münasibətilə fraksiyanm bu iki xüsusda nə kibi müəyyən nəzəriyyələr bəsləmokdə olduğunu bilmək istiyor.
Fəqət bizcə fraksiyanm bu xüsusdakı nəzərləri qeyri-müəyyən degildir.
Onların bu xüsusdakı nəzəri eyni ilə mətbuatm və milli məhfillərin
nəzəridir. 1916-cı ildə martm 15-də iniqad edən Q.Duma məclisində
məarif nəzarətinin gəlir və çıxarı müzakirə olunduğu əsnada müsəlman
fraksiyası naminə İsa Mirzə Yenikeyev tərəfindən müsəlmanlarm
məarif ehtiyacı həqqində dvtoıaya qarşı oxunan bəyannamədə ibtidai
təlimin ana dilində olması tələb olunuyordu.
M əarif məsələsi Büro ilə fraksiya iclaslarxnı da məşğul etmişdir.
Keçən sənə Büro həyatmdan müntəzəm surətdə mətbuata təbliğ olunan məlumatlarda məarifi-ümumiyyə xüsusunun bilxassə mütaliə və
müzakirə olunduğu bildirilərək məsələn, 15 iyul tarixilə qəzetəmiz
vasitəsilə nəşr olunan böylə təbliğatnamələrdən birisində hazxrda mövcud ruski-tatarski məktəblər həqqindəki məruzəyi dinlədikdən sonra
bütün Büro və fraksiya əzasınm bu məktəblər əleyhində olduqları görünüyor.
Fraksiya və Büro naminə vaqe olan digər bəyanat dəxi diqqətlə
nəzərə alınsa fraksiyada təlimi-ümuminin ana dilində olması həqqində
müəyyən və sərih bir qərar yoxdur deməgə dil varmaz.
Fəqət bununla bərabər madam ki, ortaya böylə bir istizah atılmış və
bu xüsusda Büro ilə fraksiyanm təfsilli bəyannaməsinə ehtiyac görülmüşdür, lazımdır ki, fraksiya bu xüsusa əhəmiyyət verərək məsələyi
bütün cüziyyatı ilə həll edəcək bəyanatda bulunsun.
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Təlimi-ümuminin ana dilində olmasxnı tələb etməkdən əlavə bu
təlimin nə kibi məktəblər vasitəsilə təmini məsələsi var ki, bu xüsusda da fraksiyanm müəyyən nə kibi bir qərarda olduğu tamamilə anlaşılmalıdır.
Bu xüsusda ayrı bir məqalədə.
M.Ə.
“Açıq söz”, 27 yanvar 1917, A'®388
Mütəbəssər - uzaqgörən, itigörən
Etminan - inam
Təəmmül - mülahizə, ümumiləşdirmə
Bavər - etimad, inam
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I

Mövhum türk “politikaçılarma” qarşı açılan vızıltıyı “Saxalxo purtseli” qəzetəsi haman davam etdirib gediyor. “Bakı türk xeyratçılarımn” doktor Sultanov ilə “Açıq söz” do daxil olduqları halda Acaräda müsəlman məktəbi açılmaya tərəfdar olduqları və burasmm xristianlaşdırılmamasına qarşı təminat istədikləri bir provokasiyon (təhriktəftin) imiş...
“Türk provokasiyonuna” qarşı bayraq açıb da bütün gürcüligi “mübarizə”yə dəvət edən bu məczub qəzetə məsələyi etidal dəmlə mütaliə
və müzakirə etmək tərəfdarı olan gürcülərə dəxi etirazlar ediyor.
“Açıq söz”də “Saxalxo purtseli”yə qarşı yazılan bir məqalə
münasibətilə təkrar məsələyə ovdət edən “Z.Reç” qəzetəsi gürcümüsəlman mübahisəsini dostanə bir surətdə həll etmək üçün müvafiq
bir yol göstərmişdi. Məzkur qəzetəyə görə “acarahlar imdiki halda bir
parça çörəyə möhtacdırlar. Böylə bir zamanda kəndilərinə çörək degil,
məarif və məktəb təklif etmək münasib degildir. Yaxşı olardı ki, gürcü
cəmiyyəti-xeyriyyəsi Acaradakı məktəb və məarif işini müharibədən
sonraya təxir etdirə idi. İmdi isə ancaq maddi köməklə qala idi. Yox
əgər, nədənsə gürcü cəmiyyəti bu xüsusu təxir etdirə bilməzsə, o zaman
yaxşı olardı ki, acaralılar arasında nəşri-məarif cəmiyyətinin proqramını müsəlman cəmiyyəti-xeyriyyəsi ilə birlikdə tərtib etdirə idi”.
“Z.Reç” qəzetəsinin bu təklifindən anlaşılır ki, həqiqətən də məsələyi
dostanə bir şəkildə, anlaşma və öpüşmə yolu ilə həll etmək istiyor. Əgər
böylə bir etidal və səmimiyyət “Saxalxo purtseli”çilər tərəfindən də
gözədilsə idi, bu gün faidəsindən çox zərər toxunduran “mübahisə”lərə
də meydan qalmazdı. Biz gürcü-müsəlman münasibatmm dostanə
bir yolda davam etməsini arzu edə gəlmişik və bv arzu xatirinə bir
ildən ziyadədir ki, imdi açıb göstərmək məcburiyyətində qaldığımız
vəqələri sükutla keçirib aralığa soyuqluq salmaq istəməmişik. Nəhayət,
“Saxalxo” ilə “Sakartvelo”nun “ultimatumu” və gürcü cəmiyyətixeyriyyəsinin Bakı müsəlman cəmiyyəti-xeyriyyəsinə göndərdigi “nota”sı bizi danışdırtmışdı. Bu danışıqla bərabər biz yenə gürcü qomşu-

larımızla dostluq etməkdən, qomşuca yola getməkdən naümid degiliz. Yetər ki, onlar dostluğu birbaşlı degil, ikibaşlı görsünlər. Yetər ki,
kəndi gürcü hissiyyatlarına qarşı ehtiram toləb edorkən bizim də türk
və müsəlman hissiyyatımıza ehtiramkar olsunlar. Bu nöqteyi-nəzərdən
“Z.Reç” qəzetəsinin məsələyi doğru anlayışı şayani-təqdirdir.
Fəqət nə edərsək ki, “Saxalxo purtseli”nin cəngculuğu “Z.Reç”
qəzetəsinin etidalma uymaq istomiyor.
Gürcü cəmiyyəti-xeyriyyəsi Acarada məktəb və m əarif təmimindən
əl götürməməli və bu xüsusda kimsəyə güzəşt də etməməlidir, deyə
haman əskisi kibi Qafqasiya türklərindən də tələb ediyor ki, Acarada məktəb açmaq niyyətindən daşınsınlar, yoxsa mübarizəyə hazır olsunlar.
Müdhiş bir surətdə “mübarizə”yə hazırlaşmaqda olan gürcü qəzetəsi
eyni zamanda da bizə isnad verdigi təhrik (provokasiya) işində ustadlıq
göstərərok “acaralılar bakılılardan da yaxşı müsəlmandırlar və o qədər
də zəif degildirlər ki, başqaları onların hissiyyati-diniyyələrini müdafiə
eləsin” deyə bizimlə Acara arasına bir “songi-iftiraq” atmaq istiyor...
İştə, qulağmm dibində bu kibi yüngül, eyni zamanda da müzürr
vasitələrlə oynayan arkadaşım buraxıb da “Z.Reç” qəzetəsi nahəq
yerə “millətləri ayırmaq” töhmətini bizə vuruyor. Biz heç bir zaman bu mərəzlə xəstələnmədik. Bütün millətlərlə dost keçinmək
məqsədimizdir. Gürcülərlə - bunu əskidən də söyləmişik - bilxassə
dost keçinə biləriz. Fəqət dost olmaq başqa, aşiq olmaq da başqadır.
Siyasətdə dostluq var, fəqət məşuqun hər bir itab və cəfasma qatdaşan
məcnunanə eşqə yer bulunamaz.
“Saxalxo” keyfi istərsə Don Kixotvari meydana atılsın, biz isək
bu yüngüllüklərə qarşı mətanətimizi pozmaz, söz yerində sözümüzü
söylər, iş zamanında işimizi işləriz.
“Türk politikaçılığından” qorxan gürcü dostlarımız burasını nəzərietinayə almalıdırlar ki, bu günə qədər Qafqasiya müsəlmanları Acarada
bir danə də olsa məktəb açmamışlardır. Ilalbuki gürcü şkolları yalmz
Acarada degil, Ərdahana, Axalkələkə, Axalsixo qədər belə yayılmışdır.
“Z.Reç” ixtilafı rəf etmək üçün gürcü cəmiyyəti-xeyriyyəsindən istiyor ki, müharibə qurtaranadək gürcü müsəlmanları arasında məarif
nəşrini təxir etdirsin və yaxud müsəlman cəmiyyəti-xeyriyyəsi ilə bu
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xüsusda bir etilafa galsin. Biz türktar gürcü müsolmanları arasında
gürcülorin məktəb açmaları əleyhində degiliz. Buna görə daimi olsun,
müvəqqəti olsun, moktəblərini qapasınlar təklifində dəxi bulunmayız.
Yalnız burasım söyləriz ki, müsəlman qardaşlarımız müraciət edib də
bizdən məktəb istərlərso onların bu arzularını da rədd edə bilməyiz.
Məsələnin bu şəkildə həlli bizi də, gürcüləri də, mövzui-ixtilaf təşkil
edən gürcü müsəlmanlarının hissiyyati-diniyyə və milliyyələrini də
razı sala bilər. Yarınkı sayımızda nəşr olunacaq bir məqaləsində gürcüligini dərk etmiş bir müsəlman sifətilə möhtərəm Məhəmməd bəy Abaşidze türkcənin Acara üçün lisani-dini hökmündə olduğunu söylüyor
və “acarahlar türkcə oxurlarsa türkləşirlər” mülahizəsindən bütün acaralılar naminə inciniyor.
Madam ki, ən şiddətli gürcüləşmək tərəfdarı olan bir gürcü müsəlmanı belə türkcə oxumayı mətlub görüyor, əcəba, müsəlmanlarm bu
xüsusda “çıxışfan” nədən ədavət nəzərilə görülsün; Orta Batumda
məktəb açmaq fikri nədən başqa dürlü tələqqi olunsun?...
“Saxalxo purtseli”nin mübahisə xatiri üçün müraciət elədigi nəzəri
məsələlərin mütaliəsini başqa bir məqaləyə buraxaraq əsl məsələdəki
nöqteyi-nəzərimizi təlxis edəlim:
Gürcücə danışmaqda bərdəvam olan müsəlmanlar gürcüdürlər. Gürcülərin onlara qovuşmaq istəmələri təbiidir. Buna biz mane olamayız.
Gürcücə ilə bərabər türkcədə danışan gürcü müsəlmanları ilə aramızda camei-diniyyə vardır. Bu cameə ilə biz ikimiz də beynəlmilliyyətiislamiyyəyə daxiliz. Buna görə də onlarla rabiteyi-mənəviyyəmizi idarə
edəcək və bizdən müsəlman məktəbləri istərlərsə mümkün elədigimiz
qədər istəklərinə əməl edəcəgiz.
Xristian gürcülərin müsəlman gürcülər arasmda gürcü dili nəşr
etmələrini təbii görməklə bərabər gürcüliklə tarixi bir xatirədən başqa heç bir növlə əlaqələri qalmayan yerlərdə yaşayan türklər arasındakı gürcüləşdirmək politikasına da xoş nəzərlə baxmayıb bu xüsusda
kəndilərinə əngəl olacağız.
Gürcü millətçilərinin gürcü müsəlmanlarm dininə ehtiramkar olduqları həqqində elədikləri bəyanlarına etimad eləməklə bərabər bəzi
müfrit gürcü cərəyanları tərəfindən bu bəyanat xaricində vaqe ola
biləcək təzahüratə qarşı da laqeyd qalamıyacağız.
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Bu əsaslar daxilində gürcü qomşularımızla uyuşa biləriz. Qomşularımızm bu nöqtələrə ehtiramları varsa, anlaşalım. Yox “Saxalxo”
vəhmiyyətində qalıb da bizi “Gürcüstandan qovmaq” istərlərsə, o başqa məsələ...
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 29 yanvar 1917, JV®389
Mövhum - xəyali
Vəhmiyyət - mövhumat
Təftin - fitnə salma, araqarışdırma
Ovdət - qayıtma, geri dönmə
Vəqə - hadisə, əhvalat
Təlxis - xülasə etmə
İtab - məzəmmət etmə, danlama
Məczub - ruhi xəstə
Səng - daş
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“Müsadiməyi-afkardan bariqoyı-həqiqət parlar” hikməti bu dəfə də
təcrübədən çıxdı. Neçə gündən bəri gürcülərlə Qafqasiya müsəlmanları
arasmda çıxıb da mətbuat vasitəsilə davam edən mübahiso dünki nüsxəmizdə yazıldığı vəchlə Tiflisdə müsəlmanlarla gürcülərdən
mürəkkəb bir məclisdə həll edilmişdir. Bu məclisin aldığı qərar, o qərarı
nəşr elədigimiz gündən iki gün əvvol “Saxalxo”ya cavabən yazdığımız
məqalənin axırında tolxis elədigimiz əsaslara müvafiq bir surətdə alınmışdır.
Biz diyorduq və imdi degil, çoxdan bəri diyorduq ki, gürcü dili ilə
bərabər türkcədə danışan və türk həyat və adatmı tamamilə qəbul edən
acaralılar arasında gürcü məktəbləri açılmasma mane degiliz. Foqot
buralarda acaralı dindaşlarımız istorlərsə, türkcə də məktəb açacağız.
Gürcüstan ilə tarixi bir xatirədən başqa heç bir növlə əlaqəsi qalmayan
yerlərdə gürcü məktəbi tosisinə əngəl olacağız. Müvafiqət elədigimiz
yerlordə açılacaq gürcü məktəblorində də xüsusati-diniyyənin təminini
istəyəcəgiz.
Tiflisdəki etilaf moclisi də qərar vermiş ki:
1) Türkcə və gürcücə ilə damşan Acarada hor iki tərəf yerli ohalinin
arzu vo xahişilə məktəb aça bilor.
2) Gürcülük ilə heç bir əlaqəsi qalmayan yerlərdə gürcülor məktəb
açmamahdırlar.
3) Türkcə bilməyon gürcü müsəlmanları arasmda məktob açmaq
səlahiyyoti gürcülərə aid olub, foqət bu məktoblordo din dorsləri türkcə
oxutdurulmaq üzro tomin olunmalıdır.
Bu surotlə görülüyor ki, mosolə tam “Açıq söz”ün istədigi şəkildə
həll olunmuşdur.
Əcəba, məsələnin bu surəti-holli bütün gürcü məhafil və mətbuatından ötrü yol göstorici bir qətnamə şəklini alacaqmı? “Z.Reç” noşriyyatma baxılırsa alacaq; “ Saxalxo” nozəro gətirilirsə - yox. Bu iki corəyandan hankısx daha ziyadə qüvvətli çxxacaq? Bunü olbottə ki, bu
günlərdə çxxacaq gürcü mətbuatx göstərər. Fəqət biz ümid ediyoruz

ki, gürcü vətəndaşlarımızın müfritləri dəxi bu məqul qərara tabe olub
dostluğa şayistə olmayan nəşriyyatlarmdan saxlamlsmlar.
Müsəlman məhfillərində isə bu qərardan naməmnun qalan və buna
tabe olmaq istoməyən bir fərd təsəvvür olunmaz. Çünki Qafqasiya müsəlmanlarının bu məsələdə ifrata getmiş deyə təsəvvür olunan
cərəyamnın belə istədigi Tiflis komisyonunun istədigindən artıq degil idi.
Ümidvarız ki, “gürcülərlə barışmaq üçün münasibati-beynəlmiləliyyədo islamiyyət camesindən əl götürməmizi” bilaşərt vo qeyd tələb
edon “Saxalxo”çular dəxi bu müştərək qorara tabe olub “çəkişdikdən
sonra bərkişmokdə olan” gürcü-müsəlman dostluğunun ahəngini pozmazlar.
Tiflis etilaf komisyonunun bu müvafiq və məqul qərarını səmimiyyətlo tobrik etdikdə bir cəhəti nəzər diqqət və etinadan uzaq tutmamayı dəxi tövsiyə etmək istiyoruz.
Gorək gürcülor, gərəksə türklər bilməlidirlər ki, iki dostanə bir
vəziyyətdə bulunan qomşu millət arasmda böylo asan bir surətdə həll
oluna bilocək bir məsələ ikən, “Acara məsoləsi” bu qədər “qilü-qalə”
səbəb oldusa, ancaq gürcülorlə müsəlmanların elani-məhəbbət edib də
sonra hər kəs öz yuvasma çəkilib görüşmədən, anlaşmadan, dərdləşmədən işləməlori ayrı-ayrı işləməlori sayəsində olmuşdur. Bir şey olmuş. Buna şübhəli gəlmiş, başqa bir hərəkot o biri tərofin sui-zənnini
cəlb elomiş; vəqtində bu şübhələri, bu zənləri görüşərək izah edib anlaşmaq yolu ilə holl etməkdən isə, toplamış dəftəri-xatiratımıza qeyd
eləmiş, nohayət Qafqasiyaya məxsus bir hərarətlə partlamışxz. Fəqət
“xeyirsiz şər olmaz”. Bu dəfəki “şər”dən də bir “xcyir” hasil olmuşdur:
Tiflis komisyonunun qərari-məlumu.
Bu qərar hər iki torəfdən səmimiyyətlə tətbiq edilir və bu tətbiqatın
no yolda getdigi hoqqində ara-sıra dostanə bir surətdə mübadiləyiəfkar olunur və dostlar tez-tez görüşürlərso əminiz ki, bu hal hər iki
millət beynində paydar olması mətlub olan dostluğu könül istədigi kibi
təmin edər.
Dövlətin mühüm zamanlar keçirdigi və Dövlət Duması intixablarının təcəddüdi-mülahizəsi ilə Qafqasiya üçün fövqəladə böyük işlər
görmək dəqiqələrinin gəldigi böylə mühüm bir zamanda Qafqasi-
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ya millətlərinə öz aralarmda “çənələşib” durmaq və “cüzi məsələlər”
üstündə “didişməgə” dəgməz. Bu nöqteyi-nəzərdən dəxi iki dost millətin təcəddüdi-əhd və məvəddət etməsi şayani-əhəmiyyətdir.
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 1 fevral 1917, JVs392
Müfrit - ifrat dərəcəsində olan
Şayistə - layiq
Məqul - ağlagələn, ağlm qəbul etdiyi
Məvəddət - sevmə, sevgi, məhəbbət
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Bir etiraf münasibətilə
“Sofa” cəmiyyəti iclasi-ümumisində idarə məclisə qarşı söylədigi
məruzəsi ilə beş ildən bəri davam etdirdigi rus-müsəlman məktəbi
tipindəki “Səfa” məktəbinə sərf elədigi 30 min manatın “səmərəsiz” olduğunu etirafla iclasdan xahiş ediyordu ki, bu məktəbi şəhər idarəsinə
təsliminə icazə versin və öz tərəfindən idarə heyətini milli bir məktəb
açmağa vadar eləsin.
Rus-müsəlman məktəbinə sərf olunan pul, əcəba, neçün “səmərəsiz”
sərf olunsun? - deyə əksər oxucularm zehninə bir sual gələ bilər və buna
görə də “Səfa” idarəsinin “səmərəsiz” işlədigi həqqindəki etirafi bəlkə
də anlaşılmaz. Böylə anlaşılmazlığa meydan qalmasın üçün məsələnin
nədən ibarət olduğunu bir az açarsaq, faidəsiz olmaz - zənnindəyiz.
Rus-müsəlman məktəbləri və bu tipdə olan hökumət şkolalarınm xəlqimizə faidəsi yoxdur - denilmiyor. Bunlann məlum bir ölçü
daxilində türkcə ilə ruscadan ibtidai məlumat verib, zəminində hesab ilə sair fünundan dəxi ibtidai dərəcədə biigi vermələri aşkardır.
Cəhalətin qalın pərdəsi ilə örtülmüş və məarifin hər növ ziyasmdan
daldalandırılmış xəlqimiz üçün bu qədərlik işıq dəxi qənimətdir. Fəqət
bununla bərabər bilməliyiz ki, bizi özünü birər bir millət halına qoyacaq və bütün mədəni və milli məziyyətlərini özünə qandıracaq bir
məktəb hər halda rus-müsəlman məktəbi olmayıb milli türk məktəbi
olacaqdır.
Böylə bir məktəb təsisinə müsaidə yox ikən imdiki halları ilə mövcud olan “ruski-tatarski”lər bir “qənimət” degil, bəlkə də bir “nemət”
hesab oluna bilərlərdi. Fəqət istədigimiz kibi milli məktəb açmaq imkanı var ikən, pulumuzu yenə sabiqki qərar üzrə başqa növ məktəblərə
sərf etmək əql və tədbir işi degildir.
Həyati-milliyyəyi təmin edən vasitələrdən bixəbər olan mühitimizdə
ehtimal ki, “əcəba, milli məktəblər açmağa müsaidə varmı?” - deyə
heyrətli suallar verənlər də tapılır. Necə ki, böylə suallar “Səfa” iclasiümumisində dəxi eşidilirdi.
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Bu xüsusda “Açıq söz”də dəfələrb yazılmış, bu dofo doxi tokrar
etmoyi faidoli buluruz ki: istədigimiz proqramda vo istədigimiz dildo
milli moktob açmağa müsaido vardır. 1914-cü ildə xüsusi məktobbr
həqqindo noşr olunan qanun mövcibinco ibtidaidon tutub aliyo, hotta darülfünun açmağa qədər ixtiyarımız vardır. İmdi biliriz ki, öz dilimizdə,
öz ruhumuzda, öz idarəmizdo ibtidaibr do, cdadilər də, darülfünunlar
da, darülmüəlliminbr vo sair xüsusi ixtisas m əktəbbri də açaq. Bunu
yalnız cəmiyyətlər degil, xüsusi şoxslər do aça bilərlər.
Bu m əsəbnin bir cəhoti, digər cəhəti do o ki, təlimi-ümumi qanununun iqtizasına görə hanki bir məhəllə və ya kond ohli yığılıb ərizə versə
və özünə ibtidai məktəb istəsə, şəhər idarolərinin (şəhərdə), zemstvoların (içəri Rusiya kəndlərində) direksiyalarm (Qafqasiya vilayətbrində)
borcudur ki, haman məhəllo və ya kondbrdə ibtidai moktəb açsınlar. Müsəlmanlar üçün açılan ibtidai şkolalar da biüəbii ruski-tatarski biçimində olacaq.
Madam kı, bu əsaslar böybdır. Madam ki, cəmaət istorsə ruski-tatarski məktəbini hər zaman ala bilor və bu xiisusda ümumi mənbeyiməarifdən sirab ola bilər. O halda cəmaotin pulunu yığıb da şəhər
idarələri və ya dövlət xəzinəsinə müavinət etməkdə heç bir məqsəd
yoxdur. Biləks, dövlət və şəhər xəzinəsindən müsəlmanların hissəsinə
düşən məbləğ tamamilə istifadə olunmayıb başqa yerlərə sərf olunuyor. M əarif cəmiyyətləri bu xüsusda pul degil, bir az mürəkkəb
ilə kağıza, bir az da əmək sərf eləməli, mümkün ebdiklori yerlərdə
cəmaət ərzi-halları hazırlandırmah, direksiya və şəhər məktəb şöbəsinə verdirməlidirbr. Bu vasitə ilə onlar həm teatro qoymaq, ianə yığmaq və sair vasitələrlə topladıqları paraları sərflə imdi əldə elədikləri
məqsədlərinə çox asanhqla ermiş olur, həm də millətin kisəsindən çıxardıqları pulları daha faidəli və daha milli müossisələrə sərf etmək
üçün təsərrüf edərlər.
Bu qədər aydın bir mətləbi nədən isə bu vəqtədək bizim cəmiyyətlər
dərk edə bilməmişbrdir. “Səfa” cəmiyyəti beş illik əmək və 30 min manat para sərf etdikdən sonra təcrübə ilə bu fikrə gəlib “etirafi-qüsur”
ediyorsa da, “Nəşri-m əarif ’ kibi bir cəmiyyətimiz hala o “siyasəti” davam etdirib gediyor. Doğrudur, Nəşri-məarif cəmiyyəti büdcəsinin külli məsrəfini direksiya vasitəsilə xəzinədən alıyor. Fəqət bunu almaqla
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vəzarət proqrammı tətbiqə də məcbur olub milli məktəb idealmdan hər
halda uzaq qalıyor.
Arzu olunurdu ki, “Səfa” idarəsi kibi sair cəmiyyətlərimiz dəxi bu
xüsusda təfəkkür edərək məktəblər təsisində “milli məktəb siyasəti”nə
riayət edə idilər.
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 7 fevral 1917, JVs397
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Müsəlman idareyi-ruhaniyyələri
Rusiyada yaşayan müsəlmanlar: Volqa Boyundakı tatärlar, krımlılar, qafqasiyalılarla türküstanhlar hamısı bir din ilə mütədəyyin olduqları kibi bir böyük suyun ayrı-ayrı bulaqları, bir böyük kötügün dürlü
şaxələridir. Hənbəli, şafii, hənəfi, maliki, şiə kibi müxtəlif məzhəblər
haman bir dinin - fərə aid cüzi təfavütlərlə - şöbələri olduğu kibi tatar,
azərbaycanlı, özbək, qırğız və türküstanlılar da böyük türk ailəsinin
doğma uşaqlarıdır. Biz, Rusiyada yaşayan müsəlmanlar eyrti zamanda da türküz, biz, Rusiya türkləri eyni zamanda da müsəlmanız. Hər nə
qədər sayımızda 20 milyon ilə 30 milyon arasmda gəzən böyük bir ixtilaf varsa, hamımızın bir din və bir cinsə mənsub olduğumuzda əsla
şübhə yoxdur.
Böylə iki böyük mənəvi rabitə ilə bir-birinə bağlı olan Rusiya müsəlmanları arasında az-çox bir təfavüt görünürsə, bu cinsiyyət
və ya din təsiri ilə degil, iqlim və şəraiti-siyasiyyədən iləri gəlmiş
xüsusiyyətlərdir ki, hər halda əsli degil, ərzidir. Bu ərzi (xaricdən
ariz olan) təsirlər sayəsində digər “bir kütlə” (kütleyi-vahid) olan
“cameə”lərdə görüldügü kibi türk-tatar “camcə”si də vəqtilə təəssüratifariqəyə tutularaq ayrılıb dağılmışdır.
Bütün bəşər “cameə”ləri idraklarınm tərəqqisi nisbətində ayrıldıqdan sonra (buradan senzura bir neçə cümloni çıxarmış, yeri ağdır. - Ş.H.) çalışıb çapalamaqdadır. Bu məqsədlo Rusiya müsəlmanları
mütəəddid ictimailərində, müxtəlif vəqtlərdə hökumətə verdikləri
ərizələrində hal-hazırda mövcud olub da Rusiya müsəlmanlarmm ruhani işlərini tənzim edən qərardadların dəgişməsini tələb eləmişlərdir.
Çünki bu qərardadlar nə ruhi-şəriətlə müvafiq olub, nə də millətin
mənəvi ehtiyacları ilə münasibdir. Qərardadların cüziyyatından bu
dəfəlik sərfı-nəzər eləsək belə, bir dəfə bir “kütleyi-vahidə” təşkil edən
müsəlmanların müxtəlif qərardadi-ruhaniyyələr vasitəsilə idarə olunmaları üstündə dayanmaq məcburiyyətindəyiz.
Dinləri, cinsləri bir Rusiya müsəlmanlarmm üç növ idareyi-ruhaniyyələri vardır. Bu idarələr biri-birindən həm hüquq və səlahiyyət, həm də
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təşkilatca fərqlidirlər. Müxtəlif zamanlarda müxtəlif siyasi amillər təsiri
altında yazılan qərardadlarla vücuda gətirilən idareyi-ruhaniyyələr arasmda ən geniş hüquq və səlahiyyətə malik olanı Zaqafqasiya müsəlman idareyi-ruhaniyyəsi olub, ən dar bir ramka və qısıq bir hüquq və
səlahiyyət içərisinə qoyulanı da “Orenburğ duxovnı sobraniyası”dır.
Krım idareyi-ruhaniyyəsi isə bunların ikisi arasmda bir növ bərzəx
təşkil etməkdədir.
Daxiliyyə vəziri Protopopovun müsəlman idareyi-ruhaniyyələrini
islah qəsdilə tərtib elədigi layihədə - qəzetələrdə oxundüğuna görə - bütün Rusiya müsəlmanları ümuri-ruhaniyyəsinin hər yanda bir
qaidəyə salınması dəxi varmış. Protopopov “qaideyi-külliyyə”sinin
nədən ibarət olduğunu bilməyincə bittəbii bu, zahirən müsəlmanlarm
istədiklərinə bənzəyən təşəbbüsün həqiqi qiymətini kəsdirmək müşküldür. Müsəlman idareyi-ruhaniyyələrini idarə və səlahiyyətcə hanki bir möqəvvəmi-müştərək (o6m. 3naM eH.) dairəsinə gətirməyi yaxşıca bilmək üçün hal-hazırda mövcud üç müxtəlif idarənin nə halda olduqlarmı mütaliə etmək gərək.
Bu xüsusda yarın.
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 13 fevral 1917, JV»402
Mütəəddid - müxtəlif, çoxlu
Bərzəx - rabitə, əlaqə vasitəsi
Möqəvvəm - qiymətləndirmə
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İslam dini və ana dili
Keçəndə Petroqrad ali məktəblərində oxuyan şimallı türk tələbələri
tərəfindən “Şura” mühərriri-möhtərəmi Rzaələddin Fəxrəddin Əfəndi
həzrətlərinə dualarla namazların ana dilindo ifasına icazə olub-olmadığı həqqində bir sualnamə göndərdikləri xəbər verilmişdi. Son posta ilə alınan şimallı arkadaşlarımızm bu məktubunu eynilə Rzaələddin
Fəxrəddin Əfəndi həzrətlərinin bu məktubu həqqindəki mütaliələrini
nəşr eləmişlərdir. Milliyyət əsri və intibahi-milli dövrü keçirməkdə olduğumuz böylə bir zamanda böylə əsaslı bir məsələnin mütaliəsindəki
əhəmiyyətə nəzərən məzkur məktub ilə Əfəndi mumi-ileyhin fikriməxsusilərini “Açıq söz”ə nəql ediyoruz. Petroqradda oxuyan tələbələrin
məktubu budur:
“Möhtərəm mühərrir Əfəndi! “Şura” səhifələrində aşağıdakı sualiarımıza yer vermənizi rica ediyoruz:
1) Quran ilə hədisə görə və islam alimlərinin nəzərincə ibadət namazlar (gündəlik namazlar, bayram, cümə, təravih namazları və nafilə
namazları), müxtəlif dua və istiğfarlar, bayram və nikah xütbələri və
qeyriləri mütləq ərəb dilində oxunmaq müvafiqmi, aya şəriət bunlarm
başqa dillərdə icrasma qarşı gəlmiyormu, rüsxət vermiyormu? Xülasəsi
bu ki, islam rəsmi dil olaraq ərəbcənimi qobul ediyor, yainki, islam
nəzərində dillərin hamısı bir dərəcədəmidir?
2) İslam dinini qəbul edən millətlərdə bu vəqtə qədər din ibadət dili
olmaq üzrə ərəb dilindən başqa bir dilin qəbul edildigi varmı?
Bu məsələləri dini alimlərimizin müzakirələrinə ərz ediyor və
Rzaələddin həzrətin özünün də bu xüsusda fikirlərini bəyan etməsini
rica ediyoruz.
Bu məsələlərin açılmasım biz aşağıdakı nöqteyi-nəzərlərdən əhəmiyyətli görüyoruz:
1)
Diləkləri öz dilincə diləmək; istədiklərini öz dilincə istəmək;
qulluq göstərildikdə öz dilincə danışıb nə söyləndiyini bilərək qulluq
göstərmək, ağzmdan çıxan sözlərin nə mənada sözlər olduğunun özünü də bilmək bizcə daha məqul görünüyor.
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2) Əgər də din olaraq milli dili qəbul olunsa Quran ilə əhadisin və
dürlü dualarm mənalarmı anlamaqla bərabər xəlqdə islamm ruhunu,
fikrini anlamaq daha da iİərilər və hər yerdə Quran bir Quran ibadətdə
oxunan surələr, bir surələr, dua və xütbələrin də bir dua və xütbə olması ilə bu gün islam aləmində olan zahiri birlik, o zaman ruhi və mənəvi
bir birliyə mübəddəl olar.
İmdiki halda bütün dünyada milliyyət və qövmiyyət fikri üstə çıxmışdır. Bu surətlə biz tatarlarda da milliyyət hissi, tatarlıq və yainki
türk-tatarlıq duyğusu oyamb, yol alıb geniş bir meydan tutaraq gediyor.
Bugünkü gündə bütün nəsli-cədid (cavanlarımız) bu fikirlə tərbiyələnib
gediyor.
3) Dilimizə, millətimizə ögey nəzər ilə baxmayıb tamam hüquq versə, o zaman islamı milli din - deyə qəbul edə biləriz. Yoxsa o
millətin ayrı fərdlərinin dini olur və milli məsələlərimizi biz islam ilə
bağlamamağa məcbur oluruz.
4) Məktəblərimizdə ana dili xaricə qovulub oxu oxutmaq üçün rus
dili təxsis olunmuş, sudlarda, məhəlli idarələrdə tatar dili tamam həqli
bir dil kibi qəbul olunmuyor, milli nöqteyi-nəzərdən baxanda bizim dilimiz üçün az olsa da, Allah ilə olan münasibətimizi öz dilimizdə icra
etmək mümkün olmaz vo yainki tatar dili buna layiq degil, - deyilərsə
bu, dilimizlə millətimizə bir təhqiri-mütəzəmmin olur.
5) Din və ibadət dili olaraq milli dil qəbul olunsa ibtidai
məktəblərimizdə ərəb dili oxutmağa ehtiyac qalmaz idi. Bu onlar üçün
məlumdur ki, böyük bir yüngüllük təşkil edərdi və balaların maddi və
mənəvi gələcəkləri üçün daha əhəmiyyətli şeylər oxutmağa vəqt qalar
idi. (Məlum ki, bu sözlər ibtidai məktəblərimiz həqqindədir. Orta və
yuxarı dini mədrəsələrimizdə ərəb dili haman sabiqki qərar üzrə qalmalıdır).
Bu nöqtələrdən baxüdıqda əgər islam bu məsələdə qəti bir məmaniətdə bulunmazsa, bu fikrin açıq surətdə meydana qoyulmasım
müvafiq görüyoruz.
Bu məsələni imdiki halda qaldırmamıza başqa səbəblər də var. Hazırda yazıçılanmızm əksərində və cavanlarda ədəbi dilimizə rusca
sözlər girməsinə qarşı mübarizə ilə bərabər ərəb dilindən daxil olan
sözləri də çıxarmağa, onlarm yerinə öz sözlərimizi tapıb düzəltmək
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Dünki sayırmzda Petroqradda oxuyan ali məktəblər tələbələrinin
“Şura” məcmuəsinə göndərdikləri məktubları dərc olunub. Bu xüsusda Rzaələddin Fəxrəddin həzrətlərinin fikri-məxsusunun nəqli isə bu
günə buraxılmışdı. Rzaələddin Əfəndi yazıyor ki:
“1) İslam dinində rəsmi deyilən bir dil yoxdur. Ərəb dili ərəblərdən
başqa müsəlmanlar üçün rəsmi dil degil, bəlkə islam dininə mənsub olmaqla bərabər hər kişinin və hər qövmin öz dili rəsmi dil sayılır. Namaz qılmaq istisna edilməklə hər dürlü əməl və ibadət ana dilində yapıla bilər. Hər kəsin öz ana dili ilə gətirdiyi imam məqbuldur. Hər kəsin öz ana dili ilə qıldığı əqdləri (nikah, xəl, alış-veriş kibi işlər), iqrarları mötəbərdir. Hər kəsin öz ana dilində etdiyi tövbəsi, istiğfarı, Allahtəalaya olan dua və münacatı, təzərrö və ilticaları, andları mötəbərdir.
Bu işlərin heç birinin də (namaz müstəsna) ərəb dili ilə olması həqqində
təklif yox. Namazdan başqa bütün ibadətləri ana dilində yapan kişi yenə yapsm. Rəsulüllah həzrətləri dil dəyişməsi həqqində heç bir dəvətdə
bulunmadı. Səhabələr dil təbdilini təklif etmədilər.

2) Dil işi ilə savab-günah yazılması, ya ki şəri bir hökm olması üçün
adam öz dilinin nə söylədigini bilməsi şərtdir. Bu xüsusda hər bir sözün ayrı-ayrı mənasım bilmək lazım degil. Bəlkə söylədigi cümləsinin
məzmununu, nəyə dair olduğunu anlamaq kafidir. Buna görə “Lailahə-illəllah. Muhəmmodən Rəsulüllah” - söyləyən kişi əgər şu kəlamlarm iman gətirən sözlər olduğunu bilsə, şununlla müsəlman ədd ediliyor. Yoxsa günboyu oxuyub yürüsə də islam qəbul edicilərdən sayılmayır. Nikah siğəsi nə olduğunu bildikdən, son hər bir sözünün nədən
ibarət olduğunu bilmədigi halda bir qadın bir ərə zövcət “nəfsi-mənim”
desə əqd oluyor, fəqət şu sözü ərəbcə dua deyə aldadıb söylətsələr əqd
olmayır.
Başqa dillərdəki söyləmələr, başqa səhifələr və surətlərdə də hökm
budur, bunun üçün namazda oxunan Quran ayələrindən ən azdan fatihə
surəsinin və məsur dualarm ixtisar təriqi ilə də olsa məzmunlarını
bilmək Iazımdır. Fatihə surəsini “AHah-təalaya həmdü-səna”, həm də
Allah-təalanm böyük sifətlərini zikr etmək ibadəti ona xas etməy'ı iqrar
etmək, Allah-təaladan hidayət və doğru yola getməgi istəməkdən ibarət
deyib bilməyən kişinin namazı namaz olur - deyəməm. Bu səbəbə görə
Qurani-kərimi, hədisləri ana dilinə tərcümə etmək degil, yalnız mümkün, bəlkə iqtidarı olan kişilərə bu lazım bir vəzifədir.
3) Quran Allah-təala tərəfindən vəhy edilmiş və Rəsulüllah tərəfindən ümmətə təbliğ olunmuş mənalar və ləfzlərin ikisindən ibarət olduğu üçün tərcümələri oxumaq Quran oxumaq olmayır.
4) Ləfzi və mənası ilə mühafizə edilmiş Qurani-kərimdən başqa
Allah-təala kitabı dünya üzərində yox, dünyada olan kitab əhlilərinin
heç biri öz kitablarınm ləfzləri göydən gəldigini və bu gündə şu ləfzləri
salamat (salim) olduqlarmı dəva etmiyorlar. Bu hal yalnız müsəlmanlara
və Qurani-kərimə məxsusdur. Bunun üçün müsəlmanlar Qurani-kərimin ləfzlərini saxlamaqla mükəlləfdirlər. Namazda Quran oxunmasınm lazım olduğunun bir hikməti - Quranm ləfzilə bərabər mühafizə
edilməsinə vəsilə olmaq üçündür.
5) Namazda Quran və məsur dualarm öz ləfaləri ilə bərabər oxunması ərəb lisanının müsəlmanlar üçün rəsmi dil olmasından degil, bəlkə Quranı və Rəsulüilahın öyrətdigi bir rəvişi saxlamaq, həm də bütün
yer üzündə olan müsəlmanlar arasında münasibət peyda etmək üçün-
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və ya başqa türk dillərindən lüğətlər almaq meyli var. İmlaçılanmızm
çoxusunda da ərəbcədən gəlmiş hərflərdən sad, zad, ta, za hərflərini
tatar imlasmdan, tatar sözlərindən qovmaya dəxi bir meyl vardır.
Əgər islam ərəb dilini rəsmi din dili etsə, o vəqtdə ərəb dili başqa islamı qəbul edən millətlərin balaları kibi tatar balaları üçün
də ögrədilməsi labüdanə bir dil olur. Onun təsiri sözləri və başqa
xüsusiyyətlorinin təsiri ilə mübarizə etməkdə əməli nöqteyi-nəzərdən
görüldükdən məhəlsiz və qaidəsiz görülə bilər.
Həyatla bağlı olan bu məsələləri özümüzün bugünkü və gələcəkdəki
işlərimiz üçün əhəmiyətli gördügümüzdən suallarımız cavabsız qalmaz
- deyə ümid ediyoruz.
Alimcan Şərəf, Kərim Səid, İlyas Alkın, Saleh Rəhmanqulov, Hafiz
Maqsudov, Məhfuz Maqsudova, Məryəm Benikiyeva, Zülfiyyə Ümidova, Abdullah Abiz.”
Rzaələddin Əfəndinin bu xüsusdakı mülahizəsini yarınki sayımızda dərc edəcəyiz.
'f t i e 'k

dür. İslam dinindo olan dil ibadəti yüz pay olsa, namazdakı dil ibadəti
buna baxdıqda bir pay da yox. Bunun üçün buna ağırlanmaq və bu işi
ana dilinin zənginləşməsinə mane görmək məhəlsizdir. Namazdan başqa olan ibadətlərin həpsində diləkləri öz dilində istə, öz dilinlə qulluq
et, bu işlərdə mane olmadığmı yuxarıda göstərdik.
İstəyənlər azan kəlmələri oxunduqda öz ana dillərində tərcümələrini
bağırsalar, iqamət vaxtında ibtidai tərcüməsi oxunub sonra iqamət
etsələr xütbələri bir az ərəb dilində oxuduqdan sonra öz dilimizdə oxusalar şəriət tərəfindən buna mane olmasa gərəkdir. Əvvəlki alimlərimiz
nikah xütbələrini ərəbcə oxuduqdan son əvvəl “Xaliqi-layəzal və məbudi-bizəval” - deyə türkcə xütbələr oxuyurlar.
İbadət məsələsi, dil məsələsi bizdə yüngüldür. Namazda oxunmaqda olan Fatihə və iki-üç sureyi-məsur dualarm özlərini əzbərlətmək
və tərcümələrini nasıl bir balaya olursa-olsun başqa dərslər arasmda iki həftədə bildirmək mümkündür. Degilən fikirləri müəllimlərlə
müəllimələrdən eşitdigim var. Bu sözdə bir az mübaliğə olsun, namaz
qılacaq qədər surələri və duaları tərcümələr ilə bərabər əzbərləmək iki
həftədə degil, bəlkə dörd həftəyə sürsün, bütün ömrə nisbətdə şu dörd
həftə pək çox vəqt olmasa gərək. Özünün nicatı və səadətinə səbəb deyə etiqad etdiyi bir din yolunda şu qədər cin min bir məşəqqəti iltizam etməkdən heç kimsə geri durmasa gərək. Milliyyət hisşi və türklük
ruhu ilə tərbiyələnib gələn yaşlarımız şu işi öz yollarına və öz dillərinə
tuli-hüquq verilməsinə mane - deyə tammaqdan yuxarı olsalar gərək.
Allah ilə qul arasında münasibət yürütməyi arzu edənlər üçün bu işin
azacıq karsızlığı olmaması yaşlarımızda, qartlarımızda məlum olsa gərəkdir.
Ədəbi dildən ərəbcə sözləri çıxarmaq istəyənlər, namazdan, dua
və iqamətdən başqa yerlərdə öz ana dillərində sözlər bulsalar, ərəb
kəlmələrini çıxärsmlar. Buna islam dini qarşı degildir. Amma gərək
müqəddəratmda söz bulunmädığı bu gündə işə yarayan sözləri sürüb
çıxarmaq qolacığm qissəsi təkrarlamaq olur. Sad, ta, za nizayi Osmanlı
türklərində yetmiş il davam edib bir nəticəsiz qalmışdır. Bizdə nə kibi
nəticələr verəcəgini Allah-təala bilir”.
“Açıq söz”, 27, 28 fevral 1917, JV»413,414
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Böyük inqilab
Əmsalı tarixlərdə görünməyən aləmşümul müharibənin ən müşkül
bir zamanmda dünyamn ən böyük bir hadisəsi, Rusiya inqilabı vaqe
oldu.
Müharib və mübariz milləti iflic bir hala qoyan köhnə rus istibdadı
yıxıldı. Neçə gündən bəri Petroqraddan alınan xəbərlər qaranhq siyasət
gecəsinin sübhi-hürriyyət ilə açıldığmı bildirdilər.
Əski hökumət cəmaətin dərdi ilə yanan millət vəkillərini, Q.Dumanı
qovdurmaq istərkən nümayəndələr artıq səbr kasası daşdı, - deyə dağılmaq istəməyib öz aralarmda müvəqqəti hökumət vozifəsini icra edən
bir komitə seçdilər. Q.Dumanm sağlardan başqa bütün partiya və firqə
nümayəndələrindən təşkil edilən bu komitə köhnə hökumətə elani-müqavimət edincə hökumətin xarabkarlığından cana doyan cəmaət ilə,
rüşvətxor müstəbidləri degil, vətəni müdafiə edən ordu haman Duma
tərəfini iltizam etdi və edincə nəticeyi-inqilab haman bir-iki günün
içində anlaşıldı. Köhnə vəzirlər həbsə tıqandılar. Əlahəzrət imperator
ilə imperatriça mühafizat altına almdılar. Nəhayət, jon türk üsulu ilə
icra olunan Petroqrad inqilabi-əzimi sabiq çar Nikolay Aleksandrov
bizzat tac və təxtdən əl çəkib də hüquqi-hökmdarisini qardaşı Mixail
Aleksandroviçə təhvil verməsi ilə nəticələndi.
Fəqət nəticə bundan da böyükdür. Mixail Aleksandroviç həzrətləri
qardaşı əlindən aldığı səltəneyi-aliyənin əsl sahibi kim olduğunu layiqi ilə dərk edərək öz tərəfindən padşahlıq ixtiyarını Q.Duma tərəfindən
təşkil olunan müvəqqəti hökumətə tərk eləmiş və məmləkətin üsuliidarəsini təyin etmək üçün bir an əvvəl Məclisi-Müəssisan çäğrılmasını əmr buyurmuşlardır.
. Bu iki əmri-ali ilə çağrılması təklif olunan Məclisi-Müəssisan gizli, ümumi, müsavi və müstəqim seçki əsası ilə yığışacaq həqiqi millət
nümayəndələrindən ibarət olub tazə Rusiyanm nə kibi əsaslarda qurulacağmı təyin edəcəkdir.
Hürriyyətpərvər Rusiyanm məşəl ümidinə yağ tökən bu hadisənin
xəbəri vilayətlərə yayıhnca hər tərəfdə adətən bir bayram başlandı.
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Illll'
Bilafərq millət və məzhəb, silk və sinif bütün cəmaət bir-birini təbrikə
başladı.
Bakı dəxi bu bayramı keçirdi. Bütün mədonlər, dükanlar və kargahlar dayamb xəlq küçolərə, cəmaət müəssisolərinə tökülüşdü, mitinqlər
bir-birinin dalmca gəldi. Hər tərəfdə, hər yanda tazə hökumətə etimad
teleqrafları, Dövlət Dumasına təbriklər, təhniyətlər yollandı.
Rusiya istibdadı altmda əziiən bütün təbəqə, sinif və millətlərlə
bərabər Rusiya müsəlmanları da əziliyor, milliyyətcə təhqir və təzyiq
olunuyorlardı.
İyun 3-ü qanunu1demək olar ki, Rusiya müsəlmanlarını adətən siyasi edama məhkum etmişdi. Ümid etmolidir ki, tamam hürriyyət üzrə
çağnlacaq Məclisi-Müəssisan çoxıniUotli Rusiyayi ədalət və hürriyyət
üzrə təmsil edəcək və hər kəs öz miqdarı nisbotində nümayəndəligə
malik olaraq tazə Rusiyanın əsasları ögey-doğmalıq degil, qardaşlıq və
vətəndaşlıq əsasları üzərinə təsis olunacaqdır.
BuxüsusdabütünRusiyacəmaətiiləbərabərRusiyamüsəlmanlarmm
da imanı kamil, etiqadları salim və Rusiya cəmaətçiliginə etimadları qaimdir.
Fəqət müvəffəqiyyət üçün bir şey lazımdır. O da sükunət, mətanət,
hissiyyat və təsadüfata tabe olmayıb əql və tədbirlə hərəkət etməkdir.
Müsəlmanlara lazımdır ki, sükunət üçün vaqe olan tələbləri qulaqlarma alıb kamali-itminan ilə öz işlərinə məşğul olsunlar və hadisata qarşı çaşmayıb, rahət qala bilmək üçün bütün cəmaət qüvvələrini
birləşdirsinlər və birləşmiş qüvvələr ilə yeni hökumətə köməkçi dursuıılar.
Ancaq bu vasitə ilə birləşmək və köməkləşməklədir ki, yeni Rusiya
tamamilə müvəffəq olub, bütünmillətlərinmüsavatlayaşamasını təmin
edəbilər.
Yaşasm tazə və azad Rusiya!
Var olsun millətlərin bərabərligi, birligi!

Hürriyyət qarşısmda

1Söhbət 1907-ci ilin 3 iyun dövlət çevrilişi, II Dövlət Duınasınm qovulmasından gedir - Ş.H.

Bütün Rusiya millətləri qəlblərinin ən dərin guşəsində bəslədikləri
arzularma, arzui-ümumilərinə çatdılar. Yalnız öz qələmrovunda degil, dünyanın hər tərofində hürriyyət və səltənəti-milliyyənin düşmənibiimanı olan Rusiya heykəli-istibdadi, bu qanlı “jandarm”ı yıxdılar!
Köhnə idarənin ənqazı üstündə bina tutan hökuməti-müvəqqətə
əsas məmləkətdə gözədəcəyi bina və əsasları, başqa sözlə, öz proqrammı elan etmişdir. Dünki nömrəmizdə dərc olunan bu proqramda hər
şeydən əvvəl siyasi, dini işlordən ötrü həbs olunanlara əfvi-ümumi elan
olunacaq. Damşıq, yazı, ittifaq, ictima və tətilə hürriyyət vcriləcək:
sinfi, dini, irqi və milli tn/yiqlər kamilən ortadan qaldırılacaq; ümumi, müsavi, doğru (bilavasito) və gizlin rəylor vermək surətilə seçilmiş
vəkillərdən ibarət Məclisi-Müəssisan dəvətinə hazırlıq görüləcək. Və
bu məclis məmləkət üsuli-idarəsinin nə şəkildə olacağmı qərarlaşdıracaqdır. Polis və zabitə adamları comaət tərəfindən seçilmiş milislə əvəz
olunub, məmurlar seçki üsulu ilə təyin olunacaqlar və məhəlli cəmaət
idarələrinə tabe bulunacaqlardır. Məhəlli idarələr seçkiləri də haman
müsavi, doğru, ümumi və gizlin rəylər vasitəsilə seçiləcəkdir.
Görüyorsunuz ki, bütün hürriyyətpərvər Rusiyanm yolunda qurbanlar verərək tələb elədigi əsaslar bu güfı hökuməti-müvəqqətə tərəfindən
tətbiq etdirilmok istənilir. Hər növ hüquqi-milliyyə və hürriyyotivətəniyyonin bəqa və davamı üçün yeganə bir əsas ümumi və müsavi
surətdə tətbiq olunacaq seçki üsuli ilo bu seçkiyi təbii bir yolda icrayo
müsaid olan ümumi hürriyyətlərin təminidir.
Bugünki hökuməti-məzkur seçkilər, o seçkilorə lazım olan hürriyyətlərin təmininə söz veriyor. Və bunun üçün müharibə zamanı olduğunu dəxi bəhanə etməyəcəgini söylüyor,
Rusiya övladı, bütün məslək, sinif, firqə və millətlərə mənsub
vətəndaşların ən birinci borcu şübhəsiz ki, bu müqəddəs əsasları elan
edən hökumətə kömək durub cərəyani-əhvalın öylə bir yolda getməsini
asanlaşdırmaqdır ki, artıq heç bir növlə peşimanhq olmasm və yeni
elan olunan hürriyyət əsasları var-qüvvətlərilə kökləşib qala bilsinlər.
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“Açıq söz”, 5 mart 1917, JV»418
İtminan -inam , ehtimal, arxayınlıq

Bu xüsusda ilk dofb olaraq müsəlmanlar naminə səsbrini ucaltmış
olan Moskva müsolmanlarınm təşəbbüs və qərarı dcmək olar ki, bütün
Rusiya müsəlmanlarınjn tərcümani-əfkarıdır. Heç şübhə yoxdur ki, bütün Rusiya türk-tatarlığı moskvalı irqdaş və dindaşları ilə bərabər yeni
hökuməti “ögey-doğmalığı” ortadan qaldıran o böyük qüvvəti canukönüllə qarşılarlar.
Yeni hökuməti yalnız ürəknən, kökündən gələn səmimi sözbrlə qarşılamaq kafi degildir. Lazımdır ki, millətin bütün qüvvai-səlahiyyəsi
birləşib mütəşəkkil bir qüvvə surətib ümumi ışin imdadma gəlsin.
Bu vəqtə qədər biri-birindən ayrı düşən müsəlman cəmaətinə yığışıb
birləşmok mümkün degil idisə, imdi artıq o ədəmi-imkan ortadan qalxmışdır. İttifaq vo ictima azadlığı elan olunmuşdur.
Rusiyada ruslardan sonra ən böyük bir kütlo təşkil edən Rusiya türktatarlığı, Rusiya müsəlmanlığı kəndi mövcudiyyətilə hürriyyətin bəqasma kömək etmok üçün yığışıb ümumi bir ictima qurmalıdır. Moskva müsəlmanları bu təşəbbüsi Dövlət Dumasındakı müsəlman fraksiyasmdan gizliyorlar.
Əlbəttə, bu təşəbbüs olunca fraksiya tərəfindən olmalıdır. Çünki
bu voqto qədər mövcud siyasi bir müəssəmiz ancaq odur. Fəqət fraksiyanı gözləyib oturmaqla da qalmaq olmaz. Hər tərəfin müsəlmanları
əvvəla “ağırlığı” torklə hər tərəfdə horokətə gəlmiş olan vətəndaş
cərəyanlarma qapılmalı, mövcudiyyətlərini göstorməlidirlər. Bununla
bərabər kondi aralarmda yeni hökumətə və tazə Rusiya əsasım həqiqi
hürriyyətlər üzrə qurmaq istəyən demokratiyaya kömək olmaq üçün
kondi qüvvəbrini toplamaya və mütəşokkil bir hala qoymaya başlamalı və hər torəfdə ümumi Rusiya müsəlmanlar ictimai həqqindəki fikirIərini açıb bildirməlidirbr.
Cana golmiş millotlərin hürriyyətə susamış əməblorin və qəhrəman
əskərlərin əzm və motanətləri sayəsində yeni hökumət Məclisi-Müossisanın tərtib edəcək və orada məmləkətin əsas qanunları yazıldıqda, şübhəsiz ki, millətbrin hüquqi-milliyyəbri dəxi mühafizo olacaqlar. Bugünki hökumət proqramında bu xüsusda elan olunan maddə
millətləri razı qoyacaq bir haldadır. Fəqət bu maddənin bütün sərabətib
yazılacaq qanuni-əsasi maddoləri cüzində olmasım təmin üçün dəxi

ən səmimi hürriyyət partiyalarmm qalibiyyəti-tamməsi lazımdır və
müsəlmanların xətti-hərəkəti dəxi bu həqiqi hürriyyət partiyaları ilə
bərabər getmək və onlarla həmavaz olmaqdır.
İştə, Moskva müsəlmanlarmm lüzumundan bəhs elədikləri Ümumrusiya müsəlmanları ictimainin hər şeydən əvvəl qərara alacağı bir
məsələ!
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M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 7 mart 1917, JVb420
Qələmrov - hökm sürən ərazi
Ənqaz - sökülmüş binanın qalıqları

Novruz
Təbiötlə bərabər bu günlordə bütün Rusiya dəxi bayram saxlayır.
Höyat, hürriyyot vo nur misalı olan novru/ royi-moskuni işğal edon böyük Rusiyanm istibdad zülmotindon, zalim vo cəbr zülmətindon çıxdığı günlərə təsadüf ediyor. İki Novruz birləşiyor.
Əski iranılərcə bu gün Hürmüzd Əhrimənə qələbə çalmış, burunkı (qədimi) türklərcə də qurd (pörtəçnə) Kuhi-Qafda məsur qalmış
türkləri qurtarmış. Fəqət bunlarm ikisi də əsatir, əmələlərlə soldatlar
Ruşiyayı çürük istibdad əlindən xilas eləmiş, iştə böyük bir həqiqət,
bir həqiqəti-tarixiyyə ki, içində bulunduğumuzdan naşı heybətini
tamamilə dərkdən aciz, ehtişam və əzəmətinə qarşı heyran və alə bulunmuşuz!...
Bahar bütün zihəyatın, bütün millətlərin bayramı olduğu kibi, bu
bahari-siyasi də Rusiyada yaşayan bütün sinif, təbəqə və millətlərin baharıdır. Bahar feyzi fitr-tahir kəsə müsavi olduğu kibi feyzi-hürriyyət
də öylədir.
Baharın ilk gününü bayram edən Şərq hər il “məhvəli-hövl və
əhval”dan halmın əhsən halə dəgişdigini istədigi kibi Rusiya əhrarı da
sənələrdən bəri əhsən halı gözləyərək qalmış, heyhat ki, gündən-günə
gözlədigi “əhsən halə” yaxınlaşmaq arzusunda ikən Rusiya cəmaətçiligi
biləks daha dərin bir çahi-istibdada döğru yuvarlanıyor. Hər növ ümid
və əmniyyətini qeyb ediyordu. Nəhayət, aləmşümul müharibənin ən
şiddətli, yəsavər günləri gəldi, köhnə idarənin bütün yararsızlığı, çürükligi aşkar ikən xəlq müqəddəratına hakim olub qaldı. Artıq Rusiya
xəlqi qarşısına sanki dəmir bir sədd çəkilmiş, çıxmağa yol qalmamışdı.
Nagah “qurtuluş” gəldi, “əshabi-kəhf ’ oyandı.
Novruzi-hürriyyət oldu.
Köhnə üsuli-idarədən ən çox zərər görən şübhəsiz ki, Rusiya
müsəlmanları, müsəlman və türk aləmi idi. Sənələrdən bəri əhsən halını görmək üçün dua edən bu aləm hər il eyni yəs və nov ümidlə o duasını söyləyib durmuş idi. Fəqət hürriyyət, ədalət və müsavat əsaslarmın
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elan olunduğu bir zamandä “ya məhvəl-əl-hövl və əla-həval hövl halına əli əhsən-əl-hal” duası başqa bir ümid, başqa bir şövqlə söylənə bilər,
o halda:
Ey, azad Rusiyanın azad vətəndaşları, hər iki bayramınız mübarək!
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 8 mart 1917, JVs421
Çah - quyu
Zihəyat-diri, canlı
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N ovruzi-hür riyyət
Hər ilki adət üzro mart ayının 9-da cəmiyyəti-xeyriyyə “İsmailiyyə”
binasmda novruz görüşü sabiqki görüşlərə qətiyyən bənzəmiyordu.
Məclisə gələnlərdə başqabir bəşaşət və ruh açıqlığı görülüyordu. Hər növ
sinif, silk və təbəqədən, Bakıda mövcud millətlərin nümayəndələrindən
mürəkkəb cəmaət cəmiyyəti-xeyriyyə salonunu başdan-başa doldurmuşdu. Məclis quberniya qazisi Ilacı Mirməhəmməd Kərim ağanın
duası və nitqi ilə başlandı. Qazi əfəndi indi elan olunan əsas hürriyyət
və məşrutiyyətin əsli-şorhi və şərifə müvafiq olduğunu bəyan edərək
sözünü qüvvətləndirmək üçün
ayeyi-şərifəsini şahid gətirdi və
nəticədə hürriyyət, müsavat və ədalət əsaslarmı elan edən hökumətimüvəqqətənin paydar olması üçün dua elədi. Qazinin nitqi Rüstəm xan
Xoyski cənabları tərəfindən qonaqlar üçün ruscaya tərcümə edildi.
Ondan sonra Məhəmməd Əmin Rəsulzadə cənabları nitq söyləyərək
bu günün tazə gün - novruz, novruzun isə ikilik fəlsəfəsinə qail olan
əski şərqlilərcə xeyir allahı Hürmüzdün şər allahı Əhrimənə qələbə çaldığı bir gün olduğunu bəyan edərək, hər il günümüz yalnız adla tazə
idisə, bu gün mənaca da tazədir, - deyincə alqışlar natiqi dayandırdı.
Vətəndaşlar, Rusiya Hürmüzdi qələbə çaldı! - nidası təkrar alqışlarla qarşılandı.
Bədə dəfələrlə alqışlanaraq saxlanan nitqində natiq zəmanm
əhəmiyyətindən bütün cəmaət və millət qüvvətlərinin birləşib tazə
hökumətə kömək etmək lazım olduğundan bəhs elədi və sürəkli alqışlar içində kürseyi-xitabəti tərk etdi.
“Açıq söz”, mart 1917, JVe422
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Bahari-hürriyyət
(12 mart şənlikləri münasibətilə)
Baharm birinci ayı olan mart Şərq millətlərinin adətən bayram ayıdır. Bu ayda təbiət tazələnir. Təbii həyata yaxm olan Şərq aləmi də bu
tazəlikdən bir zövq alır, tazələnir. Güllər, giyahlar çiçəklənir, gül, giyah
içində yaşayan insanlar da tazələnir, ruhlanırlar.
Əski iranilər mart aymda Hürmüzdün Əhrimənə qələbə çaldığmı
bayram edərdilər. Günəş Hürmüzdün əlaməti idi. Bahar onun səltənəti
idi. Qış Əhrimənin vətəni, dondurucu soyuq onun partisi idi. İşıqlı Hürmüzd didarmı göstərincə Novruz olurdu. Novruz demək isə ziruh, zinmu, zivücud nə varsa, hamısınm azadlığı demək idi.
Arianlarca bu azadlıq ayı olan mart, dastanlarda iranilərin müqabili kibi görülən turanilərcə də qurtuluş ayı idi. Tazə kəşf olunmaya başlayan moğol əsatiri mənidar bir əfsanə nəql ediyor:
Bu əfsanəyə görə türklər bir zaman keçilməz bir dağ arxasında
“Ərgənəqonda” məhsur olmuş, dünya üzünə çıxmaq imkanını bulmamışlardı. Abadlıqdan uzaq düşən bu yol azmışlara bir “alakeik” (keçi)
tapılmış, süd vermişdi. Bu ürək bıkdırıcı əsarətdən illər, əsrlər keçmiş
lürklər (moğollar) geniş dünyaya çıxmaq üçün yol tapmamışlardı. Halbuki gündən-günə ürüyor, artıyor, “hasar”ı yarıb çıxmaq kəndilərindən
ötrü bir ehtiyac halmı alıyordu. Nagah haradansa gözlərinə bir qurd
(purtəçnə) göründü. Bu qəribə heyvanı qovdular, ardmdan düşdülər.
Heyvan özünü dağdakı dəliklərdən birisinə vurub o biri tərəfə keçdi.
Bu dəlik hasar içində qalmış türkləri maraqlandırdı. Tədqiqə başladılar.
Dağları yıxmaqdan aciz olduqlarmı gördülər. Tamam məyus olduqları
bir sırada idi ki, aralarmdan bir dəmirçi tapılıb dağın qurd keçdigi yerinin “filiz” (metal)dan olduğunu anladı. Haman odun və ot-uvvar yığıb odladılar, dağı əritdilər. Açıq dünyaya keçdilər. Əsarətdən qurtuldular. Bu “qurtuluş” əsatircə martın 9-da vaqe olmuşdu. Şayani-etinadır ki, nicat və azad olmaq mənasma gələn türkcə qurtulmaq və qurtuluş sözləri haman qurd və olmaq sözlərindən tərkib ediyor. Qurtulmaq
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ehtimal qurd olmaq demokdir ki, qurd kibi yol bulub bu mühasirədən
çıxmağa dəlalət edir.
Şərqin iki böyük milləti novruz ilə qurtuluşunu mart ayında bulmuşdur.
Yalnız Şərqmidir? Bu gün qaliba martda və ya apreldə saxlanan
xristian eydi-fəsxi (pasxası) xristianhqdan əvvəlki qərb aləminə biganə
degildir. Bahar bu tərəflərdə Şərqdən bir az gec gəldigindən Qərbin
“novruz”u gün batanın, “qurtuiuş”u da bittəbii bir az sonra gəlmişdir.
Xristianhq aləmi pasxa bayrammda həzrət İsanın tazədən dirildiginə
etiqad ediyor, ondan əvvəlki bütpərəst Avropa isə təbiətin dirildigini
bayram saxlarmışL.
İnsan mövcudiyyətini ancaq təbiətlə mübarizədə hiss cdər və bu
mübarizədəki müvəffəqiyyəti nisbətində də kəndisini bəxtiyar ədd edər.
Zaman keçdi; boşəriyyət təbiətlə elədigi mübarizə nəticəsində hasil elədigi qənimətləri bölüşmək üstündə bir-birilə boğuşmağa başladı. Yekdigəri ilə boğuşmaqda olan insanların münasibatım tənzim
etmək üçün hökumətlər quruldu. Hökumətlər qurulunca insanlardan
ən qüvvətliləri o birilərinə faiq gəlməyə başladılar və təbiətdəki
qüvvətli ünsürlər kibi insan övladmı qorxuya salıb özlərinə tabe qıldılar. Hökumətdə istibdad vücuda gəldi. Bu istibdad bir növ “Əhrimən”
bir növ “mühasirə” idi. Bəşəriyyət bir gün gələcək böyüyəcək, əqli
şey kəsəcək, bu “Əhrimən”i də basacaq, bu “hasar”dan da qurtulacaqdı. Siyasətdə də novruz olacaq, hökumət üsuli-idarələrinin də baharı gələcəkdi.
Bu “bahar”ı dünyamn böyük müsəlləhləri tövsiyə etdilər. Şairbr,
ədiblər məsləhət gördülər. Hökumət əhrim ənbrinə yalvardılar. Rəhmət,
şəfqət və rəiyyətpərvərlik yaxşı olduğunu anlatmaq istədibr. Cəmaətlər
yalvardılar, yaxardılar. Fəqət olmadı. Yalvar yaxarla müstəbidlər şirin
kam olduqları iqtidarı əllərindən vermək istəmədilər. Millətlər ağladılar,
nalə etdilər, ahu-fəqanə gəldilər. Fəqət onlar bu əhvaldan mütəəssir olmayıb biləks ondan bir növ zövq aldılar. Nəhayət, bəşəriyyət təngə gəldi.
Dua ilə donuzun bağçadan çıxmayacağını anladı. Bu dəfə meydanə
gələn Fransa inqilab mütəfəkkir və mühərrirləri yalvarmaq degil, tələb
etməgə başladılar. Millət öz hüququnu almalıdır, dedilər. Sədilərin

nəsihətini dinləməyən müstəbidlər Russolarm üsyanmdan mütəəssir
olmaq, Monteskyo fəlsəfəsinə qarşı baş əgmək məcburiyyətində idilər...
Fransa inqilabi başladı, dünyanın ən müqtədir müstəbidi sayılan
Lüdovik təxtindən salındı. Avropa sənələrcə qaynadı, çalxandı, çaylar
qana bulandı. Dənizlər xünin oldu. Topraqlar vətəndaş qanı ilə suvarıldı, nəhayət, cümhuriyyət paydar oldu.
Nə təsadüfdür ki, Fransa Cümhuriyyətinin istiqrarı da marta təsadüf
eləmiş, siyasi bahar təbii bahara rast gəlmişdi...
Fransa inqilabmdan sonra Avropa hökumətlərindən əksərində inqilablar çıxmış, hökumətlər qismən cümhuriyyətlə əvəz olunub, qismən
də məşrutiyyətli hökmdara razı olmuşlardı...
Bu surədə məzkur inqilablarm hanki ayda baş tutduqlarını araşdırmaq mümkün olmasa da inqilablardan bir neçəsinin haman mart aymda olduğu xəyala gəliyor. Məsələn, Amerika inqilabı və amerikalıların ingilis səltənəsindən qurtarması martda vaqe olmuş, Sultan Həmid
martm 31-də xəl edilmiş, İran inqilabı martda zühur eləmiş, sair bir çox
inqilablar dəxi mart və ya apreldə, yəni bahar aylarmda başlamış və ya
qurtarmışdır.
Bu kərə vaqe olan bütün Rusiya inqilabı dəxi bahara təsadüf eləmiş və martm 12-si bütün Rusiyada mütəntən surətdə bayram saxlanmışdır:
Hürriyyət bayramı!
Martın 12-də Bakıdakı o böyük məhşər ənamı, xəlqdəki o tərif və
tovsifə gəlməz ruh genişligini, sevinc payansızlığım, hər növ xüsusi
bənligdən müərra olaraq sözün bütün mənasilə xəlqin birər qardaş və
vətəndaş kəsildigini, yüz minlərə varan izdihamın cəmiyyən sərməstizövqi-hürriyyət olduqlarmı görüb də bilaixtiyar böyük Namiqin:
“Nə əfsunkar imişsən ah, ey didari-hürriyyət
Əsiri-eşqin olduq, gərçi qurtulduq əsarətdən!”
beytini təkrar etməmək qabil degildir.
M artın 12-dəki mənzərə Rusiya xəlqinin qazandığı hürriyyətə nə
qədər layiq olduğunu və hürriyyət əsasına binalanmış üsuli-idarənin nə
dərəcədə müvaflq bir üsuli-idarə olduğunu göstərdi.
Yüz əlli minə qədər müxtəlif cins, dil və sinfə mənsub olan xəlq Birja meydanına toplanmış və bu xəlq bütün günü şəhər küçələrində do-
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lanmışdı. Bu qədər izdiham içində sabiq polis idarəsi zamanmda bir teatr qabağında yığışan cüzi xəlq arasında görülməsi təbii olan qovğalar
belə üz verməmiş, burada əli qırmanclı, ağzı sögüşlü, üzü zəhrimarlı
nizam saxlayanlar olmadığı halda nümuneyi-imtisal bir nizam və qaidə
bərpa olmuşdu. Bu gün nə (von ot suda), nə (idi çort qlolubı), nə (doloy
von solyonni) nə də “provalivay von şalapay” sözü eşidilir, nə də qamçılarla tüfəng dibləri xəlqin boynu ardmda işliyordu. Bu gün eşidilən
sözlər - vətəndaş, qardaş, yoldaş sözləri olub, hər kəs özünü ağa hiss
eləmiş və sairləri ilə bərabər olduğunu dərk edərək qardaşca, yoldaşca yola getmiş, odur, heç bir ixtilaf, heç bir nizamsızlığa məhəl qalmamışdı. Çünki hər kəs əsiri-eşqi-hürriyyət olub, hər kəsin qəlbi bir nöqtə
üçün dögünmüş, hər kəsin gözü bir hədəfə baxmışdı. Başqa dürlü də
olamazdı.
Hürriyyət günəşi doğmuş, azadhq baharı gəlmiş, hər kəs martın saf
və canbəxş havası altında şollar suyunun göylərə qalxan saf və bərraq
şəlaləsi kibi ciladar olan hürriyyət havasım tənəffüs etmiş, hürriyyətlə
yaşamış və hürriyyətlə də bağırmışdı ki:
Yaşasın bahari-hürriyyət!
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 15 mart 1917, JNs424
Giyah - ot, göy
Xəl - vəzifədən kənar etmə
Payan - son, axır, nəhayət
Müsəlləh - silahlanmış
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Məclisi-Müəssisana hazırlaşalım
Müvəqqəti inqilab hökuməti məmləkətin nə kibi əsaslar üzərinə qurulacağmı təyin etmək üçün yaxmda məclisi-müəssisan çağırılacağını
elan eləmişdir.
Məclısi-Müəssisan nədir?
Cəmaət nümayəndoligi ilə idarə olunan məmləkətlərdə məclisiməbusan olduğu məlumumuzdur. Məbus ərəbcə bir kəlmə olub türkcəsi
göndərilmiş - deməkdir. Məclisi-məbusan göndərilmişlər məclisidir
ki, buna məclisi-milli, Rusiyada Q.Duma, Osmanlıda məclisi-məbusan
deyilir.
Məclisi-Məbusan həmişəlikdir. Vəqtdən-vəqtə seçkiləri tazələnib
göndərilmişləri dəgişilor. Bu məclis az-çox Q.Duma seçkiləri vasitəsilə
xəlqimizə aşina bir məclisdir. Fəqət məclisi-məbusan (Q.Duma)la
bərabər imdi bir də (yMpeAHTejıtııoe coöpanne) Məclisi-Məbusandan
bəhs olunuyor. Bu məclis necə məclisdir? Və əvvəlkisindən fərqi nədir?
Məclisi-Müəssisamn Məclisi-Məbusandan fərqi əsasla fəradəki
forqdir. Məclisi-Müəssisan kötük, Məclisi-Məbusan şax və budaqdır.
Məşrutiyyət və ya cümhuriyyətlə idarə olunan məmləkətlərdə əsas
qanunları vardır ki, digər qanunların hamısı o əsaslardan çıxar. Bəzi
məmləkətlərdə bu əsas qanunları yuxarıdan, iqtidar sahibi olan padşah
tərəfindən elan olunar ki, bu halda Məclisi-Müəssisan çağırmaya ehtiyac qalmaz, necə ki, 1905-ci ildə 17 oktyabr manifesti böylə olmuş və
Rusiya məmləkətindən ötrü əsas qanunları elan edilmişdi. Fəqət padşah
təxt və tacından əl çəkib, iqtidar tamamilə müvəqqəti millət hökuməti
əlinə keçincə bittəbii əsas qanunları yazmaq millətin özünə möhəvvəl
olunuyör.
İştə, bu qanunları yazmaq üçün millət xüsusi bir məclis təşkil ediyor,
bu məclisə özü tərəfindon nümayəndələr göndəriyor. Bu göndərilmişlər
gəliyor, Məclisi-Müəssisan - yoni əsas qanunlar məclisi vücuda gətiriyorlar.
Bu məclisinsə seçkiləri də haman Məclisi-Məbusan seçkiləri kibi icra olunuyor. Əvvəlcə partiyalar, firqələr, müxtəlif məslək və cərə85

yani-siyasi əhlləri məqsədlərini, məsləklərini elan ediyorlar. Diyorlar ki, bizimcə məmləkətin əsası gərək bu, ya o qaidələr üzrə qurulsun. Məsələn, padşah olmayıb 4 ildən bir seçilən cümhur rəisi olsun.
Məmləkətdə milliyyət fərqi olmasın, rəsmi din olmayıb, dinlər hamısı
bir dərəcədə və bir hüquqda olsun. Yazıya, sözə, cəmiyyətlərə, tətillərə
azadlıq təmin olunsun. Və sairə və yainki Rusiyada gərək məşrutiyyətli
padşah təyiiı olunsun. Tazə bir sülalə seçilsin. Provaslaviya məzhəbi
dövlətin dini-rəsmisi olsun.
Bu firqələr hamısı simalarını, sifətlərini açıb bildirir. Xəlq də baxar,
hankı tərəfi hala müvafiq görərsə, səsini o tərəfin adamma verər. BunJar gedərlərPetroqradda və yainki Moskvada mütəntən surətdə açılacaq
Məclisi-Müəssisana əza olarlar. Orada fikirlər çaqqışar, layihələr qarşılaşdırılar. Əksəriyyət hanki tərəfdə, hanki proqram tərəfində olarsa, o
zaman o proqram məmləkətin əsas qanunlan hökmünü alar. Dövlətin
şəkli-idarəsini Və əsas qanunlarını təyin elədikdən sonra Məclisi-Müəssisanm işi bitmiş olar.
Mıivəqqəti inqilab hökumətinin elan elədigi vəchlə əvvəlinci işi
iştə bu Məclisi-Müəssisanı çağırmaqdır. Çünki onsuz heç bir hökumət
özünü milli hökumət hesab edə bilməz. Çünki milli hökumət millət
tərəfindən verilən bir qüvvətdir. Millət göndərilmişləri bir yerə yığışıb
əksəriyyətlə nə kibi hökumət istədiklərini bildirməyincə, o hökumət
qanuni olamaz.
Milli hökumətdə, əsas cəmaətin göndərilmişləri tərəfindən qurulan məmləkətdə ən böyük rol oynayan şey say və təşkilatdır. Hanki
məsləkin tərəfdarları çox olsa və hanki firqənin intizam və təçkilatı
mükəmməl olsa, söz onundur.
Sayca biz müsəlmanlar ruslardan sonrakı gələn bir ünsürüz.
Məclisi-Müəssisan 100.000 nüfusa bir adam hesabilə toplaşacaq olarsa, bizdən azı 200 adam Məclisi-Müəssisana gedə biləcək. Bu ikı yüz
adam böyük qüvvədir. Məclisdə ayrılmaları qəti olan firqələr arasında
200 adamlıq qüvvənin müəyyən milli əməli və müəyyən idraki olursa,
böyük iş işləyə bilər. Bu vəqtə qədər köhnə hökumət bizə etina etmiyor, sayımıza baxmıyor, istədigi hüququmüzu alıyor, özümüzü təhqir
ediyordu. İmdi öylə degil, imdi bütün millətlərə bərabərcə hüquq verildigi elan olunmuşdur. İntixabi-ümumi olmuşdur. Ümumi intixab-

da sayımız nisbətində nümayəndələrimiz çıxmazsa, artıq hökumət degil, günah özümüzdə olacaq. Buna görə çalışmalı, sayımızdan istifadə
edə biləcək bir halə gəlməliyiz. Bunun üçün birləşmək, üzviyyət peyda etmək, biri-birimizlə anlaşmaq, təşkilat vücudə gətirmək lazımdır. Artıq toplaşmaq, danışmaq, birləşmək imkanı var. Bu xüsusda
hürriyyət elan olunmuşdur. Yetişər ki, bizdə təşəbbüs, fədakarlıq olsun. Bunun üçün hər şeydən əvvəl ürəfamız aralarında az-çox aşnalıq
və həmməsləklik hiss olunan heyətlərimiz birləşməli, uzaq proqramlardakı ixtilafdan sərfi-nəzər eləyib hər tərəfdə milli məclislər vücudə
gətirməlidirlər. Bu məclislərin vazifəsi xəlqi tazə üsulla aşina etmək,
Moclisi-Müəssisan seçkilorinə hazırlamadan ibarət olmalıdır. Bu xüsus bilxassə Bakı, Gəncə ürəfasmı düşündürməlidir. Bu vəqtə qədər
böylə bir müəssisanın tamamilə təşkil olunub da meydana çıxmadığına
təəssüf olunur. Biliyoruz ki, Bakıda bu xüsusda təşəbbüs olunmuşdur.
Hər növ kəcəndişəlik və müşkül fəhmliklər kənar edilib də təşkilatə
tələsməli, bir mərkəz vücudə gəlməlidir. Böylə bir mərkəz təşkili vacibdir. Çünki bizim ayrı-ayrı mərkəzlərə dağılmaq üçün qüvvəmiz çox
azdır. Çox qüvvəlilər belə birləşməgə, qüvvələrini birləşdirməgə səy
etməkdə ikən biz bu zəif və məhdud qüvvətlərimizlə müttohid bir təşkilatə istiğna göstərəcəkmiyiz?
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M.Ə.Rəsulzado
“Açıq söz”, 16 mart 1917, JVs425
Möhəvvəl - həvalə olunan
İstiğna - kifayətlənmə

Cümhuriyyət
Məclisi-Müəssisan yığışdıqda Rusiya məmləkəti üçün hanki üsuliidarəni qəbul edəcək?
İştə, bu gün əfkari-amməni düşündürən bir məsələ. Bu məsələnin
qəti cavabım əlbəttə ki, Məclisi-Müəssisan özü verə biləcəkdir. Fəqət
əhvahn nə yolda cərəyan etdigini və xəlq əfkarınm nə mərkəzdə dolandığmı görərək bu xüsusda imdidən dəxi bir taqım təxminlərdə bulunmaq mümkündür.
Bilməlidir ki, cümhuriyyət əsası ta əskidən bəri Rusiyada dcmokratik və sosialist firqələrin qırmızı bayraqlarında yazılmış bir şüar ıdi. Bu
gün o bayraqlar kəmali-hürriyyətlə ortaya çıxmış, üzərində “Var olsun
cümhuriyyəti-ənam!” şüarı yazılmışdır.
İstibdadın əvvəlinci günlərində öylə təsəvvür olunuyordu ki, bu şüar
ancaq əmələ qismini, demokratiyanı ruhlandırar və bayraq altma yalnız sosialistlər toplaşarlar. Fəqət ildırım surətilə gedən günlər əsrdidə
binaları alt-üst eləyən il əhəmiyyətli saətlər keçdikcə monarxiya əsasına
yanaşan məhfillərin yıxıldığı meydanə çıxmışdır. Degil, əmələ vəkilləri şurası, sosial-demokratiar, sosialist-revolyusionerlər, məşrutiyyətli
padşah tərəfdarı olduğunu bildirmişdir. Guman olunuyordu ki, ordu
bəlkə əski ənənəsinə mərbut qahb da yeni bir tacdar istəsin. Fəqət ordu
naminə cümhuriyyət əsası aşkara elan olunmuyorsa da, bu əsası elan
edənlərə qarşı heç bir növlə narazıhq da göstərmiyor. Biləks, əmələ
vəkillər şurası ilə soldat vəkillər şurası arasmda sıx bir rabitə və olaqə
mövcud olduğu hiss olunuyoR
Rusiya çarizmi nə çürüfc bir- zəmin üstündə dayanıyor, no özəksiz
bir qoz təşkil ediyormuş ki, ən şiddətli tərəfdarları belə bu gün “monarxizmə” yanaşmaq istəmiyorlar. Tanrınm “Novoye V rem yr’sı belə
cümhuriyyəti daha müvafiq hal buluyor.
Nədir bu əqlləri heyran buraxan inqilab? Əvət, bu böyük inqilabdır.
Fəqət təsəvvür olunduğu kibi gözlənilməz bir şey dəxi degildir.
Əvvəlcə tərəqqipərvər rus cəmaət xadimləri arasmda məşrutiyyətli
padşah fikri qüvvətli idisə, səbəbi o idi ki, sülaləni yıxmaq, padşahı
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taxtdan salmaq müşkül olduğunu bilir, daha yaxm və daha müvafiq bir
yol olmaq üzrə ancaq məsuiiyyətli vəzarətə qane oluyorlardı.
“Ədu şod səbəb xeyr əgər xuda xahəd”1*. Əgər Nikolay bir az
əqilli olsa, əgər müqəddərati-hökuməti Rasputin kibi şöhrətpərəst bir
dərbədərin əlinə verib də, Protopoviç kibi bir macəraçıya tapşırmasa idi, məmləkət nümayəndələrinin yalvara-yaxara istədiklərinə əməl
etsəydi, heç şübhəsiz ki, yerində qalacaq, işlər bu şəkildə bitməyəcəkdi.
Fəqət:
“Gələndə çün qəza quş damı görəməz,
Gözünü kor edər, əncamı görəməz”
Rusiya cümhuriyyəti haman o zaman təmin olunmuş idi. Tarixi bir
zaman keçirdigimiz bu böyük, bu dəhşətli günlərdə səri-hökumətdə
“əncamı görəməz” iradəsiz bir çar otuyurordu.
“Nahaq” qandan, “lüzumsuz” həyəcandan qorxan və yalnız buna
görə məşrutiyyətli padşah əsasma tərəfdar olanlar üçün artıq təğyiriməslək etməgə bir hail qalmamışdır.
Əksəriyyət köhnə padşahdan keçə bilmədigi üçün cümhuriyyət
istəmiyordu. İmdi köhnəsi yox. Tazə padşah seçəcəginə rəisi-cümhur
seçmək daha iyi degilmidir?
Demokrasiya nöqteyi-nəzərindən Rusiyada yaşayan və çarizmin təcavüzkar siyasətinə məruz qalan sinif, silk və millətlər üçün
cürnhuriyyətdən daha münasib bir üsuli-idarə təsəvvür olunamaz.
Fəqət cümhuriyyətdən cümhuriyyətə də fərq var. Cümhuriyyət öylə
əsaslar üzərinə qurula bilər ki, yenə ənamın məhkum millətlərin hüququnu tamamilə təmin etməyib xəlqin mümtaz qismi mənafeinə uydurulsun, biistilah cümhuriyyəti-xass olsun. Ola da bilər ki, bu gün
müvəqqəti hökumət-tərəfindən elan olunan əsaslar üzərinə ümumi, müsavi, gizii və doğru surətdə icra olunan seçkilərin iqtiza elədigi hürriyyətlərə bina olunub amməyi-xəlqin (ənamın) mənafeini gözətsin, qanun nəzərində xassi-əvam görməyib cümhuriyyəti-ənam şəklini alsın.
Məhkum sinif və millət gözü ilə baxıldıqda işıqlı istibdad qarasından, məşrutiyyət işıqlı istibdaddan: cümhuriyyət məşrutiyyətdən,
cümhuriyyəti-ənam da cümhuriyyəti-xassdan daha faidəli və daha müvafiq məramdır.
1Əgər Allah istəsə düşmənçilik xeyrə çevrilər
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Fəqot Rusiya bugünkü dərəcəyi təmoddün və tərəqqisi ilə cümhuriyyətlə idarə olunacaq bir halə gəlmişmidir. Dünyanın ən böyük istibdadmı, ən kiçik bir zərbə iiə devirən bir cəmaotin özünü idarəyə hazır olub-olmadığı həqqində şübhələnmək insafsızlığm ən böyügüdür.
Rusiya xəlqi o dərəcəyə gəlmişdir ki, istədigi üsuli-idarəni qura bilsin,
istərsə cümhuriyyəti-ənam da paydar edə bilər.
Var olsun cümhuriyyəti-ənam!
M.Ə.RasuIzado
“Açıq söz”, 17 mart 1917, jY«426
Cümhuriyyoü-onam - xalq cümhuriyyəti
M ətb\A -bağl\
Dərbədər - avara
Hail - maneə
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Polyak millotino xitabnamə
Bu ünvan ilə dünki teleqrafnamələr müvəqqəti hökumətin polyaklara milli istiqlal vermək həqqində bir xitabnamə nəşr etdigini
bildirdilər. Polyaklarla imdiki hökumət heyəti çoxdan bəri polyaklar
həqqində iləri sürdügi poqramım daha geniş bir əsasla qövldən-felə
gətirməgə başlamış oluyor. Polyaklara dair onsuz da kadetlərin proqramında muxtariyyət idarə maddəsi var idi. Bu surətlə polyakların milli
mətləbləri müəyyən bir proqram dairəsində məlum olduğu halda, yalmz müsəlmanlarm milli və siyasi dilək və arzuları hökumət tərəfmdən
heç bir proqram dairəsinə idxal edilməmiş. Hətta əski istibdad idarəsi
müsəlmanlarm idarəsi müsəlmanlarm özləri tərəfindən tərtib olunan
proqramın da varlığı ilə yoxluğu arasında əsla bir təvafüt qoymamış
idi. Fraksiyanm dedigi kibi on sənəlik “məşrutiyyət” dövrəsində bir
danə olsun müsəlmanlar mətləbinə osla qulaq asılmadı və qövldən-felə
gətirilməsinə çalışılmadı.
Bu dəfə hökumət heyəti bütün nazirlərin imzasilə polyaklara xitabən
nəşr etdigi müraciətnamədə böylə diyor:
Polyaklar! - Rusiyamn bizim və sizin əsirlik və ayrılıq mənbəi olan
əski hökumət və idarə üsuli əbədi olaraq yıxıldı. Azadlanmış Rusiya məmləkəti sələtayi-kamiləyə malik bulunan müvəqqəti hökumət
vasitəsilə sizlərə qardaşcasma təbrik və səlamla müraciətə məsarreət
eliyor və sizi yeni həyat və hürriyyətə dəvət edıyor. Əski hökumət sizə
riyakaranə vədələr veriyordu. Fəqət bu vədələri ifa etməgə qadir olduğu halda ifasını istəmiyordu. Orta Avropa hökumətləri bu hökumətin
səhvlərindən istifadə edərək, yalmz Rusiya və onun müttəfiqlərilə
mübarizə üçün sizin ölkənizi zəbt elədi. Onlar sizə xəyali dövlət hüquqları verdilər. Fəqət vədə bütün Lehistan ölkəsinə olmayıb, yalnız
onun bir qisminə, düşmənlər tərəfindən zəbt olunan qisminə verdilər.
Bu məqsədlə onlar ömürlərində heç bir zaman mütləqiyyət tərəfdarı olmayan bir millətin qan bahasını istibdal etmək istədilər. Polyak milləti
bundan sonra da hürriyyəti çeynəmək uğrunda vuruşmaya getməyəcək
,və kəndi ölkəsini əsirləşmiş düşmənin komandası ilə iki parçaya ayırmaya razı olmayacaqdır.
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Polyak qardaşlar! Sizin üçün doxi böyük qərar doqiqoləri hülul
edocokdir! Və Rusiya sizləri raillotlərin azadlığı uğrundamübarizo edən
fodakarlar sırasma dəvot ediyor. Üzorindon istibdad və mütloqiyyət boyunduruqlarını sıyırıb atmış olan rus xəlqi qardaşı polyak millətinin də
öz baş yazısını özü bəllomək həqqini tanıyor. Müttəfiqlorin müahidəsinə
sadiq olan cənkpərvər cermanizma ilə mübarizə həqqindəki planların
birliginə sadiq qalan müvəqqəti hökumot oksəri polyak millətləri ilə
moskun olan Polşanın üç qitəsindon mütoşəkkil və müstəqil bir Lehistan dövləti ehdas etməgin iləridə yeniloşən Avropanm sülh və səlammı
mühafizə üçün motin bir zamin və rəhin olacağım ümid ediyor. Rusiya
ilo bağlanan sorbəst bir ittifaqnamə ilə birloşəcək Lehistan dövləti, Orta
Avropa dövlotbrinin slavyanlıq üstünə saldırmasma qarşı möhkəm bir
sədd və bənd olacaqdır.
Azad vo müttəhid polyak m ilbti özünün üsuli-idareyi-dövlot vo
hökumot həqqində fikrini, Lehistan paytaxtmda çağrılacaq və ümumi
intixab üsulilo seçilocək Müossisan Məclisi vasitəsilo bəyan edor. Rusiya inanıyor ki, Polşa ib əsrlərdən bəri həyat və məişət keçirməklo bağlı olan m ilbtlor Lehistanda özbrinin milli və mülki varlıqlarma sağlam
və mətin tominat alacaqlardır. İlərido Rusiyanm Müəssisan Məclisində
polyaklarla yeni və qardaşcasına ittifaq ohdnamosi oqdü-təşbiət olunacaq vo bununla borabər, bu gün bir-birindən ayrı olan Polşanın hər
üç qitosindon bitişik Lehistan vücudə gətirmək üçün lazım olan torpaq təbəddülatma Rusiyanm rizalığı veribcəkdir. Polyak qardaşlar, bu
gün siz azad Rusiyanın uzatdığı bəradəranə əlini qobul ediniz. Mazinin təamül və onənatım sodaqətlo mühafizə edon sizlər bu gün tarixinizin parlaq və rövşən bir gününü, Polşanm dirilocəgi günü, qarşılayacaqsmız. Varsm bizim dövlətbrimizin ittifaqmda, sizlərb sabiqdəki
şanlı həqtələb qəhrəmanlar yenərək “ol-əb, omuz-omuza bizim və sizin azadlığmız uğrunda mübarizə üçün ibri!” dəvotlori bu gün veni və
basılmaz bir qüvvə ilə təninəndaz olsun!”.
“Açıq söz”, 20 mart 1917, JVa428
Məsarr - sevinclər
Zamin - zəmanət verən
İstibdal - dəyişiklik, təbəddülat
Təamül - işin adi surətdə baş tutması
Ehdas - meydana gətirmə, yaratma
Təninəndaz - uğuldayan

4 gün xəlq içində
Böylə əhəmiyyətli bir zamanda qəzetə başında duran bir adamm
nə qədər işi çox olduğunu, əlbəttə əhli bilir. Bu işindən, bir gün do
olsa ayrılmaq, bir baş mühərrir üçün no dorəcədə çətin və bir qəzetə
üçün nə əndazədə ağır olduğu da əlbəttə toslim edilir. Bununla bərabər
Bakı icra komitəsi ilə müvəqqəti qubernator İlyuşkinin toklifləri ilo
lənkəranlı vətəndaşlarm xahişlərinə qarşı mənəvi bir borc hiss etdim
ki, Lənkəran uyezdinə komissar gedəm. Keçon pəncşənbə günü axşam
vətəndaş Kuznetsov ib bərabər “İvan Kolesnikov” paraxoduna mindim, Lənkərana azim oldum. Dörd gün bu uyezd xolqi içindo dolandıqdan sonra Bakıya qayıtdım.
Xəlq içində keçirdigim bu dörd gün ərzində aldığım zövqi-mənovinin
təşəkkürünü kimə orz edim? Lənkərana getməmi təklif edənlərə, yoxsa ora gəlməmi xahiş ebyənbrəmi? Heç birinə degil. Xəlqinə xadim
olmaq istəyən bir mühərriri kəmali-azadlıqla məxdumi olan xəlq ilə
görüşdürən hürriyyəto, azadlıq hökumətinə.
- Yaşasm tazə hökumət!
Cümə günü saət 8-də bizi istiqbal üçün doniz kənarma yığışan lənkəranlı vətəndaşlara söylədigimiz ilk sözümüz bu olmuş,
müqabilində isə qırmızı bayraqlarla səf bağlayan cəmaət:
- Yaşasın tazə hökumət, ura! - deyə pəhnavər bir dağ kibi sosimizə
səs vermişdi.
Dənizdən və dəniz kibi qaynamaqda olan Lənkəran comaətindən
həbligə vida edib ilk borcumuz azadlıq üçün millotə böyük xidməti
dəgən orduya salam vermək idi. Bu moqsədimizi bizi alqışlar içində
faytona mindirən cəmaətə söylədik və sonra məhəllələrə gəlib onlarla
ayrıca “söhbət edəcəgimizi” bildirdik.
Cəmaətin gülər üzü, rast gələn vətəndaşların iltifath alqışları altmda faytonumuz gediyor, bizi “Avropa” mehmanxanasma aparıyordu. Bir az sonra mehmanxanaya enmiş, nömrə tutmuşduq. Fəqət mehmanxana bəlləmədən əvvəl adam göndərmiş, qarnizon naçalniki Ustan-Sakan cənablarma xəbər vermişdik ki, ofiserbrb soldatları hazır
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eləsin. Mehmanxana dəstə-dəstə gobn adamlarla dolur, boşalıyordu,
“mübarokimiz” olsun, “dazdrastvuyet svoboda” sözləri salam əvəzini
veriyor, hər kəs özünü hər şeydən əvvəl “vətəndaş” hiss ediyordu. Bu
sırada idi ki, qarnizon naçalnikinə gedən gəldi.
- Bən onları gözlüyordum? - deyə xəbər gətirdi. Fəqət:
- Bizim naçalnik cənablarınm şəxsinə aid bir işimiz yox, məqsədimiz
ofiserlər və soldatlarla görüşməkdir. Qoy naçalnik cənablan onları hazır eləsin, gələk deyə - mətləbi anlatdıq. Adam getdi. Bir az keçməmişdi
ki, qapıda avtomobil durdu. Alnı təcrübələr gördügünə dəlalət edən qırışıqlarla dolu və uzun bığları ilə əski polkovniklərdən olduğunu ilk
nəzərdə göstərən qarnizon naçalniki mütəvaze bir vəziyyotlə içəri girdi. Vürudimizi təbrik elədi və çoxdan gözləndigimizi də təbrikinə
əlavə etdi. Mərasimi-məmulədən sonra qarnizonun bizi gözlədigini
söylədi, bərabər çıxdıq. Avtomobilə səvar olduq. Burada müxtəsərcə
bir təarüf əmələ gəlmiş, nəhayət olmaz, deyə naçalnik “qonaqları” dalda oturdub özü qarşımızäa yer tutmuşdu. Avtomobil dayandı. Endik;
ştab mənzilinə keçdik. Soldatlarla ofiserlər tərəfindən “ura” deyə salamlandıq. Əvvəlcə yoldaşım Kuznetsov, sonra bən nitq edərək yeni
hökumət naminə oskərləri salamladıq, şəhidani-hürriyyət naminə diz
çöküb ruhlarma hörmət etdik. Yaşasm hürriyyət, yaşasın millət, yaşasın ordu! - deyincə “ura” sədası təkrir etdi, ştab odasım gumburdatdı... Bu mərasimdən sonra əskərlər horbiyyə vəzirinə təbrik teleqramı
çəkmiş, ofıserlər ayrı, soldatlar da ayrı olaraq Lənkəran icra komitəsinə
birər nümayəndə seçmişlərdi. Seçilən nümayəndələrin qollarına qırmızı şərit (lenta) bağlamaq mərasimi qarnizon naçalniki tərəfindən
bizzat icra olunub böyük bir ehtiramla əmələ gəldi. Bu mərasim təkrar
“ura” sədaları ilə qarşılandı.
Soldatlarla ofiserlərsə seçkiyə məşğul olduqları əsnada polkovnık
bizi kabinəsinə qəbul edərək inqilabın ilk günlərində Lənkəranda' 'aqe
olan əhvalı nəql eləmiş və “Y” admda otpuskada bulunan bir polkovnikin namünasib təbliğatda bulunduğu həqqində təkidən rəvayətlər getdigı'ni söyləmişdı. Bu adamm müxalif vəqt bir takım danışıqlarda bulunduğunu sonra başqalarmdan da eşitmiş olduq; oradakı ofiserlərlə soldatlar dəxi bunu təkid etdilər. Tazə hökumət manatı 25 qəpigə qədər endirəcək, buna görə də tüccar xəsarətə uğrayacaq kibi nifaqamiz sözlər

damşdığını başqalarmdan da eşidə bildik. Əhval bu mərkəzdə olduğu üçün haman xəbər göndərdik. Məzkur polkovniki hüzura istədik,
adı ətrafmda bir takım namətlub şayələr dolaşdığı üçün Lənkəranı
tərk etmək, mənafei-millət ilə iqtizai-halə münasib olduğunu kəndisinə
anlatdıq. Zatən gedəcək olduğunu söz arasında anladaraq məsələnin
həllini təshil etmiş oldu və haman gün doğrudan da bizi Bakıdan gətirən “İvan Kolesnikov” polkovnik “Y”i Lənkərandari apardı.
Ustan-Sakanm rəvayətinə nəzərən əvvəl günlərdə cəmaət hürriyyəti
bir az başqa dürlü anlamış, şəhər starostası Saturovun əleyhinə qiyam eləmiş və bir də qazamat qabağına yığılaraq dustaqların azalığını istəmişlər imiş. Fəqət qarnizon naçalnikinin başa salması ilə qane
olub hadisəsiz dağılmış, hər kişi öz evinə getmişdir. Polkovnik müsəlman cəmaətinin hüşyarlığmdan məmnun qaldığını söylüyordu. Arada
bir növ hökumətsizlik hasil olduğundan görünüyor ki, cəmaət bitərəf və
şayani-etimad bir qüvvə olmaq üzrə ancaq qarnizonu görüyor, ona görə
də hər bir şikayətlə ona müraciət ediyormuş.
İlktəşəbbüsümüzbu surətlə başlanmış və qarnizon tərəfindən seçilən
iki əskər nümayəndə ilə bərabər “xəlqə doğru” hərəkət eləmişdik.
Proqramımız saət I2-də Böyük bazar məscidində, saət 2-də Kiçik bazar məscidində, saət 4-də Suxtəmərdabda, saət 6-da da fəhlə
məhəlləsində bulunmaq idi.
Fəqət proqrama başlamadan əvvəl proqram xaricində bəzi işlər
görmək lazım gəliyordu. Ştabdan çıxanda rus-müsəlman şagirdlərdən
ibarət qorodskoy şkola məktəbinin şagirdləri qabağımızı tutdular. Bir
ərizə verdilər. Biz bu cavan vətəndaşları alqışladıq. Boyda ən kiçikləri
nitqə başladı. Yoldaşım Kuznetsovun rəyincə gələcəyin müxalif vəkillərindən olacaq bu uşaq öylə bir hərarət və səlasətlə danışıyordu
ki, insanın heyrəti gəliyordu. Bu kiçik natiq “biz vətəndaş olacağız,
vətəndaşdan diplom degil, bilik istəyəcəklərdir. Ilalbuki müəllimimiz
“P.F.” bizə şey ögrətmiyor, başımızı tovlıyör, heç zad bilmiyor. Sizdən
rica ediyoruz ki, bizi bü müəllimdən qurtarasınız”. Biz şagirdlərin böylə
həqiqi vətəndaş olmaq niyyətində olduqlarını əsasən təşviq etdikdən
sonra anlatmaq istədik ki, bu kibi işlərə baxmaq məktəb heyətinin öz
işi, m əarif idarəsinin vəzifəsidir. Biz isə başqa vəzifəyə gəlmişik. Tazə

94

95

hökumət hər kəsi işə və asayişə çağırıyor. Şagirdlər də işləməli, sakit
olmalıdırlar.
Şagirdləri müvəqqətən sakit etdikdən sonra yaxm kəndlərdən
gəimiş bir dəstəyə rast gəliyoruz. Bunların ərzi var. “Kəndlərində
kəndxuda yaxşı imiş, ona əl dəgməsinlər, qalsm”. Başa salıram ki,
kəndxudanı özləri seçəcəklər. Əgər imdiki yaxşı isə qoyarlar qalar. Yox
yamansa başqasmı seçərlör. Yolumuza davam ediyoruz, Böyük bazar
məhəlləsinə gəliyoruz. Məscid həyəti adamlarla dolmuş, gözlüyorlar.
Hər sinif əhali var, başda mollalar. Məscidin qabağı yüksəkdir, bir neçə
pillə ilə çıxılır. İki komissar ilə iki qarnizon nümayəndələri pillələri çıxıyoruz. Qarnizon naçalniki do bizimlədir. Maraq edib gəliyor.
- Cəmaət! - deyə xitab ediyor. Nitqə başlamaq istiyorum, heç intizar eləmədigim:
- Bəli, cavabmı eşidiyor, bir az duruxuram, sonra haman dərk ediyorum ki, mitinqə ögrəşməmiş olan xəlq xitabı cavabsız buraxmaq
“nəzakətsizligində” bulunmaq istəmiyor.
Qarşımda 7-8 yüzlük bir cəmaət görüyorum ki, azad söz üçün
təşnədir, söylüyorum. Əvvəlcə tarixi-hürriyyətdən bəhs ediyorum. Dekabristlərdən başlıyor, 1905-ci ilə gəliyor, 1917-ci ildəki
müvəffəqiyyəti və bu müvəffəqiyyətdəki əzəməti zikr ediyorum.
Şühədai-hürriyyətin böyük və fədakar ruhlanna bin təzim, deyincə
xəlq ikiqat oluyor. Bu hürriyyət xəlq ilə ordunun birligindən hasil olmuşdur. Bu birligi cismləndirmək üçün yanımdakı ofiserin əiini tuturam:
- Yaşasm azadlığa çalışan ordu! - nidası alqışlara qarışıyor.
Hürriyyət yolunda ölənlərin həqqi verildikdən sonra hürriyyoti möhkəmlətməkdə olan imdiki hökumət adamlarmı təqdir etnıək
növbəti gəliyor. Beyət əlləri qalxıyor. Rodziyankoya təbrik və etimad
teleqramı göndərmək təklifi gurultulu alqışlarla qəbula keçiyor.
Sonra bu məhəllədən müvəqqəti icra komitəsi şurasına seçıləcək
5 nümayəndənin nə şəkl ilə seçiləcəgini anlatıyorum. Hazırdakı xəlq
iyirmi-iyirmi ayrılacaq, hər iyirmi adam bir adam seçəcək, sonra bu
adamlar yığışıb öz aralarından hər on adama birisini seçəcəklər, onlar
da gizli rəy vermək surətilə beş adam seçəcəklərdir.
Deyirlər ki, biz adamlarımızı seçmişik.

- Nə cür seçmisiniz?
- Hələ ağızdan, aşkara.
- Bu olınaz, düz degil.
- Lənkəranda başqa cürə seçki mümkün degildir.
- Cəmaət, siz imdi tazə hökumətə beyət etdiniz. Onun elan elədigi
əsaslarındandır ki, seçkilər gizli, ümumi, müsavi və müstəqim olsun.
İmdi Lənkəranda olmaz, deməginizlə siz tazə hökumətə əks olmuş
olursunuz.
Bu söz doğru seçki tərəfdarlarım cəsarətləndirməlidir ki, “özləri
üçün diyorlar, əsl doğru seçki siz deyəndir və mümkündür” sözləri eşidilir. Orada bulunan doktor Əliheydər Cavadov mitinqə sədarət ediyor,
seçkilərə başhyorlar, biz isə haman heyətiıjıiz ilə Kiçik bazar'məscidinə
azim oluyoruz.
Qarşımızda səmimi, həmahəng və müttəhid bir cəmaət buluyoruz.
Bir neçə gün şagirdi olduğum Tağı bəyi də burada buluyorum. Qocalmış, qiyafəsi dəgişmiş, varatnik pencəgi atıb əba, qəba geymişdir. Görüşüyor, tamşıyoruz. Böyük bazardakı proqram burada da təkrar ediyor. Tağı bəy Bayrambəyov sədarətində xəlq seçkiyə başlıyor, biz isə
kəndisini vida edib Suxtəmərdaba gediyor, orada da mitinq və seçki
düzəltiyoruz.
Məhəllələrdə seçilən seçkiçilər hamısı o günü gələcək. Axşam
saət 6-da bizim yanımızda şar salmaq surətilə öz nümayəndələrini
seçəcəklərdi. İş sabaha qalmadı. Haman gecə suxtəmərdablılar mollaları molla Həmid Məhəmməd Əli oğlunu seçdilər, Xəlil adlı birisini də ona naib qərar verdilər. Qırmızı şərit mərasimi-məxsusə ilə molla
Həmidin sol qoluna bağlandı.
Suxtəmərdablılardan sonra növbət kiçikbazarlıların idi. 11 adamdan 6-sı namizədligini qoydu, bunlardan 3-ü məhəllənin mollaları idi.
Fəqət intixab üç mollamn üçünün də qaralanması ilə nəticələndi.
Böyük bazar nümayəndələrinə gəlincə məsələ bir az müşkülatsız olmadı. Əksərən kəsəbə sinfindən ibarət olan Kiçik bazar məhəlləsindəki
ittihad və sözübirligə rəğmən “xan məhəlləsi” olan Böyük bazarda nifaq və çəkişmə mövcud olduğu, həm də şiddətli olduğu sezilib çıxıyor, seçkilərin gizli olduğuna baxmayaraq “pırtlıyıb” ortaya atılırdı. İki
cərəyamn qarşı-qarşıya gəldigi haman seziliyor, fəqət Lənkərana, daha
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doğrusu, Böyük bazara məxsus bir rəng alaraq məsələ osasilikdən çıxaraq şəxsiyyatə keçiyordu. Bərəkət versin ki, Lənkəran cəmaətini biribirinə bağlamaq üçün işlətdigimiz bitərəflik ipi tərəfmin çəkişməsindən
qırılacaq qədər qaimsiz çıxmadı.
Gecə saət 11 idi. Bu günü nahar etməmişdik. Tazə seçilmişlərin
“ippaletlər”ini qollarına bağlayıb yola salmış, özümüz də şam edib yatmağa səlahiyyəti-tam görmüşdük.
Xəlq içindəki birinci günümüz böylə keçmişdi...

Birinci gün Lənkəranın bütün müsəlman məhəllələri seçkilərini qurtarmış və öz nümayəndələrinin qərarı ilə hökuməti-müvəqqətiyə təbrik
və biət teleqramı göndərmişlərdi. İmdi şəhər idarəsi ilə şəhərin mərkəzi
məhəlləsi və şəhərdəki cəmaət müəssisələrinin nümayəndələrini
seçmək məsələsi qalıyordu.
Şəhər idarəsi başında duran Saturov nam şəxs şəhərin həyəcan və narazılığma səbəb oluyordu. Ə traf məhəllələr, bilxassə bütün müsəlman
hissələri bu adamın tərəfgirligindən şikayət ediyor, bir ağızdan çıxarılmaisını tələb edib duruyorlardı. Zatən bu xüsusda əvvəlcə Bakıda iclas edən uyezdlər syezdində ondan şikayətlor gətirmiş və quberniya
komissarı İlyuşkindən dəxi şəxsi-məzkurin əzlini istəmişlərdi. Narazılıq səbəbi isə böylə göstərilirdi ki, bu adam ancaq şəhərin mərkəziııə
- ki əksərən külliyyəti əcnəbilərdən ibarətdir — xidmət edib digər
məhəllələri incitmiş, mövqeindən istifadə edərək məkulat və bilxassə
qənd satışı ilə məşğul olmuşdur. Şikayət yalnız müsəlman tərəfindən
degildi. Lənkərana gəldigimiz birinci günün axşamı rus qadınları da
mehmanxana qapısma toplanmış, “o zalımı bizim başımıza təkrar ağa
dikməyin” - demişlərdi. “O zalım” isə Saturov imiş ki, “xəlqi ac buraxıyormuş”. Əlbəttə, böhranlı zamanlarda məkulat işi ilə məşğul olan zat
“hər kəsi” razı salamaz. Fəqət bu qədər ümumi bir narazıhq qarşısında dəxi heç bir “cəmaət adamı” üzə salıb yerində qalmaz. Saturov isə
yalnız qlava yerini dolandırmayır, Lənkəranda təşkil olunan müvəqqəti
komitənin rəyasətini də idarə ediyordu ki, bu surətlə Saturov əleyhinə
olan narazıhq bir növ komitə əleyhinə kibi görülüyordu. Məntiq hökm
ediyordu ki, Saturov “günahsız da” olsa, ümumi iş xatiri üçün işdən

çəkilsin. Bununla belə şəhər idarəsi tərəfindən tazə komitəyə Saturov
seçilmişdi. Fəqət rəylər bərabər gəldigindən ötrü sədr olduğu üçün öz
rəyilə keçmişdi. Biz bunu qəbul etmədik. Seçkiyi təkrar tazələdilər.
Yenə Saturov çıxdı. Üçüncü dəfə tazələndikdə artıq məsələ həll olunmuş, Saturov degil Əskərxan Talışinski çıxmışdı.
Fəhlə məhəlləsinin seçkisi də bir az tul təfsil aparmışdı. Bu məhəllə
əksərən xristianlardan ibarətdir. Yaşayanları məmurlar, balıqçılar,
tacirlər, soldatlar və sairdir. Sinif və mənafecə çox rəngarəngdir. Birinci gün seçkiləri baş tutmamışdı. İkinci gün 20 adamdan bir vəkil hesabı
ilə 19 adam gəldi. 19 adam seçəcəkləri bir adam üçün 10-a qədər namizəd qoydu, səslər bölündü, birinci dəfə kimsə əksəriyyət qazanmadı,
ikinci dəfə də məzkur Saturov mərkəz məhəlləsinin nümayəndəliginə
seçildi.
Cəmaət müəssisələrinə gəldikdə Lənkəranda hazırda iki müəssisə
bulduq. Bunlardan birisi rus balıqçılarına məxsus “mülki kredit”
cəmiyyəti, ikincisi də “kooperativ” dükam idi. Bu böyük müsəlman
şəhərində isə məəttəəssüf cəmaət müəssisəsi naminə bir danə də olsa
cəmiyyət yox idi. Lənkəran əhli-məarifi ilə bu xüsusda söhbət elərkən
qəribə bir hekayə nəql etdilər:
Cavanlar neçə ay bundan əvvəl yığışır, bir məarif cəmiyyəti təsisinə
himmət etmək istərlər. Lənkəran əyanmdan birisinin evinə yığışmaq,
orada mətləbə əncam vermək eylərlər. Ev sahibinin oğlu bu mətləbin
pişi-ahənkarmdan ikən o günü vədə olunmuş evə gələn cavanlar qapx
ağzmda əli çomaqlx “atam” ki, görərlər “gedin buradan, bənim evimdə
belə işlər olmaz” diyormuş. Fəqət təəccüb orasıdır ki, “evində cəmaət
işlərinə məhəl verməyən” bu zat imdi “cəmaət işlərindən” kənar durmaq da istəmiyor.
Nə isə, Lənkəran şəhəri cəmaət müəssisələri tərəfindən də nümayəndə seçildi, Vasilyev.
Artıq komitə əzaları tamamilə seçilmiş, Lənkəran şəhər komitəsinin
şurasx vücuda gəlmişdi. Şura cəmən on beş adamdan ibarət idi ki, bundan 11-i müsəlman, biri rus, biri erməni, ikisi də əskər idi.
Vürudimizin ikinci günü axşam bütün seçilmişlərlə şəhər idarəsinin
zalxnda şuranın birinci İclasxnx qurmuşduq. İclasa bən sədarət ediyor,
yoldaşım Kuznetsov da katiblik vəzifəsini görüyordu. Şura öz arasında
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hələlik 7 nəfərdən ibarət bir komitə seçməgə qərar verdi. Bu 7 nəfərdən
ikisi qarnizon nümayəndəsi olacaqdı. Yerdə qalan beş adam isə seçki
ilə olacaqdı.
Nümayəndələr içəridə seçki ilə məşğul olmaqda ikən, xəlq bayırda
gözlüyordu. Hətta arabir səbrsizlik edib qapılardän içəriyə doluşuyordu
ki, bəzən kəndilərini məclisi tərk etməyə dəvət etmək lazım gəliyordu.
Axşam saət 7-dən işə başlayan şura nəhayət saət 11-də işini qurtarmış, yeddi adamdan ibarət bir komito ilo bərabər tazə şura idarəsi rəisi
və ordu idarəsi komissarı seçmişdi.
Komitə rəisliginə Lənkəran əhli-məarifindon hüquqşünas Soltan
bəy Qulubəyov, iki müavinliginə Lənkəran notaryusu Qaniçev ilə doktor (zabit) Batanov; əzalığa isə Tağı bəy Bayrämbəyov, Əsəd xan Talışinski, doktor Əliheydər Cavadov, Yusif bəy Mehmandarov cənabları
seçildilər. Daşdəmirov cənabları da bunlara namizəd təyin olundu.
Seçkinin nəticəsi aşkar olduqda şəhər idarəsi starostası Saturov söz
istəyib, altı ildən bəri cəmaətin kəndisinə göstərdigi etimada təşəkkür
edərək imdi artıq vəzifəsindən istefa elədigini, ona görə də yerinə başqa birisinin təyinini istədi. Comaət bu işi məəttəşəkkür qəbul edərək
bir çox isrardan sonra notarius Qaniçevi şəhər işlərini idarəyə təyin
elədi. Sonra iləridə uyezd komitəsi toşkil oluncaya qədər qərar verildi
ki, komitə rəisi Soltan bəy Qulubəyov uyezd naçalnikinin yanmda komissar olsun və onun imzası olmadan heç bir qərar və əmrnamə sadir
olmasın.
Məclisin bu qərarı məclis sədri tərəfindən haman küçədə ayaz altında gözləyən cəmaətə elan olunub eyni zamanda xəlq dəvət olundu ki, öz
seçilmişlərinə etimad və kömək eləsinlər, tainki onlar özlərini qüvvətli
görərək cəsarət və mətanətlə işləsinlər. Bu bəyan alqışlarla istiqbal olunaraq hər kəs öz evinə getdi.
Lənkəranhlardan və bəzi Lənkəranı tammayanlardan eşitdigim
mülahizələrə görə deyə bilərəm ki, uyezd şəhərindəki şəxsiyyatə biribirini çəkməməzligə rəğmən şura ilə komitəmiz müvəffəqiyyətlə təşkil
olunmuşdur. Hələ Soltan bəy Qulubəyov ilə bələdiyyə rəisliginə seçilən
Qaniçev hər kəsin məqbulu, hər kəscə möhtərəm və bitərəf tanmmış
adamlardır. Bunlann böylə bitərəf və namuslu tanınmaları ilə bütün si100

n if əhli tərəfindən hüsni-qəbul görmələri bizə böyük ümid veriyor və
bu ümidlə vəzifəmizi bitirmiş sayırdıq.
Artıq Lənkəran işlərimiz qurtarmışdı. Astaraya getmək lazım
gəliyordu. Üçüncü gün saət 9-da yenə lodkaya minib “İvan Kolesnikova” səvar olmaq üçün dənizə çıxıyorduq.
Lənkərana bu ikinci dəfə gəldigim idi. Bir kərə dəxi 1911-ci ildə
gəlmişdim. O zaman da bir gün Lənkəranda qalmışdım. İrandan Bakıya gəlirdik. Fəqət qorxu ilə, əndişə ilo səfər edirdik. Hər saət və hər
dəqiqə gözlüyorduq ki, “tutacaqlar”. İştə, işlərimizi bacardığımızı
bitirərək mənəvi bir təşəffi-qəlblə paraxoda mindigim zaman bilaixtiyar bu iki səfər arasmdakı təfavütü müqayisə etdim. İştə istibdad, iştə
hürriyyət! dedim!
***
Üçüncü gün Astarada idik. Astara sərhəd bir qəsəbədir. Rus tərəfi
haman sonradan gəlmə rus məmurları, balıqçıları və sairdən ibarətdir.
Burada bir şkol, bir aptek, bank istiqraz şöbəsi, gömrükxanə və qarnizon vardır.
Dəniz kənarmda lodkadan çıxarkən Rzayev cənablarını bulduq. Saç
və saqqalı çallanmış Rzayev köhnə idarənin məqdurlarındandır. 1912ci ildə mahalda zühur edon topraq iğtişaşları əsnasmda inqilabçıhq
töhmətinə uğrayaraq beş il nəfyi-bələd edilıtıiş idi. İmdi isə müvəqqəti
Astara komitəsinin əzasmdan, həm də ən fəal əzasmdandır. Rzayev cənabları ilə qədimdən mənəvi bir münasibətimiz var. Mətbuatın
dostu olduqlarım biliyoram. İştə öpüşüyor, bayramlaşıyoruz. Bir az
rahət olub çay içmək üçün Rzayev cənabları faytonumuzu qapılarına çəkdiriyör. Bu dəmdə müvəqqəti Astara komitəsinin əzaları da gəliyorlar. Ögrəniyoruz ki, komitə cəmən 11 adamdan mütəşəkkildir.
On bir adamdan ancaq birisi, Rzayev müsəlmandır. Komitə icraatmda təndrovluq etməmişso də, xidməti dəxi inkar olunmaz. İşlərində
təşkilat əsəri görülüyor. Pristavı, strajnikləri çıxarmış, yerinə milis təyin eləmişdir.
Diyoruz bızə “Paris” mehmanxanəsində nömrə hazırlasınlar.
Xəbər veriyorlar ki, kəndlilər gəlmiş, komissarları gözlüyorlar. Qapıya çıxıyoruz. Qirmızı bayraqlı kəndlilər bizi təbrik ediyorlar. Dün də
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Astara kənarma çıxmış, bizi gözləmişlər imiş. Üzr istiyor, əsl motləbo keçiyorum. Ovzai-hazirə hoqqindo nitq ediyoram. “Ura” sədası, alqışlara
qovuşuyor. Sonra gediyoruz ki, qarnizona salam verək. Beş-altı zabitlə
bir rota soldat səfi-bəstəyi-ehtiram. Komissarlar görününcə zabitin biri
əlində sıyırma qılınc nitqə başhyor. Tazə hökumətin nümayəndələrini
təbrik ediyor. Yeddi dəfə “ura” çağrıhyor. Sonra yoldaşım Kuznetsov hökuməti-müvəqqətə ilə azad Rusiya millətləri naminə ordunu salamhyor. Yenə “ura” sədası ərşə bülənd oluyor. Bu mənzərəyi tamaşaya gələn xəlq simasında böyük bir sevinc görülüyor. Sonra soldatlarla zabitlər Astara icra komitəsinə birər nümayəndə seçməgə başlıyorlar. Seçilmişlər “ura” ilə qarşılanıyor. Soldatlar tərəfindən əlüstə alımb atıhrlar.
Qırmızı lentam seçilmiş zabitlə soldatın qoluna bağhyoram.
İki saət sonra müvəqqəti Astara komitəsindəyiz. Komitəçilərdən
bir çoxu nədənsə özlərinin müvəqqəti elan olunduqlarından xoşlanmıyorlar. Biz mətləbi anlatıyor, Astara uçastok komitəsinin iki qarnizon
nümayəndəsindən, bir Astaranm özündən, bir cəmaət müəssisələrindən,
iki kəndlilər nümayəndəsindən, bir də mülkədarlar nümayəndəsindən
qurulacağmı anlatıyoruz. Quberniya komitəsinin qərarı bunadır - diyoruz. Bu komitənin uyezd komitəsinə, uyezd komitəsinin də quberniya komitəsinə tabe və mərbut olacağını anlatıyoruz. Aradan birisi:
- Lütf ediniz, bu yenə köhnə qaidə oldu ki!... diyor.
Yumşaq bir dil ilə anlatıyoruz ki, Astara özbaşına bir “cümhuriyyət”
elan edəmməz. Əksəriyyət mətləbi dərk ediyor. Bəzi müfritlər quberniya komitəsinin qərarmı tonqid etmək istiyorlar. Tənqid edə bilərsiniz,
fəqət tənqidlə bərabər tabe də olmalısımz - deyə başa salıyoruz.
Bu danışıqlar Astara kooperativinin idarəsində oluyor, bayırda xəlq
gözlüyor. Bir az sonra çıxıyoruz. Yoldaşım rusca, bən türkcə mətləbi
xəlqə anlatıyoruz.
Ayın 22-də Astara seçkiləri təyin olunuyor. Cəmaət müəssisələri də
ki bir kooperativ ilə bir də mülki kredit cəmiyyətindən ibarətdir. O günü
yığılıb öz nümayəndələrini seçəcəklər. Mülkədarların seçkisi isə asandır. Çünki bütün Astara mahalında bir məllak var, o da M ir Əhmədxan
Talışinskinin mülkünü alan Kaqandan ibarətdir. Demək “Kaqan” kəndi başına komitəyə bir nümayəndə göndərəcək.

“Şəhər” seçkiləri həqqində lazım gələn qərarları elan etdikdən sonra
saət 6-da axşamçağı yola çıxıyor, kəndlərə gediyoruz.
Gedəcəyimiz yol bir qədər faytonla gedilir. Ondan sonra isə piyada
getməliyiz. Rəhbərlərimiz Ərçivanın məarifli cavanlarmdan Məşhədi
Məhəmməd Əskərov ilə Mirzə Ilüseyn Axundov cənablarıdır. Bu iki
cavan rusca, türkcə savad əhli olub Bakı uyezdləri ictimaində iştirak
eləmişlərdir. Bunların hürriyyət işinə xidmətləri çoxdur və olacaqdır.
Faytondan eniyoruz. Artıq hava qaralmış, gecədir. İki özümüz, iki
rəhbərimizlə bərabər bir neçə sair yoldaşlarımız da var. Rusca-türkcə,
talışca danışan bu beynəlmiləl qafilə həvəs və şövqlə yoluna davam
ediyor. Bir azdan ay da çıxıyor. Mehtab, meşənin içi, ağac arası, çayların axıntısı, güllərin duruşu ruhi şəhər həyatı məngənəsindən azad ediyor, insan yalnız bu təbiət içərisindədir ki, tamam mənasilə azad oluyormuş.
Hər bir yanda əzəmətli bir sükut hökmfərma. Bu sükutu arabir gölün qurbağaları ilə meşənin çaqqalları xələldar ediyor. Ağız-ağıza verib
ulaşıyorlar... Başqa bir vəqtdə əsəbə toxunan bu bağırtılar nədənsə indi
bizim xoşumuza gediyor. Bunda bir yenilik buluyorduq.
Yolumuz dağlıq, dərəlik degil, düzənlikdir. Meşələrin içindən keçiyor, çaylarm üstündən atlıyoruz. Çayların üstündə köprülər əksər ağac
kötügündən, şaxdan, budaqdan ibarət ki, keçməsi bir növ təcrübə istər.
Kəndü yoldaşlarımızın bu xüsusda qayğıları yox. Onlar təbiətin oğulları. Fəqət biz təbiətdən ziyadə sənətə ögrənmiş olan şəhərlilər üçün yıxılıb büdrəmək, suya batmaq bir hali-təbii.
Yalnız rəhbərlərimizin təcrübosi və həqqimizdə göstərdikləri
mehmannəvazlığm səmimiligi bizi bu cəhətdən təmin ediyor.
Xülasəyi-kəlam saət 8-də Ərçivan kəndinə çatmışdıq.
Ərçivan hər nə qədər kənd hesab olunursa da, nüfuzca Astaradan kiçik degildir. 21 yaşmdan yuxarı seçkidə iştirak edə bilən 500-ə qədər
zükuri vardır. Bazarı, tarixi-təsisi bəlli olmayan məscidi, hamamı vardır.
Gecəyi M»şhədi Nemətullah İmaməli oğlunun evində qalıyoruz.
Ev Ərçivanm orta hallı evlərindəndir. Rütubətdən saxlanmaq üçün
mərtəbə yarım bıçimində tikilmiş ki, bu tikinti bura evlərinin ümumi
tərzi-memarisini təşkil edər. Evin pəncərələri beqədri kafi havadardır,
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işıqdır. Yer xahlarla döşəkli, eyni zamanda süfrə stolu ilə oturaq stulları da var. Ləmələr bizirri evlərdə olduğu kibi qab-qacaqlarla bəzənmiş,
dörd tərəfdəki divar, buxarının üstündən mütəəddid nəlbəki və gül qablar nəsbilə zinətbnmişdir.
Kəndə xəbər düşüyor. Bir azdan sonra odamız 20-yə qədər müxtəlif
sində qoca və cavanlarla doluyor. Şirin söhbətə başlıyoruz.
- Həzarat, tazə qaidəyə necə baxırsımz - diyoram.
- Çox yaxşı! Cavabmı ahyoram. Fəqət bunun yaxşılığmı nədə görüyorlar, əcəba, məsələsi bəni maraqlandırıyor.
- Neçün, tazə qaidənin sizcə nəyi yaxşıdır?
Burada rəylər təfavütləşir. Bir az mollaya bənzəyən və əmsalı arasmda alim görünən birisi:
- Bakı bizə başdır, - diyor, baş məlum işdir, nə deyirsə bədən onu
qəbul etməlidir. Siz cənablar bizim başımızsmız. Madam ki, siz tazə
qaidəni qəbul və təklif ediyorsunuz, demək ki, bizim xeyrimizi söylüyorsunuz - deyə fikrini söylüyor.
Fəqət:
- Bu Bakı sizə bir həftə əvvəl başqa hökmlər veriyordu. Bakınm hər
söylədigi həqq və yaxşı olsa o zaman bundan əvvəlki qaidələrə də yaxşı
demək lazım gəliyor - işkalım eşidincə qoca haman fikrini izaha çalışıyor. Məqsədimiz cəmaət müəssisələri, cəmaət başıdır - diyor.
Anlatdıq, baş ancaq bədən salim olduğu zaman düz işlər. Ona göro
də lazımdır ki, düzələsiniz, birləşəsiniz, azadhq yolunda bərk durasınız, tainki, başmız ağrıyıb sərsəmləməsin.
Digər bir qoca söhbətimizə iştirak eliyor, “Bən onu-bunu bilmiyorum” - diyor. “Bu qədər bilirəm ki, keçən zamanda bura bir uryadnik
gəlsə idi, biz bu evin həndəvərinə də dolana bilməzdik. Amma imdi, diyorlar siz qubernator naibisiniz. Görüyoram bizimlə oturub qardaş kibi
şirin-şirin söhbət edirsiniz. İnsan kor olmalı ki, bu boyda fərqi görməməlidir”.
Doğrudur, qoca, afərin - deyə rəhbərimiz Məşhədi Məhəmməd nida
ediyor. Vallah pristavın hüzurunda titriyorduq. İmdi isə bilirmisiniz qubernatorun özü ilə çay içirdik. Bizim rəyimizi söruyor, mətləblərimizi
can qulağı ilə eşidiyordu.

4-cü gün səhər Ərçivanda ətraf kəndbrdən gələn kəndli nümayəndələrinə seçkilərin necə olacağmı ögrətərək günorta Məşhədi Məhəmməd Əliəskərovun evində bir az istirahət elədik. Binası, səlqəsi, müxəllifatı tamam avropalaşmış bir şəhər evinə bənzəyən bu evdə bir az
istirahət etdikdən sonra atlar hazır oldu. Yola çıxdıq. Gedəcək, gecəyi
Tənkərudda qalacaqdıq.
Bənim atım sairlərindən qıvraq və yerişli idi. Üstündəkinin bir süvari degil, yazıçı olduğunu nəzərə almayaraq heyvan həvəslə ibriyə
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Sonra söhbətlər müxtəlif mövzulara keçiyor. Komitə seçkilərindən
bəhs olunuyor, məktəb lazım olduğundan damşılır. Bu vəqtə qədər
cəmaət şkol istəmiyordu, çünki onun ruhuna müvafıq degildi - deyə
mətləb anlatılır. Bundan sonra cəmaətin öz dilində, öz ruhunda məktəblər açılacağı müjdəlik verilir. Nəhayət, necə bilərsiniz tazə idarədə
kimlər gərək işləsin sualı meydana atılır və qoca Məşhədi İbad:
- Əlbəttə, cavanlar! - deyə cavab veriyor.
“Qocalar məsləhət verər. Cavanlar işlor, çünki qüvvət onlardadır”.
İştə, söhbətlərimizin xülasəsi bir yerə gəlib çıxıyor.
Artıq saət 11-ə işliyordu. Yemək verildi. Süfrə iddia edə bilərəm ki,
ortabab şəhər süfrələrindən artıqdı ki, əksik degildi. Burada hər növ
turşu, balıq, əla kərə yağı, cücə kababı, çığırtma, qovurma, plov hamısı sərrast idi... Məkulat böhram hiss olunmayırdı.
Evin müxəlləfatı, müsahiblərimizin münəqişatı, bizə qarşı göstərilən
mehmannəvazhğm dərəcəyi-səmimiyyəti, hamısı bu zahirdə əvam və
hətta astaralılardan bəzisi nəzərində “küllən əvam” görünən kədlilərin
olduqca mədəni və hər növ tərəqqiyə müstəid olduqlarını isbat ediyor.
Rusiya millətlərinin hürriyyətdən istifadə ilə özlərini idarə edə biləcəkləri həqqində bizə böyük ümidlər veriyordu.
Şam yedikdən sonra ev sahibino təşəkkür etdik. Fəqət ən böyük
təşəkkürümüz xəlqlə bilavasitə etdigimiz müsahibədən aldığı.mız
mənəvi əzayə idi...
Biz istirahətə qaldıq. Kəndlilər də sabahkı seçkilər həqqində öz aralarmda məşvərətə getdilər.
'k 'k 'k

atılır, yerimək istiyordusa da “minici”nin xamlığı “minik’b çoxda meydan vermiyordu.
Qafiləmiz yeno haman əvvolki qafılo idi. Foqot bu dəfə M. Xan
da bizə yoldaşlıq ediyordu. Yol getdikcə dağbaşı yuxarı çıxdığından
mənzorə daha şairanə bır hal alıyor, nofəs daha təmiz bir hava udmağa başlayırdı.
Bir tərəfdən gögərməgə başlayan cəngəlli dağlar, digər tərəfdən də
uzaqda zümrüdin bir surətdə görülən əngin dəniz, bu arada gögərən
parça-parça meşolər, orada-burada bozaran dügü zəmiləri, zəmilərdə
çalışan əlvan qadmlar, günəş şüai ilə gümüşlənən güllər bəni düşündürüyor, böyük Astara mahalmxn qitəcə Qaradağ padşahlığı qədor olan
bu ölkənin birdən-dirə müsəlman əlindən, yerli istifadəsindon çıxıb da
kilkinti əlinə keçməsini fikirləşiyordum.
Yoldaşlardan bir az aralanmış M.Xan ilə bərabər gediyorduq, birdən:
- Xan, necə oldu, bu boyda ölkə birdən-birə əldən çıxdı? - dedim.
M.Xan sərin bir ah çəkdi.
- Sorma, hekayəsi çoxdur - dedi.
Əsl sual kənarda qalıb Astara mahalının və ələlümum Talışxan xanlarmrn tarixino aid təfsilat başladı.
Yana yaxıla söyloyən bu təfsilatda maraqlı həqiqətlər var. M.Xan
vəd ediyordu ki, bu həqiqətlər həqqindoki vəsaiqi-tarixiyyəyi bənə
göstərsin. Bu vəsaiq içində məsələn, Petroqraddan göndərilən əmrnamə
var ki, “Müstəfa xan uşaqlarmı vuruşdurunuz”. Həm öylə də oluyor.
Müstəfa xan uşaqları vuruşuyorlar, nəticəsi də o oluyor ki, Talış mahahnm qismi-mühümi zəbt olunuyor.
Xülasəsi o ki, vəqtilə yarım müstəqil olan Talış xanları siyasi intriqalara aldanaraq parçalanmış, kiçilmiş, dağılmış, yer-yurddan əllori
çıxmış, bir halə gəlmişlər ki, məsələn, “M.Xan” kiçik qardaşım müftə
əskərlik moktobinə verdirə bilmək üçün ərizə vermiş, ərizəsində babalarmın dövlətə “xidmət” etdiklərini də qeyd eləmişdir. Nə cavab almış,
bilirmisiniz?
- Sənin bu ərizən bizə Krılov hekayəsindəki qazları andırıyor...
Başqa sözlə, Müstəfa xanın İrana dönüklük edib də Rusiyaya kömək
etdigi müqabilində cüzi mərhəmət diləyən nəvəsinə demişlər ki:
“Kirəm pədər to bud fazil

Əz fəzle pədər tora çe hasel”
- Bəli, Romanov sülaləsi bizim xanədanə etdigi qədər, ehtimal ki,
kimsəyə ziyan vurmamışdır -- deyo M.Xan şikayətini tamam elodi.
Bu həzin hekayə bitmiş idi ki, iləridə himhimə eşitdik. Bir azdan
qırmızı bayraqlar göründü.
- Yaşasm hürriyyət!
Lənkəran uyezdində ilk dəfə təsadüf elədigimiz şey, müsəlman
məktəb uşaqları
Bu sevimli uşaqlar haman yol kənarma düzüldülər. Biz onları qabaqladıq:
- Yaşasm gələcək nəsil!
- UrraL.
Tənkəruda yaxmlaşdığımızı duyduq, Bir az sonra müəllimin də
gəldigini gördük. Salamlaşdıq. Bu başına buraxılmış mahalda da
məktəb varmış. Bu bizə bir az təsəlli verdı.
Bir az sonra dağ yamacmda vaqe Tənkərudda idik. Tənkərud da
Ərçivan kibi böyük kənddir. Kəndə yaklaşdıqda gözlondigimizi gördük. Cəmaət məscid qabağına yığılmış, yola baxıyor. Ə traf kəndlərdən
də çox adam var. Binə qərib bir məhzər. Bu birinci meydandır ki,
kədlilərin çoxluğu ilə üz-üzə gəliriz.
- Kəndli qardaşlar, tazə azadlıq hökumətindən sizə salam! - deyə
başladım. Bir saət sürən nitqdə hürriyyətdən, tarixdən, zamanın ohomiyyətindən, vilayət hökumətlorinin şəklindən, kəndlilərin özlərino
neçə kənd komitələri, pristav komitələri və uyezd komitələri vücudə
gətirəcəklərindən bəhs etdim.
Məşhədi Məhəmmədbənim sözlərimi tahşcaya tərcümə etmək istədi
isə də cəmaət əksərimiz türkcə başa düşürük, özümüz düşməyənlərimizə
deyərik - deyə tərcüməyə ehtiyac olmadığmı bildirdi.
Mitinqdən sonra Məşhədi Nəsrullah Hacıbaba oğlunun evinə düşdük. Çay gəldi. Səhih kərə yağı ilə bal gətirdilər. Bir az nəfəs aldıqdan
sonra qürub çağı ayrı bir tamaşaya malik olan Astara mahalını quş uçuşundan görmək üçün yamaca çxxdıq.
Teymüfşah Verdiyev, cavan müəllim özünün nə qədər darıxdığınx aniatıyordu. Həqiqətən no qədər şairanə olsa da, bu hər bir mədəni
həyatdan uzaq olan bu çağda həyat ilə qaynayan bir cavan üçün payəndə
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təslim olub qalmaq böyük cihaddır. Fəqət ülvi və müqəddəs bir eihaddır. Bu “mücahid” əvvəldə çox darıxırmış. Çünki uşaqları türkcə bilmiyor. Müəllim də talışca anlamıyormuş. İmdi bir az onlar, bir az da bu
yaklaşmış, biri-birini anlamağa başlamışlardır.
Müəllim Bakıdan türkcə, rusca qəzetələr alıyor. Hətta Bakı qəzetələrinə bəzi müxabirələr belə göndəriyormuş.
Axşam “Tənkərud parlamanı” qurulmuş, müsahibə başlanmışdı.
Müsahibəmizə Tənkərud ağsaqqalları ilə bərabər yaxmdakı Pünəsər
əyanı, əzcümlə möhtərəm Hacı Osman Əfəndi iştirak eləmişlərdi.
Hacı Osman Əfəndi Pünəsər əhvalından xəbər veriyor, diyordu ki:
bizim kəndin cavanları bir az yaxşı hərəkət etmiyorlar.
—Necə?
- Diyorlar ki, imdi artıq zaman bizimdir. Tazə hökumətə tazo adamlar lazımdır. Seçkilərdə cavanlar iştirak etməli, işi cavanlara tapşırmalıdır.
Yoldaşım Kuznetsov cavanların bu hərəkətini təqdir ediyor. Hacı
Osman Əfəndi ib Kuznetsov arasmda uzun bir mübahisə başhyor.
Mübahiso nəticəsində anlaşılıyor ki, Hacx Osman Əfəndi fikri sabit bir
mühafizəkardır. Fəqət mübahisənin qulaq asanlardakı təsiri hər halda
mühafizəkarlıq lehinə olmadığı görülüyordu.
Cavan, qoea davasından ziyadə burada yer və topraq mosələsi iti
bir haldadır. Bu itilik bilxassə “Tənkərud parlamanmda” görülüyordu. Bizimlə borabər olan M. Xan 1912-ci il topraq iğtişaşlarx əsnasında
o zaman Astara mahalmın sahibəsi olan Tağri xanımm amili imiş.
Amil olmaq sifətib M. Xan bittəbii xammınm tərəfini iltizam eləmiş,
kəndliləri özündən narazı etmişdi. Halbuki sonra bilənlərin dediklərino
görə bu səyli müdir Tağri xanımdan öz məvacibini belə sud vasitəsib
almaq məcburiyyətində qalmışdır.
Müsahiblərimiz arasmda diri, gözləri işxltxlı bir tip var. Bu tip 1912ci ildə kəndlilərin başına gələni anlatıyor. Yalnız dil ilə degil, gözləri ilə
də damşıyor və diz-dizi iləriləyib az qalxrdx ki, Xanı yesin. Fəqət yalnız
Xan degil, bu m üxalif hüzurdakı hacılara da “rəhm” etmiyor, “işlərini”
açıyordu.
Yarım zərafətlə edilən bu “tənqidbr” öylə də tələqqi olunuyor,
“ixtilafə” məhəl qalmıyordu.
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Nəhayət, Xanpək tutqun bir halda: həzərat, bən sizə bəlkə də vəzifəm
həsbi fənalxqlar etmişəm. Imdi siz özünüz bibrsiniz, bən sizdən az
zərər çəkməmişəm. Köhnə səhvlərimi əfv ediniz, bundan sonra söz veriyorum ki, sizin üçün çalxşam.
Məclisdə ev sahibinin gözlərindən zəkavot yağan kiçik oğlu da
oturuyor. Bu cocuq Teymur Şahvcrdiyevin şagirdlərindəndir. Maraq
ediyor. Əzbərlədigi parçalardan oxumasım istiyoruz. Qoçaq qalxıyor. Əvvəlcə rusca “Demyanova uxa”, sonra da türkcə “Cocuq” mənzumələrini oxuyor.
Bu talış uşağxmn ləhcəyi-məxsus ilə türkcə şeir oxuması bənə başqa
bir zövq veriyor. Bu kiçik m ilbtdaşı və gələcək vətəndaşx alqxşhyor, alqxşlıyor, təhsin ediyoruz.
Müsahibə bitdikdən sonra yenə Ərçivan proqramı: plov, kabab, qovurma, kərə yağx, şirin yuxu...
Səhər günəş dəniz içərisindən qalxıb gümüşbnən sulara, biz də
mehmannəvaz Tənkəruda vida edərək Astaraya əzm ediyoruz.
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 24, 29,31 mart, 4 aprel 1917,
JV»432, 436,438,441
Məğdur - haqsızlığa uğramxş
Nəfy - sürgün etmə
Müfrit - ifrat dərəcəsində olan
Məllak - mülkədar, torpaq sahibi
Rəhbər - yol göstərən
Vəsaiq - sövq edən
Məhzər - iclas, yxğxncaq, cəmiyyət
Amil - agent, vəkil
İşkal - çətinlik, əngəl olma
Mütəəddid - çoxlu, cürbəcür
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Bir böyük bayram daha
Rusiya hürriyyoti özünə sadiq qalaraq tutduğu ali yolunda mətin
addımlarla iləribyor. Ilər gün vaqe olan tazə qərarları ilə məmləkəti
saran istibdad zəncirinin birər həlqəsini qırıb atmaqla yeni bayramlar
törədiyor.
Bir böyük bayram daha elan olunmuş: Rusiyadakı qeyri-ruslar həqqində mövcud nə qədər milli, dini və hüquqi təhdidat və qısmtılar varsa hamısı götürülmüş; azad Rusiya vətəndaşları arasmda “ögey-doğma
yoxdur” əsası elan olunmuşdur.
Hökuməti-müvəqqətənin bu xüsusdakı qərarı qismi-moxsusimizdə
dərc olunmuşdur. Bu tarixi vəsiqə ilə tamş olan oxucu həqiqətən də
məzkur vəsiqə nəşr olunduğu günün böyük bir bayram olduğunu dərk
edər.
Köhnə Rusiyada ələlümum vətəndaş yox idi. Ancaq rəiyyətlər vardı. Bütün Rusiya millətləri kor çarımızm rəiyyəti idisələr, qeyri-rus
denilən m ilbtlər rəiyyətin rəiyyətləri idi. Qula qul olmaq - iştə köhnə
Rusiyada yaşayan müsəlmanm, yəhudinin, erməni, gürcü və sair
“ögey” millətlərin çəkilməz faciəsi! Köhnə Rusiya rəiyyəti arasmda ayrıseçkinlik olmaq təbii idi. Çünki rəiyyət olan rəiyyət də saxlamaq istərdi. Zatən binai-zülm bir tərəfdən tabe olmaq, digər tərəfdən
də mətbu bulunmaq əsasma bağhdır. Rusiyada yaşayan m ilbtlər azad
vətəndaş olduqdan sonra, vətəndaşlar arasmda ağ sümüklü, qara sümüklülər bulunmamalıydı; vətəndə, mehriban ana olmaq istəyən böyük vətəndə yuxarı baş, aşağı baş ola bilmozdi. Yazxnm, sözün, ittifaq
və cəm iyyətbrin azadlığım, şəxsin müqəddəs və hər növ təcavüzdən
məsun olduğunu elan edən bir hökumət şübhəsiz ki, ayrı-ayrı şəxslərdən
təşəkkül edən millətləri əsarətdə saxlaya bilməzdi. Onlara da hürriyyət
verməlidi. Şəxs azad olunca şəxslərdən təşəkkül edən ailələrdən əmələ
gələn millətlər - bu şəxsiyyəti*mənəviyyələr - dəxi azad olmalıdılar.
Azadlxq hökuməti tutduğu yolunda büdrəməyib, elan elədigi əsaslara
sadiq qaldı. Qulları azad etdikdən sonra qulların qullarını da azad etdi.
Bu tazə azadlıq sayəsində rus olmayan bütün millƏtlərlə bərabər Rusiya türk-tatarlarx, müsəlmanlar böyük bir nemət qazanmxş oluyorlar.
Sənələrdən bəri gözlədigimiz, müqəddəs bir ideal kibi bəslədigimiz arzular artıqlamasilə verilmiş oluyor. Sənələrdən bəri yalvara-yaxara bir
110

cəmiyyət, bir məktəb açmaq ixtiyarını ala bilmədigimiz halda, imdi rus
inqilabi-əzimənin cavanmərdanə çizdigi bir qələmlə milliyyətimizin
bəqasını təmin üçün nə lazımsa hamısını alıyoruz.
Bundan sonra bizi tərəqqidən Saxlayacaq, hissiyyati-milliyyə və
diniyyəmizi təhqir edəcək heç bir nizam və qanun qalmadı. Azadlıq
hökuməti bu xüsusdakı fikrini əsasən ta əvvəlinci gün nəşr eləmişdi.
Edə bilirdi ki, məsələnin bilfel həll edilməsini sonraya da atsm. Fəqət
atmadı. Atamazdı da. Çünki bir neçə günlügə olsa da azad Rusiyada
ögeylər, doğmalar qaldığmı etiraf eləmək hər şeydən əvvəl hissi-inqilabı təhqir ediyor və hürriyyətpərvərlik məntiqinə sığmıyordu.
Yaşasın böylə hökumət!
Köhnə Rusiyada m ilbtlər arasmdakı nifaq son dərəcəyə çatmışdı.
Bu təbii idi. Bu nifaq məqami-ali hökumətdən təbliğ olunuyor və ona
ruh veriliyordu. Çünki “hökm etmək istərsən ayır” Makiavelli düsturü rasputinlər tərbiyəsinə qadir olan köhnə idarə məhfıllərinin ən doğru sandıqları üsuli-idarə idi. Millətlərin biri-birindən hüquqda fərqli olduqları və bəzi millətlərin digərbrinə nisbot daha ziyadə iltifatə məzhər
olduqları onları biri-birilə çaxışdxrıyor, aralarına rəqabət və nifaq salıyordu. Əxlaqi-siyasiyyə və ictimaiyyəyi zəhərliyordu. Böylə acı və qatil bir zəhərlə simlənən Rusiya vücudunu sağaltmaq üçün millətlərin
bərabərligini elan etmək və hər növ hüquqsuzluğu aradan qaldırmaqdan yaxşı bir padzəhr olamazdı. Millətin etimadına məzhər olan inqilab hökuməti iştə, bu padzəhri işlətiyor, millətləri hüquqi qardaş
etmək istiyor. Böylə səmimi bir xahişlə heç şübhə yoxdur ki, istədiginə
müvəffəq oluyor, millətlər ədavətlərini unutuyor, hər kəs özünə vasch
meydan və geniş nəfəs almaq imkanı verildigini gördükdə “məza-maməza” deyərək bağırıyor ki:
Yaşasm millətlər ittifaqı!
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz” 26 mart 1917, JV®433
Mətbu - təbəələri olan, tabe edən
Məza-ma-məza - ərəbcə “olan oldu, keçən keçdi”
Padzəhr - zəhərin təsirini məhv edən şey
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İləridə Məclisi-Müəssisan yığışacaq. Bu məclisə imdidən hər kəs,
hər parti, hər sinif, hər millət hazırlaşıyor. Müsəlmanlar da hazırlaşıyorlar. Bu hazırlıq naminə hürriyyət hökumətini qüvvətləndirməgə çaIışanlar komitələr, təşkilatlar vücuda gətiriyorlar. Yerlərdə, şəhərlordə
qurulan komitələr sonra ictimailər vasitəsilə görüşüb zaman qarşısmda nə kibi müttəhid hərəkətlərdə bulunmaq lazım olduğunu yəqin ediyorlar. Müsəlmanlar da təprəşiyorlar, birləşiyor, toplaşıyorlar. Günün
hər tərəfdə görülən təşkilatı haman mövcud cəmaət müəssisələrinin,
cəmiyyətlərinin ittihadmdan və müttəhid bürolar təşkilatından ibarətdir. Bu surətlə vücuda gəlmiş, sair sinif və millətlərdəki təşkilatlar
da bu surətlə əmələ gəlmişdir. Orenburğ, İstavropol və sair müsəlman
mərkəzlərindəki müsəlmanlar da bu surətlə toplaşmış, bu üsul ilə
təşkilat vücuda gətirmişlərdir. Bakı cəmiyyətləri də bu yol ilə getmiş
və bu xüsusda bir-iki qədəm götürmüşlərdi. Sonra ortaya girən təhəmmülsizlik, dargözlülük, əhəmiyyəti-zamam layiqincə anlamamazlıq işi mətlub cığırmdan çıxarıb küçəyə salmış, arzu olunmayan dedi-qodulara səbəb olmuşdur. Nəticədə hər kəs təşkilatma bir şəkil vermiş olduğu halda, Bakı müsəlman fəalları hala bir ittihad əmələ gotirə bilməmişlərdir.
Müsəlmanlar təşkilatsızlıqları üzündən böyük vaqeələrə qarşı hazırlıqsız qalmışlardx. Bu vaqeənin nəticəsində vüquə gələn müsəlman
hərəkəti qarşısında Bakı müsəlmanları haman vəziyyətdə qalmış oluyorlar. Cəmaətə müntəzəmmən söz söyləmək, mətləb anlatmaq, yol
göstərmək, cəmaəti təşkilat sahibi etmək, birləşdirmək, kəndlərə çxxmaq, səyyar natiqlər heyəti vücuda gətirmək, cəmaət arasına icrası mətlub lozunqlar (şüarlar) atmaq gərək. Bu gərəklər onsuz da az
qüvvəmizi bölməklə vücuda gələ bilməz. Ayrılıb kəndi başma iş görmək istəyən qəhrəmanlarımız belə işə gəldikdə yenə kəndisi ilə banşa bilmədigi adamlara müraciət etmək məcburiyyətində qalıyorlar. Bu təbiidir. Bizdə cəmaət xadimi, iş adamx o qədər azdxr ki, cəmi

bir yerdə olsa yenə işə çata bilməz, dərdə dəva olamazlar. Harda qaldı ki, ayrxlsınlar. İləridə bəlkə də ayrüacağız. Bəzi xüsuslarda məslək
və rəviş fərqimiz olacaq, bu fərqlərə ayrılmamayı kimsə təklif etmiyor. Birləşəbilməz qüvvət və məsləkləri kimsə bihudə əmək sərf edib
də birləşdirmək istəmiyor. İstənilən bir şey var ki, mümkündür, lazımdxr. O da zamanxn ortaya atdığı ümumi və milli məsələ ətrafmda birləşməkdir ki, bu həm zərur, həm də mümkündür.
Bu günlərdə Gəncədə xüsusi bir məşvərət məclisi olmuş. Qafqasiyanın müsəlman şəhərlərindən oraya nümayəndələr getmişdir. Biz
təşkilatımxzı başa çıxaramadığımızdan oraya iştirakdan məhrum qaldıq. Bu ictima eşitdigimizə görə imdi rəsmi surətdə aprelin 5-də Bakıda vaqe olacaq. Ona hazırlaşmalıdır. Bu hazırlıq da ancaq müsəlman
cəmiyyətlərindən və münəvvər sünufə mənsub ürofanın birləşməsindən
hasil olan müttəhid bir büro vasitəsilə mümkün ola bilər. Zaqafqaziya
müsəlmanları ictimaindən sonra nəzərdə ümumrusiya müsəlmanlarınm
itcimai vardır. Oraya da hazırlaşmaq, nümayəndə göndərmək lazım
gələcək. İştə, bu xüsusda müsəlman fraksiyası Bürosu rəisinin bu
sətirləri qaralayan aciz naminə çəkdigi teleqraf:
“Petroqradda müsəlman fraksiyası əzası ilə Büro əzasmdan mürəkkəb Rusiya müsəlmanlarmın müvəqqəti mərkəzi Bürosu təşkil olunmuşdur. Bilatəxir yaxında yığışacaq ümumrusiya müsəlman ictimaini
hazırlaşdırmaq üçün bir nümayəndə seçib göndəriniz. Arzu olunur ki,
göndərilən nümayəndə bütün müsəlman cəmiyyətləri tərəfindən vəkalətən gəlsin. Lazımdxr ki, yerli müsəlman cəmiyyətləri birləşib bir Büro
vücuda gətirsinlər”.
İştə, mərkəzi-məmləkətdə oturan və bütün Rusiya həyati-siyasiyyə
və ictimaiyyəsini ətrafilə seyr və mühakimə edə bilmək imkanmda bulunan müvəqqətı mərkəzi müsəlman Bürosunun təsəvvürü dəxi
hürriyyətin ilk günlərində Bakx müsəlman cəmiyyətlərinin mərkəzini
qurmaq istəyənlərin fikri ilə tutaşıyor. Başqa dürlü etmək mümkün
də degildir; bihudə vəqt sərf eləməkdir. Şəkilbazlıqdır. Halbuki imdi
şəkildən ziyadə fiıəna lazımdır. Mənayı başqa dürlü düşünmək yanlışa
düşməkdir. Doğru məna az-çox iş bacarır cəmaət xadimlərini bir araya
toplamaq, onlarx birləşdirmək və müxtəlif cərəyanlarm xatirini əldə etmək surətilə müttəhid bir Büro vücuda gətirməkdən ibarətdir.
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Rusiya müsəlmanlarmm ictimai və
Bakı müsəlman cəmiyyətlərinin borcu

Bunun üçün bütün cəmiyyət nümayəndələrinə lazimdır ki, təkrar
yığılsınlar. Hissiyyat və xoşgöftarlıqdan ziyadə əql və təsəvvürlərinə
güc versinlər. 9 adamdan seçiləcək Büro əzasınm siyahısım öylə tərtib
versinlər ki, hər tərəfi razı salsm. Böylə bir razılıqdan sonra əksəriyyətlə
məzkur siyahıyı keçirsinlər və haman işə başlasınlar. Böylə mühüm
zamanda bu qədər sadə bir işi də bacarmaz, bu qədər böyük mənalar
qarşısında məntiqsiz hissiyatımızı boğmazsaq mədəni və siyasi rüşdə
yetişmədigimizi isbat etmiş oluruz. Haydı, millətdaşlar, ey cəmaət
müəssisələri ilə sünufi-münəvvərə nümayəndələri, öhdənizdə boyük
məsuliyyət olduğunu dərk ediniz, düşənbə günü saət 5-də toplaşaraq
qərari-qəti almadan dağılmayınız. Bizi gözlüyor, bizdən iş istiyorlar.
M.Ə.RəsuIzadə
“Açıq söz”, 26 mart 1917, JVs433
Rüşd - doğru yol
S ünuf-siniflər
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tki baxış ortasında
Təngə gəlib də köhnə hökuməti başından atan Rusiya hürriyyətpərvərbri nəzərində həlli tələb olunan mühüm bir məsələ durdu.
Müharibə necə olsun? Hökuməti-müvəqqətə ta əvvəlinci günündən
etibarən müharibə son imkana qədər aparılıb zəfərlə bitsin, dedi. İlk
nəzərdə bu məsələ üstündə iki rəy ola bilməyəcəgi də məntiqli görülüyordu. Məmləkəti bərbad edən, dövləti eybləndirən, hökuməti yıxan bir qüvvət şübhəsiz ki, eybli sülh imza edəməzdi. Böylə bir imza
azad Rusiya cəmaətinin şərəf və namusuna toxunacaqdı. Fəqət günlərə
keçdikcə hürriyyət dəstəsi içində iki cərəyan mövcud olduğu meydana çıxdı: liberallar cərəyam, sollar axmtısı. Liberallarm müharibə
həqqindəki əzmləri haman qədimdən bəri bildigimiz əzm idi. Hətta bu
əzmi idarə üçün seçilən vəzir belə siyasəti-aləm həqqindəki müəyyən
nəzəri ilə tanmmış bir zat idi. Bu “əzm”ə görə Rusiyanm mənafei daxili islahata bağlı olmaqla bərabər xaricən dəxi bəzi müvəffəqiyyətlər, bir
takım qazanclar əldə etməgə bağlıdır. Halbuki sol cərəyan, Kerenski,
Çxeidze və onlardan daha solda bulunan bəzi əmələ təşkilatı məsələyi
başqa dürlü mütaliə ediyorlar. Onlar müharib səfləri üstündən əl uzatmaq surətilə olsa da bir an əvvəl barışmaq və nahaq qan tökməmək istiyorlar. Əlbəttə, bunlar da o biriləri kibi eybli sülh əqdinə yanaşmazlar, Rusiya xəlqini “xain” mövqeində görmək istəməzlər. Fəqət eybsiz sülhün şəraitini təyində ehtimal ki, digərləri kibi müşkülpəsəndlik
də etməzlər. Bu iki cərəyan arasındakı fərqin hal-hazırda nədən ibarət
olduğunu kəsdirmək əldəki məlumata görə mümkün degildir. Çünki
biz bu qədər bir şey biliyoruz ki, Soldat və Əmələ Vəkilləri Şurası bütün müharib dövlət əmələlərinə müraciətlə istəmişdir ki, nahaq qan
tökülməsinə intəha verilsin və hər yanda cümhuriyyəti-ənam əsasmın
möhkəmləşdirilməsinə çahşılsm. Və təzminati-hərbiyyə ilə istiladan
xali şərtlərlə sülh əqdinə çahşılsm. Böylə bir proqram liberal qisminin məramilə müvafiq gəliyormu, degilmi - burası daha bəlli degildir.
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Fəqət bu qədər məlumdur ki, Rusiya sollarmın bu təklifi liberal qisminin, liberal mətbuatm xoşuna gəlməmişdir. Omələ partiyası vaqe olan
bu təklifi ilə xoşbavərlikdə, dost, düşmən tanımamaqda ittiham olunuyor. Zatən siyasi məsələlərdə, bilxassə xarici siyasət məsələsindəki bu
iki ruhluluq inqilabdan əvvəlki Duma iclaslarmda da görülüyordu. Bugünki xariciyyə vəziri Milyukov ilə bugünki ədliyyə vəziri Kerenski
və bugünki fəhlə vəkilləri şurasınm rəisi Çxeidze arasmda münaqişələr
vaqe oluyordu. Milyukov boğazlardan, İstanbulun lüzumundan bəhs
edib durduğu zamanda Kerenski ilə Çxeidze buna “xəyalplov” namını
veriyor, Rusiya demokratiyasınm mənafeini burada degil, “Fransa inqilabını təqlid etməkdə” görüyorlardı.
Müharibəyi davam etdirmək bütün cərəyanlara mənsub Rusiya
vətəndaşlarınm bugünki bir sözüdür. Neçün davam etdirmək? - iştə,
ixtilaflı bir məsələ. Xarici məsələdə, bilxassə müharibənin məqsəd və
əncamı üstündə sezilən bu iki nəzər, daxili siyasət məsələsində də yox
degildir. Daxilən cümhuriyyəti-ənam əsasını dikəldib geniş bir səlahiyyətlə demokratik bir idarə qurmaq fikri ilə bu fikrə çox da mail olmayan varlı siniflər və ehtiyatlı liberallar arasmda iki meyl mövcud olduğu sezilməkdədir. Bu iki meylin və digər meyllərin həqqi-bəqa qazanmasını şübhəsiz ki, Məclisi-Müəssisan həll edəcəkdir, Fəqət MəclisiMüəssisanm bu - yaxud o qərara gəlməsini əvvəlcədən təmin etmək
üçün hökuməti-müvəqqstəyi əllərində bulunduranlar tamamilə laqeyd qalamazlar. İnqilabın bütün məsuliyyət və ağırlığmı boyunlarına
götürən fədakar qüvvətlər əlbəttə istərlər ki, cəmaət bütün azadhğı ilə
rəyini verib könlü istədigi idarə həqqində kəndi fikrini söyləyə bilsin.
Ona görə də bu hökuməti ümidli əllərdə bulundurmaq arzusu ən təbii
arzudur. Əcəba, Rusiya demokratiyasının, köhnə Rusiyada məhkum
olan millətlərin mənafeini gözədəcək bir qüvvət, bir ümidli əl hankisidir. Heç şübhəsiz ki, bu qüvvət cümhuriyyəti-ənam əsasınm zaman
iqtizasilə degil, sinif mənfəəti ilə əskidən bəri bəslədigi arzu və əməl
həsbilə ən səmimi tərəfdarı olan inqilab və demokrat firqələridir.
Buna görə bəsirətli olmalı, Məclisi-Müəssisana getdikdə hanki məslək, hanki sinif və hanki qüvvətlərlə etilaf və ittihad bağla-

maq mənfəətimizdən olduğunu biz müsəlman kütləsi, biz müsəlman
kütləsinin mənafeini gözədənlər, onun safıyyəti-mədəniyyə və məsuniyyəti-milliyyəsi üçün sinə sürtənlər yaxşıca ölçüb biçməli və o surətlə
rəftar etməliyiz.
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M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 27 mart 1917, JY®434
Xali - sərbəst
Xoşbavərlik - mötobor olmamaq
Məsuniyyət - toxunulmazlıq

İki hökumət
Liberal qəzetələr iki hökumətlilikdən şikayətə başlamışlardır. Bakı
mətbuatmdan isə “Baku” bilxassə bu halə qarşı protestolar ediyor və
var qüvvəsi ilə çalışıyor.
Nədir bu iki hökumətlilik?
Oxucularımız bilirlər ki, hal-hazırədə qanuni bir hökumət var ki,
o da Dövlət duması əzasmdan qurulmuş olan İcra Komitəsidir. Bu
komitənin başmda Dövlət dumasmm rəisi Rodziyanko durmaqdadır. Rodziyanko sədarətindəki bu komitə məmləkətin səltənəti-aliyəsinə malik bir növ müvəqqəti hökmdardır. Məclisi-Müəssisan yığılana qədər millət və məmləkətin müqəddərati onun hökmünə tabedir.
Bu komitə öz tərəfindən vəzirlər təyin edərək məmləkətin idarəsini və
Məcfisf-Müəssisan tərtibatmm hazırhğım onlara mühəvvəl etmişdir.
Müvəqqəti icra komitəsi ilə bərabər bir də böyük bir komitə təşkil
olunmuşdur ki, bu da fəhlə və soldat vəkillərinin şurasıdır. Bu şuranın
rəisi sosial-demokrat Çxeidze, rəisi-naibi yenə sosial-demokrat Skoblevdir. Hər nə qədər rəsmən hökuməti-müvəqqət icra komitəsində isə
də, həqiqətdə iqtidar Soldat və Fəhlə Vəkilləri Şurasmdadır. Bu bir inqifab komıtəsidır. Bir komitədir ki, haqiqi inqilab komitəsi onun əlindədir.
Fevralın axırlarında hökumət böhranı başladığı günlərdə,
tərəqqipərvər blok əksəriyyəti yenə bir növ müdara siyasətindən əl
çəkmək istəmiyor, fəhlələrlə soldatların tamamilə millət tərəfinə
keçdikləri məlum olmadığı müddətcə Duma əksəriyyəti inqilab meydanına qədəm basmaq cəsarətini göstərə bilməyib büdrüyor, titriyordu.
Hətta Petroqrad küçələrində qanlar tökülməgə başladığı son saətlərdə
belə Rodziyanko əndişəli teleqramları ilə Nikolay Romanova müraciət
ediyor, onu “əql və tədbirə” dəvət ediyordu.
Halbuki böyük bir qüvvət sahibi olaraq təşəkkül edən Vəkillər Şurası böylə büdrəmələrdən azad, cəsur bir müəssisə şəklində zühur edərək
Duma liberallarmı itələyib inqilab səhnəsinə sürümüş və çarizm ilə
hakimiyyəti-milliyyə arasmdakı ixtilafı ta kökündən qət edib atmışdı.
Vəkillər Şurasmm müdaxilə və israrı olmasa Nikolaym vəkili knyazların qələbəsinə lazım olan tədbirlər görülməyəcək və bu gün hər tərəfdə
cümhuriyyəti-ənam tərəfdarhğı ilə meydana çıxan cəmaət firqələri
dəxi özlərini göstərə bilməyəcəklərdi.

Doğrudur ki, bu gün məmləkətdə iki qüvvət icrayi-hökm ediyor.
Bu qüvvətlərdən birisi denildi ki, Duma komitəsi, o birisi də Vəkillər
Şurasıdır. Və əlbəttə, adi zamanlarda bir məmləkətdə iki qüvvənin
bərabərcə icrayi-hökm eləməsinə təhəmmül olunamaz. Çünki bu
nəhayət, hökumətsizligi mucib olar. Fəqət inqilab zamanı böylə degildir. İnqilab zamam bir növ hərb zamanıdır. Hərb zamanmda necə ki
mülki hökumətlərlə bərabər əskəri hökumətlərə də yer verilər, öylə də
inqilab zamamnda inqilab qaillərinin işlərin mənafei-inqilab ilə davam
getməsini gözətməgə həqləri vardır və bu mətlubdur da. Bu gün Fəhlə
Vəkilləri Şurası olmasa və kəndisinə məxsus bir əzmlə işə müdaxilə
edib də inqilabi bugünki mətlub dərəcəyə yetirməsə idi, kim bilir nələr
olurdu. Bu gün “iki hökumət” varsa, o zaman bundan daha bədtəri
olan - “çox hökumət”lilik meydana gələrdi. Vəkillər Şurasınm bəzi
xətalarını əldə bəhanə edib bar-bar bağıranlar və bu Şuranın dün etdigi
böyük xidməti bu gün unudanlar burasım nahaq yerə nəzəri-etinadan
dür tutuyorlar. Vəkillər Şurası bu gün soldatlarla əmələ və fəhlələri
birləşdiriyor. Onların horəkətinə intizam və birlik bəxş ediyor. Bu olmasa o zaman bir təşkilatsızhğm, başsızlığm fəci nəticələrini, idarə anarxiyasmı dadmaqla zəhri-kam olacaqdır ki, bundan hər halda hürriyyət
degil, əsarət ı'stifadə edəcəkdi.
Keçirdigimiz inqilab liberal burjualarla inqilabçı sollarm ittifaqmdan hasil olmuşdur. Sollar ittifaq xatirinə və zamanın mənasmı, ittifaqm mənafeini nəzərə alaraq hökuməti əksəriyyətlə liberallardan
təşəkkül edən bir heyotə vermişlər. Özlərinə isə bir növ nigəhbanlıq
vəzifəsini götürmüşlərdir. Bu nigəhbanlıq vəzifəsini görən idarə isə
Vəkillər Şurasıdır. Vəkillər Şurasınm doğrudan-doğruya icraiyyatə qarışması mətlub olmasa da, hökumət komitə icraiyyatinə icrai-nüfuz
etmək və Duma komitəsi üstündə nigəhban olmaq borcudur. Bu borcunun ifasmda səhlənkarlıq edəcək olursa, Vəkillər Şurası böyük bir
xətayə düşmüş olar ki, demokratiya mənafeyi naminə bu xəta kəndisinə
əfv olunmaz.
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 28 mart 1917, JV»435
Müdara - yubanma, dözmə
Dur - uzaq
Nigəhban - gözətçi, qarovulçu
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Tazə Rusiyanın böyük bir qismini təşkil edən Türkistandan hürriyyətin ilk günlərində xəbərlər az gəlirdi. Bura əhvalmm nə yolda getdigini bilmək, o xüsusda aşkar və aydm bir fikir edinmək müşkül idi.
Bizim kibi məmləkətin bu başmda oturanlar degil, paytaxtda nəşr olunan qəzetələr dəxi Türkistan idarəsinə şübhələr, əndişələrlə baxmaqdadırlar. “Ruskoye volya” qəzetəsində Kuropatkin idarəsi “köhnə dəridə
tazə şərab” cümləsi ilə tərif olunuyordu. Bu köhnə dərinin tazə şərabı nə
cür saxlayacağı, saxlaya biləcəyi heç şübhəsiz ki, şübhəli idi. Bilxassə
ki, Kuropatkinin hökm elədigi vilayət əksəriyyətlə sabiqdə “inorodist”
denilən xəlqdən ibarətdir. Köhnə idarənin mahir müdirlərındən olan
Kuropatkinlərin inorodistlər həqqindəki nəzərləri isə gizli bir şey degildir. Bunlar ən səmimi olmaq istədikləri zamanlarda belə inorodistlərə
“kiçik oğul”luqdan artıq məqam gözləməmişlərdir. Çar hökumətinin
müftinanə bir surətdə bütün Türkistanı cəbrən üsyanə qaldırdığı
nəticəsində Almaniya səhnəyi-hərbindən alınıb da Türkistan meydanisiyasətinə atılan Kuropatkinin Türkistan nümayəndələrinə xitabən
söylədigi nitqində böyük oğullar naminə bu “ağ valideyn” olan kiçik
oğulları qanlar, atəşlərlə təhdid ediyor. Sözdə adlarına kiçik oğul diyor
idisə də, işdə onlarla kiçik qul kibi rəftar ediyordu. Bir damla rus qanı
tökülən yerlər yerlilərin əlindən alınırdı.
Bu, Kuropatkinin müharibə zamanmdakı “üsyan” əsnasındakı
hərəkəti idi. Daha adi zamanlardakı hərəkət və siyasətini isə həqqində
söylənən mənqəbələrdən bilmək olar. Bu mənqəbələrdən birisi məsələn,
söylüyor ki, keçən zamanlarda Türkistan valii-ümumi-əskəriyyəsi bulunduğu zaman Kuropatkin Türkistan şəhərlərindəki söyüdləri kəsdirib
yerinə “akasiya” ağacı əkdiriyor. Bununla Türkistan şəhərlərini “ruslaşdırıyormuş”. İştə, inorodistlərin ağaclarını belə görmək istəməyən
bu “dahiyi-təmsil” imdi yeni hökumətin ruslaşdırmaq degil, rusiyahlaşdırmaq siyasətini ifa etmək üzrə Türkistan vilayətinin başmdä qalmış və haman “islahatə” başlarmşdır. Fəqət necə başlamışdır?

Qəzetələrin xəbər verdiginə görə general Kuropatkin əmr etmişdir
ki, bütün Türkistan şəhərlərində 1872-ci il qanununa görə bələdiyyələr
seçilsin və hər şəhərdə seçiləcək qlasmlann ancaq yarısı yerlilərdən
ibarət olsun, qalan yarısı isə avropahlardan (yəni xristianlardan) olsun.
Məlum olduğu üzrə bu bildigimiz köhnə şəhər qərardadının 44-cü
maddəsidir. Yeni hökumətin inorodistlərə aid məhdudluqların qaldırılması həqqində sadir elədigi fərmandan sonra bu maddənin hökmü saqit olmuş, şəhər dumalarmın seçkisi bütün vətəndaşlardan ötrü müsaviolmuşdur.
Hürriyyət, ədalət və müsavatm elan olunduğu qardaşhq və vətəndaşlıq əsasınm paydar edildigi böylə bir zamanda Kuropatkin əcəba,
hanki məntiq və səlahiyyətlə yerli türkistanlıları yenə kiçik oğul və yainki qul mənziləsində görmək istiyor?
Qəzetələrin izahına görə Kuropatkin bərabər vo bəradərlik elan
olunduğu böylə bir zamanda ruhi-zaman ilə daban-dabana zidd olan
qərarım onunla izah ediyormuş ki, yerlilər “ən müqəddəs və ən ağır
vəzifəyi ifa etmiyorlarmış”. Bunu hər kəsin anlayacağı dillə tərcümə
etdikdə çıxar ki, türküstanhlar əskər getmədiklorindən əskər ğedən
qeyri-türküstanlılarla hüquqda müsavi olamazlar. İştə, köhnə dərinin
tazə şəraba verdigi təm. Bu söz Nikolay İkinci ilə Rasputin zamanmda
bəlkə də məntiqli görünüyor, kimi isə iqna edə bilərdi. Fəqət imdi, insan və vətəndaşhq hüququnun mütəntən bir surətdə elan olunduğu zaman, bu kibi dəlillərin qiyməti bir çürük qozdan artıq degildir. Çünki bu dəlilin yalan və göz bağlayıcı olduğu meydanda olub hər kəsdən
ötrü aşkardır.
Kuropatkinlər öz təsəvvür və məntiqlərinə sadiq qalsaydılar “ən
müqəddəs və ağır vəzifəyi-vətəniyyəyi” ifa edən yəhudi vətondaşlara
tarixi-aləmdə misli az görülən məzalimi rəva görməz və yenə haman
türkistanlıların irq və din qardaşları olan tätarların əskər getdiklərinə
baxmayaraq şəhər dumalarmda hüquqları əksidilməz vo Türkistanda bu baba yurdunda - yer və yurd almaq həqlori paymal edilməzdi.
Türküstanlılar “ən müqəddəs və ağır vəzifəyi-vətəniyyəyi” ifa etmiyorlarsa, bunun günahı kəndilərində degil, gözləri “akasiya”dan başqa ağac görmək istəməyən köhnə bürokratlarda, rusiyəliligi kor-koranə
“ağ padşah”a baş əgmək kibi təbliğ edən kuropatkinlərdədir.
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“Ağ padşah” təxti-mütalimindən rədd edildikdən sonra qara fikirli
hampaları bilməlidir ki, bu kibi yabançı məntiqlərlə köhnə əsasları saxlaya bilməzlər.
Hər növ ikiüzlülükdən ari olan Rusiya demokratiyası ümidvardır ki,
bu kibi yabançı məntiqlə hərəkət edən idarə adamlarına yol verməz ki,
tazə üsuli-idarəni də köhnəsi kibi səmimilikdən ari göstərsinlər. Burasını nəzərə alıb da bütün irqdaş və dindaşları ilə bərabər türkistanlı qardaşlarımız dəxi birləşib Rusiya demokratiyasını qüvvətləndirməgə çalışmalı, bilməlidirlər ki, yalmz bu qüvvədir onları adı “ağ”, özü “qanlı”
çardan qurtardığı kibi, köhnə idarənin qara-qırmızı ideoloqlarmm yabancı məntiqlərindən də xilas edər.
Yaşasın millətlərin biläşərt və qeydi-bərabər və bəradərligini təmin
edən Rusiya demokratiyası!
M.Ə.RəsuIzadə
“Açjq söz”, 30 mart 1917, JV®437
Mənqəbə - təriflənəsi xidmət
Saqit - etibardan düşmüş
Hamıl - yüklənmiş, daşıyan
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Cümhuriyyəti-ənam şüarı,
Kadct firqəsi vo müsəlmanlar
Cümhuriyyəti-ənam şüarı artıq Rusiya hürriyyətpərvərlərindən
ötrü ixtilaf götürməz siyasi bir ideal halxnx alxyor. Rusiya hürriyyətpərvər partiyalarından hürriyyəti-milliyyə Kadet firqəsi idi ki, məşrutəli
padşah üsuli-idarəsinə tərəfdar idi. Şon firqə ictimaində bu partiya dəxi
özünün cümhuriyyəti-ənam tərəfdarı olduğunu ittihadla elan eləmiş və
məmləkət üsuli-idarəsinə aid olan proqram maddəsini aşağıdakı vəchlə
təbdil eləmişdir.
“Rusiya parlaman üsuli vo cümhuriyyəti-ənam əsasilə idarə olunmalıdır. Qüvvəyi-icraətin başında müəyyən bir zaman üçün cəmaət
nümayəndələri tərəfmdən seçilmiş cümhur rəisi bulunmalıdır ki, bu rəis
də məmləkəti məsuliyyətli hcyəti-vüzəra vasitəsilə idarə eləməlidir”.
Günün ən mühüm qüvvətini və inqilabın ən dəyanətli istinadgahım
təşkil edən fəhlə firqələrilə soldat təşkilatmın cümhuriyyəti-ənam fikri həqqindəki rəyləri aşkar idi. Onlar başqa dürlü üsuli-idarəyə məhəl
və imkan belə buraxmaq niyyətində olmadıqlarmı bəyan edib duruyorlardı. Həm başqa dürlü də olamazdı, Çünki bu əksərən sosialist və
sol firqələrdən təşəkkül edən təşkilatlar bu gün degil, ta “qalübəla”dan
cümhuriyyəti-ənam tərəfdarı olmuşdur və şübhəsiz ki, bu gün ələ keçən
fürsəti qaçıramazlardı.
Yalnız ehtiyat olunuyordu ki, Rusiyanın mərkəzi firqəsini təşkil
edən və əksərən Rusiya intelligensiyasından ibarət olan mötədil
kadetlər bəlkə bu şüarla barışmazlar və bu surətlə hürriyyətpərvərlər
arasında üsuli-idarə həqqindəki siyasi bir nəzər ixtilafi hadis olar. Kadet firqəsinin son qərarı isə bu ehtiyatı tamamilə zail edib göstərmişdir
ki, Rusiya hürriyyətpərvərlərinin sağmdan ötüb soluna qədər artıq hamısı cümhuriyyəti-ənam tərəfdarıdır. Və imdıdən demək də olar ki, Rusiyanın Məclisi-Müəssisanca qəbul olunacaq yeni üsuli-idarəsi haman
“cümhuriyyəti-ənam”dan ibarət olacaqdır,
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Şübhəsiz ki, bütün Rusiya demokratiyası ilə bərabər müsəlmanların
da amalı, mənafei-milliyyələri ilə müvafiq gördükləri bir üsuli-idarə
varsa, haman cümhuriyyəti-onamdır. Cümhuriyyəti-ənam tələbimiz
Məclisi-Müəssisanda lehinə rəy verəcəgimiz müqəddəs şüarımızdır.
Fəqət yalnız bir bu əsas bütün ehtiyacati-milliyyəmizi izalə edər, bütün
diləklərimizi razı sala bilərmi?
Əlbəttə, yox. Əlbəttə ki, kəndi milliyyətimizin tamamilə təminibəqası və milli qüvvətlərimizin meydan alıb da hər növ maddi və
mənəvi təsirlərdən azad qalaraq müstəqilən böyüyüb artması üçün başqa nəzərlər və başqa tələblərimiz də vardır. Fəqət üsuli-hərəkət iqtizası
olaraq bu tələblərimizi zamani-axirə təliq ediyoruz.
Bu tətablar qəbilindən olaraq “hürriyyəti-milliyyə” firqəsi ictimaində
hazır bulunan Ukrayna nümayəndələri Rusiyanm yalnız cümhuriyyətiənamla qalmayıb “cümhuriyyəti-müctəmeə” əsası üzərinə qurulması
tələbində israr eləmişlərdir ki, Rusiya müsəlmanları naminə məclisdə
bulunan orenburqlu Mənsurov cənabları da bu flkrə iştirak eləmişdir.
Böylə bir fikrə iştirak etdigi üçün Mənsurov cənabları əlbəttə ki,
müaxizə olunamaz. Fəqət Monsurov - teleqraflardan anlaşıldığına görə - daha iləri getmiş, demiş ki, “bütün Rusiya müsəlmanları hürriyyəti-milliyyə firqəsinin idealı üçün sinə sipər elər və hanki tərəfdən olsa
da, cəmaətin azadlığmı təhdid edən qüvvətlərə qarşı mübarizə edərlər”.
Millətin azadhğmı, Rusiyanm hürriyyətini və cümhuriyyəti-ənam
əsasmı müdafiə üçün şübhəsiz ki, müsəlmanlar sinə sipər elər, lazım
olursa ölər, məqsəddən dönməzlər. Fəqət bu fədakarlığı Kadet denilən
“hürriyyəti-milliyyə” firqəsinin idealı naminə edərlər - demək, bütün
müsəlmanların ancaq bu flrqəyə mənsub və ya tərəfdar olmasmı iddia etməkdir. Böylə bir iddia səlahiyyətini Mənsurov millətdaşımıza
əcəba, kim vermiş və böylə qəti bir bəyanda bulunmaq cəsarətini haradan almışdır?
Hər şeydən əvvəl Mənsurov bilməz degildir ki, hər bir mədəni millət
kibi müsəlmanlar arasında müxtəlif cərəyanlar, müxtəlif siyasi və ictimai nəzəriyyələr vardır: yalnız bir burası mülahizəyə alınsaydı, bütün
müsəlmanların kadetlər müridi olduqlarmı iddia etmək mümkün olmadığı özü-özündən anlaşılardı. İçtimai nəzəriyyələr, sinfi mənfəətlər

kənarə qoyulub da sırf milli-siyasi nöqteyi-nəzərdən baxılsa belə,
müxtəlif müsəlman cərəyanları “hürriyyəti-milliyyə” firqəsinin ideallarım kəndi milli idealları ilə müvafiq görəməzlər. Bəzilərincə müvafiq
görülsə belə, bütün Rusiya müsəlmanlarmın “Milyukov şöbəsi” olduğu
fikrini əqldən belə keçirmək olmaz.
Biz biliyoruz ki, daxilən bütün millətlərin hürriyyətini, mədəni və
milli istiqlalını o pa.rtiyalar təmin edərlər ki, onlar hər növ imperializm ruh və siyasətindən uzaqdırlar. Rusiyanm əzəmətini, azadlığını, səadətini xaricdə bir taqım nüfuzlar, istilalar və qazanclarda görən firqələr nə qədər özlərinə hürriyyətpərvər desələr də, daxilən bütün
millətlərin hüququnu, azadlığmı təmin edəməzlər.
1905-ci ildəki müsəlman syezdləri “hürriyyəti-milliyyə” firqəsinə
yaxm bir proqram qəbul eləmiş və bu firqə ilə bərabər getməyə meyl
göstərmişdi. Fəqət o zaman belə bu tərzi-hərəkətin bütün müsəlmanlar
naminə qəbulunuprotesto edənlər bulunmuş və Rusiyamüsəlmanlarmin
mənafeini səmimiyyəti şübhələr altmda olan kadetlərlə degil, sol fırqələrlə bərabər olmaqla görmüşlərdi.
1917-ci il 1905-ci ilə nisbət çox böyümüşdür. 12 illik təcrübə bütün
Rusiya əfkari-amməsində olduğu kibi müsəlman əfkari-amməsində də
külli təbəddülat əmələ gətirmişdir. Bu təcrübələri ilə müsəlmanlar çox
vədləri qovmuş, firqələri təcrübədən keçirmişlərdir. Böyük aləm vüquatı qarşısında, bilxassə Kadet firqəsinin verdigi imtahan, izhar elədigi
sima müsəlmanları, ən ciddi kadet tərəfdarı olan cəmaət xadimlərimizi
belə düşündürmüş, tamamilə başqa xətti-hərəkət ittixazinə məcbur
eləmişdir.
Hürriyyəti-milliyyə firqəsinin ən parlaq nümayəndəsi, bütün ruhi,
canı bir əməl kibi bəslədigi siyasətinin müvərrici bu günün xariciyyə
vəziri Milyukovdur. Milyukov siyasətinin demokratiya siyasətinə Rusiya millətlərinin mənafeinə ən uyğun gələn bu siyasətə - qarşı müarizligi gün kibi aşkardır. Bu böylə ikən müsəlmanlar əcəba, hanki
msntiqlə özlərini Milyukov şiəsi elan edər, özlərinə məxsus ideal və
nəzəriyyədən əl çəkib də Kadet firqəsi üçün sinə sipər edərlər!? Yox,
müsəlmanların sipər edəcəkləri sinələri varsa, bu sinə yalnız Rusiya
hürriyyətini mühafizə edər və yalnız kəndi milli əməlİni müdafiə üçün
hər bir bəlaya açılar.
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Rusiyamn hürriyyoti i b amali-milliyyomizin tomininə Rusiya hürriyyət firqəbrindon hansılarının daha ziyado ümidli olduğunu kəsdirmək lazım gəlirsə, bunun üçün hər halda sabiq moşrutəli padşah
ftrqəsindən sola baxmahdır.
M.Ə.Rəsulzada
“Açiıq söz”, 31 m a rt 1917, JVe438
Qalübəla - lap əvvoldon, köhnədən
Hadis - baş verən, üz veron
Müctəmeə - birləşmiş
Müaxizə - məzəmmot etmə, töhmətləndirmə
Müariz - etiraz edən, qarşı çıxän
Ş iə-tərəfdar
Təliq - təxir etmək, yubatmaq
Müvərric - yayan, rəvac verən, intişar edən

Kadet firqəsi və müsəlmanlar
Keçəndə Məqsudovun1Kadet fırqəsi syezdində bütün müsəlmanların
Kadet fırqəsi tərəfındə olduqları həqqində bir bəyanda bulunmuş idi.
“Açıq söz” Məqsudovun bu cəsarətinə heyrət edərək müsəlmanların
mənafeyini “imperialist” kadetlərlə bərabər getməkdə degil, tobiətlorilo
demokrat və hürriyyətpərvər olan firqələrdə olduğunU söyləmişdi.
Bu dəfə alınan “Utro Rossii” qəzetəsində müsəlman fraksiyası nəzdindəki müsəlman Bürosunun bu xüsusda nəşr elədigi bəyannaməsi
gəlmişdir. Bəyannamə “Açıq söz”də izhar olunan fıkirləri daha kəskin
və daha mətin bir surətdə ortaya ataraq müsəlmanların Kadet firqəsi
ilə bərabər olamıyacağım qüvvətli ibarələrlə elan ediyor. Bəyännamədə
denilirki:
“Biz Rusiyanm hər tərəfindən gəlmiş və aşağıda imza atmış müsəlman Bürosu əzası bütün Rusiya cəmaətinə elan etmək məcburiyyətindəyiz ki, vətəndaş Məqsudovun kadetlər syezdində bütün müsəlmanlarm keçmişdə kadetlərlə getdikləri və gələcəkdə də onlarla gedəcəkləri həqqində ölan bəyanından ancaq o özü məsuldur.
Biz inandırıyoruz ki, naqis seçki nizamnaməsi bütün Dövlət Duması nümayəndəligindən məhrum olunan demokrat müsəlmanlar heç bir
zaman Kadet firqəsinə öz siyasi nəzəriyyələrinin tərcümanı kibi baxmamışlardır. Əlavə bərin cəsarətlə deyə biləriz ki, hal-hazırda degil, demokratlar müsəlman burjua və feodal siniflərinin başçıları belə nə qədər ustalıq və əcələ ilə başqa rənglərə boyanmış olsa da Kadet bayrağı
altına yığılmaq meylində olmazlar. Böyük aləm müharibəsi zamanında, gərək qara istibdad zamanmda və gərək işıqh hürriyyət günlərində
Kadet firqəsinin namidar fəalları ağzından eşidılən cahangiranə (imperialist) sözlər ucundan bu firqənin müsəlmanlar nəzərində heç bir ixtiyarı olmamışdır.
Əksərən məmləkətin kənar bucaqlannda yaşayan müsəlmanlar
dövlətin təqib etdigi cahangirlik politikasından hamıdan çox zərər gör1Teleqraflar əwaJcə Mənsurov deyə xəbər vermişlərdi.
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miiş və ona görə də hər kəsdən az hazırdırlar ki, nə şəkildə olsa da bu
cahangirlik siyasətinə tərəfdar olsunlar. Kadet firqəsinin dəstə başçısı,
imdiki müvəqqəti hökumətin xariciyyə vəziri olan Milyukov keçəndə
müharibənin məqsədləri həqqində elan etmiş olduğu bəyannaməsi
müsəlmanlarm protestosunu mucib buluyor. Biz cəsarət edib söyləyə
biləriz ki, müsəlmanlar İstanbul ilə boğazları alacaq bir qələbə ardmdan gedə bilməzlər. Millətlərin müqəddəs azadlığı ilə böylə bir şüar
qətiyyən düz gəlməz. Bu şüar göstəriyor ki, kadet Avropa millətləri
üçün bir, Asiya millətlərini və bilxassə Türkiyəni ölçmək üçün digər
bir ölçü istəniyor.
Rusiya müsəlmanları böyük Rusiya milləti ilə qardaş olaraq
müharibə meydanlarmda vətən müdafiəsində qanlarmı axıtdılar. Bundan sonra ümumi azadhqlarını müdafiə etmək üçün yenə qanlarını müzayiqə etməzlör. Azad millətlərin azad Rusiyası müsəlmanlara
bir ruh veriyor və gələcəkdə işıqlı istiqlal uğrunda qəhrəmanlıqları
göstərməyə susadıyor. Fəqət Rusiyanın hürriyyətini müdafiə etdikləri
halda müsəlmanlar başqa millətlərə - bu millətlər Asiyada olsun, Afrikada olsun, həqarət və məğlubiyyət gətirmək istəməzlər. Buna görə də
biz cəsarət edib deyə biləriz ki, bizim fikrimiz haman Rusiya müsəlmanlarının fikridir. Rusiya müsəlmanları gərək xarici və gərək daxili məsələlərdə ancaq o firqələrlə bərabər gedərlər ki, onlar həqiqı demokrat fıkirlərinin sahibi ölub Avropada olsun, Asiyada və Afrikada
olsun, bilafərq milliyyət, din, cins, rəng və irq bütün qövm və millətlərin azadlığını gözlər, hamı millətlorin izzəti-nəfsinə ehtiram edərlər”.
“Açıq söz”, 3 aprel 1917, JVe440
Müzıayiqə - əsirğəmə

Milyukov həqqində
Yeni hökumətdə xariciyyə vəziri mənsəbini tutan Milyukovun siyasəti və tərzi-hərəkəti Rusiyada cəmaət və mətbuat arasxnda bəzilərinin narazılığına bais oluyor. Milyukov məlum olduğu üzrə
məşrutəçi demokrat Kadet firqəsinin, yəni Rusiyada ən böyük siyasi partinin rəisi olub onun sözü və fikrinə böyük əhəmiyyət veriliyor.
Ona görədir ki, Milyukovdan hər çıxışxnm firqə tərəfindən olması və
özünün degil, firqəsinin fikrini söyləməsi tələb olunuyor. Fəqət məlum
oluyor ki, Milyukov bəzi vəqt partinin degil, özünün şəxsi fikir və
mülahizəsini bəyan ediyormuş.
İştə, bu münasibətlə “Den” qəzetəsi böylə bir məqalə yazıyor:
“Diyorlar ki, bizdə əfkari-ümumiyyə Əskər və Fəhlə Vəkilləri Şurası - vəzarəti var. Fəqət heç şübhəsiz bizdə əfkari-şəxsiyyə vəzarəti,
daha doğrusu, vəziri var. Milyukov özünəməxsus siyasi taktika ilə
naibüssəltənəlik məsələsi qaldırdıqda sonradan məlum oldu kis onun
təsəvvür etdigi üsuli-idarə özünün şəxsi mülahizəsi imiş. İnqilab
həqqində “hamıya” verdigi simsiz teleqraf xəbərləri də onun öz şəxsi
nöqteyi-nəzərini bildirmiş olsa gərəkdir. Nəhayət, xarici siyasət məsələlərində də Milyukovun tutduğu vəziyyət əfkari-ümumiyyənin degil, özünün şəxsi fikir və mülahizəsinin tələb etdigi bir vəziyyət imiş.
Xülasə, zamanın ümdə məsələlərinin hamısmda Milyukovun özünəməxsus şəxsi fikri və mülahizəsi vardır. Fəqət hal-hazırda Rusiyadakı müttəhid hökumətdir. Və zaman o qədər ciddi və məsuliyyətlidir ki,
hökumət “şəxsi fikir” sahibi olan vəzirlərə öz başma çıxışlarda bulunmaq ixtiyarı verə bilməz. Bu ya o səbəblərə görə müvəqqəti hökumət
dava məqsədləri həqqində özünün xüsusi proqramını bildirə bilmiyor,
yainki bildirmək istəmiyorsa barı öz heyətində bulunan vəzirini vadar
edə bilər ki, demokratiyayı həyəcana gətirən və hökumətin özünün belə
razı olamadığı bəyanatda bulunmasm.
Əgər Milyukov buna söz verə bilmiyorsa bir əlacı qalıyor ki: vəzarətdən çıxsın, iş başından çəkilsin. İmdi bizim xariciyyə vəzirimizin
bir çarəsi var. Tabe olmaq, yainki iş başmdan çəkilmək”.
“Açıq söz”, 3 aprel 1917, JVs440
Naibussəltənə-hökmdarı əvəz edən, opekun
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Məqsudovun faciəsi
Rusiya müsəlmanları arasmda rnəşhur Məqsudov conabları əski “İttifaqi-müslimin” ənənəsinə sadiq qalaraq “Kadet” firqəsi ilə əlaqəsini
kəsməmiş və bu firqənin bir əzası olmaq sifətilə yaxmda iclas edən Petroqrad kadet syezdində iştirak eləmişdir.
Syezdin birinci günlərində Məqsudov cənabları bütün müsəlmanları
da özü kibi təsəvvür edərək “Rusiya müsəlmanları bu vəqtə qədər Kadet firqəsi ilə getmiş və bundan sonra da onunla gedəcəklərdir” - deyə
bəyanatda bulunmuşdur.
Həqiqəti-əhvalə başdan-başa zidd olan bu bəyan çox həqli olaraq müsəlman Bürosunun protestosuna düçar olmuş, iştə syezdin
digər bir iclasında Məqsudov haman “təshihi-xəta” olmaq üzrə Kadet firqəsinin təhsinini mucib olan “İstanbul və boğazları almaq” şüarma müsəlmanların tərəfdar olmadığım bildirmiş və əlavə etmişdir ki:
“heç olmasa Rusiya müsəlmanlarmm hissiyyati-diniyyələrini rəayət
olsa da Kadet firqəsi öz proqrammdan “İstanbul ilə boğazları almaq”
fəqərəsini çıxarmalıydı. Məqsudov “ruhi və ruhülmüslimin ləkum
fəda” məfadində olan birinci bəyanını alqışlar ilə qarşxlayan syezd İstanbul həqqindəki “hissiyyatım” nəzəri-etinayo almamış, “zəlalətifikriyyə”də olduğunu, müsəlmanlar arasmda ittihadi-əfkar bulunmadxğxnı, İstanbu2un türklərdən degil, almanlardan ahnacağmı kəndisinə
söyləmiş, siyasətdə hissiyyat olmaz - deyə başma əql qoymuşlardır.
Bir müsəlman siyasət xadimindən ötrü çəkilməz bir faciə degilmidir?
İstanbul ilə boğazlar tələbi şübhəsiz ki, Rusiya siyasətinə daxil olmamalıdxr. Fəqət bu barə hissiyyati-diniyyə hökmü ilə degil, Kakuşkin
dedigi əqli-səlim iqtizasilə ortadan qaldxrılmalıdır.
Haman Kadet firqəsi, haman Milyukov özü, haman Rusiya, İngiltərə
və Fransa hürriyyətpərvərləri bu müharibənin millətlərin azadlığı üçün
edildigini iddia ediyorlar. Rusiya müsəlmanları bütün Rusiya demokratiyası ilə bərabər bu şüarı qəbul ediyorlar. Fəqət bunu, müsəlman Bürosunun dünki sayımızda dərc olunan bəyannaməsində denildigi kibi
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yalnız Avropa milllətləri və yalnız xristianlar üçün degil, Türkiyə də
daxil olduğu halda bütün dünya millətlərindən ötrü qəbul edərlər.
Öz vətəninə xəcalət, məğlubiyyət və şərəfsiz bir sülh istəməyən
Rusiya cəmaəti razı olmamalıdır ki, Rusiyanm qələbəsi başqalarına
şərəfsizlik gətirsin. Kakuşkin nə kibi sifətlərlə fikrini bəyan edərsəetsin, həqiqət həqiqətligində baqidir. İstanbulu türklərdən almaq cahangirlik siyasətini davam etdirmək deməkdir. Rusiya cahangirligindən,
bu imperializm siyasətindən qanlar yutmuş olan Rusiya müsəlmanlığı,
Rusiya demokratiyası ilə bərabər böylə bir bayraq altma yığılamaz, bu
bayrağın tazə rənglərə boyanmasına aldananlar bulunursa qismətləri
Məqsudov cənabları kibi ən əziz hislərində pərt olmaqdan başqa bir
şey olamaz.
M.Ə.
“Açıq söz”, 4 aprel 1917, JVe441
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Rıısiva müsəlman ictimai harada olmalıdır
Petroqradda müsəlman fraksiyası yanındakı Büro böylə tarixi mühüm bir zamanda çağrılması vacib olan ümumrusiya müsəlman ictimainin dəvətinə hazırlaşmaqdadır. Bunun üçün kəndisinə hər tərəfdən
kömək göndərmək və bu zəhmətindən ötrü kondisinə təşəkkür eləmək
boynumuza vəzifədir.
Bu zamanda ilk dəfə olaraq yığılacaq ictima harada yığılmalıdır?
Bu xüsus Büro ilə bəzi Volqaboyu məhfilləri arasında ixtilafı mucib olmuşdur. Bu xüsusda əvvəlcə Xarkovdan bir teleqraf gəlmişdi.
Bu teleqraf təklif ediyordu ki, Rusiya müsəlman ictimainin Kazanda
çağrılmasına himmət edilsin və bu xüsusda Büroya teleqraf çəkilsin.
Bu təklifə teleqrafla dəlil istənildikdə cavab alındı ki, Kazan Rusiya müsəlmanlarımn tarixdə böyük və qüvvətli bir mərkəzi-siyasi olmuşdur. Buna görə də Rusiya istibdadmdan qurtaran müsəlmanlar ilk
ictimailərini orada Sevim Bikə minarəsi yanmda açmalıdırlar. Xarkovluların bu hissiyyatı, əlbəttə, xatiri sayılar hissiyyatdandır. Buna iştirak
eləmək, onun dəlillərini anlamaq mümkündür. Fəqət Bakı müsəlman
komitəsi Petroqrad Bürosu tərəfindən bir kərə təyin olunmuş məsələyi
pozmamaq üçün ictimain Moskvada toplanması əleyhinə çıxmamaya
qərar verdi. Və bu məsələdə Xarkova teleqraf çəkdi.
Dün Büro rəisi Salehov tərəfindən müsəlman qəzetələrinə çəkilən teleqrafdan anlaşıldığma görə görülüyor ki, ictimai Kazanda qurmaq fikrinin tərəfdarları haman Büroya müraciət eləyib, Moskvada yığılmaq
qərarından Büroyu daşındırmaq istəmişlərdir. Fəqət Büro fikrində sabitdir. Dəlili də odur ki, Moskva Rusiya siyasət aləminin mərkəzidir. Müsəlman ictimai kəndi mövcudi və qərarnamələrilə bütün müsəlmanların
tələb və arzularmı Rusiya cəmaətinə hiss etdirməlidir. İctima Moskvada olursa bu nöqteyi-nəzərdən böyük təsiri olur. Müvəqqət hökumət
ilə inqilab heyətləri dəxi hər növ böyük ictimalarm paytaxtlarda olmasmı mətlub görüyorlarmış. Buna görə də Büro bütün millətdaşlardan
xahiş ediyor ki, ictimain Moskvada yığılacağma qane olub bu xüsus132

da Büroya teleqraflar göndərməyib, işin təbii surətdə getməsino kömək
eləsinlər.
Büronun bu teleqrafını mütəaqib bugünki sayımızda xüsusi bir teleqram dərc ediyoruz. Bu teleqraf Kazan müsəlman komitəsi tərəfındən
gəliyor. Burada bakılılara təklif olunuyor ki, haman ictimanm Kazanda
olmasını Bürodan tələb eləsinlər.
Bu hal göstəriyor ki, Kazan ilə Moskva məsələsi ciddiyyət peyda
ediyor, əsasilik şəklini alıyor.
Kazan təklifinin özünə, Moskva təklifinin də özünəməxsus dəlilləri
yox degildir. Fəqət ortada bir dərəcəyə qədər bütün Rusiya müsəlmanlarınm ümumi bir mərkəzi hökmündə olan və hər tərəfdə adamları bulunan Büronun qərarını qəbul etmək işin yubanmaması üçün bizə
daha müvafiq gəliyor. Yaxşı olardı ki, kazanlı qardaşlarımız dəxi bu
xüsusda çox israr etməyib, bu babda Büroya güzəşt edə idilər.
Vəqt azdır, yığışmaq, danışmaq, sözü birləşdirmək, təşkilat qurmaq
zamamdır. Fürsət azdır. Aylar, günlər saət hökmündədir. İctimain yeri
həqqində bu qədər barışmaz isrärlarda bulunsaq bu israr əhəmiyyətizəmanə uymaz. Nə olur, birinci olmasa, ikinci ictima Kazanda olur.
İmdi vəqt ötürmədən yığışmalıdır. Bunun üçün də Petroqrad Bürosuna qulaq asmahdır.
M.Ə.
“Açıq söz”, 5 aprel 1917, JV®442
Cud - comordlik, əliaçıqhq
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Cəmaət idarəsi
Böyük Rusiya inqilabı məmləkətin idarəsini, hökumət işlərinin dolandınlmasını müstəbid padşah əlindən alıb cəmaətin özünə tapşırdı.
Özünə tapşırılan bu həqdən necə ki Iazımdır, faidə görə bilmək üçün
cəmaət bu idarənin, yəni cəmaət idarəsinin nə kibi bir şey olduğunu
və hanki əsaslar üstündə dayandığını bilməli, bu xüsusda aydın fikrə
və məlumata sahib olmalıdır. Cəmaətimizin geniş qisminə bu xüsusda az da olsa, məlumat vermək üçün daha istibdad zamanında yazdığımız “seçkilər” məqaləsini yuxarıdakı ünvan ilə bir az zamanəyə münasib dəgişərək darc ediyoruz. Bu aşağıda dərc olunan ilk məqalə senzor
tərəfindən mən edilmişdi.
I
Cəmaət idarəsinin binası seçki üzərinə qurulmuşdur. Bir adamın
keyfi, xahiş və buyuruğu ilə olunan idarəyə istibdad deyilər. İstibdadda fikir, təsəvvür, düşünmək, anlamaq və anladığmı demək həqqi olmaz. “Ağa dedi sür dərəyə, sür dərəyə” - bu zərbül-məsəi istibdad üsulidarəsinin qanuni, məntiqi və hikmətidir. İstibdad olan yerdə azadlıq,
fikir sahibi, iradə yiyəsi olmaq olmaz. Burada ancaq sürünməli, hanki
dərəyə göndərsələr, sürüləcəgiz, durmayıb getməlidir.
İstibdadın müqabili azadlıqdır. Hər kəs fikir və rəy sahibi ola bilər.
Görməmək, eşitməmək mümkündür. Fəqət hiss etməmək, anlamamaq
adamxn öz ixtiyarxnda, öz əlində degildir. Bu adamın öz ixtiyarında olmayan xasiyyət insanı azadlığa, özünə ixtiyar almağa vadar eləmişdir.
Qanmaq fikri, eləmək əzm və idarəsini doğurmuşdur. Bunlar artdıqda
insan kor-koranə tabe olmaq istəməmiş, müstəbidlərin hökm və buyruqlarma bir sərhəd, bir ölçü qoymaq istəmişdir.
Bu ölçü zamanımızdakı dövlətlərdə məşruliyyət və ya cümhuriyyət şəklinə girmişdir. Rusiya böyük inqilabı ilə Rusiya dəxi böylə
məmləkətlər cərgəsinə girmişdir. Yalnız buradakı azadlıq hökumətinin
şəkli məşrutəmi, yoxsa cümhuriyyətmi olacaq? Burasım iləridə bü134

tün millətin şərikligi ilə yığışäcaq Məclisi-Müəssisan həll edəcəkdir.1
Məşrutə ya cümhuriyyət idarəsində “hüquqi-bəşər” azadlığının qəbulu
ən birinci şərtdir. Hüquqi-bəşər - insanın həqləri, ixtiyarları deməkdir.
Bu birinci dəfə Fransada elan olunmuşdur. Bu elana görə insanın fikri azaddır. Fikir elədigini deyə bilər, deyə bildigini yaza bilər. Deyib
və yaza bildiklərini xəyaldan işə gətirə bilmək üçün cəmiyyətlər qurar,
məclislər yığar, ictimailər, yığınlar çağırar.
İnsan azaddır. Zatən Allah tərəfındən də faili-muxtar yaradılmışdır. Buna görə də onun şəxsinə zor olunmaz, həqqində zülm edilməz,
edilməməlidir. O başqasınm buyruğundan xilas olmalı, hər cür boyunduruqdan qurtarmahdır.
Burada özü-özligində bir məsələ çıxıyor: çox yaxşı, qəbul edirik.
Hər kos öz başma azad oldu. Faili-muxtar oldu, nə istərsə edə bildi.
0 zaman nə olur? Xəlq biri-birinə düşməzmi? Hərcü-mərc olmazmı?
Zülm olmasın - deyə clan olunan azadlıq zülmdən daha bədtər bir
anarxiyaya, başlı-başmalığa səbəb olmazmı?
Bilməlidir ki, istibdadə, yəni bir adamın hökmünə, padşahların,
hakimlərin keyfinə hədd qoyan, cümhur rəisinin haraya qədər ixtiyarı olduğunu təyin eləyən azadlıq istəyənlər, haman zamanda azadlığa,
yəni azad vətəndaş və insanlarm keyf və arzularma da bir ölçü qoyurlar. Onlarca hər kəs azaddır. Fəqət başqasınm azadhğmı pozmamaq
şərtilə birisinin keyfi başqasının keyfini pozarsa, birisinin rəyi və fıkri başqasmın rəy və fikrinə meydan verməzsə, o zaman bu azadlıq degil, yenə istibdad olur. Əslində baxsan istibdad bundan başqa bir şey
degildir.
Ancaq bu ölçü bəsdirmi? Bununla hər kəs öz vəzifəsini, öz həqqini,
öz hədd və hüdudunu ögrənib öz işinə məşğul olarmı? Çox yaxşı, dedik
hər kəs azad olsun. Hər kəsin azadlığı da başqasınm azadlığına mane
olmasm. Fəqət məsələni kim ayırsın. Arada hakim kim olsun. Görək
bənim filan işdəki azadlığım filankəsin filan İşdəki azadlığını pozuyormu, yoxsa yox? Bunu kim təyin eləsin?
İstibdad hökuməti ilə xəlq hökumətinin fərqi də buradadır. Padşah
hökumətindən ibarət olan mütləqiyyət ilə xəlq hökumətindən ibarət
olan cümhuriyyət də burada ayrılır.
1 Bu xüsusda ayrıca bəhs olunacaqdır.
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ğı olduğunu bilmək üçün məşrutəli və ya cümhuriyyətli məmləkətlordə
xəlq nümayəndəlikləri, məclislor, parlamanlar, Rusiyada da Duma təsis
olunmuşdur və əsaslı məsələləri, hökumətin binası üçün lazım olan qanunları düzəltmək üçün ən yaxmda Məclisi-Müəssisan qurulacaqdır.
Fəqət bu məclislər, nümayəndəliklər necə əmələ gəliyor. İştə, burada seçki məsələsi meydana gəliyor. Seçki xəlq və cəmaət idarəsinin
dirəgidir. Bu dirək zəif olursa, bina uçular. Bütün məclislər, parlamanlar, məclisi-müəssisanlar xəlqin nümayəndəsi, seçilmişləridir. Hər kəs
öz arasmdan özü kibi rəydə olanlardan birisini seçib millət məclisinə
göndəriyor, böyük bir məmləkətin milyonlar təşkil edən xəlqi bir yerə
yığılıb rəy güləşdirə bilməsə də onun seçdigi bir neçə yüz adam yığışıb
söyləşə və deyişə bilər. Bunlardan hər kəs öz rəyini, mətləbini söylər,
biri o birini qane etməgə çalışar: axırda bir nəticəyə gələrlər. Rəyləri yığarlar, hanki rəy çox olsa, o aparar və o rəyi yalnız məclisdəkilər degil,
onları vəkil edib göndərən xəlq üçün bir nizam və qanun hökmünü alar.
Demək ki, xəlqin nizam və qanun işlərinə qarışması, hökumət
işlərində xüsusi rəy sahibi olması, cəmaət müəssisələrində rəy və fikir yiyəligində bulunması üçün seçki lazımdır. İnsanlıq və vətəndaşlıq
həqqindən faidələnmək üçün demək ki, insan seçki həqqinə də malik
olmalıdır.
İstibdad şəklində idarə olunan məmləkətjərin hüsni-idarəsi hökmdarm şəxsi yararlığma, rəhminə, mürüvvətinə, fəzl və kamahna, ədalət
və rəfətinə, xülasə, şəxsi istedadma, meylinə bağlıdır. Cəmaət hökumotindəki hüsni-idarə isə seçki üsulinin müvafiq olmasma və xəlqin
seçkidən faidələnə bilmosinə bağlıdır. Buna görə də xəlq hökuməti idarə
olunan məmləkətlərdə seçki üsulinin böyük əhəmiyəti, özünəməxsus
elmi, fənni, nəzəriyyəsi və sənəti vardır.

Məlumdur ki, istibdadda da, məşrutiyyətdə də, cümhuriyyətdə də
xəlqin biri-birilə olan rəftarını təyin edən qanunlar, nizamlar, qaidələr
vardır. Hakimlər, sudlar bu qanun və nizamlardan çıxanları, sərkeşlik
edənləri üsuli və yolu ilə cəzalandırıyorlar. İstibdad idarəsində bu nizam və qanunları qoyan padşahlar, bu nizam və qanuni aparanlar da
onlarm dedigi adamlardır. Xəlq ancaq məhkumdur. Borcu tabe olmaqdır. Ona görə də qanunlardan, nizamlardan xəbəri yoxdur. Halbuki
xəlq hökumətində, azadlıq zamamnda böylə degildir. Burada nizamı,
qaidəni qoyan cəmaət özüdür. Məşrutiyyət və ya cümhuriyyətlə idarə olunan məmləkətlərdə vətəndaşlar biri-birilə olan rəftarlarım, yəni
azadlıqlarının dərəcəsini özləri təyin ediyorlar. Böylə məmləkətlərdə
qanunlar cəmaətin şərikligi ilə, hər kəsin rəyilə yazılır və onun rizalığı ilə verilir.
Yenə anlaşılmaz bir məsələ qaldı ki, cəmaət necə öz razılığmı verir,
necə bu, ya o qanuni yaza bilər?
Məlumdur ki, hər kəsin könlü bir cür xoş olmaz. Birisinin arzusu
o birisi üçün arzu olamaz. Hətta birinin diləgifo birinin sevmədigi bir
şey də ola bilər. Madam ki, keyflər, arzular, diləklər ayrı-ayrıdır, o
halda bunlardan hankisi qänun olsun. Hankisi hamısı üçün nizam və
məcburiyyət hökmünə binsin?
Bunun cavabında diyorlar ki, çoxluqda olan diləklər yeriməli, azlıqda qalanlar ona tabe olmalıdırlar.
Çoxluq-azhq. Bunu kim təyin eləsin? Misal üçün, məmləkətin bir
qismi diyor ki, hökumətimiz məşrutəli padşah əlində olsun. O biri
qismi diyor ki, yox, xəlq cümhuriyyəti, cümhuriyyəti-ənam təşkil
olunsun. Yainki bir dəstə diyor ki, yerlər kəndlilərin arasmda bölünsün. Bir cəmaət də istiyor ki, yerlər adil qiymətlə yeri işlədənlərə verilsin. Bir azı istiyor ki, millətlərə ayrı-ayrı idarələr verilsin, hər kəs
özü öz yerində idarə olunsun. Başqaları diyorlar ki, vilayətlərə xüsusi muxtariyyət verilməsin, bu qədər bəsdir ki, hər millət öz dini, milli işlərində müstəqil olsun. Bu hallarda nə etməlidir? Əlbəttə, hər şeydən əvvəl bilməlidir ki, çoxluq bu rəylərin ha»«mın tərəfindədir. Fəqət
bunu nə cür bilmək olar?
Əsl mətləbə, cəmaət və xəlq hökumətinin əsl əsasına burada bu suala
cavab verəndə yaxınlaşıyoruz. Xəlqin hanki rəyi üstündə çoxluq və azlv-

Dedik ki, cəmaət idarəsinin binası seçkidir. Mətləbi açdıq ki, seçkinin öxünəməxsus elmi, nəzəriyyəsi və sənəti vardır.
Cəmaət idarələri seçkilərinə görə ayrılırlar. Bir cür idarə var ki,
ona məşrutiyyəti-xəvas diyorlar. Bu idarədə xas siniflərin, yəni var-
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lı və nəcabotli - deyə tanman əyan və əşrəfin seçki hoqqi çox olur.
Xəlqə, onam sinfino, yoni qara comaəto, füqərayə seçki həqqi verilmiyor. İdarə cəmaətin əlində olursa da, hamısmm degil, ancaq bir qisminin olindo olur.
Bəzən öylə olur ki, seçki həqqi zahirən cəmaətin hamısma verilir.
Fəqət o biri tərəfdən seçki nizamnaməsində öylə şeytan fikirli maddəlor,
cin düşüncəli fəsillər yazılır ki, yenə də seçilmiş siniflər aparıyor, qara
xəlq itirmiş oluyor. Buna görədir ki, əsl cəmaət tərəfindən olan firqələr,
hürriyyəti şərtsiz və qeydsiz istəyən partiyalarsa seçkini hər bir cəhətlə
ümumiləşdirməgə çalışıyorlar. Bunun çarəsini isə məşhur dörd əsasın
qəbulunda görüyorlar. Həqiqi cəmaət idarəsində seçkilər əvvəlcə ümumi, sonra müsavi, sonra xəfi, axırda da müstəqim olmalıdır. Bu dörd
üsul imdiki inqilab hökuməti tərəfindən elan olunmuş və söz verilmişdir ki, Məclisi-Müəssisan seçkiləri bu üsullarla icra olunacaq.
Bu dörd əsasm nədən ibarət olduğunu əksər oxuculardan ötrü,
bilxassə, müsəlman oxucusunun geniş dairəsi üçün çox aydın və aşkar
bir mətləb degildir.
Seçkilər ümumi olsun demək nə deməkdir? Ümum - ərəb sözüdür.
Ümumi olsun demək, hamısı üçün olsun deməkdir. Bizim köhnə idarə
zamanmda da seçkimiz vardı. Dumaya vəkillər seçirdik. Şəhər dumasına da qlasnılar seçilərdi. Fəqət bu seçkilər ümumi degildi. Cəmaətin
hamısı bu seçkilərə şərik degildi. Əvvəl, bilaəvvəl iyunun üçündə etdıgi əhdi-şikonligi ilə Nikolay hökuməti bütün Türkistam dumaya vəkil
göndərməkdən məhrum eləmişdi. Sonra arvadlar seçki həqqindən
məhrum edilmiş, sair siniflər və millətlər dəxi kökündən seçkidən
uzaqlaşdırılmışlardı. Demək Rusiya xəlqinin hamısı üçün dumaya vəkil
göndormək mümkün degildi. Halbuki bu dumada qoyulan qanunlar hamısınm halına şamil idi. Haman bircə danə olsa da, vokili olmayan
Türkistan müsəlmanlarmın, qırğızların yerləri əllərindən alınır, suları
ədalətsizliklə paylanır, hoqləri tapdalanıyordu. Dərdlərini deyəcək bir
adamları, sözlərini bildirəcək bir vasitələri yoxdu.;
İmdi isə böylə degildir. Seçkilər ümumi olacaq, yəni 21 yaşma çatmış bütün rusiyalı votəndaşlar, sinif, silk, firqə, millət və məzhəb fərqi
olmadan arvad, kişi - hamısı seçki həqqinə malik olacaq.

Cəmaət seçkisinin ikinci əsası müsavi olmaqdır. Müsavi demək
bərabər deməkdir. Seçkidə hər kos bərabər olacaqdır. Bu nə deməkdir?
Necə bərabər olacaq. Böylo bərabər olacaq ki, hor bir adam ancaq bir
səs verə bilocəkdir. Bu mətləb zahirdə bir az qəribə görünə bilər, nə
demək? Bir adam necə ola bilər ki, artıq səs sahibi olsun. Bu təcrübədə
görülmüş şeylərdəndir. Seçki istehqaqi deyən bir qaidəyə görə məsələn,
evi olanın bir rəyi, zavodu olanın bir səsi, çiftligi olanm da ayrı səsi vardır. Seçki üçün seçkiçinin votəndaş olmasmdan əlavə başqa bir səbəb
və istehqaq mülahizə edilondə öylə olur ki, bir adam şəhərin birində
mülkədar, quberniyanm o birində zavod sahibi, digər tərofdə də çiftlikçidir. Hər üç tərəfdə də seçki hoqqi qazanıyor, birdən üç yerdə səs vermiş oluyor. Halbuki bu varlara malik olmayan vətəndaş ancaq bir sosə
sahib olacaq.
Demək ki, biri üç dəfo sos vermiş olacaqdır ki, bu ədalətdən xaricdir, burada bəraborlik yoxdur. Böylə seçki vətəndaşm degil, zavodun, çiftligin, evin seçkisidir. İngiltərə cəmaət idarosinin ən köhnə
vətənidir. Oradakı cəmaot məclisinin, parlamanm 600 ildən artıq ömrü
var. Qədimdə orada seçkilor mülkiyyət istehqaqına göro olmuşdur. O
istehqaq qısmən imdi də vardır. Gülməli işlərdəndir ki, hər kəsin bir atı
və ya bir eşşəgi varmışsa, seçkiyə iştirak edə bilərmiş. Bu il eşşəgi olub
da seçkiyə iştirak edən kəndçinin gələn il eşşəgi tələf olub malsız qalsa seçkidən də məhrum olarmış, Demək ki, seçki həqqi vətəndaşm degil, eşşəgin imiş.
Seçkilər müsavi olsun demək, vətəndaşın eşşogi oldu-olmadımı
seçkiyə həqqi olub hər bir adamın ancaq bir səsi olsun deməkdir. İstər o
adam müxtəlif var sahibi olsun, diplomu olsun, elmli olsun hamısı birdir. Bir adam - bir səsə malikdir.
Seçkinin üçüncü şərti gizli olmasıdır. Neçün gizli olsun, seçki vətəndaşın müqəddəs hoqqidir. Bu həqdən faidələnmək gözəl şeydir. Gözəl şey də gizlədilərmi? Fəqət yaşayış məəttəəssüf şairanə degildir. Dünya məişəti insanları tamamilə hər bir qeydi-qisvədən azad
edə bilməz, nə qədər siyasi azadlıq verilsə, nə qədər seçkiçinin həqqi
əmin altına almsa, əsrlərdon bəri davam edib də ikinci təbiət hökmünü
alan adətlər insam tamamilə azad olmaya buraxmaz, nə qədər iqtisa-
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di, ticaroti ehtiyac var və insanlar cürbəcür olaqə və riştələrlə biri-birilə
bağlıdırlar. Bütün mənasilə siyasi bir azadlıq təsəvvür etmək olmaz.
Nə qədər cəsur olsa da, bir əmələ aşkara gəlib də öz sahibkarı əleyhinə
səs verə bilməz. Vəkilinin borcundan ehtiyat edən bir tacir bank rəisi
ilə aşkara mübarizəyə çıxa bilməz. Aralarmda “mən ölüm” rəsmi olan
“comərd”lər dostlarınm üzündən keçə bilməzlər. Seçki aşkara olursa,
bu ehtimallarm hamısı var, qorxuzmaq, utandırmaq, tovlamaq, nüfuz
işlətmək - bunların hamısı mümkündür. Halbuki məmləkətin faidəsi,
həqiqətin mənfəəti ondadır ki, vətəndaş öz rəyini azadlıqla versin,
kimsənin təzyiqində olmasm. Kimsə onu cəbrləməsin. Bunun üçün lazımdır ki, seçki gizli olsun.
Dördüncü şərt seçkinin müstəqim olmasını istiyor. Müstəqim demək,
düz deməkdir. Seçki necə düz ola bilər. Bu böylə olur ki, xəlq tərəfindən
seçiləcək vəkil birbaş seçildigi məclisə gedər. Müstəqim scçkiyə başqa
sözlə vasitəsiz seçki diyorlar. Vasitəsiz sözü müstəqim müqabilində bir
də qeyri-müstəqim seçki olduğunu göstərir. Vasitəsiz seçki o deməkdir
ki, xəlq tərəfindən seçilən vəkil bir başa seçildigi məclisə gedir. Halbuki vasitəli seçkidə böylə degildir. Misal üçün, götürək ki, hər 200.000
adam Məclisi-Müəssisana bir vəkil göndərəcək, Bakıda da 200.000
can var. Demək ki, buradan bir vəkil göndəriləcək. Vasitəsiz seçkidə
şəhər əhli hamısı bir adam üçün səs verir, kim çox səs alarsa, o, Məclisi-Müəssisana gedir. Halbuki vasitəli seçkidə böylə degildir. İdarədə
əvvəlcə seçkiçilər seçilir. Demək ki, əvvəlcə iki yüz mindən hər on min
adama bir vəkil seçilər ki, cəmən 20 adam eylər. Bu igirmi adam olursa, seçkiçi sonra bu igirmi adam bir araya gəlib öz aralarmdan birini seçirlər ki, Məclisi-Müəssisana gedir. Hər iki surətdə də seçilənmiş
zat millət və cəmaət bərgüzidəsi hesab olunur. Fəqot burada nazik bir
nöqtə var ki, birinci üsulə üstünlük verir. İkinci üsul bir az asan olsa da,
naqisdir. Çünki ola bilər ki, seçilmiş 20 seçkiçilərdən öylə birisi vokil
keçsin ki, əvvəlinci seçkidə az səs almışdır. Demək ki, cəmaət çoxluğunun meyli ilə müvafiq degildir. Ondan əlavə 200.000 xəlqi tovlamaq,
nüfuz altına salmaq, utandırmaq, nəhayət satm almaq müşküldür. Halbuki igirmi adamla hər zaman anlaşmaq ehtimalı var.
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İştə, vətəndaş rəyinin saflığmı bakir saxlamaq və işə mümkün olduğu qədər qərəz daxil etdirməmək üçün tələb olunur ki, millət məclisi
ilə millət arasında vasitə olmasın, seçkilər müstəqim və vasitəsiz olsun.
M.Ə.Rəsulzado
“Açıq söz”, 5,13 aprel 1917, JV»442,449
Mən - qadağan
Faili-muxtar - öz işində ixtiyar sahibi olan
Sərkeş - itaətsiz
Xəvas - xassələr
Xəfi - gizli, məxfi
İstehqaq - haqlı olma
Bərgüzidə - seçilmiş, bəyənilmiş
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Qafqasiya müsəlman ictimai münasibətilə
Bütün Qafqasiya müsəlmanları tərofindən çağırılan ictima neçə
nəfərdən birini seçəcək. Qafqasiyanın hər tərəfindən nümayəndələr
cəlb ediləcək. Bu birinci Qafqasiya ictimai hanki məsələlərlə məşğul
olub ovzai-hazirə həqqindəki münasibatini nə surətlə təyin edəcək?...
İctimain dəvəti hər nə qədər Tiflisdəki icraiyə komitələrinin müsəlman nümayəndələri iclasmda seçilən komisyon əzası tərəfindən vaqc
olmuşsa da, təşkilat və tərtibatı Bakı müsəlman komitəsi tərəfindən
dəröhdə edilmişdir.
İctimain elan olunan proqrammda ovzai-hazirəyə münasibətimiz,
siyasi-milli idealımız, idareyi-ruhaniyyə islahatı, mövqufat, məktəb və
mədrəsə məsələləri, Qafqasiya müsəlmanlarmm təşkilati, milli fond
məsələsi kibi mühüm məsələlər vardır.
Məlum işdir ki, idareyi-ruhaniyyə islahatı, məktəb məsələsi kibi böyük məsələləri üç günə çağırılan yığm bütün təfsilati ilə həll edəmiyəcəkdir. Bütün təfsilati ilə həll etməgə lüzum da yoxdur. Yetişər ki, yığm
bu xüsusda əsası və ümumi tələblərini bəyan eləsin.
Bilməlidir ki, tarixi və olduqca əhəmiyyətli bir zaman inqilabda
çağrılan bu birinci Qafqasiya müsəlman yığınım hər şeydən əvvəl siyasi olub bütün Qafqasiya müsəlmanlarmın hissiyyat və tələblərini,
zəmanəyə nə nəzərlə baxdıqlarmı nümayiş etdirməlidir. Bu nöqteyinəzərdən ictimainin ovzai-hazirəyə münasibəti olduqca aydm və aşkar
bir surətdə meydanə çıxmalıdır.
Yığışmaq, danışmaq, azadlıqla öz qəsdlərini təyin edib o məqsədi
tərvic eləmək Qafqasiya müsəlmanlarınm sənələrdən bəri həsrətlə
gözlədikləri amallarıdır. O amallarma ancaq imdi nail ola bilərlər.
Bu azadlığin müsəlmanlardan ötrü nə dərəcədə əziz və qiymətdar bir
tərəqqi amalı olduğunu göstərməyə kafi dcgilmidir?
İştə, birinci müsəlman ictimai bütün Qafqasiya müsəlmanlarından
ötrü azadlığm nə dərəcədə mühüm və hava ilə su kibi lazım olduğunu
siyasi qərarlar ilə göstərilməlidir.
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Yeni hökumətə tərəfdar olmağı elan elədigi proqramma sadiq qaldıqca onun tərəfini saxlamağa söz verməsi ilə bərabər yığın ovzaihazirəyə münasibətini təyin ilə müsəlmanların hanki siyasi və inqilab
qüvvətlərinə daha ziyadə əmin olduqlarmı da bildirməlidir. Bu xüsusda müsəlmanlarmm həqiqi mənfəətlərinə müvafiq olacaq qərarı həqiqi
demokratiya firqələrinin tərəfini saxlamaq həqqində almacaq qərardır.
Müsəlman fraksiyası yanındakı mərkəzi Büronun Məqsudov əzasma
miiqabil nəşr elədigi bəyannaməsində denildigi kibi müsəlmanlar Kadet
firqəsi kibi cahangirlik ruhu ilə pərvəriş tapan liberallarla gedəməzlər.
Onlar öylə firqələri iltizam edərlər, öylə siyasi firqələrə qoşuluyorlar ki,
bütün millətlərlə bərabər azadlıq istiyor və bu azadlığı Avropa ilə Asiya üçün bir dərəcədə tələb ediyorlar.
Müsəlmanlarm faidəsi Rusiyanın həqiqi surətdə demokratik əsaslar
üzərinə qurulmasındadır. Bu isə ancaq o firqələrin qələbəsi ilə mümkün olar ki, təbiətlə cümhuriyyət və cəmaətçilik tərəfdarıdırlar. Bunlar o firqələrdir ki, xaricdə cahangirlik siyasətini, daxildə də təmsil
siyasətini yaxma buraxmazlar. Böyb bir qüvvət isə bu gün Fəhlə Vəkilləri Şurası ətrafmda toplaşmaqdadır. Bunu bütün müsəlmanlar dərk
etməli və müvəqqəti-hürriyyət hökumətinə bəyani-etimad etdikləri
əsnada inqilabm həqiqi amalı və hürriyyətin səmimi tərəfdarı olan inqilab təşkilatma nisbət dəxi dostluq istədikbrini bildirməlidirlər.
M.Ə.
“Açıq söz”, 7 aprel 1917, JVa444
Mövqufat - vəqf üçün ayrılmış mülk
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Hürriyyət borcu
Tazə cəmaət qüvvəti çürük istibdad əlindən hökumət binasını darmadağm bir halda aldı. Yollar pozulmuş, məkulat məsələsi bərbad bir
halə düşmüşdür. Böylə dağıq, təbii cığırından çıxarılmış məmləkət
idarəsini islah eləmək üçün yeni müvəqqəti hökumət hər şeydən əvvəl
pula möhtacdır. Çünki bütün daxili islahatı əmələ gətirmək, üstümüzdə
olan ağır müharibəni qurtarmaq, müharibə üzündən olan pərişanlıqları
düzəltmək ancaq pul ilə ola bilər. Bu məqsədlə köhnə hökumət də
cəmaətə müraciət edib istiqrazlar buraxıyor və bu istiqrazlara yazılmayı təklif ediyordu.
Ancaq o zaman istiqrazlara verilən pullar ehtiyatla titrəyə-titrəyə verilir, inamlmıyordu ki, bu pullar yerinə sərf olunacaq, millətin, vətənin
dərdinə, cövrinə sərf olunacaq, rüşvətxorların cibinə getmiyəcək.
Odur ki, o zaman elan olunan borcları cəmaət arasında tərvic və təşviq
eləmək bir əmri-müşkül olub, hər kəs insafın əmrilə, vicdanının buyruğu ilə degil, qorxu ilə hərəkət ediyor, məcburiyyətlə iş görüyordu.
İmdi elan olunan istiqraz isə öylə degildir. Dövri-hürriyyətdə elan
olunan borc hürriyyət borcudur. Bu borcu elan edən hökuməti-müvəqqətə cəmaətin etimadma məzhər bir hökumətdir. Hökumətin bütün
işləri cəmaət və inqilab müəssisələri tərəfindən təftiş olunuyor. Buna
görə xəlq ümidvar ola bilər ki, hürriyyət borcuna verdigi pullara haman hürriyyətin, xəlq hökumətinin qüvvətlənməsinə, əbədiləşməsinə,
cəmaətin faidəsinə sərf olunacaq. İsraf edilməyəcək. Buna görə də bütün Rusiya vətəndaşlarına, əzcümlə biz müsəlmanlara lazım və vacibdir ki, bu zamanda vətənə yardım edək. Dövlət Duması rəisi Rodzyankonun dünki sayımızda nəşr elədigi xitabnaməsini can qulağımızla
dinləyəlim.
Bu vəqtə qədər verdigimiz pullar ruhən bizə özgə, düşmən bir idarə
əlinə düşüyordu, mənafeimiz əleyhinə sərf olunuyordu. İmdi isə öylə
degildir. Rusiya hökuməti Rusiya millətlərinin şərikli bir idarəsidir.
Bir şirkətdən müsavi surətdə pay aparmaq həqqinə malik olmaq üçün
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şirkətdəki mayaya da şərik olmalıyız. Qoy bu hürriyyət borcuna iştirakımızla biz özümüzün az mayalı degil, ç.ox mayalı şəriklər olduğumuzu göstərəlim. Haydı, vətəndaşlar, hürriyyət borcuna iştirak etməklə
borcumuzu ödəyəlim!
M.Ə.
“Açıq söz”, 10 aprel 1917, JVe446
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Hürriyyət günoş kibi bir şeydir. Bahar günəşi hər növ cücülərin,
hor cür bitkilərin göyərib baş qalxızmasma nə cür meydan verirsə,
hürriyyət günəşi də hər növ fikirlər, hər cür cəmiyyətlər, hər qism
qərəzlərin meydana çıxıb rəngarəng bir mənzərə təşkilinə o dərəcədə
səbəb oluyor.
Bahar günəşi ləzzətli şəhd ilə, dadlı balı ilə damağlarımızı şirinlədən
bal arısını cana gətirdigi kibi qulaqlarımızı boş vızıltısı ilə dolduran
kəlləbaş eşşək arısmı da cana gətiriyor, ona da vızıltı salmaq imkanı veriyor, həmçinin baxçalarda göyərən müxtəlif rəng - bolu güllər,
bu güllər üstündə uçuşan sevimli kəpənəklərlə bərabər peyinliklərdə
sürünən fısıltılı dozanlar, qara qurdlar, zərərli əqrəblər vücuduna da
səbəb oluyor.
Hürriyyət günəşi də öylədir. Hürriyyət elan olununca hər kəsə damşmaq, yazmaq, cəmiyyətlər təşkil etmək imkanı veriliyor, saleh
ünsürlər meydana çıxıb millətin istiqbalma xidmət edən fikirlər, məqsədlər təqib elədikləri zaman, fasid ünsürlər də boş qalmıyor. Onlar da
hürriyyətdən istifadə edib köhnə qərəzlərini tazə qəliblərə geyindiriyor.
Bir “rəngi-novin” ilə meydani-siyasətə atılıyorlar.
Feyzi-hürriyyət feyzi-bahar kibi hər yer üçün birdir. Bütün cəmadat, nəbatat və heyvanat bahar havasmdan cana gəldigi kibi təşkilati-ictimaiyyənin hamısı dəxi hürriyyəti dərk ediyor və qabiliyyəti
əndazəsində ondan faidələniyor.
Feyzində şübhə olmayan bahar günəşi bağda lalə, şurəzarda tikan
gögərtdigi kibi, hürriyyət də bəzi yerdə həqiqi cəmaət təşkilatına, bəzi
yerlərdə də tikanlı qərəz müəssisələrinə can vermiş oluyor.
Bahar feyzi ilə gögərən müxtəlif rəngli güllər və cüfbəcür yuca
güllər arasında faidəliləri olduğu kibi zərərliləri də var.
Hürriyyət günəşi ilə isinən cəmiyyətlər azadlıq ruhilə canlanan fikirlər və bunların təqib elədigi qərəzlər dəxi haman faidəli, zərərli olaraq
başlıca iki qismə ayrıla bilir ki, bunlardan birisi səmimi bir etiqad və siyasi bir iman nəticəsində vücuda gələn güllər, digəri də şəxsi qərəzlərə

bina olunub da tazə qəliblərə salınan köhnə fikirli cəmiyyətlərdir ki, tikanlardır.
Bən millətimə, mühitimə iman edənlərdənəm. İnamyorum ki, üstümüzə axan hürriyyət işığı tikan degil, mühitimizdə lalələr gögərdəcək.
Ümidvaram ki, zəminimiz lalə gögərtmək imkanındadır. Fəqət bununla bərabər geniş türk elində şurəzarlıqlar olmadığmı danacaq qədər bəsirətsiz də olmaq istəməm. Gül tikanlı lalələr gögərdəcək baxçalarımız
olduğu kibi qılçıxlı tikanlar becərən şurəzarlıqlarımız da yox degildir.
Cəmaət hər zaman iki cənbədən ibarət olmuş, xəlq arasmda hər
məkanda şeytan ilə rəhman cəhətləri üz-üzə gəlib vuruşmuşlardır.
Hürriyyət yağışmın bərəkəti ilə göbələk kibi artmaqda olan komitələr,
cəmiyyətlər arasında şübhə yoxdur ki, rəhmaniləri olduğu kibi
şeytaniləri də tapılacaqdır.
Fəqət şurəzar degil də laləzar olmaq istəyən mühit bu göbələklərə diqqət etməli, yaxşı ilə yamam araya bilməlidir. Bunun üçün araya bilmək istedadma malik olmalı, əldə öylə bir ölçü bulundurmalıdır
ki, onunla yaxşı ilə yaman, faidə ilə ziyan seçilə bilsin. Bu mizan hər
şeydən əvvəl təşkil olunan cəmiyyətlərin elan elədikləri məqsədlərinə
baxmaq və təşkilata başlarkən şəxsi dövrəsinə degil, məqsəd və niyət
başma yığışmaqdır. Bununla bərabər diqqət etməlidir ki, həqq sözlərlə
batil niyətlər güdülməsin. Bununüçün diqqət etməlidir, yeni cəmiyyətin
banilərinə, banilərın keçmişinə, elan elədikləri məqsədlərlə öz işləri
arasmdakı rabitə və məntiqə bunlardan sonra nəzərə almalıdır o cəmiyyətlərin tərzi-hərəkətlərini, çünki bir cəmiyyətin nə olduğunu məramnaməsi ilə əşxasmdan ziyadə tanıtdıran onun hərəkəti, gördügi işləridir.
Millət, əksəriyyət etibarilə fasid ünsürlərdən ibarət olamaz, salehlik
hər millətdə əsldir. Bu əksəriyyət təşkil edən saleh ünsür idraklı olur
və səmimı hərəkət edən ürəfa bacarıqlı və tədbirli olursa qələbə onların, salehlərindir.
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 11 aprel 1917, JY®447
Şəhd - şan balı
Fasid - pozuq, fəsad törədən
Cəmadat - cansız təbiət
Şurəzar - şoranlıq
Cənbə - tərəf, yan

146

147

Mühitimizdəki hərokətlər münasibətilə

Buxara ilə Xivədə
Rusiya çarizmi (yəni padşah istibdadı) Avropada istibdad jandarmı
idisə, Asiyada da hürriyyət cəlladı idi. İran məşrutəsi bu cəllad əlində
qanlara boyanmış və nəticə etibarilə əqim buraxılmışdı. Midhət Paşa
hürriyyəti də yenə Moskov istibdadına qurban cdilmişdi.
Fəqət köhnə istibdadın ən böyük cəlladlığı Türkistan həqqində vaqe
olmuşdu. Türkistan tarimar edilmiş, Avropa mədəniyyəti naminə qanlara, atəşlərə tutulmuş, istiqlalından, hürriyyətindən uzaqlaşdırılmışdı. Rusiya təhti-tabeiyyətinə keçən Türkistan vilayətlərindən ötrü Rusiya istibdadmm tərəqqi və mədəniyyət naminə heç bir şeyi etmədigi məlum. Fəqət çarizm bununla qalmıyor, yanm müstəqil halında bulundurduğu Buxara ilə Xivədə qəsdən çürük Asiya istibdadmı himayə
edərək həşəmətli Türkistamn bu iki bəqiyyətül-sifətini öylə fəlc və fasid bir halda saxlatdırıyordu ki, Rusiya istibdadı altmda inləyən sair
Türkistan oraya baxınca özünü məsud ədd ediyor, halına sənaxan oluyordu. İstibdad türkistanlıları yaxşı və mətlub bir halə qoymaqla degil,
gözləri qabağmda daha bərbad, daha fəna və rüsva bir idarə bulundurmaqta razı salmaq siyasətini iltı’zam ediyordu. Bir növ zəbani-hal ilə diyordu ki, “bax, azad olsanız, özünüz-özünüzo buraxılsamz Buxara kibi
olacaq, Xivədən o yana keçə bilməyəcəksiniz”. I-Ialbu Xivə ilə Buxaram islah etmək fikrində olan “cədid”lər daima Rusiya istibdad agenti
tərəfindən təzyiq olunuyor vo hər növ islahat mon olunaraq əski çürük
fikirli adamlar təşviq olunuyordu.
Hürriyyət günəşinin doğması ilə gündoğuş ikən qaranhqlara örtülən
Şərq, o qəhrəman Türkistan da işıqlandı. Şobi-yeldai-zülm səhərə
bədəl olaraq dan yeri ağarmış oldu. “Cədid”çilərə bir ruh və ümid
gələrək səslərini yüksək qaldırdılar. Cəlladın aradafi götürüldügünü
görən Buxara və Xivə məhkumları dar ağaclarım yığmaqa başladılar. “Hürriyyət istəriz!” sədası bülənd oldu. Türkistandan Kuropatkinin əzli xəbərini gətirən simlər bir gün sonra Buxara ilə Xivədə tam
mənası ilə məşrutiyyət elan olunduğunu bildirdilər. Bu xəbər Rusiya inqilabi-əzimənin həqiqi qiymətini dərk cdənlərcə qeyri-müntəzər
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degildi. Böylə olacaqdı. Çünki bütün dünyaya təsiri-hotmi olacaq bu
böyük hərəkət şübhəsiz hər şeydən əvvol himayosində bulunan istibdadları yıxacaqdı. Çünki molum işdir ki, cümhuriyyət binasına dayanan bir momləkət qüruni-vüsta dərəbogligindən ibarət rüsva bir istibdada himayot edəmiyəcəkdi. Bunu Buxara ilə Xivə xanları haman dərk
etdilər. Cədidçilərin tələbi üzərinə Əmir Buxaraya məşrutiyyot verdi.
Köhnə vəzirlər dəgişdi. Tazələri təyin olundu. Fəqət gözlərinə girən
həqiqəti görəməz Buxara “mollalan” bu qaranlıq gecəyə ögrənmiş
şəbporələr başlarmın ağrısım bilmiyorlar. Müsəlləh olaraq xan qapısına gəlib də hürriyyət degil, “şəriət” istiyorlar. Zavallı şəriət, nə qanmaz,
nə müfsid hamilərin var. Hər yanda qaragüruh taqımı səni oldə alot ediyor. Qara məqsədlər ardmdan gedərkən ayrı şey degil, “şəriət istəriz!”
- deyirlər. Teleqraf diyor ki, Buxaraya qoşun gotirilmişdir. Molum işdir
ki, bu qoşun rus qoşunudur. Bugünki rus qoşunu artıq ağ padşahm degil, qırmızı hürriyyətin qoşunudur. Bunu Buxara üləması əvvolcə dərk
edə bilməmişsə bu idraksızlığı kəndisinə bahaya otura bilər.
Dünki sayımızda cədidçilər naminə Buxara əskilərinə xitabla bir
məqalə vardı. Bu məqalə nə yanıqlı bir lisanla yazılmışdı. Bu yamqlı ürəklə ortaya çıxan millotçiləri qara qəlbli əskilər bilməlidirlər ki,
təroqqini məğlub edəmozlor. Əsl şəriət tərəfdan olanlar cədidçilərdir.
Həqiqət do onlar tərofindədir.
Şəbpərələr günəşə baxa bilməzlərsə, günah günəşdə degildir.
Şəbporələr, özünüzə yazığınız gəlsin, yanar, yaxılarsımz. Cədidlər,
naümid olmayımz, qeyrət və himmotinizi artırınız, osr cədidlorindir.
M.Ə.Rasulzadə
“Açıq söz”, 13 aprel 1917, JVfi449
Əqim - səmərəsiz
Bəqiyyə - qalıq, dağılmış
Fasid - pozuq
Sənaxan - mədh edən, tərifləyən
Şəbi-yəlda - ilin ən uzun gecəsi
Qüruni-vüsta - orta əsrlər
Şobpərə - gecəquşu, yarasa
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Qafqasiya qurultayı
Yarın Bakı, Qafqasiya müsəlman həyatında Azərbaycan türkünün
ömründə görünməz bir gün görüyor.
Qafqasiya müsəlman ictimai açılıyor. Biz bu ictimaə - və bu kibi
ıctimailərə - qurultay adı vermək meylindəyiz. Rusiya müsəlmanhğınm
az istisna ilə hamısmı təşkil edən türk-tatar milİətinin tarixi ilə aşina
olanlar rusların “veçe”sinə bənzər əski zamanlarda türklərdə qurultay
olduğunu bilərlər. (Qurultay qurulur xan göstərərdi, yəni seçərdi).
İstibdad, bu Şərqdə hürriyyət cəlladı olan çar istibdadı hürr iyyətpərvər
Rusiya cəmaətlərinin qeyrətli zərbəsi ilə sərnigün olduqdan sonra bütün vətəndaşların, tamam millətlərin əl-qollarındakı zəncirlər açıldı; hər kəs, hər heyət, hər sinif və millət qüvvəti yalmz birləşməkdə,
bərkişməkdə görüb toplaşmaya başladı. Qafqasiya müsəlmanları, Azərbaycan türkləri də bunu hiss etdilər. Qurultay qurmaq istədilər.
İştə, bu şərəf Bakmın hissəsinə düşüyor. Bu gün birinci Qafqasiya
qurultayı qurulur.
Bu qurultay bütün Qafqasiya müsəlmanlarınm ovzai-hazirə münasibəti ilə keçirdikləri hal və hissiyyatə tərcüman olub onun siyasi, milli və modəni ideallarımn baş mətləblərini aydın surətdə elan etməlidir.
Şübhəsiz ki, bu günlərin hökmündə yığılan bütün ictimailər kibi
birinci Qafqasiya qurultaymın tərtib və dəvətində qüsurlar ola bilər.
Fəqət bu qüsur onu hər halda müsəlman hal və hissiyyati-siyasiyyəsini
göstərəcək bir müəssisə olmaqdan salamaz.
“İsmailiyyə” binasmda yüksələcək səslər şübhəsiz ki, millətin arasındakı əfkari-həyatinə tərcüman olacaqdır. Qoy o səslər millətin bilaistisna hamı sinif və cərəyanlarınm kamil bir səlahiyyətlə söylənilmiş
sözü olmasm. Hər halda təxminən olsa da, onun diləklərini, istəklərini
və keçirməkdə olduğu hal və hissiyyatım göstərəcəkdk. Bu nöqteyinəzərdən belə qurultayın qiyməti böyükdür. Onun alacağı qərarlar
mənən bütün Qafqasiya müsəlmanlarmm rəyi tələqqi olunacaq. Buna
görə də ümid edilir ki, bu böyük məclisdə söz söyləyəcək millətdaşlar
zaman və məkanı ətraflıca vəzn edərək mətləblərini mütəntən və
cəsarətlə bəyan edəcək. Amali-siyasiyyə və milliyyələrini nümayiş
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etdirməklə bərabər siyasətdə əsl olan üsul və misal əndişəligindən də
uzaqlaşmayacaqlar. Azərbaycan türkünün rüşdi-siyasinə Qafqasiya
müsəlmanxnm mədəniyyətcə yetişməsinə bağladığımız ümidi biz bu
xüsusda əmin edə biləriz.
Əvət, bu gün Qafqasiya qurultayı hər şeydən əvvəl bizə hürriyyət
bəxş edən qəhrəmani-hürriyyətə bəyani-şükran edəcək, hürriyyət nigahbanlanna etimad və etibarmı bildirəcək. Azad Rusiyanm yalnız
millətlərin azad bir surətdə vaqei-etilaf və yarışmaları sayəsində paydar ola biləcəgini də qüvvəti-qəlb və imanla söyləyəcəkdir.
Yaşasın millətlərin hüquqi-mədəniyyə və siyasiyyəsini təmin edən
cümhuriyyəti-ənam torəfdarı olacaq Qafqasiya qurultayı!
M.Ə.RəsuIzadə
“Açıq söz”, 14 aprel 1917, JV»450
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Bu mövzu Qafqasiya müsəlman qurultaymm ruznameyi-müzakiratında əvvəlinci idi. Qurultay sair məsəlolər kibi bu məsələni də əvvəlcə
bilatərəf mübahisə olunmaq üçün şöbəyə vermiş idi. Bu məsələyə
məşğul olan birinci şöbəyə üç-dörd cür cərəyana mənsub müqtədir
nümayəndələr daxil olmuşlardı. Üç gün davam edən müzakiratdan sonra birinci şöbə naminə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən aşağıdakı məruzə qurultaym 4-cü iclasma təqdim edildi:
Millətdaşlar! Siyasi-milli məqsədlər həqqindəki nəzərlərə baxmaq
üçün seçdiginiz şöbənin bütün əfradı arasmda gələcək Rusiya üsuliidarəsinin mütləqa cümhuriyyəti-ənam olacağmda danışıq belə olmadı.
Bunun böylə olacağı bir əmri-təbii idi. Bir adamm keyfi ilə idarə olunan Rusiyadan hər bir millətdən ziyadə müsəlmanlar zülm görmüşlərdi.
Buna görə də bunlar cümhuriyyəti-ənamdan başqa bir idarəyə meyl
göstərə bilməzlərdi. Onlar bilərlərdi ki, məşrutiyyət əsası üstündə dayansa da, padşah daima cəmaət əleyhinə hərəkət edən sünufi-məxsusə
əlində olacaq və padşah dərbarı məmləkət həyatmı zəhərləyən bir
mənbə olub qalacaq, orada cücərən mikroblar Rusiya vücudunu təkrar
istibdadla azarlamaq təhlükəsinə sala biləcəkdir. Bu mülahizələr şöbə
əzasını təşkil edən bütünümüzcə gün kibi aşkar və dəlil istəməz aydın
bir həqiqət olduğu üçüri cümhuriyyəti-ənamdan başqa bir üsuli-idarə
kimsənin xatirindən belə keçmədi.
Bütün şöbənin ittihadı ilə qəbul olunub üstündə iki rəy olmayan ikinci bir məsələ də var idi ki, o da Rusiya böyüklügündə, BəhriMühiti-Şimalidən tutub İrana, Saxalindən başlayıb Qara dənizə qədər
sərilən və dünyanın altıdan birini təşkil edib müxtəlif millətlərə malik
olan böyük bir məmləkətin bir nöqtədən, bir mərkəzdən idarə olunması
mümkün olmadığı idi. Hamısı qəbul ediyordu ki, bu məmləkət gərəkdir
ədəmi-mərkəziyyət üsulu ilə idarə olunsun.
İştə, burada şöbə əzası arasında iki rəy görülüyor, nəzərlər ayrılıyordu. Ədəmi-mərkəziyyəti bir qismi coğrafıya, məişət, ticarət və sənaətcə
bir halda olan vilayətlərə məxsus geniş səlahiyyətli idareyi-məhəlliyə
şəklində başa düşüyor, digər qismi isə Rusiyayı muxtariyyətlər (federasiya) üzərinə qurulu müttəfiq bir dövlət şəklində təsəvvür ediyordu.

Məlumdur ki, muxtariyyət ilə genış idareyi-məhəlliyə arasında osaslı
bir fərq vardır. İdareyi-məhəlliyədə o məhəllin idarəsinə aid olan bəzi
məhəll xozaystvosuna (alış-veriş, şosse yolları, kənd işləri, sənaət və
ticarət xüsusları) məxsus səlahiyyətlər aşkar olunur. Yerdə qalan dövləti
işlərin hamısı isə mərkəzi hökumət əlində qalıyor. Halbuki muxtariyyətlər üzərinə qurulan müttəfiq dövlətlordə iş bunun əksinodir. Orada mərkəzi hökumətin görəcəgi işlər təyin olunub, o təyin xaricində nə
varsa hamısı daxili işlərində muxtar olan hökumətlərə mühəvvəl olunur. Məsələn, dava elan eləmək, sülh imzalamaq, quruda, dənizdəki
hərb qüvvətlərini idarə etmək, gömrük, sövqəlceyş nöqteyi-nəzərindən
çəkilən dəmir yollar, sikkə, xarıci ticarət qanunları, əmələyə aid qanunlar, müxtəlif muxtariyyətlər arasmda çıxan ixtilafların həlli, bütün
məmləkətdə siyasi azadlıqlarm təmini, məmləkət qanuni-əsasiyyəsınin
mühafizəsi kibi ümumi işlər həp bütün muxtariyyətlər tərəfmdən seçilmiş ümumi məclisə və bu ümumi məclisdən ayrılan ümumi hökuməto
aiddir. Burasmı ayrıca qeyd etmək istiyoruz ki, muxtariyyətlərdən heç
birisi ümumi qəvainin-əsasiyyəcə təyin və təmin olunan azadlıqlardan heç birisini fəsx və ya ilğa etmək həqqinə malik degildir. Yuxarıda sayılan xüsuslardan əlavə nə qədər işlər varsa hamısı muxtariyyətlərə tapşırıhr ki, öz aralarından seçdikləri məclislərində onlar həqqində
qanunlar qoyub öz hökumətləri tərəfindən idarə olunurlar. Bütün milli, mədəni, məhəlli və ədli qanunlar muxtariyyətlərin öz əllərində olur.
Muxtariyyət hanki mənada olsun va məhəlli nə kibi əlamətlərlə cızılsın üstündə də qurultayın birinci bölgüsündə (şöbəsində) iki rəy vardır. Rəylərdən birisi muxtariyyətlərin hüdudunu milliyyət üzərinə təyin
etməyi təklif edib, o bırisi isə bu hüdudun iqtisadi və coğrafi olamətlərlə
təyinini tələb ediyordu.
Milliyyət zərurətini iləri çəkənlər diyorlardı ki, mədəni bir dövlət
azad fərdlərin azadlığına vaqe olan ittifaqmdan əmələ gələr. Dövlət
mədəni bir surətdə birləşə bilmək üçün vətəndaşlarmı tamamilə müstəqil
ediyor, yəni ayırıyor. Bir şəxs həqqındə möveud olan nəzəriyyə, bir
ailə, bir millətə dəxi aiddir. Çünki millət bir şəxsiyyəti-mənəviyyədir.
Rusiya azad və qüvvətli bir dövləti-mədəniyyə olmaq istərsə birər
şəxsiyyəti-mədəniyyə təşkil edən millətlərin hər növ hüquqi-bəşəriyyə
və siyasiyyəsini təmin etməlidır. Bu isə yalnız məhəlli milli prinsip
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üzərino qurulan muxtariyyot və bu muxtariyyotbrin ittifaqından ibarot
olan muxtariyyotli cümhuriyyət osası ilə hasil olur. Bu nəzoriyyoyi
müdafio edonlor dünyanın ən modoni və mütərəqqi momləkətlərindən
olan İsveçrə, Amerika və Almaniya dövlotlərinin haman federasiya
əsası üzərinə qurulduğunu və dünya istiqbalmın dəxi bu əsasda olduğunu iddia ediyorlardı. Onlar hətta diyorlardı ki, böyük müslihlərin
təsvir elədigi ictimaiyyət, o səadəti-bəşər dəxi bu yol ilə hasil olacaq və
dünya böyük bir səltənət şəklində qurulacaq. Bu səltənət mütləqa millət
əsası üzərinə qurulmuş federasyondan ibarət olacaqdır.
Milliyyət məfhumunun mənasına gəlincə yenə rəylər ayrılırdı. Bir
tərəf diyordu ki, milliyyət dil birligi, tarix, adat və ənənat şərikligi ilə
təyin olunur. Buna görə də Rusiyada yaşayan müsəlmanlar əksəriyyət
etibarilə türkdürlər. Bu türklük əsası dəxi iləri tutulmalıdır. Sair Dağıstan millətləri kibi müsəlman olan xırda millətlər isə, öz xahişləri
ı'lə olmazsa mütləqa türk olan müsəlmanlarm təmsilinə məruz qalmayıb milliyyətlərini mühafizə etmək surətilə türk olan müsəlman
muxtariyyətləri cüzinə daxil olurlar. Rusiya türklügünə gəlincə hər
bir xüsusda tobi) yoldan çıxmaq istoməyən bu csrəyan bütün äünyanm ittihadını ayrılmaq surətilə birləşməkdə gördügü kibi türklərin ittihadxnı da o vasitə ilə təmin etmək istiyordu. Diyordu ki, türklər bir
gün gələcək müttəhid olacaqlar. Fəqət bu ittihad müxtəlif şivələri,
ayrıca xüsusiyyətləri boğmaq surətilə olmayacaq. Azərbaycanlı
bir türk Füzulisindən, Nəvaisindən, Mirzə Fətəli Axundovundan
əl çəkə bilməyəcəgi kibi, tatar da öz mətbuatı, ədəbiyyatı, Abdulla Tuqayevindən sərf-nəzər edə bilməyəcəkdir. Öylə də qazax (qırğız)
“Alaşı” ilə “qazax”ını iləri çəkəcəkdir. Bunları mən etmək nə faidəlidir,
nə də lazım. Qoy hər kəs öz şivəsi, öz xüsusiyyəti dairəsindo tərəqqi
eləsin. İbtidai məktəblərdə doğma dilləri və yazıları ilə tərbiyə olunsunlar. Böylə ayrı bir xüsusiyyət üzrə tamamilə birləşib mədəni bir
qüvvət təşkil etdikdən sonra türklük ittihadı bittəbii daha sühulətlə hasil olar. Necə ki almaıı ittihadı hasil olmuş, necə ki slavyanlıq ittihadımn imkanı o surətlə təsəvvür edilməkdədir. Bundan ötrü də türkçülər
Azərbaycan ilə Dağıstan, Türküstan, Qırğızıstan və Başqırdıstan
üçün ayrı muxtariyyətlər istiyorlardı. Mədəni və milli məsələlərdə
ümumtürkləri birləşdirmək qəsdilə isə türk muxtariyyətləri arasın-

Buna cavab olaraq müsəlmanlığı bir millət kibi tələqqi edənlər diyorlardı ki, islam başqa dinlərə bənzəməz. Başqa dinlər yalnız ibadət
qisminə aiddirlər. Halbuki dini-islam müsəlmanlarm dini və dünyəvi
hər bir xüsusiyyatım tənzim ediyor. O müamelatə də, ticarətə də, dünya
işlərinə də qarışıyor, müsəlmanın hər bir hərəkətini qaidə altına alıyor.
Buna görə onda öylə bir qüvvə vardır ki, müsəlmanlar hanki milliyyətə
mənsub olsalar da onlara bir növ milliyyət rəngi veriyor. Odur ki, hanki
müsəlmana sorsanız, türkəm degil, müsəlmanam der. Demək ki, bu tövr
müsəlmanlar özlərini bir kütləyə mənsub olmaq üzrə hiss edirlər. Bu
hiss isə hamımızm bir millət olmasmı göstərməgə kafidir. Bunun üçün
də Rusiyada yaşayan müsəlman millətlərinə ayrı-ayrı muxtariyyətli
idarələr lazım olmayıb bu muxtariyyətlər ancaq müsəlmanlıq əlaməti
üzərinə təyin olunmalıdır.
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da ümumi bir türk şurası təsisini Iazım görüyorlardı, türk ittihadım
böylə təsəvvür edən türkçülər ittihadi-islamı da böylə anlıyorlar. Onlar diyorlar ki, islamiyyət bir milliyyət degil, beynəlmiləliyyət vücuda gətiriyor. İslama daxil olan millətlərə göz örtüb də hamı millətləri bir şəklə qoymaq və onları bir milləti-vahidə təsəvvür eləmək
məhaldır. Millətlər ibtidai halda bulunduqları zaman milliyyətlərini
din şəklində hiss edirlər və bu hiss kəndilərini din ətrafında birləşdirə
bilər. Fəqət bir millət tərəqqi etdikcə milliyyət hissi də tərəqqi edər,
o zaman din ilə cinsiyyətin ayrı-ayrı qüvvətlər olduğu anlaşılır. Avropa millətləri bu halı çoxdan keçirmiş, müsəlmanlar isə imdi milli duyğularla hislənməgə başlamışlardır. Hər bir müsəlman milləti
öz dili, tarixi, adat və ənənatı ilə birləşib, mədəni bir qüvvət təşkil
etməli. Hər bir müsəlman milləti özü-özlügündə bir milliyyət “yaşağı” vücuda gətirməli, tainki islamiyyət “dərz”i asanlıqla bağlana bilsin. İslamiyyət hər din kibi öz mədəniyyətlərində bir növ ümumilik
tərbiyə ediyor ki, bu da millət degil, beynəlmiləliyyətdir. Xristian
beynəlmiləliyyəti olduğu kibi müsəlman beynəlmiləliyyəti var. Fəqət
Almaniya, Fransa və yainki rus millətinə qarşı qoyulacaq müsəlman
milləti, müsəlman dili yoxdur.
***

Bu iki əsas fikir arasında üçüncü bir fikir dəxi vardı ki, o da
dünyanm tərəqqisini iki cəhotində görüyordu. Biri milli və ruhani amildə, digəri də iqtisadi tərəqqiyatda. Dünyanm iqtisadi tərəqqiyyatını tezləşdirmək üçün bu cərəyan məmləkətlərin, muxtariyyətlərin milliyyət hüdudu ilə ayrılmalarmı müvafiq görmüyordu. Çünki
2 parçalanmalarm böyük sinif mübarizəsinə mane olacağım düşünüyordu. Bunun üçün muxtariyyətləri geniş idarcyi-məhəlliyə şəklində
təlaqqi edərək onu milliyyət əlaməti ilə degil, əhvali-iqtisadiyyə və
məişət cəhəti ilə təyin etmək istiyordu. Milli və mənəvi cəhətlərin
təmini cəhətinə gəlincə milli şəxs muxtariyyət əsasmı məqbul görüyordu. Şəxsiyyotçilərcə milliyyət toprağa mərbut degildir. Millət əfradı
hər yanda olursa öz həqqi-milliyyətini təmin edə bilməlidir. Buna görə
bütün Rusiya müsəlmanlarından ötrü qanun qoymaq səlahiyyətinə malik bir ümumi moclis əmolə gətirilməlidir ki, o məclis və o məclisin
məhəllərdəki şöbəsi vasitəsilə bütün Rusiya müsəlmanlarmın milli
və ruhani işlərinə baxılsm. Buna qarşı isə milli məhəlli muxtariyyət
istəyənlər diyorlardı ki, milliyyət yalnız mədəni və ruhani xüsuslarda degil, hüquqi və idari cəhətlərdə də muxtar olmalıdır. Çünki bunsuz hakimiyyoti-milliyyə bərqərar olamaz və onsuz da muxtariyyətimilliyyə söz olub qalar. Muxtariyyəti-milliyyə sinif mübarizəsinə
mane olur, keyfiyyətə gəlincə Almaniyanı nümunə göstərərək oradakı yarımmüstəqil müttəfiq dövlətlərin qətiyyən buna mane olmadığmı,
biləks ən mütorəqqi sinif mübarizəsinin başqa yerdə degil, ancaq orada
olduğunu göstəriyorlardı.
Bunlardan əlavə bir mülahizə dəxi vardır ki, Qafqasiyaya məxsus
bir muxtariyyət tələb olunsun. Qafqasiyaya məxsus ümumi parlaman
olsun. Digər millətlər öz dairələrində muxtar qalaraq Qafqasiya fcderasiyasmı təşkil eləsinlər. Rusiya ilə mərbutiyyət isə ancaq Ümumqafqasiya parlamanma aid olsun.
Muxtariyyətin ruhu, mənası və şəkli hoqqində bu kibi nəzəri ixtilaflar varlığı siyasi komisyonda cızılmış idi. Fəqət komisyon əzaları hər
nə qədər öz fikirlərində sabit və bu fikirlərini yeritməkdə cahid idisələr
də, bu mühüm zamanda müsəlmanlarxn, türklərin birligini pozacaq
qərarlardan sakınmağa da o qədər qeyrət ediyorlardı. Onlar çox yaxşı
biliyorlardı ki, türklük və müsəlmanlıq həqqində olan əsaslı nəzəriyyələr

Dərbar - padşah sarayı
Müslih - islah edən
Mühəwəl - həvalə olunmuş; dəyişdirilmiş
Sühulət - asanlıq
İlğa - ləğv etmə
Məhal - qeyri-mümkün, çətin
Bəravərdə - icra edilmiş, əmələ gəlmiş Cahid - çalışan, cəhd edən
Dərz - qovuşuq, calaq yeri
Müamelat - kommersant
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Rusiya müsəlmanlarma aid olunca bir növ elmi mübahisədon ibarət
olub qalıyor. Çünki otuz milyonluq müsəlman kütləsindən 29 milyonu
türkdür. Yerdə qalan bir milyon da komişyon danışıqları əsnasında qəti
surətdə aşkar oldu ki, ciddiyyəti-tamamilə türk mədəniyyətinə qovuşmaq istiyorlar. Çünki kəndi başlarına müstəqil bir həyati-siyasiyyə
yaşayamıyacaqlarma qənaət ediyorlar. İştə, bu xüsusları nəzərə alaraq komisyon bütün cərəyanları birləşdirə biləcək bir əsas üstündə sözünü bir elədi və muxtariyyətin hanki əsas və hüdud daxilində olacağı məsələsinin həllini açıq buraxaraq müsəlman millətlərinin
bəqasmı təmin üçün Rusiyadan ötrü ən müvafiq üsuli-idarənin məhəlli
muxtariyyət üzərinə qurulu cümhuriyyəti-ənamdan ibarət olduğunu ittihadi-ara ilə qəbul etdi.
Bununla bərabər komisyon bütün Rusiya müsəlmanlarmm mədəni
və ruhani işlərini idarə üçün dəxi qanun qoymaq səlahiyyətinə malik
ümumi bir məclis təsisinə ehtiyac olduğunu dərk etdi.
Komisyon müzakirənizə təklif elədigi bu mətləbləri yarından
etibarən tətbiq olunacaq bir qərar şəklində dcgil, böyük bir arzu və amal
surətində tələqqi olunmasmı ayrıca rica edər. Biz Rusiyanm məhəlli
muxtariyyət üzərinə cümhuriyyəti-ənam şəklində idarə olunması amalmdayız. Fəqət biliyoruz ki, bu arzumuz ancaq Rusiya məmləkətinin əsl
sahibi olan Məclisi-Müəssisanda bəravərd olacaq. Məclisi-Müəssisan
qərarı olmayınca bittəbii kimsənin əqlindən belə keçməz ki, qalxıb
özbaşına muxtariyyət elan eləsin. Qoy qəbul edəcəgimiz bu qərar bizim işıqlı yıldızımızı təşkil eləsin və bu yıldızı özümüzə rəhbər ittixaz
edərək Məclisi-Müəssisana o surətlə hazırlaşaq. Oraya göndərəcəgimiz
vəkilləri məhəlli muxtariyyətli cümhuriyyəti-ənam tələbində olan
səxslərdən göndərək.
“Açıq söz”, 25, 26 aprel 1917, JNs457,458

tranda rus çarizmi
“Utro Rossii” qəzetəsinin rus-İran işlərinə və 1909 sənəsində İran
inqilabı zamanmda Azərbaycan və Tehram gəzmiş olan mühərriri Ardov Rusiya diplomasi nümayəndələrinin İranda nə qədər fənalıqlar
yapdığmı, Rusiya çarizminin İranı nə qədər əzdigini təsviredici bir
məqaləsində yazıyor ki:
İnqilabdan sonra İranda rus konsullarımn dəgişməsi rus nümayəndəliginin yox dərəcəsinə gətirilməsi ilk nəzərdə bəlkə həqarət samlar; böylə də olmalı idi - fəqət əgər biz adi qomşu kibi dolanmış olsaydıq. ITalbuki həqiqətdə əhval öylədir ki, biz buna qarşı etiraz etməyib,
hətta şad olmalıyız. Çünki inqilabdan sonra yeni xariciyyə vəzarəti özü
bu konsulları dəgişdirməli idi. Rusiyanm mənafeyi bunu tələb ediyordu. Zira bizim siyasi mazimizdə Rusiyamn “İran siyasəti”ndən əqlsiz,
rüsvay bir şey olamaz.
Bir vəqt tarix Rusiyanın İran siyasətini tamamilə açar. O zaman
“Rusiyanm milli siyasətindən” hamı hcyrətə gəlib konsullanmızm az
bir zamanda dost məmləkəti düşmənə döndərib Rusiyanın adım mənfur
etdiklərini və Azərbaycanda əskərlərimizin qan axıtmasmı tələb edən
vəziyyət hazırladıqlarmı görər.
Rusiya çarizmi öz xəfif qorxaqlığmı İrana da gətirərək etimadına
açıqcasına mədəniyyət gözləyən Azərbaycanı Qərbdən hücuma qarşı gözəl bir bufer (hail) etmək əvəzinə biləks haili pozub dağıtdı, İranı iqtisadən güclü, siyasətən dost etmək əvəzinə fitnə, fəsad, rüşvət,
təcavüz, hətta qətl və sairə kibi məlum vasitələr ilə İranı daha zəif saldı; onların müqəddəsatmı, vətənpərvərlik hissini ayaq altına aldı.
Rusiya təbələrinin mənafeyini mühafizə naminə Təbrizdə icra edilmiş olan qırğın Təbrizdə “dövlət xainləri” adı ilə məşhur müctəhidlər,
mollalar və sairlərinin asılması, Məşhəddə müqəddəs məscidlərin top
qumbaraları ilə atəşə tutulması və hədsiz-hesabsız cəbrlər, zülmlər,
həbs və təqidlər, təcavüz və tovhinlər heç vəqt unudulmaz.
Bir çox illərdən bəri Rusiyanm böylə siyasətini diqqətlə təqib edərkən
bən bu “siyasəti” sükutla keçə bilməyib bəzi vəqt həqiqəti açmaq isti158

yordum, fəqət Petroqrad teleqraf agentəligi həmişə onu məharətlo gizliyordu.
Rusiya isə həmişə İrandan uzaq qalıb İranı əsla tanımıyor, anlamıyordu, Rusiyanm fikrinə yerləşdirilmişdi ki, “İran binizamlıq və
quldurluq məmləkətidir”. Rusiya öylə aldanmışdı ki, heç yerdən səs
çıxarılmıyordu. Biz də məcbur oluyorduq ki, Rusiyanın adını qan və
palçıq içinə salmış olanlar müqabilinə İngiltərə və Fransa mətbuatı
vasitəsilə mübarizə edək. Rusiyada heç şeydən xəbərləri olmuyordu,
güman ediyorlardı ki, Rusiya İranda “sülh və müsalimətlə” özünə yer
açıb mədəniyyət yolunda işliyor, iranilərin protestolarına “vəhşilər”
xəyalı kibi baxıyorlardı. Halbuki eyni zamanda bütün dünyanın qəzetələri rusların İrandakı vəhşilikləri həqqində bütün sütunlar, səhifələr
dolduraraq məqalələr dərc ediyorlardı.
Bu şeylər xariciyyə vəzarətinə təqdim ediliyordu. Fəqət o vəqtki xariciyyə vəzarəti özünə zəhmət verib öz siyasətinə bir nəzər salmaq istəmiyordu. Biləks İranda rus diplomasi nümayəndəsi olan “çarcığaz”lara geniş meydan veriyordu.
Nəticəsi də pək fəna çıxdı. Rusiyamn nüfuzu bilmərrə məhv oldu,
Rusiyaya qarşı nifrət, almanlara, türklərə qarşı məhəbbət hasil oldu.
Hətta rusun qırmancı iranlıların hissiyyatmı belə öldürdü.
Bu müharibə vəqti də haman siyasətdən dolayı bir çox əskər qanı axdı. Nəhayət, bir dərəcəyə yetişdi ki, rus siyasi nümayəndəliginin
adı belə iranlılar üçün nifrətamiz bir surət aldı. Fəqət ruslar nə siyasəti
dəgişmək istədilər, nə siyasətçiləri.
İmdi inqilabdan sonra ruslar ilə iranilər uzlaşdı, anlaşdı və rus konsuliarını çıxararaq yerlərinə konsulxana əvəzinə icra komitələri təsis
etdilər. Bəlkə burada bəzi nöqsanlar görülər. Fəqət bu işdə də təqsir bizim hökumətimizdədir.
“Açıq söz”, 9 may 1917, JV»468
Hail - maneə, hasar
Təbid - uzağa sürgün etmə
Mazi - tarix, keçmiş
Tovhin - töhvə
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Qəflət zamanı dcgil!
Bu gün seçki günü barəsində hər uçastokda ictimailər olacaq, orada aym 21-də uçastok komitələrindən və onların tərzi-təşkil və intixabmdan bəhs ediləcəkdir. Vətəndaşlar! Hamınız o ictimailərə gəlməli,
dinləməli, fəqət tamam zehin və fikriniz ilə dinləməlisiniz. Məsələ
xeyli mühüm məsələdir. Bu ictimailərdə bir çox məsələlərdən danışılacaqdır.
Müsəlman arvadlarınm seçki həqləri vo onlarm tərz və təşkili barəsində, seçkilərin nə cür olması barəsində və digər bir çox məsələlərdən
bəhs ediləcəkdir.
Əvvəla, bu seçkilərdə mütləq arvadlarımızm seçkidə iştirak
etmələrini tələb etməlidir.
Müsəlman arvadlarından ötrü xüsusi bir mənzildə və yainki kişilərin
seçki seçdikləri mənzillərində kişilərdən iləri və ya sonra seçki icrasına nəzarət edənlərin də arvad olduqlarmı tələb etməlidir. Bizim imdiki məhəllə seçkisi üsulu ilə Bakıda əhalinin əksəriyyətini təşkil etdigimiz halda əqəliyyət də qalmağımızın qorxusu vardır. Əgər arvadlarımız da iştirak etməzsə, o zaman səsimiz heç dərəcəsinə enəcək,
bundan sonra həm məhəllə komitələrində və həm də şəhər upravasında əksəriyyət degil, əqəliyyətin ədna dərəcəsində qalacağız. Gələcəkdə
əqəliyyətdə qalmamaq və işimizin ixtiyarı əlimizdən çıxmamaq üçün
bundan sonra ediləcək seçkilərdə nisbəti gözləməlidir. Yəni hər millət
öz sayına görə səs verməlidir. O zaman bir yerdə yaşayan millətlərin
heç birinin hüququ itməz. Hər kəs öz miqdarma, öz hesabma görə öz
seçdigi adamlarmı verər və heç kəsin də ürəgi qalmaz və heç kəsin də
hüququna təcavüz edilməz. Bu üsul Avropanın ən demokratik hesab
edilən İsveçrə məmləkətində də icra ediliyor. Hərgah Rusiya doğrudan da arvadlara hüquq verəcək əndazə demokrat məmləkəti cümləsinə
girmişsə, cəmi Rusiyada bu demokratik nisbi (proportsionalnı) seçki
qaidəsini icra etməlidir, ta ki Rusiyada yaşayan hər bir millət ədalət
üzrə özünün payına düşən adamları bundan sonrakı Rusiyanm dövləti
və məhəlli idarələrinə verə bilsin.
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Rusiya kibi müxtəlif millətli məmləkətdə bu seçki üsulundan başqa
ədalətə və həqqaniyyətə layiq heç bir seçki üsulu ola bilməz. Buna görə
də biz bugünki seçkilərdə imdiki məhəllə seçkilərinin nisbi (proportsionalnı) olmasım və bundan sonra cəmi Rusiyada seçkinin nisbi olmasını və arvadlarımız üçün də kişilərdən ayn seçkilərdə iştirak etmək həqqini istəməliyiz.
Bu bizim həqqimizdir və bizim bu demokratik həqqimizi Rusiyanm azad hökumətindən tələb etməlidir. Əgər bu tələbimizdə ciddiyyət
göstərsək, guşəginlik, boşluq göstərməsək, yəqin edirəm ki, bu həqqi
bizə verərlər və buna məmaniət göstərməzlər.
Vətəndaşlar! Unutmaymız, sabah ictimailərə külliyyətlə gəliniz və
bu arzularınızı o ictimailərdə bir tələb surətində bələdiyyə idarəsinə
veriniz.
Bizim milli ehtiyaclarımıza bu iki şey çarə edə bilər.
Əvvəlincisi seçkilərdə arvadlarımızm kişilərdən ayrı iştirak etməsi,
ikincisi öz sayımıza nisbət bizə seçki həqqi verilməsi. Arkadaşlar!
Arvad məsələsində cahilanə təəssüb etməyiniz. Çünki bu təəssüb
nəinki müsəlmançılığımıza və millətimizə xidmət etməz, bəlkə bizi
seçkidə əqəliyyətdə buraxmaq ilə ixtiyarımızı əlimizdən alar ki, bu
da ki nə şəriətə və nə də millətə müavinət degil, zərər yetirər və bu
da bizi şəriət və milliyyətimiz qarşısmda məsul və xəcil edər. Biz də
böylə məsuliyyətli və tarixi zamandä bu məsuliyyəti və bu xəcaləti öz
öhdəmizə götürməməliyiz.
Arvadlı kişili seçkilərdə iştirak etməli və öz işlərimizin ixtiyarını öz
əlimizə almalıyız.
“Açıq söz”, 12 may 1917, JV®471
Ədna - aşağı, çox az
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Nərəyə gediyoruz?
Özümüzünkübr, yaxud başqaları “müsəlmanlar (türklor) qabilitərəqqi degil, çalışqan degil, hürriyyətə layiq degil...” dedikdə gücəniyoruz, darılıyoruz. Fəqət azacıq düşünmoli, motərezlərimiz pək də
həqsizmi?
Hürriyyət elan edildi. Hərkəs, hər millət iş başına yügürdü. Vəzifəyə
şəncə qoşdu. Bin dürlü təsisat, təşkilat yapdı, hər növ maddi, mənəvi
dərdlərinə əlac aradı.
Fəqət bizimkilər?
Təbii bizimkilər də geri durmayıb bir iş yapmaq istədi. Lakin təbii
hiss ilə, mədəni tərbiyə ilə, həqiqi iqdamat degil, yalnız görənək üzərinə, təqlid üzərinə hər kəs yerindən qımıldadı, qımıldamaq istədi.
Məsələn, qomşu bir millət bir təşəbbüsdə bulunur, çahşıb çabalar,
kəskin və sarsılmaz addımlarla bir həqiqəto, bir nura, bir ideala qoşmaq istər. Baxırsan bizimkilər də qomşularmı yamsılayaraq dərhal
gurultulu seçkilərə başlandı. “Sən degilsən, bənəm” - deyə hər kəs
kəndini seçdirməgə müvəffəq oldu. Həm də bir cəmiyyətə, bir heyətə
degil, bir çox mühüm mövqelərə ihza intixab olunmaq şərəfinə nail
oldu. Fəqət iki gün sonra!?
İştə, məsələnin ən nazik, ən mühüm nöqtosi!...
Əvət, iki gün sonra bir də baxarsan ki, filan əfəndi, filan ağa özünü seçdirmək üçün həftələrlə boğazmı yırtmış olduğu halda, artıq gözə
görünməyərək bin türlü bəhanələrlə ortadan sovuşdu. Bəzi yerlər bəlkə
müstəsna ola bilir. Fəqət bir çox şəhərlərdən alınan xüsusi məlumata
görə tamamilə eyni sönüklük, eyni gövşəklik, eyni vəzifəsizlik hökmfərma olmaqdadır.
Əcəba, bu təəssüf olunacaq halə səbəb nə?!
Təbii, səbəblər pək aydın... Əvvəla, hərif gecə-gündüz yalnız bir şey
sayıqlayordu, o da seçilmək, ad qazanmaq, bir çox yerlərdə sandaliyə
qapanmaq!
İştə, sandaliyəyi buldu, arzusuna nail oldu...
Təşəbbüs, fəaliyyət?!
Zatən o, sonraki bir məsələ!.. Yaparsan da olur, yapmazsan da olur.
İkinci səbəb: tərbiəyi-mədəniyyədən, cəsarəti-mədəniyyədən məhrum
bulunmamızdır. Çünki böylə işlərə öncədən hazırlığı olmayan bir

millət istədigi şeyə nail olsa belə təbii, böyük bir şaşqmlığa düçar
olur, nə yapacağını bilməz. Üçüncü səbəb - ki, ən mühüm də budur bir iş üçün bir həqq təyin edilməmək məsələsidir. Bir çox şəhərlərdə
icraiyyə heyətləri, bələdiyyə əzaları seçilir. Fəqət həpsi pulsuz, parasız... Çünki millət işidir. Millət yoludur. İştə, bu adət ata-babadan bizim kəmiklərimizə işləmiş və bu dilənçilik təbiəti yalnız bizim dərvişlərdə, dilənçilərdə degil, hər sinfimizdə, hər fərdimizdə kökləşmiş
bir nəqisədir. Və bunun üçün də seçdigimiz əfəndiləri heç bir işdə
məsul tutamayız, xidmət edəməyiz. Çünki hərif pulsuz, parasız olaraq “fəxri” çalışıyor. Halbuki o dürlü məccani, fəxri, ən nəhayət ya
xəyanət, yaxud gövşəklik və etinasızlıqla nəticəpəzir olur. Fəqət bu
nəticələrdən - yarınki gün duyacağımız bir duyğu var isə, o da müdhiş
və acı bir fəryaddan başqa bir şey olmasa gərək...
Gələlim məarif işlərimizə?!
Dövrani-istibdadm
pəncəyi-mənhusində
tırmalanıb
gedən
məktəblərimiz, daima hüquqsuzluq ruhundan gizli-gizli fəryadlar qopararaq, nə yapacağını bilməyərək bütün-bütünə pusuləyi şaşırmışdı.
Fəqət şimdi?!...
Şimdi hürriyyətə nail olmaqla bərabər nə yapıyoruz? Nərəyə gediyoruz?
Qafqasiya qurultayı yapıldı. “Milli lisan, milli məktəb” - deyə
qərarlar verildi.
Tələbələr qurultayı da eyni qərara gəldi və bütün Qafqasiyadakı türk
şəriət müəllimlərindən milli ruhu, milli hissiyyatı inkişaf etdirəcək
dərslər tələb olunacağı təhti-qərarə alındı. Lakin ya in: “kəndiniz nə istiyorsunuz, yapınız” - denildikdə nasıl ki öylə də deniliyor və öylə də
olacaq. Əcəba, müəllim əfəndilər hanki proqram ilə dərs verəcəklər?
Və nasıl bir qərarə gəlmişlər?..
Əcəba, iştiraki-arayi ilə tənzim edilmiş proqramlarımız, seçilmiş kitablarımız nərədə? Yoxsa yenə onlar da olduğu kibi müəllimlərimiz birbirindən bixəbər, hər kəs sapa bir yolu, əgri bir cığırı kəndi milləti üçün
bir şahrah tərəqqimi zənn edəcək?!.. Yenə də bir şəhər digər şəhərdən,
bir köy digər köydən xəbərsiz olaraq müxtəlif qayələr, müxtəlif ideallar
arxasxncamı qoşulacaq?!..
Hələ müəllimlərimiz, mütəllimələrimiz?..
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İştə, onlarm halı daha fəna, daha acınacaq bir hal!..
Zavallı cocuqlarımız - intibah naminə olaraq - evbrindəki xortdan, damdabaca masallarından qurtulmaqda ikən, məktəbbrdə,
tərbiyə ocaqlarında pulkalara rast gəldilər vd o kibi bir yığm mənasız,
münasibətsiz etibarlara düçar oldular. Gündon-günə milli adətlərdən
uzaqlaşaraq yabançı çərçivələrin, yabançı əlbrin qorxunc təzyiqbri
altmda sıxılmağa, əzilməgə başladılar. Təbii bu hallar, kokutmalar ilə
iftixar edən ailələr üçün pək də şayani-təəssüf olmaya bilər. Lakin bu
hal kəndi millətini, kəndi bənligini düşünənlər üçün, şübhəsiz ürəkləri
dağıdar edəcək müdhiş bir zərbə deməkdi. İştə, məzkur zərbələrdən,
o qorxunc nəsnələrdən hasil olacaq yaraları sağaltmaq üçün bəzən xüsusi və səmimi fəryadlar qopurdu. Yeganə mane olaraq yalnız mühit,
mühitdəki gövşəklik və istibdad ortaya sürülüyordu. Şimdi artıq istibdad devrildi. Əcəba, yenəmi abdalca, şaşqmca bir nəzərlə durub baxacağız?
Əcəba, “ana şəfqət qucağı” deyə porəstiş etdigimiz həmşirələrimizi
şappalaq və kokutluqdan başqa bir şey ögrənməyən zəif və sönük proqramları izləməgəmi təşviq edəcəgiz? Halbuki qadm həyatı üçün, ana
yetişdirmək üçün yapılacaq proqramlar, yazılacaq kitablar daha başqadır, daha əhəmiyyətlidir.
Fəqət o kitablar, o proqramlar nərədə?!..
Ruslar, fransızların örsəbnmış, çürük, münasıbətsiz, hoppaca tərbiyələri sayəsində kəndilərini unutdular, kəndi bənliklərini qeyb edəcək
bı'r halə gəldilər.
Rus alimləri, rus mütəfəkkirləri bu sui-təsirdən şikayətbnib də daima fəryadlar qopardılar, şimdi də qoparıyorlar. Ilalbuki biz əsla bunları duymuyoruq, düşünməyirik. Daima hissiyyatə qapılıyoruz, həm də
başqalarımn yuvarlanmaqda olduğu uçurumlarda məhv olub getmək
istiyoruz. Şübhəsiz bu qüsurları aramızda dərk edənlər az degil. Fəqət
çarə arayanlar yox hökmündədir, desək də xəta etməmiş oluruz.
Əvət, qadın həyatı son dərəcə dolanbaclı və kolay-kolay həll edilməz
bir məsələdir. Həm də son dərəcə diqqət edibeək bir məsələdir. Bunun
üçün də əsaslı mənbələr bularaq, gecəli-gündüzlü çalışmaq, alman-ingilis kibi ciddi millətlərin qadın tərbiyəsi həqqində yazmış olduqları bir
çox kitabları gözdən keçirərək və onlardan alacağımız fikri kəndi milli ruh, miJJi adətimizlə aşılayaraq əsaslı proqramlar, istifadəli kitablar

vücudə gətirməliyiz. Yoxsa bu xüsusda azacıq müsamihə edocək olursaq, əmin olmalı ki, gələcəgimiz keçmişimizə nisbətlə daha əsəfnak,
daha qorxunc bir şəkil almış olur.
İştə, bugünki vəziyyət meydanda?!..
Bugünki zərbədən mütəəssir olmayanlar, yarm üçün kəndi əllərib
kəndi məzarlarım qazımış olurlar.
Əvət, bugünki seçki məsələsində qadınlarımızın bizdəki qadm həyatının sönüklügü iyicə anlaşılsa gərək... Və onların həyatiictimaiyyəmizdə doğuracağı təhlükə, kəndi simasını, simai-zəif və
yetimanəsini göstərməgə başladı. İştə, həyati-mədəniyyəmizin nə halda olduğunu şu ilk addımlar isbat etdi. Artıq gəbcəkdə bugünki kibi
gülünc təcrübələrə bir daha rast gəlməmək üçün ayılmalı, iləri atılmalı, həqiqətı aramalı, dörd gözlə aramalı, həm də yorulmadan, usanmadan qoşmalı və daima qoşmalıdır.
Millətimiz yarm bir fəlakətə uğrarsa, səbəb qadmlardır. Qadınlardakı məarifsizlikdir. Türk övladı yarm cəval, fəal addımlarla şəhrahitərəqqi və mədəniyyətdə ilərilərsə, yenə səbəb qadmlardır. Onlardakı məarifpərvərlikdir. Milli və mədəni işbrimizdə hər hanki məsələyə
ətfi nəzər etsək - əmin olmalı ki, - ilk baxışda, ilk addımda analarımızı görscəgiz. Onunçun hər şeydən əvvəl qadın məsələsinə, tərbiyəsinə,
qadın məarifinə baxmalı, xanım qızlarımızı ciddi, sabit, sarsılmaz bir
fəaliyyətlə məarif və tərəqqi üfüqlərinə doğru sövq etməli, yüksəltməli
və hürriyyət günəşindən kəcbi-nur etmələrinə daima səy və qeyrət
etməlidir. Və bunu da əsla unutmamalı ki, pəriyi-hürriyyətin ruhəfza
tnbəssümləri, şəmsi-hürriyyətin həyatpərvər şölələri hər kəs üçün, əvət,
bütün insanlar üçün müsavidir. Yalnız üç firqə var ki, o hariqəmunis
nuri, o nuri-səadəti dərk edəmməz.
İştə, onlar da korlar, yatmışlar və sərxoşlardır?!.. Artıq düşünməli,
düşünməli ki: nə yapıyoruz? Nərəyə gediyoruz?!..
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“Açıq söz”, 19 may 1917, JV«477
Motərez - tənqidçi
Ruhəfza - ruhlandıran, könül açan
Müsamihə - səhlənkarlıq, başısoyuqluq
Əsəfnak - heyfsilənmək, təəssüf etmək
Pulka - preferans və başqa qumar oyunlarında bir əl oynama

Bizim nöqteyi-nəzordon Rusiyada
cümhuriyyəti-ənam
Şərq ilo Qərb arasmdakı “Çin hasarı” uçuruldu. Rusiya istibdadı yıxıldı. Bu istibdadm sonuncu bədbəxt nümayəndəsi Nikolay bütün Rusiya millətlərinin alqışları içində təxtindən düşürülüb arvadı ilə bərabər
həbsə almdı. Romanov sülaləsi getdi. Onunla bərabər qaba rus imperializmi də səhnəyi-siyasətdən çəkildi.
Bu vaqeə yalnız Rusiya təqdiratı degil, tarixi-ümumi nöqteyinəzərindən dəxi son dərəcədə mühüm bir məsələdir.
Rusiya tarixi digər Avropa millətlərinə nisbət həmişə geridə qalmış, Rusiya kəndçilərinin azadlığı Avropadan tam yüz il sonra gəlmiş,
üsuli-idarədəki cəmaətçilik fikri dəxi burada o nisbətdə ağır yayılmışdır. Hər bir ağır kütləyə məxsus olan bu hərəkətsizlik yalnız Rusiyaya
degil, Rusiyaya mərbut olan Şərq aləminə də böyük zərərlər toxundurmuşdur. Şərq aləmi deyincə, burada hər şeydən əvvəl müsəlman və türk
aləmindən bəhs etmək lazım gələcək.
İslam məmləkətlərinin axırıncı tarixləri daima Rusiya ilə çarpışmaqdan ibarət olub türkl qismi-mühümmi bu dövlətin qələmrovuna daxil olmuşdur. Müsəlman təbəəsinin çoxluğuna nəzərən məcazi məna
ilə İngilis hökumətinə birinci islam hökuməti admı verənlər var. Bu
mülahizə ilə Rusiya hökumətinə də birinci türk və ikinci müsəlman
hökuməti demək olar. Sayı 60-70 milyona varan türk cinsinin 25-30
milyonu, təqribən yarısı Rusiya vətəndaşıdır. Ən böyük müsəlman
padşahiığı olan Türkiyə müsəlmanlarmın sayı 25 milyona varamaz.
Bütün İran 10 milyondan artıq degildir. Bu iki müstəqil islam məmləkətlərindəki türklügün cəmi belə Rusiya türkləri qədər olamaz. Bir
o qədər türk və müsəlman təbəəyə malik olduğu halda əski Rusiyamn
siyasəti müsəlman məmləkətləri üzərinə icrayi-təzyiq etmokdən ibarət
olmuş, Rusiya istibdadı daxildə təmsil, xaricdə də istila politikasını yeritmişdir. Bir vəqt bu istila politikası “müdafiə” ünvanmı almışsa da,
axırda haman qaba imperializmdən başqa bir şəkil almamışdır.
Rusiyanm ən iləri gələn namdar hürriyyətçiləri, rus millətinin
səlamət ruhuna inanan tərəqqipərvər pişrovları Rusiya səltənəti üçün
Qərb naminə Şərqdə bir mədəniyyət amalı olmaq vəzifəsini təsəvvür
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edərlor. Azad Rusiyadan böylə bir vəzifo gözlonməkdədir. Müstəbid
Rusiya isə Şorqi-islamda göstərdigi siyasəti ilə qərb mədəniyyətino ancaq ayı xidməti göstəro bilmişdir. “Debi-Əkbor” səmimi olmaq istədigi
zamanlarda belə məşhur Krılov əfsanəsindəki milçək qovan ayıdan o
tərəfə keçməmişdir.
Dini siyasət oyuncağı edən çarizm bütün Rusiyayı rəhbanxanoyə
döndormək, bütün rusiyalıları bir ikonaya ibadot etdirmək və bu geniş
ölkoyo daxil olan bütün millətləri dəxi bir cinsiyyətə qəlb etdirib var
qüvvəsilo ruslaşdlrmaq istiyordu. Bu məqsədlo hərəkət edən rus çarizmi təmsil politikasında o qədər iləri gediyor, o qodər ğəllu ediyordu ki, başqa məzhəb və dil sahibi olmaq günahına batan insanlar heyvanların belo malik olduqları ən təbii hüquqdan - azadlıqla bir tərəfdən
0 tərəfə horəkot etmək həqqindon məhrum edilir, kəndi dindaşları yanma buraxılmıyor və babaları yurdunda yer-yurd almaqdan belə mən
ediliyorlardı.1
Təmsil politikası yolundan bütün qeyri millotlərlo bərabər Rusiya
müsəlmanlarımn dini, milli və hüquqi nə kibi tozyiqat və təhqiratə uğradıqları isə əyandır vo möhtaci-boyan degildir.
Daxilən böylə bir irtica ruhuna malik olan dövİətdən müsəlmanların
no kibi bir tərbiyəyi-modəniyyə ala biləcəkləri məlumdur. Vəqtilə
ocnəbilərdən məhfuz qalmaq üçün hətta məmləkəti, ölkəsini məşhur
“Çin hasarı” ilə sarmışdı. Bu hasarı cəbr ilə smdırıb çinlilərin “bəkarotini” zail edən avropalılar daha yaxındakı digər bir hasarı görməmiş,
yaxud görməgə meyl etməmişlərdi. Yaxındakı bu hasar uzaqdakı o
hasardan daha keçilməz, daha sarsılmazdı. Bu, Rusiya istibdadı idi.
Türküstan kibi geniş bir məmləkət sənələrcə bu hasar arxasında qalıb modəniyyət aləmindon ayrılmış Vanperi kibi elm və fənn müştaqları belə ancaq qiyafolərini dəgişmək surətilə buralara nüfuz edə
bilmişlərdi.
Daxildəki türklərini böylə qara pərdo altmda saxlayan rus istibdadı xaricdəki müsəlmanlarla türkləro dəxi hər zaman əngəl olmuş, buralarda zühura gələn hürriyyət hərəkatını basdırmağa tolosmiş, can
atmışdır. Midhət Paşa moşrutiyyəti İqnatov intriqası, Aleksandr istilası ilə qanlara qərq edilmiş, Müzəffərəddin məşrutiyyəti də Lyaxov
1 Bu tərsf türkləri Türküstanda yer ala bilməzlərdi.
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idarəsindəki kazak topları ilə dağıdılmış və bu gün mehmammız olan
Məhəmmədəli şah məhbusumuz bulunan Nikolayın ən səmimi iltifatlarına və ən ciddi təhriklərinə məzhər olmuşdur.
Şübhəsiz müasir Qərb ilə əski mədəniyyət sahibi Şərq arasmda bulunan Rusiya bu iki aləmi yekdigərilə tamşdıracaq bir amili-mədəni ola
bilər. Fəqət o Şərq hər halda imperialist Rusiyaya, qanlı çarizmə degil,
demokrat və işıqlı Rusiyaya aiddir. O Rusiya ki, bu gün:
- Yaşasın cümhuriyyəti-ənam! - deyə bağırıyor və bu şüar ilə bütün
qövm və millətləri - hətta kəndisilə hali-hərbdə bulunan millətləri belə
- ittihada dəvət ediyor.
1905-ci ildə Rusiya ancaq təprənmiş və bu təprənişdən 17 oktyabr
fərmanmm kölgəsi ilə iyunun üçü cəzasma uğrayan bir Duma qalmışdı.
Bununla bərabər 1905 inqilabı daxilindəki millətlərin həyatırva təsirsiz
qalmadığı kibi xaricdə də Çin, İran və Osmanlı inqilablarmı törətmişdi.
)9)7-ci j) isqilab} bəm zamaa, həm də nəticə etibarı ilə 1905-ci ildən
binlərcə faiq və Iayiqdir. Şübhəsiz ki, böyük dünya müharibəsi qədər
əhəmiyyətli olan bu böyük vaqeənin böyük də təsirləri olacaq, bu
təsirlər indidən görünməkdə və yuxarıdan bəri mütaliə etdigimiz türk
və müsəlman baxışından nə qədər böyük faidələrə şamil olduğu dərk
olunmaqdadır.
Böyük vaqeələr böyük də nəticələr verir, dedik. Böyük Rusiya inqilabınm ən böyük nəticələrindən birisi, heç şübhəsiz ki, İsiam Şərqi
ilə Türk Asiyasınm intibahından və bu iki böyük aləmin bir an əvvəl
hərəkətə gəlib də müasir Avropa mədəniyyəti ilə ünsiyyət tapmaq üzrə
əl-qol açmalarından ibarət olacaqdır.
Fəqət təkrar ediyoruz, bu ancaq o zaman hasil olacaqdır ki, bu gün
elan olunan azadlıq əsasları bütün səmimiyyət və saffiyyəti ilə baqi qalıb Rusiya dövlətinin əldəyməz əsaslarmı təşkil eləsia. Bunu təmin edəcək bir qüvvət varsa, o da qüvvəti-ənam və bir şəkli-idarə varsa, o da
cümhuriyyəti-ənamdır!
Var olsun cümhuriyyəti-ənam!
M.Ə.RəsuIzadə
“Qardaş köməgi”, may 1917, JVel
Ğəllu - riyakarlıq
Məhfuz - mühafizə edilmiş

•*

Umumrusiya müsəlman syezdi1
(Xatirat və təəssürat)
Hürriyyətdən sonra birinci Rusiya müsəlman ictimaini Moskvada yığan müəssislər buna nə nəduvə, nə qurultay deməyib syezd adı
vermişlərdi.
Maym əvvəlində yığışacaq bu syezdə müvəqqəti Rusiya mərkəzi bürosunun təsəvvürünə görə ən çoxu beş yüz vəkil gəlməli imiş. Halbuki
həqiqət intizarın çox fövqünə çıxmış, beş degil doqquz yüzə qədər vəkil
gəlmişdi. Rusiyanın ən hücrə guşələrindən, Volqaboyunun böyük, kiçik şəhərləri degil, hətta kəndlərindən belə vəkillər göndərmiş. Həm də
bir degil, öylə kənd cəmaəti vardı ki, ikişər, üçər vəkil göndərmişlərdi.
Beş yüzə qədərlik adam göndərilənədək hazırlanan Əsədullayev binası bu qədər “izdihamı” sığışdıracaq hövsələdən məhrum. Fəqət başqa bir bina bulmaq dəxi əngəlsiz degildir. Çünki burası hər cəhətcə
syezd ehtiyacına görə hazırlanmış, bu hazırlığa nəzarət edən Zahid Şamil əfəndinin səyi və bacarığı ilə syezd adətən mükəmməl bir parlaman
kibi şöbələrə, bölmələrə, rəyasət otağı, katiblər bölməsi, qruplar yığmacağına bölünmüş, divarlara xəritələr, diaqramlar asılmış, böyük Rusiya
xəritəsi üzərinə qırmızı bayraqh sancaqlarla hanki tərəflərdən vəkillər
gəldigi göstərilmiş və bu lentalar (şəritlər) haman gətirilib də mərkəzə
rəbt olunmuşdur. Salonlardan birisində böyük Rusiya müsəlman mətbuatma məxsus bir stol qoyulmuş, bir az aralı əlifba üsul və qaidəsilə
xanələrə bölünmüş iki qutu qoyulmuşdur ki, bunlardan biri kağız, o birisi də teleqraflara məxsusdur.
Bunlardan əlavə yemək yeri, bufet, yataqxanalar dəxi hazırlanmış. Moskvada yer tapmaq müşkül bir məsələ olduğundan mehmanxanələrdə yer bulamayan qonaqlar xüsusi evlərdə, məktəb binasmda və
sair məkanlarda yerləşdirilmişlər. Moskva müsəlmanlarmm mehmannəvazlıqlarından istifadə etmişlərdir. Xülasə tərtibat və təşkilatca
syezddə nöqsan yox. Görülüyor ki, təcrübəli və səykar bir əl hər şeyi
qabaqcadan görmüş, hazır eləmişdir. Yalnız ki, yapsın birdən bu qədər
1 Bu xiisusda iki müxabiro yazılmjşsa da bu vaqtədək idarəyə yetişməmişdir. - M.Ə.
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vokil gəlocDgini bibmomişdir. Ona göro do vəkillordən qismi-mühümi
ayaq üsto qalıyor. Digor bir qismi do kalyorkada tamaşaçılar içində oturuyordu.
Biz Bakı vokillori aprelin 29-da Moskvaya çatdıq. Geco saət 12 idi.
Kursk vağzalmda qollarında müsəlman syezdi yazılı cavanlar bizi istiqbal etdilər. “Syezdəmi gələmiz?” - deyo sordular. Yol göstərdilər, fayton tutdular, adresi verib bizi yola saldılar. O gecə məscid cünbindoki
məktəb binasmda müəllimin odasmda dərvişanə sabah elədik. Bildik ki, “xəlq” çox gəlmiş, yer yurd bulunmayır. Sabahkon müollim
əfəndiyə təşəkkür edərək Moskva çayı ötosindoki Əsədullayev yeni binasma, qurultayın qurulacağı məkana gəldik, bir həyatdır qaynayır, qarışıyordu. Dörd qatlı binanm hamısında girintilər, çıxmtılar, qiylü qal.
Anladıq däha imdıdən syezd qruplara bölünmüş. Kəndçi, əməlo, soldat,
molla, qadın və ətraf qrupları. Qruplardakı mövzu hop yarınkı rəsmi
mociisln nə cür açdacağı və kimlərin rsyasoto keçacokhri hoqqindo,
müvəqqəti Büro odasma keçdik, təqdim olunduq. Tanış olduq. Burada
da bəhs, təklif var kı', Əhməd bəy Salikov birinci rəis, Ayaz əfəndi İshakov da ikinci rəis olsun. Bu təklif əleyhində bulunanlar da var. Hər iki
tərəf yek-digərini qane etmək meylində, fəqət nəticə alınmıyor.
Bu gün aym 30-da axşam saət 7-də görüş məclisi xüsusi iclası
təyin olunmuş. Görüş məclisi məktəb uşaqlarının tatarca marselyoz,
milli nəğməlor oxumasilə açıhyor. Sonra rus operası aktrisalarmdan
“müsolman” müğənnisi Xanım Muxtarova rus romansları oxuyaraq
hazirunə bir “zövqi-ədəbi” veriyor.
Sonra yarınkı məclisin əhomiyyəti sərkər natiqlər tərəfindən anlatıIıyor. Əhməd boy Salikov cənabları diyorlar ki, imdi degil yalnız otuz
milyonluq Rusiya tnüsəlmanhq degil Rusiya cəmaoti, bütün dünyam n gözü bizdədir. Amcrika qozetolorinin müxbirlori öz idarələrindən
əmr almışlardır ki, müsəlman syezdi həqqində qəzetələrinə məlumat
versinlər. Demək müsəlmanlar böyük imtahan verməkdədirlər. Sabahkı gündən bu imtahana başlanacaqdır. Kömək ediniz ki, bu imtaham
yaxşılıqla verəlim.
Sabah çox söz və damşıq olmasm - deyə bu gündən sabah kimlərin
rəyasətə seçibcəkbrini təhti-qərara ahnması lüzumi ortaya gəliyor.
Nəzərlər çarpaşıyor. Əhməd bəy Ayazı siyahısı elan edilmiş kibi olu-

Büronun əvvəlcə elan elodiginə görə syezddə hər kəs türkcənin hanki şivəsi ilə və ya rusca istəsə danışa biləcək. Bu əsasa görə “Moskva
qülləsi” eyni zamanda bir növ “Babil qülləsi”no bənzəməkdo müxtolif
türk-tatar şivələri, kəndibrinə məxsus şivə və ahənglorb eşidilməkdə.
Fəqət bu ixtilaf-numa bir musiqi dəstgahındakı müxtəlif nəğamat
qəbilindən bir ixtilaf olduğu üçün türk sameəsini təxriş degil, oxşamaqda. Fəqət heyhat ki, rusca danışanlar ruseayı kəndi şivəbrinə, ümumi
türkcəyə tərcih verənlər bu ahəngi xəbldar etməkdədirlər. Bunlardan
daha ziyadə saməyi təxriş edən şey vardır ki, tatarca ilə ruscadan qarışıq “Volqaboyu volepuki”dir.
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yor. Protestolar gəliyor. Büro müxtəlif qrupların nümayəndəbri ilə
birlikdə xüsusi məşvərətə gediyorlar. İki-üç saət məşvərətdon sonra qərar elan olunuyor. Qərar veriliyor ki, məclisin bir və ya iki sədri olmayıb rəislər özləri öz aralanndan günü-gününə rəis seçəcəklər ki, məclisi
idarə eləsin. Bıma razı oluyorlar.
***
Maym 1-dəməelisrəsmənaçıldı. Zalxmcaxıncdolmuş. Gözbaşqabir
mənzorə qarşısmda. Rusiya müsəlmanhğının hamısı burada. Müxtəlif
sima və qiyafəbr göstəron bu böyük məclis Rusiya müsə.lmanhğmı bütün xüsusiyyət və şöbatilə təmsil etməkdə. Uzun cübbəli ağ ommaməli
türkmankənd papaqlı, geniş qurşaqlı qırğız, başqırd, qaraşinli, gözəl
boylu qafqazlı, yapon baxışlı işbk duruşlu tatar mülkdarı, kəndli, sahibkar, omələ, molla, əvam, kişi, arvad hamısı hazır. Sanki bir qoloyə
çıxmışsan da böyük Rusiyanm böyük müsəlman vilayətbrino nazir bir
mövqedə oturmuşsan. İştə, sohralarda, dağlarda, ovalarda, istibrdə, soyuqlarda müxtəlif iqlim və şərait altmda yaşayan, fəqət bir qan və bir
ruhla canlanan türk tatarlığı, Rusiya müsəlmanhğım seyr ediyorsun.
Bu böyük mənzərəyi daha müvafiq bir surətdə seyr edə bilmək üçün
yəqin ki, Moskva qülləsino degil, başqa bir qülləyə çıxmaq daha müvafiq olurdu. Ehtimal ki, Sevim Bikə minarəsi bu xüsusda da əlverişli
olurdu. Fəqət bu nöqsanı ilə bərabər Moskva qülləsi dəxi Rusiya
müsəlmanlığınm nə kibi mənazirə malik olduğunu bir dərocəyə qədər
göstormiş oldu.
'k i e i t

Məclis rəsmi surətdə fazili-möhtərəm Musa Bikiyev cənabları
tərəfindən açılıb İbrahim həzrət tilavəti-Qurani-məcid ilə rəsmi-iftitahi
təqdis etdi.
Bədə Musa Bikiyev zamanın əhəmiyyətindən, keçirdigimiz tarixi günlərin qiymətindən, hürriyyət üçün olunan fədakarlıqlardan bəhs
edərək dedi ki: “cəmaət, verdigimiz qurbanlar badi-həva sərf olunmadı, nəticə hasil oldu”. Daha sonra məclisdə hazır olan müslimələrə işarə
edərək dedi ki, bu vəqtə qədər qurulmuş olan müsəlman nədvələri axsaq idi. Çünki vücudi-milliyyəmizin ancaq bir yarısı tərəfindən qurulmuş öluyordu. Bu dəfə isə artıq millət tam bir vücudla işə girişiyor.
Musa əfəndinin mənaca qiymətli olan bu müxtəsər nitqi alqışlarla
qarşılandı.
Musa əfəndidən sonra Əhməd bəy Salikov cənabları Büro naminə
haziruni təbrik edərək müxtəsərən syezdin nə surətlə tərtib və təşkil
olunduğu həqqində məlumat verdi və azad Rusiya yoluna qurban gedən

fədailər yadilə məclisə ayağa qalxmayı təklif edincə minə qərib adam
bir adam kibi ayağa qalxdı.
Bədə heyəti-rəyasətə seçiləcək on rəisin adları oxunub məclis tərəfindən bilanifaq qəbul olundu. Bü surətlə rəyasətə Əhməd bəy Salikov, Ayaz İshakov, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fateh Kərimov, İbadullah Xocayev, İlyas Alkin, İbrahim Axtemov, Səlimə Yaqubova, Musa
əfəndi Bikiyev, Seyid Cəfər Əhməd, Dustməhəmmədov, İbadullah
Həzrət Apanayev daxil oldular.
Sonra söz hökuməti-müvəqqətə naminə məclisdə hazır bulunan
qeyri-din əhli işlərinə baxan idarənin komissarı Kutlyarovskiyə verildi. Komissar birinci azad syezdlərindən dolayı hökuməti-müvəqqətə
naminə müsəlmanları təbrik etdikdən sonra din işləri, məktəb və
sair müsəlman ehtiyacati-milliyyəsi həqqində təhti-idarəsində olan
müəssisənin bir takım əsaslı islahat layihəsi hazırladığını söylədi. Dedi
ki, bu layihələr yaxmda bir qanun surətilə nəşr olunacaqdır. Fəqət eyni
zamanda bunu da əlavə etdi ki, müsəlman syezdi öz tərəfindən baxəbər
adamlar versə və bu xüsusda hökumətə kömək etsəydi, çox əla olurdu. Federasiya və muxtariyyət kibi əsaslı məsələlər əlbəttə ki, MəclisiMüəssisan vəzifəsidir. Fəqət hökuməti-müvəqqətə ixtiyarında olan xüsuslarda müsəlmanların tələbi hər zaman nəzəri-etinaya almacaq. Ancaq yetişər ki, siz bizə kömək edəsiniz, ehtiyacmızı söyləyəsiniz.
Heyəti-rəyasət naminə Əlimərdan boy Topçubaşov cənabları professora cavab verdi. Rusca söylədigi bu nitqində Əlimordan boy cənabları
hər şeydən əvvəl “başqa dillər idarəsi” müəssisəsinin müsəlmanlardan
ötrü nə kibi qaranlıq bir mənbə olduğunu və müsəlman tarixində bu
mənbəin nə kibi qara işlər işlədigini bildirdi. 6 yüz ildən bəri Rusiya tabeiyyətində bulunan müsəlmanlarm bu günə qədər hökumət
naminə xoş söz və iltifat görmədiklərini əlavə etdi. Bu qədər gözləyən
səbirli müsəlmanlar əlbəttə ki, Məclisi-Müəssisana qədər də təhəmmül
edərlər. Fəqət bir şey var ki, onu söyləməlidir. Qorxarsan ki, rus cəmaəti də sabiqdəki səhvi təkrar eləsin. Bu vəqtə qədər öylə təsəvvür ediyorlardı ki, müsəlmanlara molla ilə məscid ver, artıq heç bir şey istəməzlər.
Fəqət imdi öyiə degildir. Müsəlman ləfzi din məfhumunu anlatıyorsada,
təcrübə və istilahca millət məfhumuna malik olmuşdur. Müsəlmanlar
müsəlman naminə tələb elədikləri maddələrdə milli tələblərini istəmiş
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“Svabodnı Asiyamn svabodnı qrajdanları, bu xüsusda iki mneniye
bıt ne mojet” kibi cümlələr bu “volepuk”a məxsus cümlələrdəndir. Fəqot
əlbəttə, zənn olunmasın ki, bütün tatar böylə danışıyor. Əstəğfurullah,
bu cinayəti-tarixiyyənin məşum əsərlərindən hala baqi qalmış parçalarıdır. Yoxsa müəllimlər, mollalar və ədiblər tərəfindən söylənən tatarca
nə qədər fəsih, nə qədər türkcədir...
Fəqot heyrət olunacaq, canı sıxacaq bir şey var ki, onu bəncə heç
bir “bəhanə” ilə müdafiə etmək olmaz. Bu da məclisin əksərən rusca
ilə idarə olunmasmdan ibarətdir. Sədrlər rusca danışıyor. Sonra lazım
görüldükdə tatarcaya tərcümə ediyorlardı. Həmçinin Büro tərəfindən,
Büro və naminə hazırlanan məruzələrin əksəri rusca tərtib edilmiş və
surətlə ərz olunuyordu.
Xülasə, qiyafələr qədər dillər də müxtəlif. Fəqət ruhlarda ittihad,
qiyafələrdəki ixtilafa mane olmadığı kibi başlı və əsaslı nöqtələrdəki
mənalara, dillərdəki ixtilafm dəxi məmaniəti görülmüyor.
Hər kəs acı məcburiyyətlə müxtəlif dildə danışıyor. Fəqət ürəkdə
ümumi və ədəbi bir türkcənin lüzumunu da hiss ediyor.

Birinci gün

I'
oluyorlar. Əlbəttə ki, rauxtariyyət məsoləsini Məclisi-Müəssisan həll
edəcək. Fəqot hökumot imdidən bu nəzərdə olmahdır ki, müsəlmanlar
din və millət işlərinə aid olan işlərində muxtar olmalıdırlar. Özləri öz
müqəddəratlarım həll etməlidirlər. Qoy hökumət əlimizdön alman
vəqf yerlərini qaytarsın. O zaman biz öz milli məktəb və ehtiyaclarımızı özümüz təmin edə biləriz. Biz şübhosiz ki, Məclisi-Müəssisanx
gözləyəcəgiz. Fəqət oraya kəndi muxtariyyətimizi tələb etmək üçün hazxrlanıb gedəcəgiz.
Əlimərdan bəydən sonra Moskva xəlq komitəsi naminə Ayaz İshakov haziruni təbrik ediyor. Özünün nəfyidə ikən nə cür qürbət
çəkdigini, bu gün isə milləti içindo olduğu üçün şadlxğından dərisinə
sığmadığınx zikr edərək rus xəlqinin həqqimizdə yanlış bir fikirdə olduğunu bəyanla məcliso müvəffoqiyyətlər diliyor ki, bu sayədə o yanlış fikirləri dağxda bilsin.
Müttohid Millətlər Şurası naminə Kenin kürsi-xitabətə çıxaraq rusca söybdigi T k itq m d ə müsəimanlaıı təbrik edəxək “Yaşasm m ilb Ü Ə T
vasitəsi ilə təmin olunan mədəniyyət” deyə kürsüdən eniyor.
Latışlar naminə söz söyləyən zat “Yaşasm Rusiya millətlərmin azad
ittifaqı” - diyor.
Litvalılar naminə Liyunas söylədigi nitqində millətlərin müstəqil
yaşamaya həqli olduqlarxndan bəhs edərək müsəlman həyatına nəqlikəlam eJədi. Müslimələrin bu məclisdə hüzurlarını müsəlman millətinin
istiqbalı üçün ümidli və işıqlı bir əlamət saydı və Türküstanda çox yaşadığını söyləyərək ora müsəlmanlarımn nə dərəcədə müstəid həyat və
mədəniyyətli olduqlarını təsdiq ilə “Yaşasın müsəlman millətləri!” nidası ilə kürsüdən endi.
Sonra Polşa milləti naminə Lehistan odibi Mitsinski alqışlar içində
kürsiyi-xitabətə gəldi. Tatarhğxn şərqdə Polşa ədəbiyyatındakı təsirlərindən bəhs edərək məşhur Polşa mühorrirlərinin əsərlərində təsvir
olunan qəhrəman tatar tiplərindən nümunələr göstərdi. “Gülüstan”m
polyak dilinə tərcümə edildigini, “Yusif-Züleyxa” hekayəsinin polyakca mövcud olduğunu, leh dilinə tərcümə olunan Cəlaləddin Rumi
əsərlərinin gözəlligini qeyd elədi. Şərq mədəniyyət beşigidir, o beşikdə
böyüyən asari-təməddündən Lehistan çox istifadə eləmiş, o mədəniyyət
ruhu ilə ruhlanmış, ondan ziya almışdır.

Şərqin Lehistan üzərindəki ədəbi təsirini ədibanə bir lisanla təsvir
elədikdən sonra möhtərəm ədib siyasətdə Lehistan ilə islam aləmi arasında bir mövəddət və irtibat mövcud olduğunu həyəcanlarla zikr elədi.
Polyaklar heç unudamazlar ki, zavallı vətənlərinin cəbrlə buluşmasını ancaq müsəlmanlar protesto etdilər.' Yaşasın müsəlmanlar! (Syezd
ayaq üstə qalxıb natiqi alqışlıyor. Yaşasın azad Lehistan sədası zalı
gumburdatıyor.)
Bundan sonra Kazan müəllimələr qurultayı naminə İffət Tutaş Burnaşova fəsih və səlis bir lisan ilə müəllimələr qurultayı tərəfindən
müsəlman syezdini təbrik edərək “bu kişidir, bu qadındır ləfzi qalxar
da, ancaq insandır sözü işlənər” - deyə müxtəsər nitqini alqışlarla tamam ediyor.
Bundan sonra heyəti-rəyasət əzasxndan birisinin təklifi ilə müvəqqəti
hökumətə və soldat vəkilləri şurasına, Buxaraya, Xivəyə, Kəndistan
syezdinə, Dağıstan qurultayına, Vusaq qırğız ictimainə, Türküstan və
K nm komitələrinə teleqraflar göndərilməsi rəyasətə tapşırılıyor.
Bundan sonra Əlimərdan bəy Topçubaşov kürsi-xitabətə keçərək
millətdaş, dindaş, vətəndaşlar - deyə başladığı türkcə nitqinə Qafqasiya müsəlman qurultayx naminə Ümumrusiya müsəlman syezdini təbrik
edir və sizə bir hədiyyə gətirmişəm diyor. Bu hədiyyə Qafqasiya qurultayında məzhəb ixtilaflarınm bərtərəfi xüsusunda hasil olan fotoların
mənzəreyi-ittihadı təsvirdən ibarət Əlimərdan bəyin bu hədiyyəsi gürultulu alqışlarla qəbul olunuyor.
Əlimordan bəydən sonra Dağıstan diviziyası tərəfindən Ilacı Murad
cənabları syezdi təbrik ediyor və Dağıstan naminə söz söylədigi üçün
ümidvarız diyor ki, müsəlman syezdi Dağıstandakı xırda millətləri də
unutmaz.
Sonra Rusiyadakı müsəlman mətbuatı naminə “Vəqt” baş mühərriri-möhtərəm Fateh Kərimov cənabları məclisi təbrik ediyor. Şeyxülmühərririn böyük İsmayıl bəy Kasprinski tərəfındən təsis olunan
qəzetənin başında “Fikirdə, dildə, işdə birlik” - deyə üç kəlmə yazılmışdır. İmdi bu üç mətləbin hüsuluna imkan var - diyor. Bu üç əsaslı
mətləbə xidmət edən mətbuat xadimlərindən Həsən boy Məlikzadə
Zərdabilə İsmayıl bəy Kasprinskini yad ediyor. Bu münasibətlə
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1 Məlum olduğu üzrə Lehistan seymi Türkiyə dövləti tərəfuıdən protesto edilmişdi.

məclisdə bulunan Şəfiqə xanıra Kasprinski cənablarma məclis böyük
bir ehtiram göstərərək onu alqışlıyor.
Kərimov cənablarmdan sonra Osman Qutumbəkov müsəlman soldatları naminə məclisi təbrik ediyor və üç ildən bəri akoplarda bulunan
milyondan ziyadə müsəlman soldatınm daima millətlə bərabər olduğu və bundan sonra dəxi onunla bərabər olacağım əsgərcəsinə söyliyor.
Nəhayət, ümumrusiya müsəlman müəllimləri naminə Mustafin
cənablarx syezdi təbrik ediyor və bu təbriklə syezdin birinci günü tamam oluyor.

İkinci məclis İbrahim Axtemov cənablarımn rəyasətində açıhr. Hər
şeydən əvvəl dövlət nümayəndəsi professor Kutliyarovskiyə vida üçün
söz veriliyor. Kutliyarovski bu nitqində kəndisinə verilən sualları izah
yolunda diyor ki:
Ruhani idarələri islah həqqində hazxrki hökumətin hazxrlanmış
iayifaəiəri iiə sizi tamşdiTmış idim. Bvı məsələ bvs gün də qalxdığından öz izahımı vermək məcburiyyətindəyəm. Bizim əlimizdə əvvəlki
müsəlman syezdlərinin materialları var. Lakin biz hazır sizin sonki səsinizi, sonki sözünüzü eşitmək istiyoruz. Çıxaracaq qərarlarınızı
bizə məlum ediniz, diləklərinizi məişətə çıxarmız. Məktəb məsələsinə
gəldikdə bunu demək lazımdır ki, bən buraya gəlməkdən əvvəl məarif
vəzarətində oldum. Çünki bu məsələnin sizcə nə dərəcədə əhəmiyyətli
olduğunu nəzərə alaraq sizin tərəfdən veriləcək həqli suala cavab hazırlayıb gəlməli idim.
M əarif vəzarətində məlum olduğuna görə məarif vəziri məktəb
məsələsində rus olmayan millətlərin həqli tələbiəri əlbəttə, etibara alınacaq. Bu məsələdə sizin syezdə də işlənib çıxacaq diləkləriniz də etibara alxnxb, çıxarxlan qanunlar bu diləkləri qənaətləndirməgə məxsus
olacaq. Demək, məsələdə də hökumət sizin səsinizə qulaq veriyor.
Məclisi-Müəssisan seçkilərində tənasüb üsulu qəbul etmək
məsələsinə gəldikdə Məclisi-Müəssisan çağırmaq komissiyasında əza
olduğumdan bən bu xüsusda sizə cavab verməliyəm. Fitri tərəfdən bu
tənasüb üsulu ən məqbul üsul. Bu üsul hər bir millətin nə qədər az olsa

da, o millətin vəkillərinə hökumət işlərinə qatışmağa yol açıyor. Lakin
xəlq bərabər olmayan yerlərdə onu əmələ qoymaq olduqca çətin olacaq.
Lakin böylə olsa da müxtəlif millətlər yaşayan yerlərdə bu tənasüb üsulu ilə seçki əsasım qəbul etməlidir. Məsələn, Qafqazda, İdil boyunda bu
üsulu əmələ gətirmək mümkündür. Bu səbəbə görə onu qəbul etməlidir.
Fəqət bu sözləri rəsmi surətdə söyləmiyoram. Çünki komissiyanın müəyyən bir qərara gəldigi yoxdur. Bular bənim şəxsi fikir və
diləklərimdir (azca alqış).
Vida etmək üzrə Kutliyarovski söyləyir ki: “Sizə səmərəli işlər
diləyirəm. Müvəqqəti hökumət nəzərində sizin şıxaracağmız olduqca mühümdür. O qərarlar sizlər həqqində düzələcək qanunlara əsas
olacaq. Biz syezddən qərarlar gözləyiriz. Burada bahadır müsəlman
əskərlərinin vəkillərini görmək, həm sizin syezdə xatun vəkilələrin işğal etdikləri mövqeyi görüb şadlığımı izhar etməyə bilmiyoram. Şərq
ilə Qərbi bu günə qədər ayıran bir məsələ varsa, o da Şərqdə xatun
qızlann qulluqda əsarətdə yaşamaları, onların Adəm balası həqqindən
məhrumiyyətləri idi. İştə, siz bu Şərq ilə Qərbi ayıran hasarı uçurmuşsunuz. Bu mühüm məsələni mədəni xəlqlərin şanma münasib bir halda həll qılmamz üçün mən könüllə Rusiya müsəlmanlarmı təbrik ediyoram. Yaşasm Rusiya müsəlmanları! Rusiya müsəlmanlarına “ura!”
(şiddətli alqışlar).
İbrahim Axtemov - rəis sifətilə syezd ismindən Kutliyarovskiyə
bəyanatı üçün təşəkkür edirəm, həm müvəqqəti hökumətə bunu
söyləməsini rica ediyoram. Rusiya müsəlmanlarımn hamısı Rusiyanm
xoşbəxt olmasmı bütün millətlərin öz işlərində sahibi-ixtiyar olmasında görüyorlar.
Kutliyarovski sağa, sola təzim edərək şiddətli alqışlar daxilində
məclisi tərk ediyor.
Bundan sonra Yədisu vilayətinin vəkili Tacəddin Zeynəddinov bu
vilayət qırğızları həqqində növbə xaricində söz alaraq diyor ki: Yədisu
vilayəti qırğızlardan ibarət. Onlar bundan 60 il əvvəl öz rizalıqları ilə
Rusiya tabeətinə keçmişlər. Fəqət onlar o zaman yerlərin öz əllərində
qalmalarını şərt qoymuşlardı. Fəqət hökumət bu vədəsini pozdu. Qırğızların yerini alıb Rusiyadan köçürülən mühacirlərə verdi. Bu səbəbdən
qırğızların bir çoxu Çinə qaçdılar. Hürriyyət elan edildikdə Çinə qaçan
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qırğızlar geri qayıtmağa başladılar. Fəqət rus mühacirləri bu geri qayıdan qırğızları qılınc gücü ilə qarşıladılar. Qırğızları qırmağa başladılar. Biz Almatada bu məsələnin həll edilməsini tələb ilə Almata icra
komitəsinə müraciət elədik. Fəqət onlardan gərəkincə kömək olmadı.
Bən bu məsələdə sizin köməginizi və lazım yerinə müraciətinizi tələb
ediyoram.
Syezd bu məsələni mühüm, həm qeyri-qabil təxir bularaq bu xüsusda müvəqqəti hökumətə, Daşkənd icra komitəsinə, Petroqraddakı
Əmələ və Soldat Vəkilləri Şurasmda Türküstan vilayəti komitələrinə
Almatanm vilayət idarəsi komitəsinə və Yədisu vilayət komitələrinə
teleqraf göndərib bu məsələnin təhqiqi ilə müsəlmanların müdafiəsini
və onlarm ayaqları altmda tapdanmasmm saxlanmasım istəməgə dair
qərar çıxardı.

Syezdin üçüncü məclisi siyasi dokladlara (məruzələrə) münhəsir olmuşdu. Əvvəlcə Əhməd bəy Salikov cənabları rusca yazmış olduqları
uzun məruzələrini oxudular. Məruzənin oxunması təqribən saətyarım
davam elədi. Məruzə aşağıdakı əsasları havi idi.
İntibah (oyanmaq) iki qism olur. 1) Mədəni intibah, 2) Siyasi intibah. Rusiya inqilabı bu iki cəhətdən də müsəlmanlara böyük və ge-

niş yol açıyor. Biz Rusiya müsəlmanları bu fürsətdən faidələnməliyiz.
Fəqət bununla bərabər iki mədəniyyətin, Şərq ilə Qərb mədəniyyətinin
biri-birisinə gəlib çatdığı bir yerdəyiz. İslam mədəniyyəti ilə işıqlamb
yaşadığımız halda Qərbdəki böyük fikir və qayələr təsiri altındayız.
Biz o Qərb qayələrini, Qərb mədəniyyətini müsəlman Şərqinə peyvənd
etməgə, o qayələri özümüzün Asiyadakı qardaşlarımıza bildirməgə
borcluyuz. Demək, əvvəlcə islam mədəniyyətinin tazələnməsinə, sonra da müsəlmanları avropalılarm istibdadmdan qurtarmağa borcluyuz. Bu məqsədlərə yetişmək üçün bizə 1) mədəni, həm 2) güclü siyasi mərkəz - mərcə gərək. Mədəni mərkəz düzəltmək üçün bizə mədəni
muxtariyyət lazım olsä, ikincisi üçün də öz siyasi qüvvətlərimizi bir
tərtibə salmaq lazım. D oğrudur ki, siyasi mərkəz diizəltmənin ən
doğru yolu ayrı hökum ət düzəltməkdir. Ancaq bu xüsusda bizə xəyal
etmək də müvafiq degildir. Bunun üçün də yalnız bir yol qalıyor ki, o
da: Rusiya hökumətinə təsir edib öz məqsədlərimizin həyata çıxmasına çahşmaqdır. Biz Rusiyadakı müsəlmanlar öz çoxluğumuz və birligimiz sayəsində hökumət işlərində mühüm mövqelər tuta biləriz. Əski
hökumət bizi saya salmıyordu. Lakin tazə xəlq hakimiyyətinə binaən
qurulan idarə bizim diləklərimizi etibara alacaq. Fəqət yeni Rusiya öz
məqsədinə yetmək və bütün millətlərinə hürriyyət verə bilmək üçün
onun bir və bütün qalması lazımdır.
Filosof Bulunçli “hər millət ayrı hökumət qurmalıdır. Dünya
millətlərin sayı qədər dövlətlərə bölünməlidir. Hər dövlət milli bir
hökumət, hər hökumət də milli bir üzviyyət vücuda gətirməlidir” diyor. Əgər bu əsas qəbul edilsə, o zaman bizim Rusiyadan ayrılmağımız məsələsi doğacaq. Lakin bu ayrılmaq məsələsi hazırki gündə heç
bir partiyanm proqramına girəməz. Çünki Rusiya müsəlmanları Rusiyanm bütün yerlərinə dağılmış, onların sanları da müxtəlif yerlərdə
müxtəlif miqdardadır. Müsəlmanlar cəmən 96 quberniyadadırlar. Bunlardan 6-sında yüzdə 9 0 ,3-ündə yüzdə 75,6-sında yarı olub qalanlarında çox azdırlar. Müsəlman çox olan yerlər ancaq şərq, həm cənub-şərqi
tərəflərdədir. Əgər o yerləri istiqballı el-milli olsaq açı həqiqət qarşısında qalacağız. Hökumət işlərinə hazırhğı olan adamlarımız yox. Bu
xəyal degil, həqiqət. Müvəqqəti Büroya Xivə ilə Buxaradan müraciət
edib də kömək istiyorlar.
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Üçüncü nıəclis
Məclis İlyas Alkin rəyasətində açıhyor. Zantukin cənabları gürcülər
TıMTıİYıT) syezd\ ləbıik ediyor. Dryor ki: gürcülər i\ə müsəlmanlar əski
idarə zamanmda ülfətlə yola getdilər. Müqəddəratlarmın birligi səbəbilə
onlar arasmda təbii ittifaq var idi. Bundan sonra da bu ittifaqm davamı
mətlubdur. Bizim federasiya tələb etməmiz siz tərəfdən yaxşı, gözəl görülüyor. Bizim əlimizdən gəldigi qədər sizə kömək edəriz. Hər millətə
kamil muxtariyyət verilməlidir. Yaşasm qoşma xəlq cümhuriyyəti. Yaşasm alicənab müsəlman xəlqi (şiddətli alqışlar).
Rəis bu gün məclisdə üç daklad oxunacağım elan ediyor.
1)
Məmləkəti idarə üsulu həqqində (bir neçə doklad) 2) Nəşri-məarif
işlərinə dair 3) Ruhani məsələlərə aid daklad.
***

Hökumətlərin əsas üç qismi olur:
1)
Bir neçə ayrı müstəqil hökumətlərin bir araya gəlib də öz
hakimiyyətlərini itirmədən biri-birisi ilə ittifaq bağhyorlar ki, bütün federasyondur. 2) Bir neçə siyasi təşkilat (hökumətlər) öz aralarında müahidə bağlayıb hakimiyyətə şərik olurlar və ümumi məsələlərdə hakimiyyəti ortaq bir məclisə tapşırıyorlar, bu federasyondur. 3)
Ayrı idarələr olmayıb bütün xəlq ancaq bir siyasi mərkəzə tabe olub,
həm bütün hakimiyyət bu mərkəzi hökumət əlində oluyor ki, bu da
mərkəziyyətdir.
Rusiyanın ayrı hökumətlərə bölünməsi Rusiya dövlətinin həlak olması deməkdir. Biz Rusiya müsəlmanları Rusiyanın həlakmı özümüzə
qayə edə bilmiyoruz. Bizim siyasi və mədəni qayələrimizin qövldənfelə gəlməsi Rusiya həlak olmasilə müvafiq degildir. Bizim mədəni intibahımız həm Asiya səhralarma yayılan bütün islam aləminin oyanması üçün Rusiya dövlətinin tamam qalması lazımdır. Buna görə konfederasiya üsulunu əslindən rədd ediyoruz.
Federasiyaya gəlincə: bu üsulu hal-hazırda Rusiyada olan qeyrirus millətlər, bu cümlədən də müsəlmanlar iləri çəkiyorlar. Rusiyadakı müxtəlif millətlərin milli məsələləri bu surətlə milli oluna bilir, diyorlar. Federasiya üsulu Rusiyayı bir çox ayrı ştatlara böləcək.
Hakimiyyəti ikiyə bölüb bir qismini bu ştatlara verəcək, o biri qismini
də öz əlində saxlıyacaq.
Hökumətlərin tarixinə baxanda görüyoruz ki, məsələn, Amerika
Cümhuriyyəti əvvəl konfederasyon idi. Ondan sonra federasiya oldu.
Sonki zamanlarda mərkəziyyət üsuluna tərəf meyl edib bu iş Almaniya
ilə Avstriyada da böylədir. Bəni-bəşərin bütün tarixi xırda dövlətlərin
bir mərkəzə doğru hərəkət etməsi yolunda cərəyan ediyor. Əgər federasiya üsulu qəbul edilsə, o zaman Rusiya müsəlmanları Türküstan, Qafqaz, Qazaxıstan, Volqaboyu ayrı-ayrı muxtariyyətlər təşkil edəcək, o
zaman ümumi və bir mədəniyyət vücudi mümkün olmayacaq. Həm də
siyasi qüvvələrimiz xırdalanacaq. Federasiya üsulunun bəzi müsəlman
muxtariyyətlərində tərəqqiyə mane olmasına ehtimal vardır. Biz
müsəlmanhq əvəzinə kazanlıyıq, azərbaycanlıyıq, Türküstan və qırğızıstanlıyıq söhbəti gələr. Bundan başqa muxtariyyət yerə bağlı olduqda Rusiyanm sair nöqtələrinə yayılıb da yeri olmayan müsəlmanlar bu
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muxtariyyətdən məhrum qalarlar. Buna görə də müsəlmanların milli mənfəətlərini lüzumunca həll etmək üçün bir yol qalıyor, o da bütün
Rusiya müsəlmanlanna ümumi mədəni muxtariyyət vermək. Bu üsul
bir quberniya, uyezd mülahizə etməyib hər şəxsin milliyyətinə binalanacaq.
Bir müsəlman milləti varmı? - deyə sora bilərsiniz, müsəlmanlıq
millətmi? Bir millət olmaq üçün bir xəlqin başqalarmdan ayrılığmı
göstərən sifətləri olmalıdır. Müsəlman xəlqləri Qərbi Avropa xəlqindən
müsəlman olmaları ilə ayrılırlar. Demək ki, müsəlmanlıq millət
mənasma da şamildir. İslam bizi başqa millətlərdən ayıran bir sifət halmı da almışdır.
Milliyyət əsası üzorinə bina olunan şəxsi muxtariyyət nə surətdə
oluyor. Avstriya alimi Şpirenger hər millət 3 qism siyasi müəssisəyə
malik olmalıdır. 1) Şurayi-milli, 2) milli vəzarət, həm də 3) milli hüquqları müdafiə edən müəssisələr.
1907-ci ildə milli sosialist partiyalarmın konfransiyasmda bu
üsul həqqində böyük bir doklad oxunmuşdu. Bu doklada görə 1)
Muxtariyyətin əsası bir teritoriya degil, milliyyət olacaq. 2) Hər milləti
idarə edən bir müəssisə məzkur millət mənsubları tərəfindən seçilib gələn vəkillərdən ibarət bir şura olur. 3) Ayrı millətlərdən işlərini
birgəlikdə idarə edə bilmək üçün hər oblastda millətlər arasmda
müştərək bir müəssisə tərtib edilir. 4) Milli işlərə baxan fövqüzzikr
müəssisə milli seym (millət məclisi) adlamr.
Böylə bir milli muxtariyyəti ancaq mərkəziyyət üsuluna bina olunan cümhuriyyətdə vücuda gətirmək olar. Demək, bəncə Rusiya dövləti mərkəziyyətə bina edilməli, hər millətə və o cümlədən də
müsəlmanlara milli muxtariyyət verilməlidir. Fəqət siz bəni Fransada
mərkəziyyət tərəfdarlarından saymayımz. Bən geniş hüquqlu məhəlli
idarələr tərtibinə, məsələn, Qafqasiya, Türküstan səhra vilayətləri
ilə Sibirya kibi ölkələrə ümumi məhəlli idarə işində geniş hüquqlar
verilməsi rəyindəyəm.
Məhəlli muxtariyyətlə bu geniş hüquqlu məhəlli idarələrin fərqi
nədir? O ayrıca bundan ibarət: məhəlli muxtariyyət üsulunda ümumi vəkillər palatasmdan başqa muxtariyyətli məclislərdən seçilib
göndərilən vəkillərdən ibarət olacaq ikinci yuxarıkı palata (məclis) ola181

Əhməd bəy Salikov cənablarmdan sonra acaralı lord Kipanidze cənabları rusca federasiya lehində müxtəsər məruzədə bulunub
sonra söz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə cənablarına verilir. Alqışlar
içərisində minbəri-xitabatə gələn natiq ədəbi türkcə ilə əzbər söylədigi
və dəfälərlə alqışlanaraq kəmali-diqqətlə dinlənilən bəyanatında aşağıdakı əsasları şərh elədi.
Millətdaşlar! Həll etmək istədigimiz məsələ olduqca mühümdür.
Şəkli-idarə məsələsidir. Bu məsələyə həm mədəniyyəti-bəşəriyyə, həm
də mənafeyi-milliyyə nöqteyi-nəzərindən baxmalıdır. Cəmaətbilməlidir
ki, mədəniyyəti-bəşəriyyə milli mədəniyyətlərin məcmuindən hasil
olma bir yekundur. Mədəniyyəti-bəşəriyyə öylə bir sərgidir ki, orada
bütün millətiərin xəlq etmiş olduqları asari-nəfisə toplanmışdır. Buna
görə də hökumətlərin şəkli-idarəsi mədəniyyəti-bəşəriyyənin təkmilinə
xadim olmaq üçün millətlərin istiqlalmı təmin etməlidir.
Əfəndilər, Böyük Fransa inqilabı şəxslə vətəndaşın hüququnu elan
etdikdə bir camiyyəti-şəxsiyyə olan millətin də hüququnu elan etmiş
idi. Bir şəxs nasıl hürr və hər növ təcavüzdən saklı isə, bir millət də o
dərəcədə azad və hər bir təcavüzə qarşı məhfuz bulunmalıdır.

Mədəni dövlət azad vətəndaşlarm azadlıqla vücuda gətirdikləri
etilafdan ibarətdir. İstibdaddakı rəiyyətlərlə cümhuriyyətdəki vətəndaşlann fərqi ondadır ki, birincilər öz rəy və arzularına rəğmən cəbrən
bir nöqtəyə məhkumdurlar. İkincilər isə tamamilə azad olduqları halda öz xahişlərilə vücuda gətirdikləri idarəyə və öz iştiraklarilə yazdıqları qanuna tabedirlər.
Bir cins və bir millətə mənsub vətəndaşlardan ibarət olan dövlətin
mədəni bir şəkildə təşkili vətəndaşlarm azadlığı ilə məşrut olduğu kibi,
müxtəlif millətlərə bölünən bir dövlətin mədəni bir şəkil ala bilməsi
üçün də bittəbii oradakı millətlər, digər təbirlə, şəxsiyyət cameələrin
tamamilə muxtariyyətləri və azadlıqla müəyyən bir etilafa gəlmələri
mətlubdur.
Şəxslə dövlət, öylə də millətlərlə dövlət münasibətlərində bir növ
ayrılmaq və eyni zamanda da birləşmək xassəsi vardır. Bu xassə bir
tərəfdən muxtariyyətlərə, digər tərəfdən muxtariyyətlərin irtibatına
səbəb oluyor. Ayrı fərdlərlə millətlərin xüsusiyyətlərini nəzəri-etibarə
almayıb mərkəziyyət üsulu ilə idarə olunan böyük hökumətlərə, böyük hökumətlərlə fatehlərin vücuda gətirdikləri məmləkətlər davam
etməyib dağıldı. İstibdad və mərkəziyyət əsası üzərinə qurulan və
qələmrovlarma daxil olan ayn-ayn millətlərin mənafeini nəzərə almayan dövlətlərin uçurulduğunu tarix bizə nişan veriyor. Bu tarix eyni zamanda bunu da bizə göstəriyor ki, dövlətlərin idarəsində bir növ
təkamül əmələ gəliyor. Böyük dövlətlər muxtariyyətlərə bölünüyorlar.
Çünki bir mərkəzdən hər növ məhəlli, bilxassə milli ehtiyacların rəf
olunmuyacağmı dərk ediyorlar.
Böyük müslihlərin təsəvvür elədikləri səadəti-bəşər məsud bir gün
gəlib də feliyyətə çıxsa və bütün dünya böyük bir səltənəti-mədəniyyə
şəklində təcəlli etsə bu səltənətin milli və məhəlli muxtariyyətlər ittifaqmdan başqa bir şəkildə olması qeyri-mümkündür. Çünki mədəni
bir dövlətin ən müvafiq şəkli mədəni dövlət şəklidir. Heç şübhəsiz ki,
müsavati-bəşər salonuna hər millət kəndi qapısmdan girəcəkdir.
Böyük dünya səltənəti-muxtariyyəsi milli hökumətlər ittifaqı şəklində təsəvvür olunduğu kibi hazırdakı çox millətli və müxtəlif ünsürlü
mövcud dövlətlər dəxi milli və məhəlli muxtariyyət əsası üzərinə qurulu bir federasyon təşkil etmolidir.
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caq. Bəncə bu iki məclislik demokratiya ənənəsinə ziddir. Yuxarıkı palatada milli hüquqları müdafiə etmək də müşkül olacaq.
Məruzənin xülasəsi bu: 1) Rusiya federasiyalara bölünməyib də geniş hüquqlu məhəlli idarələri olan bir xəlq cümhuriyyəti olmalıdır. 2)
Müsəlmanlarm milli, mədəni muxtariyyətləri qanuni-əsası üzrə təyin
və təhkim edilməlidir”.
Mübəttərdən enərkən Əhməd bəy dedilər ki, Asiyamn böyük
mədəniyyəti tazələnmək narhinə bütün islam ailəmini Avropa burjuaziyası istibdadmdan xilas etmək naminə bugünki gündə moda hökmündə
olan məhəlli federasiya üsuluna uymalıyız. Əgər də Rusiyada hazır
hürriyyət məşəli alovlanıb işıq salsa, bu işığın şöləsi bütün Şərqi-İslama
yayılacaq, bu isə bizim mədəni borcumuzdur (alqışlar).
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə cənablarmm məruzəsi yarmki sayımızda.
***

Federasyon nədir? Federasyon ayrı-ayrı muxtariyyətlərin bir araya gəlib do öz razılıqları ilə vücuda gətirdikləri müttəfiq bir dövlətdən ibarətdir. Bu müttəfiq dövlətdə muxtariyyətlərlə mərkəzi hökumətin vəzifəsi qəti surətdə təyin olunuyor. Ələlümum qaidədir ki,
bu dövlətlərin qəvaninin əsasında mərkəzi hökumətə aid məsələlər
təşxis olunuyor. Məsələn, deniliyor ki: hərb elan etmək, sülh bağlamaq, müdafieyi-vətən məsələsi, yəni yeri və bəhri qüvayi-əskəriyyə
və hərbiyənin təhiyyə və idarəsi, sövqülceyş nöqteyi-nəzərindən çəkilməsi lazım olan dəmir yollar, sikkə, gömrük, xarici ticarət, bəlkə də
əmələlərə dair vəzhi-qəvanm (raboçiye zakonodatelstvo), ayrı-ayrı muxtariyyətlər arasında çıxa biləcək ixtilaflarm həll və ən mühümi
hüquqi-siyasiyyə ilə hüquqi-bəşərin bütiin muxtariyyətlərdə təmini və
sair bu kibi ümumə şamil olan məsələlər hökuməti-mərkəziyyəyə aid
olub federasyon qüvaninin əsasiyyosində təsrih olunuyor. Yerdə qalan
məsələlər məsələn, yollar çəkmək, kanallar açmaq, məhəlli xozyaystvo işləri, idareyi-zabitiyyə, ədliyyə və mədəniyyə muxtariyyətlərin
öz səlahiyyətində qalıyor ki, bunlarla da kəndi qəvainin əsasiyyələri
üzrə (ki, ümumi qəvainin-əsasiyyə maddələrinə nəqiz olamazlar) öz
məclisləri və öz qüvveyi-icraiyyələri (yəni hökumətləri) vasitəsilə
idarə olunuyorlar.
Hökumət təşkilinin məqsədinə böylə bir əsaslı nöqteyi-nəzər
bəsləyərək əsl mətləbə keçmək istiyoruz. Bu mətləb isə Rusiya şəkliidarəsi və Rusiya müsəlmanlannın bu xüsusdakı nəzərləridir.
Şübhəsizdir ki, Rusiya cümhuriyyəti-ənam (xəlq cümhuriyyəti) üsulu ilə idarə olunmalıdır. Fəqət Kamçatkadan tutub Qara dəniz və Arxangelskidən alıb Irani-zəminə qədər əlbəttə, boyuna uzanan, dünyanın altıda birini tutub da sayca 170 milyonu atlayan böyük və müxtəlif millət bir məmləkət bir mərkəzdən idarə oluna bilərmi? Bu məmləkətdəki günəş bir tərəfdən çıxrb o biri tərəfinə çatmadan batıyor. Bir
məmləkət ki, uzunu azı bir ay, eni azı 7 gün dəmir yol səfəri istiyor,
böylə bir məmləkət bir nöqtədən idarə oluna bilərmi? Əlbəttə yox. Bunu
biz degil rus mütəfəkkirlərindən özləri söyləmişlər, həm də imdi degil
çoxdan söyləmişlərdir. Şübhəsiz ki, Rusiya ədəmi-mərkəziyyət əsasilə
idarə olunmahdır. Bunu hətta mərkəziyyət tərəfdarı olanlar, vase idareyi-məhəliyyə düsturunu qəbul etmək surətilə etiraf etmiş oluyorlar.

Yuxarıda ərz etdigim nəzəriyyədən anlarsımz ki, bu ədəmimərkəziyyəti bən muxtariyyətlərdən mütəşəkkil bir federasiya şəklində
təsəvvür ediyoram. Yenə məlumdur ki, bu muxtariyyətləri milli-məhəlli
prinsip üzərində faidəli buluyoram. Rusiya öylə bir rahət ev şəklində
olmalıdır ki, orada hər millətin özünə məxsus odası olsun.
Burada millət nədən ibarotdir məsələsi varid oluyor. Milləti nə ilə
təşxis ediyoruz. Diyorlar ki, millətin dəlili-təşxisi ancaq fərdi-məlumun
öz daxili idrakıdır. Madam ki, birisi özünü müəyyən bir kütləyə
mənsub hesab ediyor, demək o millətə mənsubdur. Bu tərifdə bir qədər
həqiqət varsa da, burası şübhəsizdir ki, məzkur idrakm xarici nişanələri
lazımdır. O nişanələr olmazsa “etirafi-milliyyət” dəxi vaqe olamaz. Bu
nişanələr isə başlıca dil birligi, tarix birligi, adat və ənənat birligindən
ibarətdir.
Diyorlar ki, islamiyyət özü bir millətdir. Diyorlar ki, islamiyyət xristianlığa rəğmən mütədəyyinlərini bir millət halına qoyur. Odur ki, hanki türkdən sorsan nə millətsən, müsəlmanam diyor. Bu nəzəriyyə yanlışdır. İnsanlarda hər zaman millət hissi olmuş və bu hiss cinsiyyətlə
bərabər olmuşdur. Yalnız ibtidai halə yaxın olduqları zamanlar bu hiss
din və məzhəb şəklində təcəlli etmişdir. Hər bir millətin, hər bir cinsin öz təbiətinə, öz dərəcəyi-tərəqqisinə, öz xüsusiyyətinə məxsus bir
din vücuda gətirməsi dəxi bunu isbat edər. İslam da sair dinlər kibi heç
şübhəsiz ki, öz mütədəyyinləri arasında bir irtibat oyatmışdır. Fəqət
bu irtibati-milliyyət degil, beynəlmiləliyyətdir (internasioanilzm).
Bu beynəlmiləliyyət xristian qövmləri arasında xristian mədəniyyəti
denilən şeyi vücuda gətirdigi kibi müsəlman milbtlərindən ötrü
də şərikli olan islam mədəniyyəti yaratmışdır. Fəqət bu bütün islam
qövmlərini bir millət etmişdir - demək degildir. Xristian m ilbti olmadığı kibi müsəlman milləti də yoxdur. İslam beynəlmibliyyəti böyük bir evdir ki, içərisində türk, fars, orəb və sair m ilbtlərə məxsus
bölməbr vardır. Ümumi evin təmiri, xaricdən hücuma qarşı müdafıəsi,
elektrik tənviratı və sair cəhətbrə şərik olduqları halda türk, fars və
ərəb millətləri öz bölmələrində, öz otaqlarında müstəqil və azaddırlar. Şərik həqqi yoxdur ki, türkün ev işinə müdaxilə etsin, öylə də türk
fars evinin bəzəginə qarışmaz. Kim nasıl istərsə öz bənligi üzrə və öz
bənliginə müvafiq gördügü kibi ötəsini bəzər, istirahətini təmin edər.
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Əfəndilər, islam millətbri dəxi mədəni bir federasyon vücuda
gətirmolidirlər. Çünki bu ən təbii bir ittihad yoludur. İslamm beynəlmiləliyyətinə daxil olan millətlərin ən böyügü, ən güclüsü və əsrimizdə
ən müstəid həyatı olan bir millət vardır - türk milləti. Biz türk-tatar
övladı, o millətlərin balalarıyız. Biz türk oğlu türküz, bununla iftixar
edəriz,
Türk mədəniyyəti, türk bənligi vücuda gətirmək istəriz. Rusiyada
bulunan 30 milyonluq müsəlmanlardan qismi-əzəmi təqribən 21 milyonu bu millətə mənsubdur. Türkdür əsrlərdən bəri cəhalət bəlası, məzhəb
iftiraqı üzündən biri-birindən uzaq düşən, yalnız biri-birindən degil,
kəndiligindən belə ayrı qalan bu milyonlarda imdi birləşmək meyli var
və bu meyl çox şiddətlidir. Fəqət qorxmalıdır ki, bəzi süni tədbirlər
sayəsində bu meylə qarşı bir əksüləməl çıxmasın. Əfəndilər, hər şey
təbiəto buraxılarsa və iqtizai-təbiətlə o təşəbbüsün tərəqqi və təkamülü
təmin edilərsə faidəli olur. Yoxsa cəbrlə, xilafi-təbiiyyət olaraq yapılan
hər bir əməl bir əksüləməli mucib olur.
Biz türk-tatar millotləri bir cinsdən türk oğlu türk olmaqla bərabər
inkar etmək olmaz ki, ayrı-ayrı şivələrə, müxtəlif xüsusiyyətlərə malikiz. Bu gün Volqaboyundakı tatarların kəndilərinə məxsus ədəbiyyatları, mətbuatı, üdəba və şairləri var. Türküstan cığataycası zəngin
bir ədəbiyyata malikdir. Qazax-qırğızlarm mətbuatı da yol almaqdadır.
Bunlardan heç biri cəbrə təslim olub dakəndi xüsusiyyətini fəda etməz
və belədə Azərbaycan türkləri öz dilinə, öz ədəbiyyatına, öz adətinc
əlvida deyəməz.
Bu xüsusiyyətlərin qaldırılması nə gərəkdir, nə də faidəlidir. Qoy
hər kəs öz yolu ilə təbii surətdə axsın, bu müxtəlif türk nəhrlərinin axıb
da nəhayət töküləcəkləri yeganə bir dəniz vardır, böyük türk dənizi,
Iştə, bunun üçün milli-məhəlli muxtariyyət əsası nöqteyi-nəzərindən
biz, Azərbaycan ilə Dağıstan, Türküstan, Qırğızıstan kibi ayrı məholli
və xüsusiyyətləro malik olan türk qövmləri üçün muxtariyyətlər istiyoruz. Bu muxtariyyətlər daxildə kəndi işlərini idarə ediyorlar. Bununla
bərabər bu muxtariyyətlor bütün Rusiya türklərindən ötrü ümumimilli və mədəni işlərini görmək üçün bir Şurayi-Milli vücuda gətiriyorlar.
Yalnız tarixin işlədigi cinayət nəticəsində müəyyən bir mühitdən
mohrum qalan qardaşlarımız vardır. Volqa boyu tatarları ilə Krım ta-

tarları və sairləri bittəbii bunlardan ötrü milli-məhəlli muxtariyyət
istəmək imkan daxilində görülmüyor. Onun üçün də onlar üçün ancaq milli muxtariyyət istənilir. Fəqət unudulmasın ki, bunlar dəxi digər
türklərlə bərabər Şurayi-Milli təşkılində iştirak ediyorlar.
Müxtəlif türk qövmlərinin təbii surətdə birləşməsi isə böylə təsəvvür
olunuyor: ibtidai təlim və xəlq üçün yazılan ədəbiyyat bir məhəllin öz
şivəsində, ana dilində olur. Orta məktəblərdə ümumi türkcə dərs olaraq oxudulur. Bəlkə başqa dərslərdən dəxi o dildə təlim olunuyor. Ali
moktəblordə isə bütün tədrisat ümumi türkcə üzrə olur. Bu vasitə ilə
heç bir cəbr və təzyiq görmədən baxarsan ki, arzu olunan ittihadi-lisan da hasil olur.
Başqa vasitə ilə ittihadi-lisan mümkün olsaydı velikoruslar müvəffəq
olarlardı. Əgər velikoruslar maloruslara cəbr etməsələr və onları öz hallarma buraxıb Şevçenkoyu oxumaqdan mən etməsəydilər Ukrayna teatrosunu qapatmasa idilər heç şübhəsiz ki, bugünki seperatizm halına
gələn Ukrayna hərəkəti də vaqe olmazdı.
Milli-mədəni işlərin təsviyəsi üçün bir Şurayi-Milli lazım olduğu
kibi bütün müsəlman millətlərinə məxsus olmaq üzrə dini-mədəni ehtiyaclara baxmaq üçün bir də Şurayı-Dini vücuda gətirmək mümkündür.
İşto, bu surətlə biz türkləşir, islamlaşır və müasirləşiriz.
Bəzi əsasən bu fıkirlə iştirak edənlər vardır ki, türk qövmlərini
özlərini idarəyə hazır görmədiklərindən həlolik bu fikirdən vaz keçiyor da mərkəziyyəti mənfəətimizə daha müvafiq görüyorlar. Əfəndilər,
bən türk milləti həqqində böylə bədbinanə bir fikirdə bulunmaq
istəmiyoram. İstəməgə nə özümü, nə də kimsəni həqli görüyoram.
Bizim parlaq mazimiz, imdiki halımız var. Mədəniyyətimizə əlamət
olan ədəbiyyatımız, sənayei-nəfisəmiz, mədəniyyətimiz vardır. Bu
modoniyyətin qonşularımıza belə təsiri-nüfuzu olmuşdur. Bizdə bəlkə
bir şey azdır - müasirlik. Əsri-funun və sənaye ilə mücəhhəz adamlarımız yoxdur. Fəqət bu da az bir zamanda hasil olur, yetişir. Sonra
bən heç təsəvvür edəmiyorum ki, rus mujiki bir türküstanlı mujikdən
idarəyə daha hazır olsun. Mərkəzdəki hazır adamlar o qədər də bol
degildirlər ki, özlərindən artıq qalıb bizə pay versinlər. Kəndi etimadinəfsinə güvənməyib də qonşuya ümidvar olan millət əfəndilər, qorxarız ki, “şamsız yatar”.
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Əfondilər, hazırsızhğımızdan qorxmayalım, türk istedad və ləyaqətinə inanahm vo biləlim ki, böylə tarixi bir zamanda öz həqqimizi
istəməsək və yüksək bir səslə bizi milli idealımıza yaxmlaşdıran şüarı
ortaya atmasaq nəsl-ati hüzurunda xəcil oluruz.
İştə, əfəndilər həm mədəniyyəti-bəşəriyyənin xatiri, həm Rusiyanm
səadəti, həm də türk millətinin faidəsi üçün Rusiyanm milli-məhəlli
muxtariyyətlər əsası üzərinə qurulu cümhuriyyəti-ənam şəklində idarə
olunması lüzumuna qərar verəlim.
Nəticədə bunu dəxi ərz edəlim ki, bu məsələ əfəndilər, Qafqasiya
qurultayında (biz o məclisimizə türk ənənəsindən çıxan qurultay ismini verdik, çünki bu ism tariximizi göz qabağma gətirib canlandırıyor.
Bəzilərimiz də islam ənənəlorino riayətlə müsəlman sözüylə ahəngdar
ərəb ənənatmdan çıxma nəduvə sözünü işlətdilər. Fəqət “syezd” deməgə kimsənin dili varmadı) bir çox müzakirə edildikdən sonra milliyyət
məhfumu üstündə ixtilafi-ara hasil olduğuna nəzərən güzəştli (kompromisnı) bir qətnamə almdı ki, bunu sizo elan ediyorum. İştə, o qətnamə:
Siyasi-milli məqsədlər həqqində
a) Qafqasiya müsəlman qurultayı, milli-siyasi məqsədlər həqqindəki
məsələyi müzakirə edərək müsəlman qövmlərinin mənafeyini ən
ziyadə təmin edən Rusiya şəkli-idarəsinin məhəlli muxtariyyət əsası
üzərinə qurulacaq ciimhuriyyəti-müctomeyi-onam olduğunu qəbula
qərar verdi.
b) İslam dinində olan bütün qövmlər arasındakı ruhani vo mədəni
irtibatı nəzərə alaraq Qafqasiya müsəlman qurultayı bütün Rusiya
müsəlmanlarmdan ötrü qanun qoymaq səlahiyyətinə malik ümumi bir
idarə təşkilini lazım görür.

Məclisə Xəlil əfəndi Dostməhəmmədov ilə Cəfər əfəndi Seyidəhmədov sədarət ediyorlar. Zal hər günki kibi dopdolu. Əvvəlcə ətrafdan

gələn bəzi teleqraflar oxunuyor. Ertəsi cümə olduğundan ümumi iclas olmayıb ancaq şöbələrdə çalışılacağı elan olunur. Bundan əlavə
hanki gündə hanki məsələnin baxılacağı bu surətlə elan olunur. Maym 6-sında - məmləkət üsuli-idarəsi ilə ruhani işlər məsələsi, 7-sində
- mədəniyyət və məarif işləri ilə işçilər məsələsi, 8-ində - xatunqız
məsələsi ilə əskəri təşkilat məsələsi, 9-da - yer məsələsi ilə məhəlli
idarələr məsələsi, 10-unda - siyasi təşkilat ilə Məclisi-Müəssisan seçkilərinə hazırlanmaq məsələsi. Syezdi mayın onunda qurtarmaq təhtiqərarə alımyor. Bundan sonra Tanrıquliyev tərəfındən “Mədəniyyət və
məarif işləri ilə onları müsəlmanlar arasmda yaymaq yolları” məsələsi
həqqində məruzə oxunuyor.
Doklad rusca yazılmışsa da, məclisin xahişinə görə türkcə tərcümə
ilə oxunuyor. Məruzənin xülasəsi bu:
1) Hər millətin mədəniyyət və məarif işləri öz əlində olmalıdır.
Buna görə də islam millətlərindən ötrü geniş surətdə milli və mədəni
muxtariyyət tələbinə qərar verilməlidir.
2) Ziyalı güclər yetişmədigindən dövlət və məhəlli idarələr hesabına
müsəlman millətlər üçün müxtəlif tipdə orta məktəblər (qadın və ərlorə
məxsus) açmayı tələb ilə müvəqqəti hökumət ilə zemstvolara müraciət
eləməlidir.
3) Müsəlmanlar üçün açılan bütüü məktəblərdə oxutu dili ana dili
olmalıdır.
4) Ruhani hazırlamaq üçün olan məktəblər dünyəvi məktəblərdən
ayrı surətdə təşkil olunmalıdır.
5) İslam dinində olan bütün millotlər üçün ümumi məlumat verən
ibtidai məktəblər yalnız bir tipdə olmahdır.
6) M əarif və mədəniyyət yapmaq tədbirlərinə aid olan məsələləri
araşdırıb tapmaq üçün hər yerdə məhəlli, həm vilayət syezdləri bundan
sonra xəlqi oxutmaq üçün bütün Rusiya müsəlmanlarmdan ötrü ümumi ictima qurulmalıdır.
7) Məclisi-Müəssisanda milli və mədəni muxtariyyət məsələsi
qəbul oluncaya qədər xəlq arasında məarifı yaymaq işi zemstvo ilə
şəhər idarələrinə tapşırılıb, bu idarələr hüzurunda müsolman millətləri
arasında məarif yapmaq işinə baxılmaq üçün xüsusi komisyalar
düzəltməlidir.
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Üçüncü məclis gurultulu alqışlarla qarşılanan yuxarıkı nitqlə tamam olmuş və natiq syezd əksəriyyəti tərəfindən səmimiyyətlə təbrik
edilmişdir.

Dördüncü məclis

Cümə günü tətil günü idi. Ümumi iclas yox idi. Müxtəlif şöbələrdə
müxtəlif məsələlərə baxıhyordu. Şöbolordon şəkli-idarə məsələsinə aid
olan şöbə böyük maraq cəlb edərək demək olar ki, bütün vəkillərin
hüzurilə davam ediyordu. 8-9 saət qədər davam edən bu iclas adətən
gurultulu bir parlaman iclasma bənziyor və Avstriya parlamanında
görünən qızğın çıxışlara dəxi biganə qalmıyordu.
Buna görə də mayın 6-sında qurulacaq 5-ci məclis böyük səbrsizliklə
gözləniyordu. Bu gün idarə məsələsi artıq həll ediləcəkdi. Bu gün
Əlimərdan bəy Topçubaşov ilə Fateh Əfəndi Kərimov cənabları sədarət
ediyorlar.
Fəqət məclis adətdən gec arıhyor, həm də intizar xaricində elan olunur. Heyəti-rəyasət qərarma görə bu gün ancaq üç məruzə oxunacaq və
bu məruzələr üzərinə mübahisələr açılmayacaq. Üç məruzə bunlardan
ibarətdir: 1) Rusiya müsəlmanlannm san və qəbilələri hansı vilayətdə
nə qədər olub, ü rf və adətlərindəki ayırmalar - müvərrix Zəki Vəlidi, 2)
Rusiya müsəlmanlarınm dini və ruhani işlərini muxtariyyətli idarə üsuluna qoymaq həqqində - Seyid Gəray Alkm, 3) Dini və ruhani təşkilat
həqqində - K əşşaf həzrət Tərcümanov.

Zəki Vəlidi məruzəsinin xülasəsi bu: Rusiya müsəlmanlarımn milli,
mədəni, ruhani işlərini həll etmək həm onlarm Rusiya dövlətinin üsuliidarə məsələsini həll etmək üçün mütləq əsl Rusiya müsəlmanlarının
kim olduğunu bilmək lazım. Rusiya müsəlmanlarmı qan, nəsil və dil
nöqteyi-nəzərlərindən tədqiq etmək gərək. Etnoqrafiya nəzərindən baxdıqda Rusiya müsəlmanları türk və türk olmayan iki şöbəyə bölünür.
Türk olanlan Şərqi, Mərkəzi, həm Cənubi - deyə üç qismə bölünürlər.
Bu üç qism tarix, şivə, ədəbiyyat, ürf-adət xüsuslarında biri-birisindən
ayrılırlar. Şərqi türklərə uransxay, suyut, saği, qara, həm sarı uyğur
xəlqləri daxil olurlar. Bunlar arasında müsəlmanlar az. Əksəriyyət əski
şamani dinində. Dil xüsusində bunlar orta türklərdən çox kənardadırlar.
Bundan əlavə bunlar Budda mədəniyyətinin təsiri altmdadırlar. Orta
türklərə Özbək, qazax, qırğız, Tümen, Kazan, Krım tatarları, Şimali
Qafqasiyadakı buğarlar daxil olurlar. (bunlarm hamısı müsəlmandır.
Bir az qismi şamanhqla qarışıq islam). Bımlarm dilləri Krım tatarlarmdan başqa morfoloji nəzərindən bir. Bunların milli xəlq ədəbiyyatı ortaq olub Canbək xan, Toxtamış xan, İdgu, Çurabat, Əbrtargin kibi xəlq
qəhrəmanları həqqindəki hekayələri də birdir. Bunların şərqdəkiləri
bir az İran mədəniyyəti təsirinə düşmüş isələr də, hamısı mədəniyət
cəhətindən xalis türklərdir. Cənubi türklər isə Azərbaycan türkləri ilə
Stavropol quberniyasındakı türkmənlərdir. Bular tarixdə özlərinə ayrı
yol tutub, bizim tarixi qəhrəmanlarımız Çingiz, Ağsaq Teymura qarşı
qalmışlardır. Dilləri morfoloji nəzərindən orta türklərdən çox ayrılıyorlar. Ü rf və adətlərində iranilər təsirinə tabedirlər.
Rusiya müsəlmanları arasında türk olmayan xəlqlər çox azdır. Bunlardan bir qismi Qafqasiyadakı kabarda, avar, abaza, acar, asetin, inquş, çeçen, çərkəs qövmləridir. Bunlar Qafqasiyadakı türklərə nisbət
bir silk təşkil ediyorlar. İkinci qism Orta Asiyada İran irqindən olan
taciklərdir. Taciklərin sanı 8 yüz mindir. Dilləri farsidir. Bu Rusiya müsəlmanlarımn təbii hüdudlarıdır. Rusiya müsəlmanlarının siyasi, ruhani, mədəni müəssisə məsələsi həll qıhndıqda bu təbii hüdudlar nəzərə
alınmalıdır.
Türklərin Şərqi, Orta və Cənubi qismləri öz təbii dairələrində tərəqqi
etməlidirlər. Hər kəsin özünəməxsus ədəbiyyatı var, həm olmahdır. Kazanlılar, sartlar, özbəklər, qırğızlar iləridə Orta türk olub birləşəcəklər.
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8)
Bütün türk-tatar m ilb tb ri üçün bir ədəbi dil vücudə gətirmək,
həm bu millətləri yaxınlaşdırmaq üçün məktəblərdə bütün türk
şivələrini ayrı bir dərs kibi oxutmaq lazım.
Ömər Əfəndidən sonra Əhməd bəy Salikov cənabları “Müharibəyə
münasibət” həqqindəki məruzdsini oxuyur. Bu məruzə üzərinə syezd
toroündan alman qərar bateleqraf “Açıq söz”ə xəbər verilmiş idi.
Möruzə üzrə doxi neçə nömrədən bəri dərc edilməkdə və bugünki sayımızda tamam olmaqdadır.
Əhməd bəyin müharibə həqqindəki bu məruzəsi syezd vəkillərinin
bilaistisna ruhuna müvafiq gələrək böyük bir həyat tufanma səbəb olmuş və son dərocədə həyəcana gələn cəmaət zalı alqışlar və “ura”larla
çinlataraq natiqi əlləri üstündə dışarı çıxarmışlardır. Kəndisini öpmək,
əlini sıxmaq surətilə təbrik edən əfəndilərdən Əhməd bəy güc-bəla ilə
xilas ola bilmişdir.

Bcşinci məclis

Orta türkhrin hərəkətlərində türkligini safraq saxlamaq xassəsi qalib olub, bunların dili dəxi ümumi dil olacaq. Fəqət bu məsələ məclislərdəki qərarla degil, təbii yolda həll olunacaqdır. Yalnız Orta türklər
milli-mədəni işlərdə bir olacaqlar. Çünki bunların arasında ümumi olan
milli nəğmə və hekayələr diplomatların siyasətlərindən güclüdür. Halbuki Şərqi və Cənubi türklər özlərinin təbii yolları ilə gedəcəklər.
Şərqi, Orta, Cənubi türklərin ayrı federasiya üsulu ilə idarə olunmaları təbii və mətlubdur. Müsəlmanlarm özlərinə xas və qanunlar qoyan milli parlament - deyə ümumi bir müəssisə yapmaya çalışmaları qeyri-təbiidir. Fənnə, həyatə müxalifdir. Bu, müsəlmanlarm yalnız
siyasi blokları şəklində mümkün ola bilər. Ümumi bir müəssisə təsis
etmək mümkün olsa, bu yalnız ruhani və dini müəssisə ola bilər.
i c 'k 'k

Zəki Vəlidi əfəndidən sonra Seyid Gəray Alkin əfəndi idareyiruhaniyyələr islahı həqqində bir məruzə oxudu. Məruzəçinin fikrincə,
başda təyin edilən müftilər duran idareyi-ruhaniyyələr tamamilə qaldırılıb onun yerinə müsəlmanlar bulunan vilayətlərdə seçki üsulilə dördər
əzadan ibarət “məclis”lər təşkil edilməlidir. Bu məclislərin hər biri dördər şöbəyə ayrılmalıdır: 1) Yalnız ruhani işlərə baxan şöbə 2) Xəlq arasındam əarif yayan şöbə 3) Müsəlmanlar arasmdakı bütün qrajdanski və
cinayət işlərinə baxan mühakimə şöbəsi 4) İdarə və mülk işlərinə baxan,
həm ittifaq və cəmiyyət işlərini təftiş edən ümumi işlər şöbəsi. Məhəlli
ruhanilər: xəlq tərəfmdən seçilib qoyulan - ali dini mədrəsələr bitirən
dörd nəfər molla və müəzzindən ibarət olur. Bu qaidə ilə intixab edilən
molla dərəcə almaq imtaham və ya ki məxsusi təsdiq qılınmaq işinə
möhtac qalmıyacaq. Məhəlli məclislərin cümləsi cümhuriyyət paytaxtmda olacaq mərkəzi məclisə baxar. Bu mərkəzi məclisin başında bütün vəzirlər ilə bir hüquqda olub vəzirlər heyətində səs ilə iştirak edən
xüsusi bir adam olur. Bu adam müsətman işlərinin vəziri deyə adlanır.

Dini və məhəllə təşkilatı həqqində
Məruzə oxuyan Tərcümanov aşağıda yazılan on yeddi maddəni
oxuyor.
1. Ruhani idarələrimizin düzəlməsi mərkəziyyət üsuli ilə əsaslamb
bütün Rusiya müsəlmanları dini və elmi cəhətdən şu mərkəzə
bağlamyorlar.
2. Cümhuriyyət paytaxtmda müsəlmanlara məxsus bir mərkəzi
idarə təsis olunur. Krım, Şimali Qafqasiya, Cənubi Qafqasiya,
Qazaxıstan, Türkistan və İçəri Rusiyada altı danə yuxarı dərəcəli
məhəlli idarə tərtib ediliyor. Sair quberniya və uyezdlərdə orta
dərəcə idarələr təşkil edilib bunlarm ən aşağı məhəllə idarələri
oluyor.
3. Dini və ruhani məarif və təlim, ianə və xeyrat işləri ayrı şöbələr
vasitəsilə bir idarəyə cəm olunuyorlar.
4. Bütün ruhani idarələrin əzaları din üləması ilə bərabər ziyalılardan qarışıq oluyor.
5. Bütün əzalar; ümumi, müsavi, müstəqim və gizli səslə seçilib
yalnız imam və müəzzinlər, müəllim, müəllimə və mədrəsələr
vəqtsiz olaraq seçilirlər.
6. Seçilmiş əzalar heç bir dürlü təsdiqə möhtac degildirlər.
7. Məhəllə ruhanilərinin məişətləri öz məhəllələri və yuxarı dərəcə
idarə əzalar bankı milli sərmayədən təmin edilir.
8. Dini və ruhani idarələr arasında müxabirə türk-tatar dilində
olur. (Şimali Qafqasiya müsəlmanları özlərinin xahişi üzrə
rəftar edirlər).
9. Orta, yuxarı və həm mərkəzi idarələr lazım olan vəqtə syezdlər
tərtib edərlər.
10. Yuxarı dərəcə idarə əzalanndan vəkillər seçilib “Şurayi-ümmət”
təsis edilir.
Məhəllə təşkilath həqqində
1. Məhəllə təşkilatı üçün san etibarə alınmaz.
2. Məhəllə öz idarəsindəki hüquqi şəxsiyyətə vergi təklif etməgə
həqlidir.
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3. Bu vergidən yığılan puldan bir qismi milli sərmayəyo verilir.
4. Hor məhəllənin cürbocür təlimxanələr, qiraətxanələr, xeyrat
evləri açmağa, yurd və yer almağa, vəqflər düzəltməgə hoqqi
vardır.
5. Məhəllə işlərini düzəltmək üçün popeçitel şurası seçilir. Bu şuranı intixab edilmiş təftiş heyəti təftiş edər.
6. İmam və müəzzinə veriləcək maaş məhəllə təşkilatı klubunda
müəyyən edilir.
7. Məhəllələri xirdalamamağa diqqət edilir. Bir məscid olan yerdə
ikinci məhəllə açmaq təhdid ediliyor.
Bu məruzə tamam olduqdan sonra bir neçə dəqiqə tənəffüs elan
edilir.
Rəis əfəndi vasitəsilə heyəti-rəyasət tərəfindən məclisə ərz edilərək sosialistlərdən təşkil edilmiş yeni hökumətə təbrik teleqramı göndərilməgə qərar veriliyor. Xokand nəşri-məarif cəmiyyətindən nümayəndə sifətilə gələn Həsən Kərdimov növbədən xaric söz alıb Türkistanın Fərqanə vilayətində aclıq hökmfərma olduğu həqqində məlumat
veriyor.
“Yağmur yox, çörək yox, bir quberniyandan ikinci quberniyaya azuqə aparmağa ixtiyar yox” - deyə Türkistan müsəlmanları
həqqində bir çarə görməgə dəvət ediyor və həm Petroqraddakı ərzaq
syezdinə müsəlman syezdi admdan teleqram ilə müraciət edib yardım
istənilməsini təklif ediyor.
Ondan sonra Xivə millət məclisindən gəlmiş vəkil minbər xitabinə
çıxıyor, lakin səsi çıxmadığından gördügü kağızı özü oxumuyub heyətirəyasətdən Musa əfəndi oxuyur. Onlarm ərzi-naməsi bundan ibarətdir:
“Biz Xivə millət məclisinin müvəqqəti əzaları məlum ediyoruz ki, bu vəqtə qədər bizlər idareyi-müstəbidə və keyfiyyə zülmətində sərgərdan və cəhalət vadisində heyran və nalan qalıb hər cür
tərəqqiyati-diniyyə və dünyəviyyədən məhrum bir halda yaşıyorduq.
Allahu-həmd və ləilhəmnə Rusiya dövləti-əziməsi təbəələrinin həqiqi
hürriyyətə sahib olmaları məlumumuz olandan sonra fürsəti qənimət
bilərək tarixi-hicrinin 1335-ci ili cəmadiül-sani ayınxn 25-ci günü
padşahımız Seyid İsfəndiyar xan hazirətdən ciddü-cəhdilə idareyiməşrutə və hürriyyət tələb edib mətlubumuza vasil və nail olduq. İmdi
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qayeyi-məqsudumuz: səy və qeyrət edib xəlqimiz arasına ülum və
məarif nəşr etmək və müəssisati-xeyriyyələr icad etmək, hökumət və
məmləkətimizə mütəəlliq bütün işlərimizi müntəzəm etməklə tərəqqi
dövrünə girib mədəni millətlər cərgəsində məsudanə yaşamaqdır.
Və lakin işbu mühüm vəqflər və qiymətli saətlərimizdə nəf və
zərərimizi kəmahu-həqqə təqdir edə bilən ziyalı mühəqqiq alimlər,
zəmanə əhvalatından baxəbər və iş bilici fazillərimizin azlığı və azlıq
cəhətindən məzkur məqsudlarımız icrasında çox məşəqqət müşküllüklər çəkməgimiz mühəqqəq və müəyyən duruyor.
Naqesanra bidel asan-nist kamil saxtən
Ta dəməd yek rişe sədbar əbruriz.1
Buna binaən siz hörmətli müsəlman qardaşlarımızm əvvəla həqiqi
hürriyyət nemətinə nail olmanızı və bu mübarək cəmiyyətinizi səmimi
qəlbimizdən təbrik ediyoruz. Saniyən siz sərvətməndlərdən iltimas
ediyoruz ki, biz acizlərin hasil etdikləri işbu hürriyyət və idareyiməşrutəmizin istehkamı, hüquqimiz və toprağımızm hər növ təərrüz
və təcavüzlərdən mühafızə olması üçün əngəl olucu müavinətinizi
əsirgəmiyəsiniz. Tərəqqi və səadətimiz yolunda bizlərə həmişə rəhbərlik
etmənizə ümidvar oluyoruz. Ta kim “xeyrünnəs mən yəntəhun-nəs”2
məzmuninə müvafiq “innəməl muminunə ixvatun”3 məfhumuna mütabiq bəradərlik hüququnu üzərinə yetirəsiniz, deyə Xivə darüssəltənəsi millət məclisinin müvəqqəti əzaları imza etdik. “Vas-sələmu alə mən
ittəbə-a-l-ahdi”4.
1335-ci səneyi-hicri 13 rəcəb. Rəis Hüseyn bəy Yuranı bəy və həm
millət məclisi əzalarının imzaları.

Altmcı məclis
Maym 7-də altmcı məclis iniqad etdi. Bugünki məclisdə Əlimərdan
bəy Topçubaşov ilə Fateh Kərimi cənabları sədarət ediyorlar. Xəlq hər
1Naqisləri dəlilsiz kamilləşdirmək asan deyil,
Bir kök yüz dəfə cücərincə abır tökməkdir.
2 Həqiqətən (bütün) möminlər (bir-birilə) qardaşdırlar.
3 İnsanların ən yaxşısı xeyir verəndir.
4 Salam olsun dövrümüzə uyğun gələnlərə (Salam olsun mənə iman gətirənlərə)
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günkündən çox, zal dopdolu. Zalın ortasındakı yoldä da vəkillər duruyorlar. Bu gün bütün syezdi bir həftədən bəri məşğul edib də iki
gündən bəri əsəbiləşdirən məsələ, idarə məsələsi həll olunacaq. Məclis
açıldıqda Hadi Məqsudi cənabları söz alaraq syezd naminə gələn dilək
dəftərlərinin xülasəsini ərz ediyor. Bu diləklərin hamısında ümumi
olan bir məsələ vardır ki, o da Rusiyadakı türk dünyasmı birləşdirmək
məqsədindən ibarət. Bundan əlavə, Hadi əfəndinin məruzəsindən anlaşılıyor ki, yüzdən ziyadə gələn dilək dəftərindən yarısı muxtariyyətli
xəlq cümhuriyyətini istəyib, o biri yarısı isə şəklindən bəhs etməyərək
ancaq xəlq cümhuriyyətinə rəy vermişdir. Sonra şəkli-idarə şöbəsinin rəisi Nəcib Xələfin cənabları şöbə işləri həqqində hesab verərək
şöbənin iki-üç gündən bəri kəmali-ciddiyyətlə mübahisədə olduğunu
anlatıyor. Bu anlatmaya görə şöbə adətən şöbəlikdən çıxıb təqribən bütün vəkillərin iştirak və hüzuru ilə iclas edərək nəticədə hər iki tərəfdən
məhəllə təklif olunan qətnamələri məclis oxuyur. (Qətnamələr oxucularımıza məlumdur).
Xələfin cənablarmdan sonra müvəqqəti Büronun dəvətnaməsi
üzərinə məclisə təbrik üçün gələn Kadet firqəsi Moskva komitəsinin
rəisi knyaz Dolqorukova söz veriyor. Dolqorukov müsəimanlarm məhəbbətini itirmiş bir firqə nümayəndəsi olmaq üzərinə bir də nitqdən
məhrum olduğundan syezd tərəfindən güc-bəla dinlənilir. Hələ nitqin
məzmunu soyuqluğu bir az da artıyor. Knyaz Dolqorukov cəbhəyə getdigini və orada müsəlman əskərinin mərdcə öldügünü gördügünü nəql
edərək bu ölməyi bilmək milli bir xasiyyətmidir, yoxsa dini bir hikmət?
Orasım çox bilmədigini, fəqət ona qalırsa bu həmiyyətin dindən
gəldigini söylüyərək məclisin həyati-diniyyəsini oxşamaq istəməklə
hala “müsəlmanlarm hissiyyat dövründən çıxmadıqlan həqqində rəyisabit sahibi olduğunu” göstərdi. Bittəbii səmimiyyətdən ari olan bu nitq
məclisi darıxdırıb kürsüdən endi:“Yaşasın müsəlman milləti” sözünü
bir neçəsi alqışladılarsa da, əksəriyyət haman qalmaqal qalxızıb kadet vəkili şu qalmaqal içində məclisi tərk elədi. Qalmaqal yatsm - deyə
məclisə bir neçə dəqiqəlik tənəffüs verildi.
Tənəffüsdən sonra şəkli-idarə məsələsinin müzakiıəsinə başlandı.
Müzakirə məclisi nizami böyləcə məruzəçilərin nitqləri ilə başlamalıydı. Birinci məruzəçi olmaq üzrə Əhməd bəy Salikova söz verildisə

də imtina elədi. Onun kibi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə cənabları
da hələlik söz almadı. Bu surətlə müzakirə federalizm tərəfdarı Nijni vəkili Süleymani əfəndi nitqi ilə başladı. O gün saət 2-yə qədər bir
(federalist) ədəmi-mərkoziyyət, bir də mərkəziyyət tərəfdarı tərəfındən
natiqlər biri-digəri ardmdan mübahisəyə iştirak edərək qızıqlı danışıqlar olmuş federasiya lehinə Volqaboyu intelligensiyasınm əksəri,
müəllimlərindən qismi-mühümmi, mətbuat ərkanından Fateh Kərimi
(“Vəqt” mühərriri), Hadi Atlasi, Tuqtarov, Zakir Əlqədari (“Turmuş”
mühərriri), üləmadan bir çoxu, sosial-revolyusioner məsləkindəki
əmələlərlə kəndçilər, tatar soldatlarından bir qismi, qadmlardan bir
hissəsi federasiya lehinə söz söyləyərək vilayət nümayəndələrindən
Türkistan, Qırğızıstan, Krım və Qafqasiya nümayəndələrinin demək
olar ki, haman hamısı bu nöqteyi-nəzəri müdafiə ediyor. “El” mühərriri
Ayaz əfəndi İshakov ilə Volqaboyu əmələ və kəndçi vəkillərindən ibarət
işçi qismi ilə soldatlardan bir hissəsi və əksəriyyəti Volqaboyu qadınlarmdan ibarət olan ünas şöbəsi ilə bir qism tatar gəncləri, Qafqasiyadan dəxi Şimali Dağıstan nümayəndələrindən bir-ikisi mərkəziyyət
üsuli tərəfində idilər.
Saət ikidə məclisə tənəffüs verilərək saət 6-da təkrar məclis bərpa
oldu. Bu dəfə hər tərəfdən müəyyən beşər adama söz verilərək tərəfindən
natiqlər çıxıb, o cümlədən Fateh Kərimi, Əlimərdan bəy Topçubaşov,
Ayaz İshakov və sairləri bəyanatda bulunuyor. Nəhayət, gecə saət 1-də
doğru natiqlər qurtarıb söz məruzəçilərə verilir.
Əhməd bəy Salikov bir qədər hiddət və şiddətlə söylədigi nitqində
federalistləri şiddətlə tənqid edərək onları hətta əskilik və burjuyluqla, həqiqi millət mənfəətini düşünməməklə töhmətləndirərək aşağıdakı
vəchlə nitqini xülasə edib qərarnaməsini məclisə təklif elədi:
Rusiya dövlətini bir federasiyalı (muxtariyyət idareyi-raziyə) əsaslarına bina edərək təşkil etmək topraq məsələsinin həll edilməsini
çətinləşdirəcəkdir. Çünki müsəlman xəlqinin də hissə alacağı yer
sərmayəsinin (zemelni fond) vücudə gəlməsinə mane olacaqdır.
Məmləkətin kənar vilayətlərindəki topraq sərmayəsi istemlak və
mühacirət (kolonizatsiya) məqsədlərinə xidmət ediyor. Lakin rus
mühacirətini yerli müsəlmanlar hesabına yapan və öylə də davam edən
istemlak (kolonizatsiya) siyasətini dayandırmaq gərək. Yerli müsəlman
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məxsus bir politika təqib edəcəkdir. Böylə olunca da hər Rusiya müsəlmanlarmın öhdələrində olan tarixi vəzifə və məqsədlərini, Böyük Asiya mədəniyyətinin dirilməsini və müsəlman millətlərinin Avropa burjuaziyası boyunduruğundan qurtarması kibi böyük vəzifələrin ifasmı
çətinləşdirəcək.
Şərq ölkələrində olan yerli muxtariyyət ancaq xanlara, bəylərə,
hər növ baylara, hakəza şəhər burjualarma və mühafizəkar ruhanilərə
faidəlidir.
Fəqət Rusiyanm və kənar vilayətlərinin ayrılığı və xüsusiyyətləri
nəzəri-etibarə alınmaq üçün Qafqasiya, Türkistan, Dala vilayətləri
üçün geniş idareyi-məhəlliyə təşkili mətlubdur.
Milli məsələlərin həlli isə milli-mədəni muxtariyyət idarəsinə tapşırılmalıdır. Bunun üçün mərkəzi bir müsəlman parlamenti vücudə
gətirməlidir. Buna görə də syezdə təklif olunuyor: bu qərarı alsm'ki:
Rusiya üsul-idarəsi ədəmi-mərkəziyyət əsasına bina olunan parlamentli cümhuriyyəti-ənam üsulunda olmalı və bununla bərabər, Qafqasiya, Türkistan, Dala vilayətlərinə və Sibirya oblastlarına geniş bir
idareyi-məhəliyyə (mestnoye samoupravleniye) verilməlidir.

xəlqlərini yer cəhətdən təmin etdikdən sonra artıq qalan topraqlar
nəsildaş və milətdaş bulunan sair yersiz müsəlmanlar üçün bir növ
yer sərmayəsi təşkil etməlidir. Yer məsələsinin bu surətdə həlli ancaq
mərkəziyyətlə idarə olunan dövlətdə mümkündür. Buna görə də krestyanlar federasiya əleyhinə rəy verməlidirlər.
Hər muxtariyyət daxilində olan əmələlər bütün məmləkət üçün
mərkəzdən nəşr olunan əmələ qanunlarmm feyzindən məhrum qalacaq hər kəs öz daxilindəki qanuna tabe olacaq. Buna görə də Şərq
muxtariyyətlərindəki əmələlər hələ bir çox zaman zəhmət və məşəqqətdə olub 8 saətlik iş günü və dövləti sığorta kibi təminlərə əlləri çatıncaya qədər çox zəhmət və əziyyət çəkəcəklərdir. Buna görə işçilər də
federasiyaya zidd getməlidirlər.
Yerli muxtariyyət üsuluna bina olunan üsuli-idarə müsəlmanların
ruhani təşkilatlarmm mərkəzdən ayrılmasma bais olacaq. Çünki hər
ştat öz ruhani təşkilatı dairəsində bulunub mərkəzi idarə təftişinə çox
ağırlıqla qatlanacaq, bu surətlə hasil olan kiçik muxtariyyətlərdə bir
çox məzhəb zəlalətləri və ya füzulluqlar doğacaq. Buna görə də imamlar, mollalar federasiyaya qarşı rəy verməlidirlər.
Rusiyanm Şərq ölkələrində olan yerli federasiya İdil boyundakı
müsəJman?arm ticarət və sənaye siniflərinin qisminə zor maneələr çıxaracaq və çox müşkülat açacaq. Çünki ticarət məsamələrinin birlik və
azadlığım itirəcəkdir. Buna görə də tüccar və sənaye sahibləri federasiyaya qarşı rəy verməlidirlər.
Yerli muxtariyyət idarəsi Türkistanda, Qafqasiyada qadmlar
məsələsini həll etməgə mane olacaq. Çünki oradakı qanun çıxaracaq
müəssisələr xatunlara bir qul və əsır kibi baxan kişilər əlində olacaq.
Buna görə müsəlman qadmları federasiya üsulinə qarşı çıxmalıdırlar.
Yerli muxtariyyət milli məsələləri həll etməyəcəkdir. Çünki nə qədər
ştat olsa, o qədər də milli məsələ olacaq. Əgər Rusiyada böylə üsul
qəbul edilsə, o zaman bir neçə yüz: min müsəlmanlar rus vilayətləri
içində qalıb ruslaşacaqlardır.
Yerli muxtariyyət müsəimanların var-çox siyasi qüvvələrini də
itirəcək, onları biri-birindən ayırıb yek-digərinə düşmən edəcəkdir. Bu
siyasi ayrılıq siyasətən bir olub da bir mərkəzə bağlı olmaq əvəzinə
müsəlman qəbilələrini biri-birindən ayıracaq, hər muxtariyyət özünə-

Əhməd bəy Salikovdan sonra ikinci məruzəçi olmaq sifətilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə cənabları son nitqini söylüyor. Alqışlar içərisində
minbərə çıxan xatib: millətdaşlar, deyə başlıyor və müarizim buraya
çıxdıqda nədənsə səmimi düşünməyi və millət fikrinə qalmayı ancaq
özü ilə həmməsləklərinin inhisarmda (monopoliyasında) təsəvvür edərək o surətlə söyləşdi və bizləri millətə müzürr kibi göstərdi - şübhəsiz
bu bir açıq əlamətdir ki, həqqaniyyəti isbata yaramaz - diyor və
nitqində davam ediyor ki, məncə bu kürsüyə çıxan hər bir natiq vicdan
məsuliyyəti nə olduğunu dərk ediyorsa kəndi düşüncəsindən və millət
faidəsindən xaric bir söz söyləmək cəsarətində bulunamaz. Bən kəndim
buraya səmimiyyətlə söyləmək, etidaq elədiklərimi anlatmaq üçün çıxdıqda başqalarını da kəndim kibi təsəvvür etmək istiyorum. Məruzəni
tənqid ediyorumsa bu onun doğrudan söylədiginə şübhələndigim üçün
degil, yanıldığına, yaxşı dərk etmədiginə qane olduğum üçündür. Baş-
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qa dürlü olamaz da. Çünki həqiqəti söyləmək monopoliyaya almacaq
şeylərdən degildir.
Məruzələrimizin mətləbini yaxşı dərk eləmədiklərini və
təsəvvürlərində yamldxqlarmı isbat etmək üçün hər şeydən əvvəl
Əhməd bəy Salikov cənablarınm birinci dəfə oxuduğu dokladım təhlil
edəcəgəm. Bu doklad bir çox təzad və tənaqüzlərə malikdir. Dokladçı
özü boynuna alıyor ki, hər bir millətin qüvayi-siyasiyyəsi ancaq özünə
məxsus müstəqil və azad bir cümhuriyyət şəkli sayəsində təmin oluna bilir1və bu sözünü qüvvətləndirmək üçün məşhur üləmadan Blunçlinin: “hər millət ayrı bir hökumət təşkilinə mükəlləfdir və bunu yapmalıdır. Dünya kəndisində mövcud millətlərin sayları miqdarında
dövlətlərə bulunmalıdır. Qoy hər millət bir dövlət və hər dövlət milli bir
üzviyyət təşkil etsin” sözünü nəql ilə diyor ki, “milliyyət məsələsinin
ən təbii və məntiqli həlli budur. Fəqət təəssüf olunuyor ki, məsələnin
bu şəklində həlli bizə mümkün degildir. Çünki biz müsəlmanlara ayrı
bir hökumət xəyalı müqəddər degildir”, əvət öylədir. Müsəlmanlar ayrı
hökumət düzəltmək, türklər Rusiyadan ayrılmaq niyətində degildirlər.
Fəqət milliyyət məsələsinin həlli üçün ən müvafiq olan milli hökumət
lüzumu məna və məntiqinən qəbul edildikdən sonra “dövlətimilliyyə”nin bir şəkli-məhdudi olan muxtariyyəti-məhəlliyə əcəba, neçün qəbul edilməyib - m illi mənfəətlərə müğayir görülüyor da federasiya miliyyət məsələsini həll edəməz - deyə iddia oluyor. Bu öz-özünə
qarşı getmək, fikrən tənaqüzdə bulunmaq degilmidir? Madam ki, ən
mətlub olan müstəqil bir hökuməti-milliyyə bilfeil mümkün degilmiş,
0 halda buna yaxın.
Qadmlar, sizi əsirlikdə saxlamaq istiyorlar. Haydı qoymaym bu qatı
qəlbli federalistləri!.. Bunlar sizi cəhənnəmə, bız isək behiştə aparıyoruz. Çünki təkəlli cümhuriyyətdə bütün siniflər rahət olacaq, qurd qoyunla gəzocək!
Əfəndilər, bir az diqqət ediniz, nərədə məntiq? - deyə sorun. Hanki sinfin mənafeyini müdafiə ediyorsunuz. Sual veriniz - syezdə zəhmətkeşləri düşünüyoruz - deyə cavab verəriər. O halda burju1 «C B o 6o^H a« o p ra m m ıiH fl nonHTHHecKHX c h jib Toro h jih /ıp y ro r o HapoAa n p e * a e
Bcero h jryMiue Bcero MO*eTb Bbipa 3HTbca b $ o p M e c b o ö o ä h o to rocynapcT B a» H3 ao k ji.
A.LJajiHKOBa.
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alarla, “molla” zərdləri ilə nə işləri? Aşkardır ki, burada əmələ dərdindən də, burjua dərdindən də, molla ilə qadın qayğısmdan da başqa birdərd, başqa bir qayğı vardır. Federasiya əsası üzərinə qurulmuş
xəlq cümhuriyyətindən kimsəyə qorxu yoxdur. Çünki dəfələrlə dedik, yenə təkrar ediyoruz. Zatən bəllidir ki, qanun əsası mucibincə hüquqi-bəşəriyyə ilə siyasiyyə bütün federasiyalarda təmin edilmiş olacaq. Diyorlar ki, “bu ançaq kağız üzərində olacaq”. Fəqət böylə bir irad
muxtariyyətsiz cümhuriyyət həqqində də mövcud olamazmı?
Topraq məsələsi bu günün məsələlorindəndir. Ehtimali ki, rus
Məclisi-Müəssisanı özü bu məsələni həll edəcək. Fəqət məsələ federasiyalarm həllino buraxılarsa ilk illərdə həll olunmayıb qalsa da sonralar haman demokratiyamn istədigi kibi həll olunacaq. Bu kürsüdən
dedilər ki, İdil boyundakı tatarlar yersizdirlər. Halbuki Türküstan
səhraları adamsızdır. Və dedilər ki, Türkistan ərazisi bölündükdə o
yerlər öz yersiz millətdaşlarına verilsin. Fəqət bu məsələ ümumi Rusiya məclisində həll olunursa kim təmin edə bilər ki, Türküstana İdil
boyundakı tatar degil, başqaları göndərilməyəcək və bu təmin hanki bir məntiqə istəniləcək. Şübhəsiz ki, yer onu əkənin əlinə keçməli.
Foqət hanki əkənin? Bunda heç bir fərq yoxmudur? Federasiya əmələ
məsələsi, əmələ hərəkətinin iləriləməsini təmin edən qanunları əngəl
edə bilir - dedilər. Bən birinci dokladımda bu iradı qatşılayaıaq Almaniya kpnfederasiyasım nişan vermiş, ən müvafiq işçi qanununun burada tətbiq olunduğu ilə Almaniya əmələsinin ən müntəzəm təşkilata malik bir əmələ olduğunu göstərmişdim. Bir həftədən bəri davam edən
müzakirələri diqqətlə dinlədim. Arada syezd əzalarma dərs üçün gələn
“professor”a da qulaq verdim, bu dəqiqəyə qədər yuxarıdakı fikrimi
cərh edəcək bir şeyə təsadüf etmədim. Kimsə buna cavab verəmmədi.
Əfəndilər, sizi burada yalmz qorxutmaqla qalmadılar. Ən rəqiq hissiyyatımza belə icrayi-təsir etmək istədilər. Məlum a, qadınlar bizcə
möhtərəmdir. Xatirləri sayılır. Onlar ağladıqda ürək davam edəmiyor,
mütəəssir oluyor.
Bir şəklə malik olan muxtariyyət məqsədi daha müvafiq görülməzmi?
Salim məntiqlə düşünülürsə əlbəttə ki, böylədir. Fəqət müarizim öylə
düşünəmiyor, diyor: “çünki milli hökumət şəkli mümkün degildir, ona
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görə də mərkəziyyətə, muxtariyyətsiz cümhuriyyətə tərəfdar olmalıdır” - nərədə məntiq?
Fəqət məntiqsizlik bir bu degildir, mərkəziyyət nəzəriyyəsində
də müarizimiz muxtariyyət məsələsindəki tənaqüzü işlədiyor. Bizə
tarixlər, hekayələr, dəlillər, sübutlar, rəqəmlər, ədədlər nişan veriyor; sabit etmək istiyor ki, dünyanxn tərəqqisi dövlətlərin bir mərkəzdən id a f olunmasxna müncərdir. Bugünki federativni hökumətlər
əvvəlcə konfederasyon imişlər. İmdi də tamamilə birləşib “unitarm”
olmaq meylində imişlər. Ən mükəmməl şəkli-idarə mərkəziyyət imiş.
Böylə ikən gözlənirdi ki, dokladçx Rusiya xəlqi bir cümhuriyyət olmaqla bərabər eyni zamanda mərkəziyyət üzərinə dəxi binalanacaq. Məgərsə öylə gəlmiş bu cümhuriyyət ədəmi-mərkəziyyət üzərinə bina olunub da vilayətlərə geniş surətdə idareyi-məhəlliyə ixtiyarları verilməli
imiş. Görünüyor ki, mərkəziyyət aşiqi olan müarizimiz idealxna yaxmlaşdıqca özü dc qprxıjyor. Nabələd bir yolçu kibi uçurum kənarma çatınca haman şəndələyib dayanır. Federasiya dünyanm tərəqqisinə mane
və mərkəzdən qaçmaq qüvvətıni artırxcx bir əsas ikən rədd edildikdən
sonra hanki məntiqlədir ki, başqa növdən bir “ədəmi-mərkəziyyət”
istəmiİT. Bu da b« təzad degilmidir?
Əgər bu “ədəmi-mərkəziyyət” mərkəziyətə getmək üçün bir “rəhlə”
isə onda nədən ftdcra ?iya əvvəlinci bir “mərhələ” kibi qəbul edilmiyor.
İştə, bir suat? Dokladın bundan başqa biri-digərini cərh edən maddələri
yenə də yox değil. Fəqət mətləbin kəşfi üçün bu ikisi də bəsdir, zənn
edirəm. Əsas mətləb yalnış və mütənaqis fıkirlər üzərinə qurulduğu kibi müdafiəsi də haman mütənaqis dəlillərə istinad ediyor. Sizə təklif
olunan qətnamədə deniliyor ki, federasiya kəndçinin, əmələnin, mollanm, tacirin, qadınların, xülasə bütün sünufi-millətin arzularma və
faidələrinə müzürrdür. Böylə ikən doğrusu bəndən ötrü qeyri-müntəzir
bir surətdə bağrılıyor ki, “federasiya zəhmətkeş xəlq əleyhində olub
ancaq varlılara və bir takım baylarla burjualara və mürtəce mollalara
faidəlidir”. Yenə haman sual - nərədə məntiq?
Burada o qədər də məntiq yox degil, var. Bütün sinifləri qorxutmaq lazım. Kəndçilər, federalistlər sizi mülkdarlara satmaq, onlara qul
etmək istiyorlar. Əmələlər, sizi burjualara satıyorlar. Mollalar sizi aldadıyorlar.

İştə, sizi riqqətə gətirmək üçün şu cins lətif nümayəndələri kürsiyixitabəyə çıxardılar. Fcderasiya bizi məhv edər, dedilər. Qırğızıstanda
qadınları satxyorlar, Qafqasiyada onlarx syezddən qovub xəncərlərlə
təhdidliyorlar - deyə ah-vay etdilər. Fəqət bir az düşününüz. Yenə
muxtariyyətli cümhuriyyətin demokratik əsaslar üzərinə qurulacağını unutmayımz. Nazik qəlbli olduqlarmdan qadmcığazlar bittəbii o biri
siniflərdən daha çox qorxmuşlar. Fəqət bica biz görüyoruz ki, qırğızlar
kəndi aralarmdan nümayəndə olaraq məclisimizə qadm göndərmişlər.
Həm bu, qadınlarm degil qırğız cəmaətinin nümayəndəsi, Qafqasiya
xanım vəkilləri də buradadırlar. Qafqasiya qurultaymdan qadmların
qovulduğu doğru degildir. Doğru, orada qadmlar əleyhində idareyikəlam edildi. Fəqət bu idareyi-kəlam edən zat şəhərin ən möhtərəm bir
şəxsi ikən məclis parlaman admdan xaric olsa da kəndisinə damşmaq
imkanı vermədi və nəhayət iştə, bu qətnaməyi qəbul etdi: “Qafqasiya
müsəlman qurultayı müsəlman qadmımn imdiki əhvalmı nəzərə alaraq
və bu əhvalı olduqca qeyri-təbii bularaq müsəlman qadımnm hüquqivətəniyyə, ictimaiyyə və siyasiyyədən istifadə edəcək bir hala qoyulmasmı lazım bilir”.
Əgər köhnə Qırğızıstanda “qadınları satmaq” eybini muxtariyyətli
Qırğızıstan hesabına çıxmaq olarsa o zaman üçün Rasputin kibi bir
hərif der ki, köhnə mərkəzi Rusiyadakı rüsvayçılıqlarmı gələcək
mərkəziyyətli cümhuriyyət hesabına qoymaq olmasın?
Əfəndilər, görüyorsunuz ki, qorxuyu qüvvətləndirmək üçün vaqeələr nə kibi rənglərlə sizə təqdim olunuyor. Fəqət qorxmaymız, bərfərz
qadmlarm halı muxtariyyətlərdə ibtidai halda fəna olsa da, getdikcə islah olunacaq. Buna mütəhəmmil olmayıb kəndi evinin islahmı başqalarmdan gözləmək, öz övladmdan naümid olub da yad ellərə müraciət
etmək analarımızın şanına yaraşmaz. Bərfərz Türkiyə, İran qadmları əhvalımız fənadır, deyə Avropa dövlətlərinə müraciət edib də
müdaxilələrini istəməyi vicdanlarına rəva görmədikləri kibi Rusiyadakı bacılarma dəxi sırf kəndi mənfəətlərini düşünərək federasiya
əleyhinə çıxamazlar. Bunu analıqlarma, qadmlıqlarmarəva görəməzlər.
Muxtariyyətə hazır degiliz, cəmaətimiz əvamdır, deyən əfəndilər
görüyorum ki, mərkəzdəki xəlqin idrakma çox güvəniyorlar. Hətta
bu kürsüdən dedilər ki, böyük Kerenskinin vicdanxna inanalım da
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müqəddəratıımzı Rusiya demokratiyasma təslim edəlim. Kerenskiyə
bən də ehtiram edirəm. Bütün syezdə ehtiram edər. Bu ehtiramımızı bateleqraf kəndisinə dəxi bildirdik. Yalnız bununla bərabər demək
istərəm ki, Kerenski vicdanma olduğu qədər millətin də vicdamna
inanmaq lazım. Onun özünü idarə edə biləcəginə dəxi ehtiram gərək.
kəndisindən naümid olub bütün diləklərini başqalarmdan gözləyən bir
millət, millat olaraq yaşayamaz.
Məlumi-alinizdir ki, burada islamiyyət bir din və bir beynəlmiləliyyət
(internasyonalizm) ikən onu bir millət yapdılar. Müsəlmanlar bir
millətdir - dedilər və bu milləti rahi-nicatə çıxarmaq üçün Rusiya
mərkəzində bir yer və topraq xaricində milli muxtariyyət əsası üzərində
binalanmış bir parlaman təsis etmək istədilər və dedilər ki, bu məclisdo
yanacaq “məşəli-mədəniyyət” bütün aləmi-islamı işıqlandıracaq. Buna
görə də istiyorlar ki, ayrı-ayrı islam millətləri və ayrı türk qövmləri
muxtariyyətli məclislərə malik olmayıb bu “mərkəzi-səadətə” tabe olsunlar. Böylə ikən,3caba. bu xəyalçılar nədən islam aləminin hasarını Rusıya həddı'Iə çəfcmək istiyorlar. Məntiq icab etməzmi kı', İran da,
Türkiyə də bütün sair islam məmləkətləri də bu “mərkəzi-səadət”dən
feyziyab olsunlar. O halda nədən İstanbulun ilhaqmı istəmiyoruz?
Nədən islam məmləkətlərinin istiqlalına qarşı xəyanət bəsləyən Avropa
imperializmini protest ediyoruz? Nərədə məntiq?
Yox əfəndilər, islam admda bir millət yoxdur. İslam dinində
m ilh th r vardır. Bu millətlərin mərkəzi-səadətləri özlərində, öz milli hökumətlərindodir. İslamı parladacaq bu şey məsud millətlər arasmda təmin etdigi irtibati-mədəniyyədir ki, o da bir millət degil beynəlmilliyyətdir.
Rusiya milli-məhəlli əsaslar üzrə muxtariyyətlərə bölününcə Rusiya türk-tatarlığı Türküstan, Qazaxıstan, Başqırdıstan və AzərbaycanDağıstan kibi bir neçə muxtariyyətlərə bölünəcək, bunlar birər türk sütunu təşkil edib də onlar üzərində müəzzəm bir tağ qurulacaqdır ki, bu
da müştərək mədəni-milli və dini məsələlərin həlli ilə məşğul olacaq,
bir müəssisə halında bulunacaqdır.
Məhəlli muxtariyyət fikri Rusiya millətlərinin əksəri tərəfindən qaldırılmış bir şüardır (lozunqdur). Bu lozunqu Qafqasiya, Türküstan, Qazaxıstan kibi böyük türk elləri də qalxızmışlar. Kazandakı müsəlman
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müəllimlərinm syezdi ilə müsəlman tələbələrinin Moskvada bulunan
syezdi də bu şüarı qəbul eləmişlərdir. Əksər vilayətlərdən gələn dilək
dəftərləri dəxi bu tələbi qeyd ediyorlar. Böylə ikən muxtariyyət əsasını
müdafiə edənlərə müarizim çıxıb da siz kimsiniz? xitabını vermək
cəsarətində bulunuyorlar. Fəqət unudurlar ki, buna qarşı daha böyük
səlahiyyətlə həqlidir desələr ki:
- Siz kimsiniz?
Əfəndilər, vəqtim bundan artıq söyləşməgə müsaid degildir. Buna
görə daha çox söyləyəcəklərimdən sərf-nəzər edərək bu kürsüdən
getmədən əvvəl sizə demək istərəm ki: milli-şəxsi muxtariyyət
(HauHonajibHo-nepcoHajibHaa aBTOHOMHa) nəzəriyyəsini müdafiə edərək burada “Şpinger-Bauer, Bauer-Şpinger” deyə bir kitabı
vərəqlədilər.
Bunların alim olduqlarma söz deməyərək burasını söyləməliyəm ki:
bu nəzəriyyə ilə təskin bulub da kəndi milli məsələsini həll edə biləcək
və o hala qane olacaq dünyada bir millət vardır ki, nə yeri var, nə yurdu.
Bu - yəhudi millətidir. İlahülhəmd bizim yerimiz də var, yurdumuz da!
Dəfələrlə şiddətli alqışlarla qət olunub sürəkli alqışlar içərisində tamam olan bu nitqdən sonra biri məhəlli muxtariyyəti, digəri məhəlli
muxtariyyətsiz xəlq cümhuriyyətinə məxsus iki qutu qoyulub, gizli rəy
vasitəsilə səslər toplanmayabaşlanmış və səhər saət 4-də dan yeri ağardığı zaman ümummüsəlman qurultayınm 271 rəyə qarşı 446 rəy əksəriyyətlə milli-məhəlli muxtariyyət üzərinə qurulu xəlq cümhuriyyəti
lehinə olduğu elan olunmuşdur.

Yeddinci məclis - 8 may
Bugünki qurultay saət 12-də açıhb Xocayev rəislik ediyor. Məclisin
proqramını, bu gün baxılacaq məsələləri elam ediyor. Məclis açıldıqda doktor Cavad bəy Orucov növbətdən xaric söz alaraq əski
hökumətin müsəlmanlar həqqində tutduğu yollar barəsində mühüm
bir doklad oxuyur. Nikolay zamanında Rusiya müsəlmanları həqqində
icra edilən tədbirlərin nə yolda olduğunu və 1906-cı ildə hökumətin
müsəlmanlar arasında elm və məarif nəşr etməgə nə cürə baxdığını
bəyan ediyor. 1906-cı ildə hökumət rəsmi surətdə verdigi əmrdə di205
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yordu ki, müsəlmanlar içmədiklərinə görə onların bu işdən məmləkətə
təxminən ildə 70 milyon zərər oluyor. Bu isə onların arasında ülum
və məarifin nəşr olmasından iləri gəliyor. Ona görə bu gündən onlarm arasmdan ülum və fünunun götürülməsi lazımdır. Sonra imperator
Böyük Petronun məlumi vəsiyyətini oxuyur. Bu vəsiyyətə görə Rusiya məmləkəti padşahlar padşahı olub bütün Şərqi istila etməlidir, deniliyordu ki, bütün İslam məmləkətləri və bütün İslam topraqları onun
əlində olub, İstanbul böyük Rusiyanm paytəxti olmalıdır. Ondan sonra Milyukovun siyasətindən, onun müsəlmanlara nə cürə baxmasından söyləyib alqışlanıyor.
Bundan sonra Zakir əfəndi Qadiri məarif komissiyası tərəfindən
dokJad oxuyur. Dokladm maddələri bunlardır:
\) Mədəmyyət və məarif işləxi hor millətin öz idarəsində olmalıdır.
2) Hər millətin mədəniyyət və m əarif işləri o millətin özü tərəfindən
təşkil edilmış müəssisələr əlində olmalıdır. 3) Rusiya müsəlmanlarmm
ibtidaı, orta və alı məktəblərı'ndə təlim ana dı’Iində olmalıdır. 4) Məlum
b'ır yaşa çatan bütün balalar üçün İbtidai məktəblərdə təlim ümumi və məcburi olmalıdır. 5) İbtidai məktəblər bir tipdə olub dini və
dünyəvi deyə ayrılmazlar. 6) Məktəblərimiz öylə bir surətdə tərtib
ediləcəkdir ki, mütəəllimlər ibtidai məktəblərdən orta məktəblərə və
orta məktəblərdən ali məktəblərə imtahansız olaraq qəbul ediləcəkdirlər. 7) Məktəblərimizdə rus dili ancaq bir dil olaraq oxunacaqdır. 8) Rusiyada olan bütün mütəəllimlərin və müəllimlərin hüququ hər cəhətdən
bir olacaqdır. 9) Hər bir millətin mədəniyyət və məarif üçün tutulacaq məsrəfi dövlət və məhəlli idarələr tərəfindən təmin edilir. 10) Milli orta məktəblərimizi tamam edən şagirdlər rus ali məktəblərinə imtahansız olaraq qəbul olunurlar. 11) Məktəblərin yamnda özünə moxsus
ən azı altı desyatin yer verilir. 12) Başqa millətlər məktəblərində oxuyan müsəlman balalarmm sam 8-ə çatdıqda xəzinə və məhəlli idarələr
tərəfindən onların özünə məxsus din və ana dili müəllimi təyin edilir. 13) Dini mədrəsələr dini idarələr nəzarətində olurlar. 14) Məktəb
vəqtinə qədər və həm də məktəbdən xaric tərbiyə almaq üçün elmi
müəssisələr və müsəlman məktəblərinə müəllimlər yetişdirmək üçün
darülmüəllimin və darülmüəllimat, təlim və tərbiyə kursları açılır. 15)
Müsəlmanlar üçün açılan seminariyalar və kurslara təyin edilən bü206
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tün varidat bina və mülklərilə bərabər yerli müsəlmanlar əlinə alınır.
16) Mümkün olan yerlərdə bu ildən etibarən müsəlman orta məktəbləri
və həm ixtisas məktəbləri açılır. 17) Orta məktəblərimizə tiz oxucular
yetişdirmək üçün müvəqqəti ali kurslar və rus ali məktəblərində kafedralar açılır. 18) 1917-18-ci dərs ilindən etibarən milli məktəblərin
hər növündə oxuyanlar öz dərəcələrində rus məktəblərində oxuyanlar ilə bir hüquqda olub, onlar ilə bir vəzifə alırlar. 19) Əcnəbi dövlət
təbəələrindən olan müəllimlərin müsəlman məktəblərində təlim
etmələrinə heç bir cəhətdən məmaniət edılməməlidir. 20) MəclisiMüəssisanda milli-mədəni muxtariyyət və həm federasiya məsələsi
həll edilincəyə qədər zemstvo və şəhər idarələri hüzurunda mədəniyyət
və məarif işlərimizi idarə üçün jməhəlli heyətlər tərtib edilir. Bu iki
idarə olmayan yerlərdə mədəniyyət və m əarif işlərimizə baxmaq
üçün xüsusi heyətlər düzəliyor. 21) Müəllimlər yetişdirmək üçün açılmış müəssisələrdən şəhadətnamə alanlar və ya ki məzkur üç müəssisə
xüsusunda açılmış ali heyətlər hüzurunda imtahan vermiş adamlar
məktəblərimizdə müəllimlik etməgə həqli oluyorlar. 22) Hərb xəttində
və mühafizə yerlərində olan müsəlman müəllimləri azad edilməlidirlər.
Burada tənəffüs elan edilir.
Tənəffüsdən sonra Topçubaşov cənabları növbədən xaric olaraq söz
alıb diyor ki: “Gecə Qafqasiyadan teleqram aldıq. Qafqasiya cəmaəti
arasında təşvişli hallar başlanmış, fəna nəticələr olacağı mümkündür.
Qafqasiya müsəlmanlarma heç bir vəqt hökumət etibar etmədi. Bizi
əsgərligə almadılar. İmdi də bizdən əskər yerinə bədəl alırlar. Bu bizim
üçün nöqsandır. Çünki müsəlmanlar əskəri təlimatdan məhrumdurlar.
Fəhlə və soldat şuralarında bizdən vəkil yoxdur. Başqa millətlər əskəri
xidmətdə olduqları üçün onların vəkilləri var. Bizdən əskər almamağm
səbəbləri böyük idi. Guya müsəlmanlar silahlansalar xristianlara hücum edərlər, filan edərlər, deyə qorxuya düşüb bizi sıxıyorlardı. Milli
nöqteyi-nəzərdən ol qorxuya yer var idi. Çünki misyonerlər: müsəlman
qanını qaynadır, xəlqimiz isə səbrli və qorxaq edilər. İmdi İrəvan,
Bakı ətrafmdan və Türkiyədən alınan yerlərdə müsəlmanlara qarşı
hərəkət başlanmış; xristianlar və ələlxüsus xristian soldatlar firqəsi pək
müntəzəm qaidə ilə müsəlmanlara qarşı ayaqlanmışlar. Bunlara qarşı
nə tövr olsa da çarə etmək lazımdır. Xəbərdən anlaşıldığma görə xris207

tianların müsəlmanları qarət etməiəri göziəniyor. Efmənilər ayaqianıb təhrikata başlamışiar. Ehtimal bu dəhşət bütün Qafqasiyayı istila
etsin. Bu xüsusda tez addımlar intixab edib Petroqrada hökumət ilə
danışmağa, hərbiyə vəzirinə xəbər verməgə, fəhlə və soldat şuraiarına
yetirməgə çalışmaq iazımdır”.
Topçubaşovun bu sözləri vəkiliərə artıq dərəcə təsir etdigindən oradaca qurultay adından Petroqrada göndərilmək üçün aşağıdakı adamlar seçildi: Əiimərdan bəy Topçubaşov, Mirzə Əsədullayev, Səlim
Gəray Canturin, Soltan bəy Mamliyev, polkovnik Hacı Mərdan əfəndi
bu vəkillər 9-u mayda Petroqrada azim olduiar.

Sokki/inci məclis - 9 may
Ayaz əfəndi İshakov rəislik ediyor. Bugünki iclasda idareyiruhaniyyə, yer işləri, işçilər məsələsi müzakirə olunuyor. İdareyiruhaniyyə həqqində Ufa vəkili Salehcan Qazturmanov pək uzun bir
məTuzə oxuyur. Bu məruzə xuhanilər komitəsində 5-6 gün müzakirə
edılib qayət diqqət ilə baxıldığmdan bir ağızdan qəbul ediliyor.
Məruzənin maddələri bunlardır:
1) Orenburq məhkəməyi-şəriyyəsinə tabe olmaq istəyən kazakların dini ehtiyaclarını təsviyə üçün Orenburq məhkəməyi-şəriyyəsində
müvəqqəti yeni heyət düzəltmoli və onlarm xidmətlərini nəzərə almalıdır.
2) Gələcəkdə din hökumətdən ayrılsa da, ayrılmasa da dini
idarələrimizin nə qaidə üzrə və haralarda olmasının lazım olduğunu nəzərdə tutmalıdır. (Bu xüsusdä komitəyə məxsus bir məruzə hazırlıyor). Salehcan Urmanovun tnəhkəməyi-şəriyyənin hazırki işləri,
müvəqqəti heyət və xidmətləri həqqindəki məruzə və layihəsi komitə
məclislərində müzakirə edilib bəzi təbdillər ilə qəbul edilmişdir.
Məhkəməyi-şəriyyənin müvəqqəti işləri
1) Adi işlər. 2) Müsəlmanların bəzi dini işlərinə nəzarət: məsələn,
iniam və müəzzinləri təsdiq, onları əzl, məhəllə təşkil etmək və məscid
bina etmək işlərinə rüsxət vermək. 3) Vəqfləri təsdiq etmək. 4) İslam
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dininə girənlər həqqində lazım olan tədbirlər görmək. 5) Məhkəməyişəriyyələrdə tətil günlərini, cümə və başqa dini və milli bayram günlərini tərtib etmək. 6) Məhkəməyi-şəriyyə öz arasında və həm onun ilə
müsəlmanlar arasında olan müxabirə və yazı işləri türk və tatar dilində
olmalıdır. 7) Məhəllə təşkilatı düzəltmək üçün imdidən başlamalıdır.
Məhkəməyi-şoriyyənin müvəqqəti heyəti
Bu vəqtə qədər müsəlman syezd və ictimailərinin verdikləri qərarlara
görə bu qaidə üzrə olmalıdır: 1) Bir müfti və altı qazidən ibarət olub
bunların bəzisi üiəmadan olur.
Qeyd: Qazilərdən birisi İçəri Orda kazaklarından bulunsun - deyə
kazak vəkilləri öz diləklərini bəyan etdilər. Bu dilək komisyə tərəfmdən
məqul görüldü. Müfti və qaziləri imdidən şyezd göstərməli. Heyət üçün
cümləsi 7 kişi seçiliyor. Onlar öz aralarından birisini rəis intixab edirlər.
Lakin bu fikir komisyə tərəfindən rədd edildi. 2) Dini məktəb və mədrəsələrə nəzarət etmək üçün müfti və qazilərin məsuliyyəti ilə mütəxəssis kişilər dəvət edilir. Dini məktəb və mədrəsələri idarə üçün məxsusi bir m əarif heyəti təsis edilməlidir. Bunlar müftinin rəyasəti ilə məhkəməyi-şəriyyə hüzurində dini məktəb və mədrəsələri idarə ediliyorlar.
(Onlar syezd göstərsin deyə xahiş etdilərsə də, rədd edildi). Məhkəməyişəriyyə məarif işlərində mütəxəssis zatlardan ibarət ictima düzəldib oniarın razılıqlarilə qərarlar veriyor və buna müvafiq əməl ediyor.
Yuxarıda sayılan xidmətlərin məhkəməyi-şəriyyə əlinə verilməgi
qərarlaşdırılmış və məhkəməyi-şəriyyə ilə məhəllə arasmda vasitə olmaq üçün yenə bir idarənin təsisinə lüzum görülmüşdür. Buna binaən
50 min nüfus idarənin imam və mütəvəlliləri tərəfindən bir möhtəsib
təyin ediliyor və məhkəməyi-şəriyyə tərəfindən təsdiq olunur. Hər
möhtəsibə bir sekretar veriliyor. Həmçinin iazım olursa möhtəsibə yardım etmək üçün bir neçə adam intixab edilib təyin olunur.
Möhtəsibin xidmətləri
1)
Məhkəməyi-şəriyyənin hər bir əmr və tədbirlərini imam və
mütəvəllilərə yetirir, metrik dəftərlərini mollalar arasında dağıdar və
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onları yığıb məhkəməyi-şəriyyəyə göndərir, təsdiq edilmiş imam və
müəzzinlərə məhkəməyi-şəriyyə tərəfindən göndərilən əmrləri verər.
Dini məktəb və mədrəsələrə nəzarət kibi işlər, ailə nizailəri, təqsim,
tərkə məsələləri həqqində məhkəməyi-şəriyyə tərəfindən verilən
təlimat üzərinə əməl edər. 2) Vəqflərə nəzarət edib hesablarına baxar
və bunları məhkəməyi-şəriyyəyə göndərir. Dini məktəb və mədrəsələrə
və həmçinin rus məktəblərində və ümumən dünyəvi məlumat verən
məktəblərdə din dərslərinə nəzarət edər. Müsəlman əskərlərinin dini
ehtiyaclarını görüb əskəri imamlara nəzarət edər.
M əhkəməyi-şəriyyə üçün smcta
Sənəcfə müffiya 6.000 manat
Qazüara (cümtesmə) 8.000
Katib və m əarif işləri mütəxəssislərinə 14.000 manat.
Məhkəməyi-şəriyyənin xadimlərinə yanacaq, işıq, sığorta və başqalarına 65.000 manat.
Möhtəsibə maaş
Hər dairə üçüa bir möhtəsibs maaş m əhkəm əyi-şənyyə tərəfmdən
verilir (6.200), məhəlləyə təxminən 20 möhtəsib lazım olur, ildə 1.200
manatdan 7.200 manat (katib və möhtəsibə müavin təyin etsələr, onlara o dairə zəlqi özləri maaş verir)
Bütün məxaric 185.000 manat
Hesabı tamamlatsaq 200.000 manat
***
İdareyi-ruhaniyyə məsələsindən sonra işçilər məsələsi müzakirəyə
qoyulur. Bu barədə qafqasiyalı Hacıyev rusca məruzə oxuyor.
İşçılər şöbəsi namindən oxuduğu bu məruzəsində Hacıyev işçilərin
tələbnaməsilə syezdi aşina edərək diyor ki, bu məclis bu məsələləri həll
etməgə səlahiyyətdar degildir. Bu məsələ əmələ syezdində həll olunmalıdır. Məruzə oxunub tamam olduqdan sonra şiddətli surətdə alqışlanıyor. Bədə bu məruzə həqqində Ömər Terequlov səs alaraq diyor ki,
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işçilər məsələsi əlbəttə özlərinə aid xüsusi bir işdir. Onu işçilər syezdi
həll etmək gərəkdir. Dərs və təlim işləri türk balaları üçün ümumi ölmağa görə işçilər arasında da təlim işləri yaxşı yola qoyulmaq lazımdır.
Tatar işçiləri ağır bir halda yaşıyorlar, onlar təlim görmüyorlar. Onları unutmamaq gərəkdir. Onların dili, dini bizim ilə birdir. Binaənileyh
dini və milli ehtiyaclar bir olaraq görülməlidir. Zənginlər və mollalar kibi onlara da məktəb, ədəbiyyat, musiqi və başqalar lazımdır. Bu
məsələlərdə biz işçilər ilə şərikiz. Amma başqa işlər işçilər syezdində
həll edilməlidir. Ömər Əfəndinin bu təklifi səsə qoyulub nəticədə qəbul
ediliyor.
Sonra yer məsələsi həqqində Şakir Əfəndi Məhəmmədyarov yer
şöbəsi naminə məruzə oxuyor. Yer məsələsi həqqində şöbəriin təklifi
ilə aşağıdakı qərar qəbul edildi:
1)
Bätün yerlər: xəzinə, xalisə, monastr yerləri və həmçinin xüsusi
mülklərdəki yerlər cəmaətin öz əlinə keçsin, yer üçün vəz edilmiş xüsusi mülk qaidələri bitirilib, yer alıb sätmaq mən edilsin. 2) Öz zəhmətilə
yer işlərilə məşğul olmaq istəyən hər adam yerdən faidələnməgə
həqlıdir. Bu həqqə ayrı-ayrı adamlarla bərabər yer işçiləri cəmiyyətləri
və şirkətləri də malik olsunlar. 3) Yer təsərrüf etmək yer əkən cəmaətin
əlində olsun. O zamanlar, günlər və sair ümumin mənfəətdar olduğu yeriər geniş əsas üzrə qurulan məhəlli idarələr təsərrüfündə olur.
4) Yerin cəmaət ixtiyarına keçməsindən zərərdidə olanlara müvəqqəti
olaraq yardım edilir. 5) Bir yerdən şəhər və ya ki dəmir yoluna yaxınlığı cəhətdən gələn artıq faidələr cəmaətin məarifi üçün əxz edilər. 6)
Yer almaqda ən əvvəl yer işlərilə məşğul olan və həmçinin mal saxlayan məhəlli cəmaətin həqqi nəzərdə tutulmalıdır. Artıq olan yerlər
başqalarma verildikdə məhəlli cəmaətin bu yerləri qan qardaşlarımıza verilsin - deyə edilən arzui yerinə yetirilsin. 7) Dövlət və məhəlli
idarələr yer məhsulatınm tərəqqisinə, mədaxil götürməsinə hər cürə
müavinətdə bulunmalıdır.
Buna görə yer işləri üçün məktəblər açmaq və istiqraz işlərini yüngülləşdirmək lazımdır. Cəmaətə yer üçün ən lazım olan əkin makinələri qayırmaq üçün zavodlar, hər cür material skladları təsis etmək
gərəkdir. Əkin işlərinə yardım etmək üçün dəmir və şosse yolları salınsın, əkiflçi cəmiyyətlərinin birləşmələrinə yardım edilsin. Cəmaətin
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kredit məsələsində əl sənətləri işlərində hər cür təşəbbüsatda bulunmağa, cəmaətin birləşib işləmələrinə yol açılsm. Əkin mümkün olan
meşəliklərdə yaşayan cəmaətin zəhməti nəzəri-etibarə alınsm. Batlaq olan yerlər qurudulub, qumluq olan yerlər düzəlsin. Əkinçilərə
təcrübə və nümunə üçün ayrılmış kiçik yerlər və mədəni baxçalarm
bəqası təmin edilsin. Köçərilərə xəzinədən yardım edilsin və əlhasil
yer işlərinə o qədər yardımlar edilsin ki, yer işlərilə məşğul olan
cəmaət az zəhmətilə çox mənfəətlər alsın. 8) Yer məsələsi bütün cəmaət
faidəsinə ancaq Məclisi-Müəssisanda tamam mənasilə həll ediləcəkdir.
9) Buna görə bütün Rusiya müsəlmanları qurultayı hər yerdə asayişi
mühafizə edib müsəlmanlara rahət durmalarmı tövsiyə etməlidir. 10)
Məclisi-Müəssisana qədər yerə mütəəlliq olan məsələlərdə bütün Rusiya kəndçiləri syezdinin qəbul etdikləri qərarlara etibar edilsin. Müsəlman kənçiləri hər yerdə birləşib əkinçilər cəmiyyəti düzəldirlər.
Bu cəmiyyətlər məhəlli müsəlman büroları və həm rus kəndçiləri
komitələrilə blok düzəldib iş aparıyorlar. Bu cəmiyyətlərə bir mərkəzdə
birləşib müsəlman kəndçiləri ittifaqı düzəltmək lazımdır. Bu ittifaqm
vəkilləri Rusiya müsəlmanları şurasmda bulunurlar.

Doqquzuncu məclisin davamı
Yer məsələsi tamam olduqdan sonra Məhəmməd Əmin Əfəndizadə
növbədən X a r ic söz alaraq diyordu ki:
“Rusiyada əsir düşən türk əskərlərinin halı pək ağırdır. Əski
hökumətin zülm və cəbrdən ibarət qanunları imdiyə qədər təbdil
edilməyib beynəlmiləl qanunlara müraat olunmayır. Samara və Sızran quberniyalarmda minlərcə türk əsirləri məşəqqətli hallara davam
gətirməyib öldülər. Biz millətdaşlarımıza böylə zülm vo cəbr edilmosinə
əsla razı degilİz. Rica edirəm, syezdə böylə ağır hallara diqqət verilib
onlara yardım yolunda bir təşəbbüsdə bulunulsun”.
Bu təklif onuncu məclis tərəfindən artıq dərəcədə təsirlə qəbul
edilərək lazım gələn yerlərə müraciətlə çarəsinə baxılmaq işi heyətirəyasətə tapşırılır.
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Onuncu məclis
10-cuməclis 9 may axşam saət 6-da Ayaz əfəndinin təhti-sədarətində
açılıyor. Rəis növbətdəki məsələləri elan ediyor:
1) Qadm, qız məsələsi,
2) Əskəri təşkilat.
Bu məclisə qadm və qız məsələsinə dair üç məruzə daxil ediliyor:
1) Kazanda 24-27 apreldə olan müslimələr syezdinin bu məsələ xüsusundakı qərarları həqqində İlhamiyə Tutaş Tuqnarovun məruzəsi.
2) Ümumsyezdin qadm-qız məsələsinə dair şöbənin qərarlan
həqqində Fatimə Tutaş Güləhmədovanm məruzəsi.
3) Qadın-qız müsavatma şəriətin nasıl baxdığı həqqində Musa Carullah əfəndinin məruzəsi.
Musa Carullah əfəndinin məruzəsi ayə, hədis və müctəhidlərin fikirlərinə bina edilib qadmların islam şəriətincə kişilər ilə bərabər hüquqda olduqlarını söylüyor. Müşarileyhin bu məruzəsi qayət böyük bir
ciddiyyətlə istima edilib tez-tez alqışlanıyor.
Qadın-qız məsələsi həqqində bir çox natiqlərdən soiıra İlhamiyyə
Tutaş xanım müslimələr syezdində qəbul edilmiş atidəki qərarları oxuyor və bu qərarlar tamamilə əksəriyyəti-ara ilə qəbul edilir. Qadın-qız
məsələsi həqqində verilən qərarlar bunlardır:
1)
Şəriətcə qadın və kişi bərabərdir. 2) Şəriətcə qadınlarm siyasi
və ictimai işlərə qarışmağa həqləri vardır. Buna görə qadmların seçki işlərinə qarışmaları lazımdır. 3) Şəriətdə qadmlara hicab yoxdur. 4)
Qadmları müsavi hüquqlu bulunan millətlərin qüvvətli olmalarından
və həm qadmlar qanun qoyan məhkəmələrdə hazır olduqda özlərinin
müsavi hüqüqda olmalarmı feliyyətə çıxarmaq mümkün olduğundan
müslimələr: bütün siyasi hüquqda kişilər ilə bərabər olsunlar. Qadınlar
el qurultayına seçmək və seçilmək həqqinə malik olsunlar. 5) Seçmək
və seçilmək işləri müslimələr üçün yeni bir işdir. Binaənileyh əgər qadmlar bu vəqtə qədər ictimai işlərə qarışıb ögronməmiş olduqlarından
və ərlər də qadmların scçki yerlərinə getmələrinə qarşı durmaq ehtimalı olduğundan xəlqimizin yarısı olan qadınlarımızın səsi yox olmamaq üçün el qurultayma seçkilər vəqtində hər bir müslimənin seçkiyə
qarışması borc dsun. Müslimələrə səs vermək üçün kişilərdən ayrı
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yer verilsin. 6) Rusiya müsəlmanları arasmda qız və oğlanlar rizaları olmadan nikah oxumaq çox olub bu iş: ailə hoyatının narahatlığına və o ailədə böyüyən balaların bədboxtliginə sobob olduğundan nikah vəqtində qız ilə oğlan hazır olsunlar. 7) Çox vəqt ailədə ər ilə arvad arasında uyuşmazlıq olduğundan qadm ərindən ayrılıb gediyor. Bu
surətdə ər arvadma talaq verməyincə bu iş: qadın üçün cəbr və ailədəki
balaların tərbiyəsi üçün zərərli olduğundan nikah vəqtində dəftərə qeyd
etməlidir ki, əgər ər ilə arvad arasında uyuşmazlıq olsa qadmın ərindən
ayrılmağa həqqi vardır. 8) Türkistanda, Qafqasiyada və Qazaxıstanda
11-12 yaşmda qızları ərə vermək adət hökmünə girdigindən bu iş qadmlarm zəiflənmələrinə, vəqtsiz ölmələrinə və həm də zəif bala yetişdirib gələcək nəslimizin zəif və gücsüzliginə səbəb olduğundan Rusiyanm gərək şimalxnda və gərək cənubunda 16 yaşından əksik bulunan
qxza nikah oxunmasın. 9) Millət balalarınxn sağlam olması üçün və həm
də ailə bəxtsizliklərinin məbdəyi ər və ya qadmın yoluxma naxoşluqlara mübtəla olduğundan irəli gəldiginə görə öylə bədbəxtliklərin önünü almaq üçün nikah vəqtində oğlanm da, qızm da yoluxma naxoşluqlarınm olmadxğına əllərində şəhadətnamələri olmalıdır. 10) Çox vəqt
olur kı, bir ər əvvəlki qadınm üstünə ikinci bir qadm almağı və həm
əvvəlki qadınlarınm bir eybi olmadığı halda onları özlərindən ayırmağı bir adət olaraq qəbul etdiklərindən bu oyun-oyuncaq kibi işlərin suinəticəyə səbəb olduğunu etibara alıb nigah vəqtində kişinin dilindən
bir kağız almalıdır ki, arvadınxn üstünə ikinci bir arvad almasm. Əgər
başqa bir səbəb ilə ikinci bir qadm alsa əvvəlki arvadını ayırıb nəfoqosini versin. 11) Qazaxıstanda qız uşaqları hələ kiçik ikən ataları onları qalun1 malma satırlar. Sonralar ev qızları ərlərindən ayrılmaq üçün
təlaş edirlər, o halda onlar qalun mallarmı qaytarmağa məcbur olurlar. Binaənileyh qazax qızlarınm hüquqlarım etibara alıb onlar ərə
getdikləri vəqt qalun malı alınmasm. 12) Bəzi səbəblərdən dolayı bir
çox qadınlar ümumxanələrə girməgə məcbur olurlar. Ondan sonra onlar bu bəladan qurtarmağa çärə axtarırlarsa da bir şey edə bilmiyorlar. Çünki fəhş xüsusundakı qanunlara görə onlar ömürlük bədbəxtligə
məhkumdurlar. Ona görə fahişəxanələr və fəhş xüsusundakı qanunlar
aradan götürülsün.
1 qalun: mehrdən başqa bir şey olub qızı atasmdan aldığı vəqt verilən şeydir.
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Bu qərarlar olduğu kibi qəbul edilir. Ondan sonra yuxarıda da
məzkur Fatimə Tutaş Güləhmədovanxn oftıduğu iki maddəli qərar dəxi
cüzi bir təshih ilə qəbul edilib yuxarıdakı qərardadlara əlavə edilir. 0
iki qərar bunlardır:
1) Müslimə qadınlar bütün siyasi və mülki hüquqda ərlər ilə
bərabərdir.
2) Təəddüdi-zövcat insaniyyət və ədalətə müxalif olduğundan bu:
qəti surətdə pislənilməlidir.
Burada 15 dəqiqə tənəffüs elan edilir.
Qadm, qız məsələsindən dolayx 203 imza ilə mollalar tərəfındən bir
protesto elan edilmişdir ki, bunun təfsilatı sabah.

Tənəffüsdən sonra əskəri təşkilat həqqində Krımdan gələn vəkil
polkovnik Əliyev rus dilində bir məruzə oxuyur və bu məruzə mənasif
tərəfindən tərcümə edilir.
Məruzələrdən sonra əskəri təşkilat həqqində atidəki qərarlar qəbul
edildi:
1) Əskərligə alınmaq bütün-bütünə yetirilsin və imdiki qaidə ilə olmasın. Militarizmə qarşı durmaqla bərabər daimi əskər olduqda milli
əskər olsun. 2) Müharibə qurtanb daimi əskər olduqda ayrı müsəlman
əskəri firqələri düzəlsin. 3) Bu firqələrin komandanları, zabitləri
müsəlmandan olmalıdırlar. 4) Bu əskərlər özlərinin alındxqları yerlərdə
xidmət etsinlər. 5) Hal-hazırda müharibə səfindəki müsəlman soldatlarmın bir diviziyada olanları haman diviziyanın bir polkuna cəm
edilir. Qarnizondakı müsəlman əskərləri də bir polka yığılsmlar. Bu
polklarda müsəlman aşxanaları olsun. 6) Müsəlman əskərləri yığılan
hər alaylara alay keşişləri ilə bərabər hüquqda alay mollalan seçilib
təyin edilsinlər. 7) Müsəlman əskərlərinə yardım üçün müsəlman tibbi
firqələri düzəlsin. 8) Hər hifzüssihhə qatarxna 2-3 müsəlman xidmətçisi
qoyulsun. 9) Cəbhəyə yaxxn əskəri xəstəxanələrdə müsəlman xadimləri
olsun. 10) Bu qərarların 5,6,7, 8 və 9-cu maddələri təxirə salınmayaraq
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mövqei-ierayə qoyulsun və bunu tələb etmək üçün hərbiyyə vəzirinə
müraciət edilsin.
’
Bu qərarlar qəbul edildikdən sonra növbətdəki məsələ idareyiruhaniyyəyə müvəqqəti müfti və (6) qazi seçmək məsələsidir. Bu seçki məsələsini idarə etmək üçün bir komissiyə tərtib verilsin. Müfti və
qazılığa namizədlər təyin etmək üçün heyəti-rəyasətə bir çox zapiska
(müxtərə)lər verilir. Bu müxtərələrə görə 55 namizəd göstəriiir, şar ilə
seçdikdə bu qədər adamı səsə qoymaq mümkün olmadığmdan (çünki şar salman qutular 14 danədir) bu namizədlər arasmda səsə qoyulacaq adamları kağızda yazmaq üsuli ilə seçməgə qərar verilir. Vəqt
keçdigindən bu seçki məsələsi 11-ci məclisə təxir edilir.

On birinci məclis - 1 0 may
Məclis gündüz saət 11-də açılır. Buxara vəkili Berdiyev növbətdən
xaric söz alaraq hürriyyətin Buxarada nə cürə qarşılandığı, Buxara
idarəsinə və Buxaradakı tərəqqipərvər sinfinə necə təsir bağışladığım və Buxara cavanlarınm nə kibi hərəkət və təşəbbüsdə bulunduqları
həqqində müfəssəl bəyanat verir. Bu bəyanat məclis tərəfindən qayət
ciddi bir təsir ilə dinlənir.
Bundan sonra mollalar tərəfindən daxil edilmiş 203 imzalı protest
elart edilir. Bu mollalär qadm-qızlara siyasi, ictimai və ailəvi hüquqlar, fəqət şəriətə sığdığı qədər verilərək ondan artıq verilməməsini tələb
edirlər. Bununla bərabər onuncu məclisdə qəbul edilən qərarlara protest edib təəddüdi-zövcat həqqində syezdin qərarma qoşulmadıqlarını açıqdan-açığa bildiriyorlar. Bu protest intisar edilmədigindən məclis
tərəfindən gülünc bir hal ilə qarşılamr.
Syezddə hazır olan Türkistan vəkilləri də növbətdən xaric söz alıb
syezdin yer məsələsi və qadm-qız məsələsi həqqindəki qərarlarma
protest edirlər. Bu vəkillərin nöqteyi-nəzərlərinə görə yeri mülkdarlär və dövlətlilər əlindən alıb kəndçilərə vermək, yeri cəmaət mülki etmək şəriətə xilaf imiş. Buna görə bunlar yer məsələsinin böylə
həll edilməsini Türkistan üçün qəbul etmiyorlar və diyorlar ki, “Əgər
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syezdin bu qərarı Türkistan üçün də çıxarılmışsa biz buna qarışmıyoruz. Və əgər Türkistanı istisna edib də Rusiyanın başqa yerləri üçün bu
qərarları vermiş isəniz o vəqto biz bu qərarlara qoşularız”. Türkistan
vəkilləri qadın-qız məsələsi həqqindəki qərarlara da məmnuniyyət edib
şəriətcə iş görməgi lazım bilirlər. Türkistan vəkillərinin bu iki protestə
qol qoyan kişilərin sanı 7-8-dən artıq degildir.
Növbədən xaric ərznamələr tamam olduqda növbədəki məsələlərə
baxılmağa başlanır.
Birinci məsələ “Milli Şura” toşkil etmək həqqində
Bu məsələ xüsusunda 10-cu məclisdə Ömər əfəndi Terequlov tərəfindən bir məruzə oxunub məsələ açıq qalmış idi. Bu gün məsələ
qaldırıldıqda Ayaz əfəndi İshakova söz verilir. Ayaz əfəridi məsələnin əhəmiyyəti və milli şuranın necə təşkil edilməsi lazım olduğu həqqində mükəmməl və müfəssəl bir məruzə oxuyur. Milli Şura
üstünə yüklənəcək vəzifələr və onunla məhəlli təşkilatlar arasmdakı
münasibətin necə olması və nə kibi əsaslarüzrə bina edilməsi MəclisiMüəssisana seçkilər başlanmcaya qədər necə xətti-hərəkət tutulmasının lazım olduğu həqqində müfəssəl məlumat veriyor. Ayaz əfəndinin
bu məruzəsi bütün Rusiya müsəlmanlarmı birləşdirmək, uyuşdurmaq, bir yola salmaq həqqində olduğundan qayət ixlas ilə istima edilir.
Məruzəsinin axırmda “Milli Şura” təşkil etmək üçün syezd tərəfindən
qəbul edilməsini xahiş edib on maddədən ibarət bir qərarnamə təqdim
edir. (Ayaz əfəndinin təqdim etdigi maddələr on ikinci məclisdə bir-bir
baxılıb cüzi bir təbəddülat ilə qəbul edildigindən bu maddələr on ikinci məclisin hesabına qalır).
Ayaz əfəndinin məruzəsi tamam olduqdan sonra bu məsələ həqqində
müzakirə başlanır. Bu barədə bir çox natiqlər rəylərini diyorlar.
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On ikinci məclis
Məclis Fateh əfəndi Korimovun təhti-rəyasətində açılır.
Birinci məsələ: Məclisi-Müəssisan seçki üsuli məsələsidir ki, bu
barədə syezd iş bu qərarları qəbul etmişdir;
1) Seçkilərdən əvvəl müsəlmantar öz aralarmda bütün demokrat
firqələrin birləşməsindən ibarət bir ittifaq tərtib etmək lazımdır.
2) Məclisi-Müəssisan və məhəlli idarə üzvlər intixab edildigi vəqt
başqa xəlq firqələrilə birləşməli. Fəqət bu trudoviklərdən sağda olmayan firqələr ilə mümkündür. Çünki ancaq ictimaiyyun firqəsi rus olmayan xəlqə həqiqi mənasilə geniş hüquq verir. Bu məsələ tamam olduqdan
sonra “Milli şura” məsələsinə keçilir. Bu barədə Ayaz əfəndi söz alıb
on birinci məclisdə oxuduğu məruzənin maddələrini və qərardadlarını
oxuyur ki, onlar da bunlardır:
1) Bütün Rusiya müsəlmanlarmın syezdi, Rusiya müsəlmanları
arasmdakı bütün siyasi uyuşma və firqələrin birlikdə hərəkət
etmələrini və müştərək bir yol tapmalarmı lazim bildi. 2) Syezd Rusiya müsəlmanlarmı o müştərək yol ilə aparmağı felə çıxarmaq üçün bütün sinif və qəbilətərin vəkillərindən mürəkkəb bir şura seçilməsini lazım bildi. 3) Syezd Milli Şura əzalmın otuz adamdan mürəkkəb olmasını qəbul etdi. Bu əzalar aşağıdakı qaidə üzrə təqsim edilir:
a) Türkistan, Buxara və Xivədən yeddi (Buxara 2, Xivə 2, Rusiya
Türkistanı 3), Qafqasiyadan 5, Krımdan 2, Qazaxıstandan 5, Litva tatarlarından 1, Daxili Rusiya tatarlarından 10.
b) Bu seçki hər bir ölkənin öz ixtiyarma tapşırılmalıdır.
c) Syezd hər bir ölkədən mümkün qədər qadınlarımızm şuraya
seçilmələrini lazım bildi və bu işi ölkənin özünə tapşırdı.
4)
Syezd müsəlman xəlqini şu müştərək yol ilə aparmağı MəclisiMüəssisan açılmcaya qədər “Milli Şura” üzərinə qoydu. 5) Syezd
Məclisi-Müəssisana qədər bütün yerli cəmiyyətlər və təşkilatlarımızm
syezd qərardadma müvafiq olan Milli Şuranın hər bir qərarma əməl
etməsini lazım bildi. 6) Syezd Milli Şuranın arasından 12 adamdan
ibarət bir Baş Komitə ayrılmasım lazım bildi və bunu Mitli Şuramn
özünə həvalə etdi. 7) Syezd Baş Komitə ilə ölkə komitələri və yerli
komitələr arasmdakı münasibətin nə üsul üzrə olmasını Milli Şura218

ya tapşırdı. 8) Baş Komitənin yeri hökumət duran yerdir. Milli Şuranm başqa əzalarımn yeri isə şuranın qərarı ilə təyin edilir. 9) Syczd
Məclisi-Müəssisana seçki üsullarım təyin etmək üçün 5-i avqustdan
gec olmamaq şərtilə Rusiya müsəlmanları vəkillərinin ikinci syezdinin
düzəlməsini lazım bildi və bu işi Milli Şuraya tapşırdı. 10) Syezd Milli
Şuraya “Rusiya Müsəlmanları Şurası” deyə ad verdi.
“Açıq söz”,
2 1 ,2 3 ,2 6 ,2 8 ,2 9 ,3 0 ,3 1 may, 2 ,4 , 6, 7 ,8 ,1 2 ,1 3 iyun 1917,
JV®478, 479,481, 482,483,484, 485,487,488,
490,491,492,495,496
Şərit - tent
Şəbə - tayfa
Same -- eşı’dən, qulaq asan
Məşum - uğursuz, bədbəxt
Təsərrüf - zəbt etmə, yiyətənmə
Ü rf - adət, hökm, tədbir
Müvərrix - tarixçi
Kəşşaf - kəşf edən, kəşfiyyatçı
Müəzzin - azançı
Mütəvəlli - müdir, idarə başçısı
Mütədəyyin - dindar
Möhtəsib - dini və əxlaq işlərinə nəzarət edən məmur
Müxtəri —ixttira edən, icad edon, yaradan
Məhfuz - mühafizə olunmuş
Vase - geniş
Təşxis - tanıma, ayırd etmə
Mücəhhəz - hazırlanmış
Mazi - keçmiş zaman
Mərcə - müraciət edilən yer, adam, idarə
Mübəttər - yarımçıq
Nədvə - yığıncaq
Mövəddət - dostluq, xeyirxahlıq
Nəfy - sürgün, uzaqlaşma
Təəddüdi-zövcat - çoxarvadlıhq
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Moskva müsəlman syezdində
oxunan Salikov məruzəsi1
Siz biliyorsunuz ki, müvəqqoti hökumətin müttəfiqlərimizə xitabən
vermiş olduğu notamn bu nöqtolori məmləkətdə nə qədər narazılığa
bais olmuşdur. İş hətta küço müsadimələrino qədər vardı (Petroqradda
19-21 aprel hadisələri).
Maym 27-də müvəqqəti hökumət tərəfindən verilmiş olan
bəyannaməyi izah edəcək olan nota demokratiyanm protestosundan
naşı özü izahata məruz qaldı. Müvəqqəti hökuməteə “qəti qələbə” və
“möhkəm sülhü təmin” sözlərindən nə tövr anlaşıldığı izah edilməli oldu. 1917 sənəsi 18 apreldə müvəqqəti hökumətin müraciətnaməsi
verilən izahatm ən maraqlı yerləri budur:
“Məlumdur ki, bu notada düşmənə qoti qələbo çalmaqdan bəhs
edilərkən 27 mart bəyannaməsində qeyd olurimuş məqsədlərə yetişməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Haman məqsədlər isə böylə bəyan edilmişdir:
“Müvəqqəti hökumət özünün mənəvi borcundan hesab ediyor
bəyan eləsin ki, azad Rusiyanm məqsədi sair millətlərə ağalıq etmək,
onların milliyyətinə əl atmaq, zor ilə özgələrin yerini almaq degil,
millətlərin özü-özünü idarə etmələri əsasilə möhkəm sülhə nail olmaqdır. Rus milləti öz qüvvə və iqtidarmı sair millətlərin hesabına
gücləndirmək istəmiyor. O heç kəsi təhti-hakimiyyətinə almaq və alçaltmaq istəmiyor. Ali ədalət naminə rus milləti polyaklann zəncirini
açmışdır. Fəqət rus milləti razı olmaz böyük müharibədən onun vətəni
əzilmiş və həyat qüvvəsi kəsilmiş çıxsın. Möhkəm sülhü təmin etmok
sözü ilə müvəqqəti hökumət təslihatm azalması, beynəlmiləl tribunal
təsis edilməsindən və sairdən ibarət biliyor”.
Bizə böylə gəliyor ki, müvəqqəti hökumətin bu bəyanatı da
şübhələrin hamısmı izah etmiş olmuyor.
1 1918-ci il yanvarm 2-də “Açıq söz qəzetində ” Şəkli-idarə həqqinda iki baxış (İki cür
hökumət)” sərlövholi bir xəbor dorc edilmişdir: “Moskva syezdində şəkli-idarə hsqqində
oxunmuş Əhməd bəy Salikov dokladı ilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə məruzəsini havi
siyasi bir risalədir. “Açıq söz” tərəfindən nəşr olunmuşdur. Qiyməti 15 qəpik. Satıcılara və
çox alanlara 12 qəpik”. Ş.H.
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Rusiyanın əqd etmiş olduğu əhdnamələr və öhdəsinə götürdügü iltizamlar məsələsi haman əvvəlki kibi qeyri-müəyyən bir halda qalıyor.
Fəqət Rusiyanın müttəfiqlər ilə bağlamış olduğu əhdnamələrin nədən
ibarət olduğunu az-çox anlamaq mümkündür.
İştə, bu əhdnamələrdir ki, müharibənin həqiqi məqsədlərini bizə
açıq bildiriyor.
Milyukov özü “Müharibə məqsədləri” ünvanı ilə yazmış olduğu
bir məqaləsində (“Reç” qəzetəsinin ildə bir nömrə çıxan məcmuəsinin
1916-cı sənədə nəşr olunan nömrəsində) müttəfiqlər arasında bağlanmış olan əhdnamənin pərdəsini qaldırmışdır. Məqalədə deniliyor ki:
“... 1916 sənəsi fevrahnda doktor Dellon birinci dəfə olaraq
müttəfiqlər arasmda İstanbul ilə Dardanel həqqində bağlanmış olan
etilafnaməyi cahana bildirmişdir. Onun rəvayətinə görə Lamanşın bir
tərəfində Dalqasa (Fransa), digər tərəfində ser Kirey (İngiltərə) Rusiyanın bəyanatma diqqət vermişlərdir... Bəziləri güman ediyorlar ki, bu
qayət mühüm etilaf Puankare imperatora müsafir olan vəqt hasil olmuşdur. Digərləri fikir ediyorlar ki, bu etilafnamə daha iləricə Rusiya ilə Fransa arasında dəniz əhdnaməsi bağlanan zaman əqd edilmişdir. Bu xüsusda eyni zamanda həm Parisdə, həm də Londonda müzakirat icra ediliyordu. Böylə bir əhdnamənin bağlandığı Qərbi Avropada xəbər verildikdən sonra Rusiyada dəxi bu xüsusi sükuta keçmək
lüzumu qalmıyordu. Dellonun bəyanatını Milyukov 1916 sənəsi 10
fevralda Q.Dumamn iclasmda xəbər vermişdir. Daha sonra rus parlaman vəkillərini qəbul edərkən Askuyet söylədigi nitqində böylə bir
etilafnamə mövcud olduğunu açıq surətdə təyid etmişdi. Askuyet demişdir ki: “Bən xatırlıyorum o günləri ki, deniliyordu Avropa və Asiyada Şərq məsələsinin həllində iki imperiyanm mənafeyi düzəlməyəcək
qədər yekdigərinə ziddir... Xoşbəxtanə haman yekdigərini anlamamazlıq günləri keçdi, imdi gərək İranda və Türkiyədə və gərəksə sair
yerlərdə mənafeyimiz toqquşduqda sədaqət və mütəqabil ehtiramımızla gözləməgə qərar verdigimiz etilafa gəliyoruz. Bu xüsusi məşhur
xariciyyə vəziriniz Sazanov ilə rəfiqim Kirey arasında əqd olunmuş
etilafnamə qiymətsizdir”.
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Nəhayət, heyəti-vükəla Rusiyaya qayıtdıqdan sonra Q.Dumamn hərbiyyə və bəhriyyə komissiyası iclasxnda (19 iyul) Sazanov Kovalyovskinin sualına ap-açxq cavab verərək bəyan ctmiş ki, haman etilaf boğazlarxn hər iki tərəfinin Rusiyaya verilməsini təmin ediyor. Bu xüsus
mətbuatda da xəbər verilmişdi”.
“Açıq söz”, 24 may 1917, JVs480

Sollarm səhvi
İnqilabdan sonra müvəqqəti inqilab təşkilatma başlayan sol firqələr
bu işlərində əsaslx böyük bir səhvə düşmüşlərdir. Bu səhv yerli xəlqi,
bilxassə müsəlmanları hesaba almayıb, cəmaətin əksəri onlardan ikən
gərək icra komitəsində, gərək fəhlə vəkilləri şurasmda və sair xəlqin
həyatı məsələləri ilə əlaqədar olan müəssisələrdə müsəlmanlardan
olub-olmadığına heç əhəmiyyət də verməməkdən ibarətdir. Bu müəssisələrdən qeyri-mühüm olan bəzilərində müsəlmanlar bir-iki yer ala
bilmişlərsə də, bəzi mühümlərinə heç keçə bilməmişlərdir. Məsələn,
Bakıda Fəhlə Vəkilləri Şurası deyə əhəmiyyətli bir müəssisə meydana gəlmiş, fəhlələrin qismi-mühümi, adətən yarısı müsəlmandan ikən
buraya bir nəfər də olsa, müsəlman əmələsi, müsəlman nümayəndəsi
keçməmişdir.
Bu vəqtə qədər xüsusi surətdə “yoldaşlara” kəlalə etdikdə diyorlardı
ki, müsəlman əmələləri “soznatelni” degil, özləri kahillik göstəriyorlar,
məclislərə gəlmiyorlar. Bu cavabda böyük bir həqiqət var. Fəqət bu da
həqiqətdir ki, haman müsəlman əmələsinin tərbiyəsi yolunda heç bir
qədəm götürülməmişdir. Türk məsəli diyor ki, “Qomşuya ümid olan
şamsız yatar”.
Müsəlman əmələlərinin bu surətlə şamsız yatmaları şübhəsiz ki,
qeyri-təbii idi və ən ziyadə gözə çarpan bir şey var idisə, o da bu qeyritəbii halın əmələ təşkilatları tərəfindən hiss edilmədigi idi.
Nəhayət, keçən məhəllə komitələrinin seçkisi meydana gəldi. Atil
və kahil hesab olunan, buna görə də kəndisinə əhəmiyyət verilməyən
müsəlman kütləsi (massası) öz həqqini istəməgə başladı. Şəhərdə olsun,
əmələ rayonlarında olsun tələb olundu ki, məhəllə komitələri əhalinin
miqdarına mütənasib bir şəkildə tərtib edilsin. Bu həqli və demokratik
tələb müsəlman cəmaət təşkilatının komitəsi tərəfındən müdafiə edildi. Gözlənirdi ki, bu xüsusda komitə ilə sollar arasında bir anlaşma və
etilaf olsun. Hətta bu xüsusda danışıq belə başlanmış idi. Fəqət sonra yoldaş Qradel hiyləsi ilə komitə özünün aldandığım gördü. Vəqt az
qaldığmdan öz məsuliyyəti ilə siyahılar tərtib edə bilməyib işi məhəl223

lalərin özünə buraxdı. Müsəlman məhəllələri hərə özünəməxsus siyahı tortib edorək seçkiyə başladılar. Seçki hər növ intizarın fövqündə
müsəlmanlarm qələbəsi ilə tamam oldu. Bu qələbə yalnız şəhərdə degil, əmələ rayonlarında, Bibiheybət ilə Ramanada dəxi müsəlmanlar
tərəfində idi.
Müsəlmanları “qara və mədəniyyətsiz xəlq” deyə böylo bir qələbəyi
gözləməyən “yoldaşlar” səhvlərini dərk edərək bundan sonra müsəlman
təşkilatları ilə dostluqda getməgə hazırlaşmaq əvəzinə “burjuy”, “kapitalist” kibi modalx sözlərə bir də “qoçu” kəlməsini əlavə edərək əhvalı
öylə təsvir etmək istiyorlar ki, guya on minlərlə müsəlman seçkiçiləri
mauzer və tapança gücilə gəlib “qoçu”ları Özlərinə “ağa” seçmişlərdir.
Əgər “yoldaş”larm kimsəyə fürsət verməyib də tələsdirməsi olmaşaydı, adları ətrafında əfsanələr çıxan adamlar degil, yalnız müsəlman siyahılarma düşməz, bəlkə o qəbildon olan adamlar sosialist-daşnaksütyun siyahısmda da gözlənəməzlərdi.
Heç gizlədilmiyordu ki, ərzaq komitələrinin seçkiləri bir növ seçki manevrasıdır. Bu manevrada müsəlman kütləsinə çox möhtac olmadıqlarım düşünərək sollar bu tərəfdən gələn nidalara o qədər də qulaq asmaq istəmiyorlardı. Bu tərəf dəxi həqiqət aranılarsa, məsələyə
haman manevra nəzərilə baxıb öz gücünü göstərmək istədi. Həm də
göstərdi. Kim nə dersə-desin, hanki böhtan və iftiralarla meydana çıxarsa-çıxsm, burası şübhə götürməz bir həqiqətdir ki, müsəlman əhalisi
bir qüvvətdir - ədəd qüvvəti. O qüvvət ki, demokratizmdə əsasdır.
Cəmaət işinə baxarkən bu qüvvəti, bu ədədi, bu qüvvət və ədədin istək
və diləgini nəzərə almamaq, onunla hesablaşmamaq olmaz. Bunu artıq Fəhiə Vəkilləri Şurasmm qəzetəsi olan “İzvestiya” özü də hiss ediyor. “Müsəlman millətpərəstlərinin müsəlmanların avamlıqlanndan, cəhalətindən istifadə elədiklərini” tənqiddən sonra fəhlə şurasma
təklif ediyor qoymasın ki, “müsəlmanlarla fəhlələr arasmda milli hasar
çəkilsin”. Bunun üçün çarə olaraq göstəriyor ki, gərək “öz arasındakı
müsəlman nümayəndələrini çoxaltsm”.
Heç olmadansa, gec olmaq yaxşıdır.
Fəqət daha səmimi və həqiqətə daha müvafiq olardı “İzvestiya”
deyə idi ki, sovet öz arasına müsəlman nümayəndələrini də qəbul eləsin. Çünki “çoxaltsın” o zaman olar ki, azı olsun. Məlum olduğu üzrə

Fəhlə Vəkilləri Şurasında bir danə də olsa müsəlman yoxdur. Əgər müsəlman cəmaət təşkilatımn himməti olmasaydı və seçki manevrasındakı müsəlman qüvvəti görülməsəydi və müsəlmanlar öz mövqe və saylarına görə yer istəməsəydilər, o zaman müsəlman fəhləsi və onun fəhlə
şurasındakı nümayəndəligi də xatirlərə düşəcəkmi idi?!
Fəqət xətalarını düzəltmək niyyətində isələr, sol dostlarımız bir az
da bəsirət göstərib iləri gəlməli, bilməlidirlər ki, müsəlman kütləsi,
müsəlman cəmaəti o zaman qara qüvvələr əlindən xilas olar ki, sol
firqələr sinif təəssübünü ataraq müsəlman cəmaət təşkilatı ilə bərabər
getsinlər və misal üçün diyoruz ki, Volqaboyu cəmaəti kibi sırf əmələ
və demokratiyadan ibarət olan bir müəssisəyə düşmən gözü ilə baxmasmlar.
Mücərrəd əsaslar ayrı, həqiqi qüvvətlər, üryan həqiqətlər də ayrıdır.
Nəzəri olaraq milləti danmaq mümkün, fəqət həqiqəti-hal ilə hesablaşmamaq qeyri-mümkündür.
Bir xəlqi düşünürkən o xəlqin tələblərinə də etina etmək, onu hesaba almaq gərək. Yoxsa bürokratizm ilə demokratizmi bir-birindən ayırmaq olmaz.
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“Açıq söz”, 29 may 1917, JV®483
Atil - tənbəl, ətalətli
Kahil - key

İmperializm demək dünyagirlik, cahangirJik deməkdir. Bu imdiki dünya m ilbtbrini biri-birinə salıb, yer üzünü qan dəryasına döndərən bir siyasətdir. Bir siyasət ki, köhnə Rusiya idarəsi onun ən qatı
nümayəndələrindən idi. Rusiyadakı m ilb tb ri ruslaşdırmaq, Rusiya
xaricindəki millətləri əzmək, daima qomşular həqqində təcavüzkar bir
fikir bəsləmək imperializmin xasiyyətlərindən idi. Bu imperializm idi
ki, İranı bölmək istiyordu. Bu cahangirlik idi ki, İstanbul ilə boğazları almaq arzusunda idi. Bu dünyagirlik idi ki, Avstriyaya hücum cdib o
“qurama” dövləti parçalamaq fikrində idi.
Böyük Rusiya inqilabı çıxar-çıxmaz özünün bu fikirdə olmadığını, cahangirligə düşmən kəsildigini elan elədi. Iləm başqa dürlü də ola
bilməzdi, demokratiyanm mənfəətlərinə nigəhban olan inqilab qüvvəti
əlbəttə ki, təamləri doymaq bilməyən cahangirlik xatirinə milyonlarla
canları qurban verəmməz idi.
İmperializmdən imtina eləmək, davanı “dava xərci almamaq və
özgənin yerini tutmamaq” surətilə bitirib bir an əvvəl barışmaq Rusiya cəmaətinin virdi-zəbam oldu. Ancaq adı hürriyyətpərvər “kadet”
firqəsi idi ki, bu siyasətdən əl çəkə bilmiyor və bu firqə başçılarmdan
olan Milyukov xariciyyə vəzarəti qismində oturaraq hər bir vasitə ilə
inqilabçı Rusiyanı dəxi İstanbulu almaya aparmaq istiyordu. Milyukov
öz inadma fəda edildi. Demokratiya hökumət başmda bir imperialisti çəkəməyib müvəqqəti hökumət heyətini dəgişdi. Hər tərəfdən imperializm siyasəti məzəmmətbnməgə başlandı. Kadetlərdən bir çoxu
dəxi ümumi cərəyan təsirinə tutularaq bu siyasətdən əl çəkmək zamanı
gəldiginə qane olur kibi göründülər.
Tam bu sürədə ikən Bakı kadetlərinin nümayəndəsi Vermişev
paytəxt imperialistlərindən daha hərarətli çıxaraq erməni olduğundan rus səltənəti naminə ürəgi ağrıdığmı kadetlərin sonki syezdlərində
söylədi. Ağzı köpüklənərək dedigi bu nitqində Bakı nümayəndəsi isbat etmək istiyordu ki, rus imperializmi Almaniya imperializmindən
başqadır. Rus imperializminin mənfi cəhətləri yox degilsə də, müsbət

və faidəli cəhətləri də vardır. Əgər ermənilər Qafqasiyada rahət yaşaya
bilirlərsə rus imperializminə borcludurlar. Ermənistanm dərin bucaqlarına atılmış zavallı ermənilər rus dövlətindən istərlər ki, onları atmasınlar. Ermənistamn azadlığı isə rus imperializminin məqsədlərindəndir.
Rus cahangirliginə oxuduğu bu qəsidəsindən dolayj Bakı müsəlman
cəmaət təşkilatınm rusca nəşr olunan “Əxbarı” bir məqalə yazaraq Kadet firqəsini və əzcümlə də Vermişevi tənqid eləmişdi. Bu tənqidə qarşı Vermişev “Baku” qəzetəsinin dünki sayısında cavab veriyor. Bakı
kadeti bu cavabında rus imperializmini degil, rus səltənətini müdafiə elədigini “cayigiriz” buraxmaq üçün qeyd etdikdən sonra diyor:
kim inkar edə bilər ki, rus səltənətinin bütün qüsurları ilə bərabər
bəşəriyyətə xidməti olmamışdır. Əgər velikoruslarda imperializm
meyli olmaz da, öz topraqlarından kənara çıxmazlardısa, o zaman,
Qafqasiya tərəqqi və ümran üzü görməyib Türkiyə ilə İran halında
olmayacaqmı idi? Ələlümum Vermişev fikrincə bu bir mətləbdir ki,
üstündə çox danışıla bilər.
Fəqət əsl mətləb burasmda degil, Vermişev Türkiyə ermənilərini düşünüyor. Rusiya hürriyyəti rus millətlərini azad elədi. Halbuki Türkiyə
hürriyyəti bu azadlığı vermədi, diyor. Rus imperiaiizmi olmazsa zavallı Türkiyə ermənilərini kim xilas edəcək. Əgər Türkiyə ermənilərinin
xilası üçün başqa yol göstərilərsə, o zaman, öylə görünüyor ki, Vermişev rus imperializmini müdafiə etməyəcəkmiş.
Hər şeydən əvvəl burasmı söyləmək lazımdır ki, rus imperializmi olmasa idi, vəqtilə Midhət Paşa hürriyyəti də qana boyanmaz, rus imperializmi olmäsaydı İran Məclisi-Millisi də topa tutulmaz, ehtimal Şərq
millətlərinin tərəqqisi başqa bir yolda dəvam edərdi. Tarixə müraciət
edib də “bu olmasa idi o da olmazdı” bəhsinə gələrsək o zaman əlbəttə, çox şeylər söyləmək olar. Fəqət məsələ bugünki imperializmdədir.
Bu gün heç bir dövlət başqa dövlətə təcavüz etməyib bütün millətlərə
hürriyyət verilməli, kimsənin toprağma təcavüz etməməlidir, deniliyor. Əlbəttə, bütün millətlərə həqq istənildigi zaman bu həqq Türkiyə
erməniləri üçün də istənilər. Sair Türkiyə millətləri ilə bərabər Türkiyə
erm ənibri də azad olmalıdırlar. Fəqət bu azadlıq anlayamıyoruz ki,
nədən gərək hökmən rus nizəsi ilə həll edilsin. Rus imperializmi ta
əski zamanlardan bəri Ermənistanı əlində bir bəhanə eləmiş, fəqət
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Rus imperializmi həqqində

bu günə qədər o zavallı ölkəyə nahaq qandan başqa bir şey verə bilməmişdir. Bunu Böyük Petro verə bilmədigi kibi Voronsov-Daşkov da
verə bilməmiş, şübhəsiz ki, Vermişev ilə Milyukov da verə bilməyəcək.
Əgər bu əfəndilər olmayıb Türkiyə erməniləri öz hallarma buraxılsa
idi, o zaman ehtimal ki, Ermənistan məsələsi Türkiyə millətləri ilə
birlikdə daha təbii bir yolda həll olunardı. Şübhəsiz ən nəhayət, öylə də
həll olunacaqdır.
“Açıq söz”, 31 may 1917, JVs485
Cayigiriz - yer tutan, yerləşən
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Fitnələrə qarşı
Qafqasiya müsəlmanları həqqində müftinlər tərəfindən yayılan
fitnə xəbərləri şübhəsiz ki, cəmaətimizi rahatsızlandınyor. Başqa dürlü də ola bilməz. Çünki bu xainlər qəlbi saf rus əskərlərini, rus cəmaət
müəssisələrini yalan xobərlərlə inandırıyorlar ki, guya müsəlmanlar
rus cəmaəti, rus hökumət və səltənəti əleyhində sui-qəsdlər bəsləyib,
bu məqsədlə hazırlaşıyor, silah alıyor, kimi isə gözlüyor, nə isə əzm
ediyorlar. Bu qara fitnələr nəticəsində müsəlmanlar həqqində bir çox
sui-müamilələr olmuş, çox yerlərdə müsəlmanlar təftiş altına almmış,
müharibə həqqilə tutulan Türkiyə yerlərində hətta qanlı hadisələr, fəci
mənzərələr hasil olmuş, İrəvanda, Karsda, Nuxada və sair yerlərdə
əskərlər tərəfindən müsəlmanlara nisbət təhqiramiz hərəkətlər hadis olmuşdur. Vəqtilə müsəlman təşkilatı özlərinə gələn bu qara fitnəyə qarşı müdafiə yollarını düşünmüş, hər tərəfdə bu fitnəkarhqları protesto
eləmiş, əzcümlə Bakı müsəlman cəmaət təşkilatı komitəsi tərəfindən
Moskva ümummüsəlman syezdi ilə Vladiqafqazda iclas edən Şimali
dağıstanlılar syezdinə teleqraflar çəkilmişdi. Moskva syezdi Bakıdan,
Nuxadan və sair yerlərdən gələn bu həyəcanəngiz xəbərləri böyük təsir
və həyəcanla dinləyərək haman fitnəkarlar əlində qalan millətdaşlarının qayğısilə mükəddər olmuş, hökuməti-müvəqqətə, Fəhlə və Əmələ Vəkilləri Şurasına birər teleqraf çəkərək eyni zamanda da öz arasından bir heyət seçərək Petroqrada göndərmişdir. Syezd ələlümum verdigi bu qərarla bərabər syezddə bulunan müsəlman soldatları əhvaldan
mütəəssir olaraq haman qardaşca bir əlaqədarhq göstərərək öz aralarından nümayəndələr seçmiş, onları Qafqasiyaya göndərməgə qərar
vermişlərdir. Qafqasiyaya gələcək bu əskər heyətinin məqsədi Qafqasiyadakı əskər təşkilatı ilə cəbhələrə gedib bu xüsusda nəşr olunan
fitnələrin önünü almaqdır. Tatar qardaşlarımızla bərabər syezddə bulunan Qafqasiya diviziyasımn nümayəndələri dəxi eşitdikləri xəbərdən
mütəəssir olaraq bir an əvvəl vətənə gəlib də vaqe olan fitnələrə çarə
görməyi düşünmüşlərdir. Gərək məzkur diviziyadan və gərək isə
müsəlman əskər şurası komitəsi tərəfındən bu məqsədlə göndərilən
229

əskərlərimiz iki gündür ki, şəhərimizə varid olmuşlardır. Bu heyətiəskəriyyə Petroqradda Fəhlə Vəkilləri Şurası ilə, Çxeidze ilə, hökumətimüvəqqətə başçısı Knyaz Lvov ilə görüşüb əhval həqqində danışıqda
bulunub Qafqasiyaya gəlmək qəsdində olduqlarını söyləmişlər və bu
fövqüzzikr idarə və şəxslər tərəfindən hüsni-qəbul görmüşlərdir. Əlavə
bərin əskər vəkilləri şurasından kəndilərinə kağız dəxi verilmişdir ki,
mə/.kur iıtnəyə qarşı görəcəkləri təşviqat və tədbirlərdə kəndilərinə
müsaidə edilsin.
Bu məqsədlə əziz qonaqlafımız iki gün əvvəl şəhərimizə varid olmuşlar. Dünki Fəhlə və Əskər Vəkilləri Şurasınm rəisi yoldaş Ramişvili ilə görüşmüşlərdir. Ramişvili cənabları kəndilərini hüsni-qəbul
edərək əmələ və əskər vəkilləri şurası ilə kəndilərini görüşdürəcəgini
vəd eləmişdir.
Daxili Rusiyada bütün vətəndaşlar bərabər vətəni, hürriyyəti
müdafiə edən şimallı əskər qardaşlarımızla Qafqasiya diviziyası naminə fitnəyə məruz qalan qafqasiyalı millətdaş və dindaşlarmın
təqdiratına laqeyd qalamayıb müsəlman əskəri şurası tərəfindən fövqüzzikr məqsədlə şəhərimizi təşrif edən möhtərəm qonaqlar aşağıdakı əfəndilərdir: 1) Osman əfəndi Toqumbətov (bəhri-zabit), 2) Uraz xan
Hacı Murad (diviziya polkovniki), 3) Abdulla Abziyev (praporşik), 4)
Xeyrulla Yenikeyev, 5) Kərim İbrahimov (pulemyotçu), 6) Məhəmməd
Rza bəy Qaratalinski (diviziya könüllülərindən).
Heyət Bakxda əskəri təşkilat və kornizon ilə görüşüb anlaşdxqdan
sonra Tiflisə əzimət edəcək, oradan dəxi cəbhələrə gedib əhval ilə yaxxndan aşina olacaqdır.
“Açıq söz”, 1 iyun 1917, JVe486
Bərin - yüksək, ali
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Duma seçkiləri
Keçəndə məhəllə ərzaq komitələrinin seçkiləri vaqe olduqda bu
seçkilərin müvəqqəti olub əsl seçkilərin bundan sonra olacağı zikr
olunmuşdu. Bu seçkilər tazə qanuna görə təşkil olunacaq şəhər dumalarınm seçkisindən ibarətdir. Şəhər dumaları diyoruz. Çünki tazə
qaidə ilə seçiləcək duma bir olmayıb bir mərkəzi və bir neçə də məhəlli
dumalarından ibarət olacaq. Bu seçkilərdə hər kəs, hər bir bakılı, hər
bir Bakıda sakin olan adamın həqqi vardxr. Seçkilər ümumidir. Kimsə
mülki, varı və ya elminə fərq qoyulmayıb hamısı insan olduğu üçün bu
seçkiyə qarışa biləcəkdir.
Fəqət bu seçki mayın 21-də gördügümüz seçkilərdən bir az başqa
olacaqdxr. Başqalığı bundan ibarət olacaqdır ki, seçkiyə gələcək adamlarm əvvəlcə siyahıları görüləcək, evbəev gəzilib nüfusları yazılacaq. Yazıldıqdan sonra siyahxlar da elan olunacaq. Bu siyahıdan qalan,
qələmdən düşən adamlara həqq veriləcək ki, gəlib özlərinin qələmdən
düşdüklərini bildirsinlər.
Məlum işdir ki, müsəlmanlar gərək qəflət etməsinlər. Gərək qafil
adlanmasmlar. Gərək sərvəqt olub özlərini qələmdən saldırmasmlar.
Çünki qələmdən düşmək seçki həqqindən məhrum olmaq deməkdir.
Çünki seçki həqqindən məhrum olmaq vətəndaşlxq həqqini itirmək
deməkdir. Çünki bu həqqi itirmək öz güzəran və məişətinin idarəsinə
kənardan baxmaq qəzavü-qədərini başqalarxna tapşırmaq deməkdir.
Eşitdigimizə görə xəlqin siyahısı tutulmaq üçün şəhər idarəsi təhiyyə
və tədbir görməkdədir. Hətta evləri gəzib yazacaq adamlar. Bu adamlar üstündə gözətçilik edəcəklər. Bu qəbul edilib. Hər növ vərəqələr,
kartoçkalar, dəsturüləməllər belə hazırlanmxşdxr. Köhnə zamanlarda
bu kibi işlər əvvəlcə elan olunuyor, xəbərdarlıqla görülüyordu. İmdi zaman böylədir. Tələsmək lazım. Fövritlə iş görmək gərək. Vay o tövratın
halına. Çox güman var ki, bu gün, sabah yazıçılar o məhələ dağılalar.
Xəlqi yazmaya başlayalar. Müsəlman xəlqino lazımdır ki, bu siyahıya
başqa siyahılarda olduğu kibi şübhə ilə baxmasınlar. Bu siyahıdan özünü qaçıran həm özünə, həm də cəmaətə zərər vuracaq. Burada başqa bir
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məqsəd yoxdur. Məqsəd ancaq seçkiləri tərtibə salmaq üçün şəhərdə
nə qədər seçkiçi olduğunu bilmək üçündür. Əgər müsəlmanlar özlərini
gizlədərlərsə, o zaman maym 21-dəki seçki qələbəsini görə bilməzlər,
səsləri azalar. Bu dəfo olacaq seçkilərin bir cəhəti də vardır ki, seçkilər
nisbətlə olacaq. Yəni seçiləcək adamlar seçkidə iştirak edən partiyaların rəylərinə nisbət aza az, çoxa çox tərtiblə paylanacaq. Əgər özümüzü siyahılardan qaçırsaq şayımızı düz göstərməsək, o zaman nisbət
qaidəsində aldanacaq və itirəcəgiz.
Siyahılar hər zaman olduğu kibi müsəlmanlardan ötrü narəva bir
mövsümdə, yay vəqtində olacaq. Əhalinin əksəri bağlardadır. Yazıçılar
gəlib evləri boş görəcək. Ehtimal ki, bu surətlə çox adamlar qələmdən
düşəcək. Bunun çarəsinə qalmalıdır. Bağa getmiş olanları qonşuları da
yazdıra bilərlər. Məhəllə komitələri, məhəllənin bağa köçməmiş olanları bu xüsusda himmət, həmiyyət göstərməlidir. Qonşularım yazdırtmalı, siyahıçılara bu barədə kömək etməlidirlər. Şübhəsiz ki, bu xüsusda məhəllə komitəsi tərəfindən də hər növ tədbirlər görülməli, xəlqə
rəhbərlik edilməlidir.
Evdə nə qədər adam varsa, hamısmı yazdırmalı, qadınları, qızları,
anaları, bacıları da qələmdən düşürməməlidir. Çünki onlar qələmdən
düşərlərsə səsimiz azalar, əhəmiyyətimiz yox olar.
Müsəlman qadınlarından ötrü əlbəttə ki, rəylərini vermək üçün xüsusi mənzillər təhiyə edilməlidir. Böylə olmazsa onlar öz vətəndaşlıq
həqlərini iddia edə bilməzlər.
Qəzetələrdə görülən bəzi məqalə və fəqərələrdən anlaşılır ki, bəzi
firqələr çox da bu məsələyə yaxşx nəzərlə baxmıyorlar. Onlar diyorlar
ki, arvadlara ayrı seçki “torba”sı verilmək lazım degildir. Burada görünür ki, sözlə oynuyorlar. “Ayrı seçki kuryası” demək o deməkdir ki,
cəmaətdən bir qismi o biri qismindən ayrılıb özbaşına öz içindən öz
adamlarını seçə. Necə ki, sabiq zamanda Qafqasiyadakı rus kuryəsi
özbaşına öz tərəfindən dumaya vəkil göndəriyordu ki, Skoblev onların vəkilidir. Qadınlar həqqindəki (müsəlman qadınları deməkdir)
böylə bir “kurya” tələbi vaqe olmamış. Binaənileyh bundan bəhs etmək
istəyənlər görünüyor ki, müsəlman qadınlarına ayrı seçki mənzilləri
vermək meylində degildirlər. Hətta özünə ictimaiyyun-amiyyun deyən
birisi “İzvestiya” əmələ qəzetəsində yazdığı bir məqalədə aşkar ola-

raq yazmışdı ki, müsəlman arvadlanna ayrı seçki məclisi verilməsin.
Çünki bu qadınlara rəy istəyənlər həqiqi demokratlar degil, başqa qərəz adamlarıdır.
Əlbəttə, müsəlmanlara, müsəlman mühitinə böylə şübhəli nəzərlə baxan demokratlar çox ola bilər ki, yenə haman nəzərlə baxa. Bürokratlar
kibi bəzi tədbirlər görərlər. Bu tədbirlər bir partiyanm, bir məsləkin bugünki faidəsinə bəlkə də müvafiq olur, fəqət demokratizm, saf, səmimi
demokratizm əsasma müvafiq golməz. Birincilər öz qərəzləri üçün demokratizmi vasitə edərlərsə, ikincilər də o qərəzlər üçün məqsədləri
və əsasları olan demokratizmi tapdamış olarlar ki, buna siyasət dilində
“jezutizm” deyərlər. “Məqsəd vasitəyə bəraət qazandırır” düsturu diplomatlara yaraşırsa da hürriyyətpərvər demokratlara yaraşmaz.
Müsəlmanlar müsəlman xammlanndan seçki “kurya”sım heç zaman tələb etməmişhr. Böylə bir tələb başqa tərəfdən vaqe olmuşmu,
onu da biləmiyoruz. Müsəlmanların istədigi ayrı seçki mənzilləridir ki,
bu əsasə degil, məsələnin sənətinə, texnikasma aiddir. Bunun əsası budur ki, “müsəlman qadının xüsusi şərait daxilində yaşadığı nəzərə alınaraq onun üçün öylə seçki texnikası əmələ gətirməkdir ki, o sayədə öz
vətəndaşlıqhüququnu azadlıqla ifa edə bilsin”. Bu həqli tələbləri üstündə
müsəlman durmalı, bu tələblərində kimsə güzəşt etməməlidir. Bilxassə
ki, Zaqafqasiya komissarlığı dəxi Qafqasiya vilayətlərində məhəlli
hökumətlər təşkili həqqindo nəşr eləmiş olduğu dəsturüləməlində bu
əsası qəbul və elan elomişdir.
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M.Ə.Rasulzada
“Açıq söz”, 6 iyun 1917, JVs490
Dəsturüləməl - təlimat
Fövr - tələsik

İyünun birində ün kartoçkalarımn vəqtində verilə bilməməsi
zəminində iğtişaş çıxdığı və bu iğtişaşda müsəlman xəlqinin əksərən
arvad və füqəra qisminin iştirak elədigi məlümdur. Qəzetələrdə oxunduğuna görə Bakı quberniya ərzaq komitəsinin son iclasında bu hadisə
bəhs olunaraq bəzi natiqlər, əzcümlə Yakobun, Ter-Qriqoryan, Seleznyov və sairləri demişlər ki, bu hərəkət qabaqcadan hazırlanmışdır. Zira
un varmiş, o günü buraxılıyormuş da. Buna görə də unsuzluq üstündə
iğtişaş olamazmış. Buna görə də iğtişaşm səbəbi daha dərindədir.
Bu səbəb isə demokratik müəssisələr əleyhinə olan etibarsızlıqdan
ibarətdir. Müsəlmanlar arasmda çörək kartoçkası əleyhinə propağan
vardır. Bu isə inqilaba xəyanətdir.
Məsələnin bu şəkildə göstərilməsi hoqiqətin tamamilə xiläfmdadır.
Həqiqət xilafında olmaqla bərabər fitnəəngizdir. Çünki hər bir bəlam,
hər bir hərokəti sui-qəsdçi “müsəlmanlar”la “burjuylar”a təhmil etmək
surətilə anlatmaq, köhnə üsuli-idarənin hər bir hərəkəti “yəhudilər”ə və
ya “kromolniklor”ə isnadla aydınlatmasma bənziyor.
İyunun birində vaqe olan iğtişaşın səbəbi, ərzaqçılar həqiqəti örtməsinlər, heç şübhəsiz ki, ərzaq komitəsinin hazırsızlığı üzündən hasil olmuşdur. İyunun biri elan olunmuş ki, çörək, un kartoçka ilə veriləcək.
O gün isə kartoçkalar tamamilə paylanmamışdır. Bunun nəticəsində isə
xəlqdən bir qismi çörək və un ala bilməmiş. Bundan əlavə zəhmətkeşlər, əmələlər, əzcümlə hammallar, fəhlələr həqqində verilən qərardan
xəbərləri olmayıb öylə zənn etmişlər ki, onlara gündə bir girvonkədən
artıq çörək verilməyəcək. Halbuki həqiqət əksinə imiş. Hammal iki
girvənkə ala bilərmiş. Fəqət bu həqqini iyunun birində nə biliyor, nə də
ondan istifadə yolu kəndisinə göstəriliyordu. Heç şübhəsiz ki, hər bir
izdiham hərəkətindən əhli-qərəz istifadə edər. Fəqət əhli-qərəz heç bir
zaman səbəb olmayınca qərəzlərini işlətə bilməzlər.
Deyilir ki, müsəlman cəmaəti demokratik müəssisələrə etimad etmiyor. Bütün iğtişaşların da səbəbi bu imiş. Məntiq icab edərdi ki, bu demokratik müəssisələr yerli xəlqin etimadını cəlb edəcək bir halə qoyul-

sun. Halbuki burasına diqqət edilməyib bugünki “demokratlar” dünki “bürokratlar”m dililə danışıyor. Demokrat müəssisələri müsəlman
xəlqi nəzərində etibarlı edəcək vəsilələro yapışmaq əvəzində təhdidə
başlıyor. Qılınc şaqqırdadıyorlar.
İyunun birində Bakı qradonaçalniki müsəlman komitəsinə telefon edib əhalinin iskatı üçün adam istəmişdi. Bənimlə doktor
Məhəmmədrza Ağa Vəkilov getdik. Əvvəlcə ərzaq komitəsi ilə görüşdük. Mümkün degilmi ki, orucluq münasibətilə müstəsna surətdə
. müsəlman xəlqi üçüri bir tədbir görülsün, dedik. Stopani bizə rəqəmlər,
hesablar göstərdi. Mümkün olmadığım anlatdı. Məəmafiə bir ay daha
qəndi 2 girvənkə yarıtn miqdarmda vermək mümkün olduğunu söylədi.
Fəqət bu bəya.ndan sonra rəftari-kəlamını dəgişib “bilmiyorum Bakı
əhalisinin nəyə gərək xatiri əziz olsun” dedi. “Halbuki bu xəlq müharibəyə iştirak eləmiyor. Dər surətki Rusiyamn başqa böyük şəhərləri
çörək böhranı keçiriyor, aclıq çəkiyorlar, ordu acdır. Sinqa naxoşluğuna tutulüyor”. Doktor əfəndi Stopani conablarımn bu goftarından narazı olduğunu, siyasətdən bəhs eləmək lazım gələrsə o zaman bu bəhsin
daha uzaqlara çəkəcəgini söylədi.
Sonra xəlqi sakit edib də məclisə qayıtmış olan Behbüd Ağa Cavanşir soldatların tüfəngləri patronladığı az qala fəsad və bədbəxtlik çıxardığmı, soldatlara yalvardığını, onların İsə “biz qətiyyən cəmaətə əl qaldırmayız” dediklərini söylədi. Əlavə etdi ki, şübhəsiz burada “biri sizə
aid olub da, o biri sizə aid olmayan iki səbəb vardır”. Sizə aid olmayan
səbəbdə əlbəttə ki, siz günahkar degilsiniz, fəqət sizə aid olanı həqqində
günahkar tapılmalı, cəzaları verilməlidir. Yox əgər, işi idarədən acizsiniz isə o zaman istefa verməlisiniz. Xanın öz nəfsinə söylədigi bu sözü
Stopani, Bekzadyan və sairlərini təkrar damşdırıb bu dəfə damşıqlar
“nahaq qan”, “ştık”, “fəhlə və soldat vəkilləri” ətrafında dolaşıb mühib bir şəkil almış, Stopani “xəlq rahət olmazsa o zaman onunla başqa
surətlə danışılır” deyə bir növ təhdiddə bulunmuşdur.
Buna cavab olaraq o məclisdə dedim ki, cəmaət ilə rabitənizi saxlamaq üçün təşkilatmız daxilinə müsəlman nümayəndələri də salınız və
o zaman artıq iğtişaşı sakit etməgo, müsolman nümayəndosi çağırmağa
ehtiyac qalmaz. Qərarlarınız əvvəlcədən əhalinin hər qisminə məlum
olar. Şikayət elədiginiz etimadsızlıq da ortadan qalxar. Bizim işin xati-
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ri üçün söybdigimiz bu təklifə nədənsə təhdidlərlə cavab verilir. “Nahaq qandan” bəhs olunub da qüvvətdən bəhs etdilər. Fəqət böylə rəsmi
bir lisan, lisani-təhdid hor halda demokratik bir müəssisəyə yaraşmaz.
Bu dil ilə köhnə hökumət danışa bilərdi.
Həm həqiqətən də böylədir. Demokratik müəssisələr bir dəfə
bilməlidirlər ki, həqiqi demokratik müəssisə ola bilmək üçün yerli
cəmaətinmənafeinə, onun əhvali-ruhiyyəsinə, xüsusiyyatma əhəmiyyət
verib o yolda hərəkət eləsinlər və hər zaman cəmaət və əhali ilə üzvi (orqaniçeski) münasibətdə bulunsunlar. Yoxsa nə qədər qüvvətli təşkilat
olsa da, xəlq etimadım qazanmayınca müvəffəq olamaz.
Günahkarların təhqiq olunub eəzalanması tələb olunur. Bu şübhəsiz
ki, olmalı, fəqət işin təbii yolda getməsi üçün təhdidata girişmədən
əvvəl əsl demokratik vasitələrə müraciət eləməli, bunun üçün yerli
xəlqin mənafei ehmal olunmamahdır.
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 9 iyun 1917, Ka493
İskat - sakitləşdirmə, susdurma
Təhmil - yükləmə; vergi, mükəlləfıyyət
Goftar - söhbət, söz; mövzu
Ehmal - əhəmiyyət verməmə
Məəmafiə - təəssüf ki
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Tazə dum seçkiləri münasibətilə
Dumu tazələyəcəklər. Bu tazə dum seçkiləri üçün imdidən tədbirlər
görülmüşdür. Xəlqi siyahıya başlamışlar.
Tazə dumun əhəmiyyəti nədir? Bu günlərdə evlərə paylanan siyahı
vərəqlərinə lazım olan məna və əhəmiyyəti verə bilmək üçün bu suala
aydın bir cavab verməlidir.
Şəhər duması məlum etmişdir ki, bu şəhərin təmizliginə, abadlığına hər növ tərtibatə baxmaq üçündür. Ancaq bu vəqtə qədər Rusiyada olan şəhər dumaları köhnə Rusiyamn bütün başqa idarələri kibi
həqiqi cəmaət idarəsi, xəlq duması degildi. Burada oturan qlasnıları
cəmaət degil, pullar sahibləri mülkədarlar, ağalar, xozeynlər seçirdilər.
Məlum işdir ki, bunlar da ancaq özlərinin, öz taylarınm dərdinə qalır. Ancaq şəhərin ağalar oturan məhəllələrini düşünüyor. Şəhərin
kənar bucaqlarındakı füqəra məhəllələrinin hayına qalmıyor, mərkəzi
küçələr döşənib, süpürülüb sulandıqda, onlarm payı ancaq yazda toz,
qışda da palçıq qalıyordu. Halbuki şəhər vergisinə gəldikdə cürbəcür
qeyri-müstəqim vergilərlə şəhər xərcinin böyük qismi yenə bu bədbəxt
xəlqdən, bu öz şəhərinin idarəsində səsi olmayan demokratiyadan alımyordu. Bunun nəticəsində idi ki, həmişə dumadan şikayət olunuyor,
buna görə idi ki, daima füqəranm ahu-zarı eşidilirdi.
Böyük Rusiya inqilabı hər şeyi dəgişdirdigi kibi şəhər idarələrini də
dəgişdirdi. Müvəqqəti hökumətin qərarına görə şəhər dumaları dəgişib,
tazə nizam və qaidə ilə seçilməlidir. Bu tazə qaydaya görə artıq duma
şəhərin bir qisminə mal olmayıb əhalinin hamısı əlində olacaq. İgirmi
yaşına çatan nə qədər vətəndaş varsa, hamısı dumaya adam seçəcək və
özü də seçilə biləcəkdir. Arvad-kişi hamınm, hamı millətlərin həqqi
olacaq ki, seçkilərdə iştirak eləsin. Bundan əvvəl xəlq məcbur idi ki,
dum iclaslarında mütləq rus dilində danışsın, ərizəsini rusca versin.
İmdi böylə olmayıb hər kəs öz dilində danışa biləcək və ərizəsini öz
dilində verə biləcəkdir.
Demək bundan sonra tazə qaidə ilə qurulacaq şəhər duması bir növ
şəhər xəlq cümhuriyyəti vücudə gətirib şəhərə aid nə kibi məhəlli işlər
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varsa, hamısı onun ixtiyarmda olacaq. Şohordə ümumin səhhətinə aid
nə kibi müəssisələr varsa, hamısı onun idarəsində olacaq. Xəlq üçün
lazım miqdarda xəstəxanələr, məktəblər, aptcklər açılacaq, bulvarlar,
təfərrüçgahlar yalnız şəhərin ağalar oturan məhəllələrinə məxsus olmayıb kənar bucaqlar üçün də düşünüləcəkdir.
Bunlardan başqa şəhərin polis idarəsi imdiki təbirlə milisiya təşkili
şəhər idarəsinin öhdəsində olub, bu surətlə vücudə gələn demokratik
duma icra komitəsinin işlərini də öz əlinə alacaq və şəhərin həqiqi sahib və hakimi olacaqdır.
Tazə şəhər dumasınm əsası bir növ odomi-morkəziyyət əsasına qurulmuşdur. Şəhərə məxsus mərkəzi duma və idarə olmäqla bərabər
şəhər müəyyən məhəllələrə bölünəcək, hər məhəllənin özünəməxsus
məhəllə dumaları olacaqdır ki, bu məhəllə dumaları öz məhəllələrinə
aid olan işlərdə muxtar olacaqlar. Qeyri-ümumi işlərdə isə mərkəzi
şəhər idarəsinə tabe bulunacaqlardır.
Şəhər əhli arasmda sinif ayrılığmdan başqa şübhəsiz ki, bu sinif
ayrılığmm müxtəlif rəngli mənfəətləri arasmda bəzi qövmi və milli
təfavütlər də vardır. Duma seçkilərindən varlılıq istehqaqmı götürməklə
biz sinif ədalətsizligini bir növ yumşaltmış oluyoruz. Fəqət qövmiyyət
və milliyyət təsiri üzündən hasil olan ədalətsizligi dəxi qaldırmaq üçün
lazımdır ki, seçkilər nisbət qaidəsinə mərbut olsun. Bu nisbət qaidəsi
olmazsa, o zaman yaxşı təşkil olunmuş bir firqə nisbi bir əksəriyyətə
malik olursa, bu zaman bütün şəhər işlərini öz əlinə ala bilər ki, bu
surətlə bir sinif o birisinə və yaxud bir millət digərinə və yainki bir
firqə ikincisinə qələbə edib də milliyyətin hüquqini paymal edə bilər.
İştə, bu şeylərin heç birinə imkan verməmək üçün vətəndaşlara lazımdır ki, böyük Rusiya vətəndaşlığı üçün təcrübə meydanı olan şəhər
seçkilərində özlərini göstərsinlər. Seçkilərə idrakla əlaqədar olduqlarını isbat eləsinlər. Bundan ötrü hər şeydən əvvəl lazımdır ki, siyahılara
əhəmiyyət verib özlərini qələmdən saldırmasınlar.
Buna bilxassə müsəlman cəmaəti diqqət etməlidir. Müsəlman
cəmaəti müvəqqəti müsəlman komitəsinin dəvətini eşidib, əlbəttə, bu siyahılardan ürkməməlidir. 1913-cü il siyahısmda xəlq arasına fitnəəngiz
xəbərlər nəşr edib ayrı vergi qoyacaqlar, soldat aparacaqlar - deyə
cəmaətimizi qorxutmaq, bunun nəticəsində dəxi bir çoxları özlərini

gizlətmişlərdi. Bu əvamlığın nəticəsində şəhər müsəlman şəhəri ikən
siyahılarda az görünmüşlərdi. Haman yanlış siyahıyı dəstavüz edərək
imdi Bakını heç bir cəhətlə müsəlman şəhəri görmək istəməyənlər diyorlar ki, “nə səs-küy salmısınız, burası hardan müsəlman şəhəri oldu.
Budur, statistika ilə yüzdə 30 ancaq varsımz”.
İştə, vətəndaşlar, ayıq olunuz, bu siyahılar ancaq duma seçkilərində
nə qədər adamın və kimin həqli olduğunu bilmək üçündür. Başqa heç
bir şey üçün degildir. Özünüzü yazdmmz. Yoxsa sonrakı peşimançılıq
faidə verməz. Həqqinizi, buna görə də doğru şəhər işlərinə qarışmaq
səlahiyyətinizi itirərsiniz.
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“Açıq söz”, 12 iyun 1917, JVa495
Təfərrüçgah - gəzinti yeri, seyrangah

Sosial demokrat, sosial revolyusioner - iştə, Rusiya meydani-inqilabmda cövlan edən siyasi firqələr ki, nüfuz bu gün- onlardadır. Bu
firqəbr sosialistdirbr. Sosialist demək - sosializm tərəfdarı deməkdir.
Sosiatizm nədir?
Sosializm ictimai bir məsbkdir. Buna göro də tərcümədə bu məsləkə
ictimaiyyət və tərəfdarlarına ictimaiyyun denilir. İctimaiyyun xüsusi mülk qüdsiyyətini münkər olub bütün istehsal vasitə və abtbrinin,
məsələn: yer, zavod, fabrika, mədən və sairənin xüsusi əllərdən alınıb
da ümumi cəmaət idarəsinə, başqa sözlə, hökumət əlində olmasma çalışıyor. İctimaiyyunlarca dünya bir mübarizədən ibarətdir. Təbiətlə insanlar arasında vaqe olan bu mübarizə bəşər mədəniyyətini doğurmuşdur. Mədəniyyət və mədəniyyət aləmindəki sərvət və saman insan övladının təbiətə çaldığı qələbənin səmərəsidir. Fəqət insan bir tərəfdən
təbiətlə mübarizə elədigi halda, o biri tərəfdən dəxi bu mübarizə
nəticəsində hasil olan sərvətin bölüşməsi üstündə rəqabət etmişdir. Yaradılışda daha qüvvətli olanlar özbrindən daha zəif olanlarım istifadə
edib çalışdırmış, buna görə də insanlar siniflərə bölünmüşlərdir.
Qədim Hürmüzd ilə Əhrimən əqidəsi, rəhmən-şeytan təsəvvürü. Adil
və zülm binaları həmin bu varlı və yersi/, qüvvətli-qüvvətsiz, hakimməhkum, tabe-mətbu keyfiyyətinin bir növ şairanə rəmzidir. Bu ictimai
mübarizə vəqtilə qulluq və sonra kəndçibr əsarəti, daha sonra üçüncü
silk denilən burjua məzlumahi, nəhayət - ticarət və sənaye tərəqqi edib,
burjua azad və sərmayədarlıq üsuli paydar olunca - füqərayi-kasibə
(proletari) təzyiqini mucib olmuş, tainki məzkur sinfin əsli olmaq üzrə
sosializm məsləki zühur etmişdir.
Sosializm insanların məişət və güzəranca müsavi olmalarmdan və
müsavatə meyl edib də onu təhsil eləməkdən ibarət ictimai bir məslək
olmaq üzrə bəşəriyyətə çoxdan məlumdur. Dinlərin bir çoxundakı bəs
bədəlmövt və mövtdən sonra həyati-cavidani babındakı təsəvvürbr
bəşəriyyətin sosializm həqqindəki düşüncəsindən başqa bir şey degildir. Bu sosializm əhli-dincə və dünyada bərpa olacaqsa da, onun bu

dünyada bərpa olacağına inanıb da o yolda cihadlar etmiş, təcrübələr
eləmiş qəhrəmanlar vardır.
Fəqət məşhur Marksa qədər sosializm bir növ həyatpərvər və hayati binalar üzərinə qurulu şairanə bir təsəvvür kibi tələqqi oluna
bilər isə də, Marksdan sonra sosializm əqidəsi elmi bir nəzəriyyə halını almışdır. Marksizm məsləki bütün sərmayədarlıq üsuli ilə yaşayan məmləkətbri varlı-varsız sinfindən ibarət bilib bu iki sinif arasında əbədi bir mübarizə təsəvvür edər. Bu mübarizə marksizmcə
sərmayədarlıq üsulunda ən böyük amil və mühərrikdir. Bu mübarizə
başqa nə kibi mədəni, milli, hüquqi, hətta fənni cəhətlər varsa, hamısına icrayi-təsir ediyor. Ədəbiyyat özünü bu sinif mübarizəsinin təsiri
xaricində bulunduramıyor.
Kapitalizm (sərmayədarlıq) geri qalmış məmləkətlərdə, o yerlərdə
ki, hələ dərəbəglik (feodalizm) vardır, tərəqqipərvər bir rola malikdir.
Bilnisbə, hürriyyət istər elm və fənnə tərəfdar olur, məmləkətin abadlığmı, yollar çəkilməsini, mədəniyyətin irəliləməsini tələb eylər. Fəqət
hər sikkənin iki üzü olduğu kibi kapitalizmin də ikinci üzü vardır. Bu üz
ondan ibarətdir ki, kapitalizm sayəsində vücuda gələn dövlət və sərvətlə
bərabər, füqəra ilə səfalət də tərəqqi ediyor. Xırda sərvət sahibləri azalıb kiçik sənətkarlar əmələligə gediyor, bunun əvəzində isə sərmayə
mərkəzbşib milyonlar böyüyür. Halbuki milyonlarla xəlq vardan-yoxdan çıxıb fabrikada çahşmaq və zəhmətini satmaq məcburiyyətində
qalıyor. Kapitalizm ilə idarə olunan məmləkətlər zahirdə abad, məmur,
xoşbəxt görünüyorlarsa da, batində təzadlarla dolu səfalətə məhkum,
həyatından naməmnun əmələ sinfi və demokratiyadan ibarətdirlər.
Kapitalizmin tərəqqisi Marksm təsəvvürüncə bir tərəfdən sərmayənin mərkəzbşməsinə, digər tərəfdən cəmaətin əmələligə getməsinə
səbəb olub, nəhayət, bu hal bir dərəcəyə gələcək ki, istehsal aləti xüsusi maliklərin əlindən çıxıb müstəhsallarm öz əlinə keçəcək. Demək ki,
istehsalat cəmaətin öz malı olub mədəniyyətin səmərəsi xəlq arasında
müsavi surətdə paylanacaq. Böylə olunca dünyada artıq xüsusi mülk
qalmayıb üsuli-məişət başqa bir əsas üzrə həqiqi qardaşhq üstünə bina
olunacaq. Xüsusi mülkün qalxması ilə bugünki ailə, din, milliyyət və
sair məfhumların da hamısı başqa bir məna və rəng alacaqdır. Bu əsrisəadət təbii surətdə, sənaye və sərmayədarhğın təkamülü nəticəsində
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istər-istəməz gələcək isə də, bu gəlişi asanlaşdırmaq zəhmətkeş cəmaətin öz işi və öz borcudur. Sosialist əmələ firqələri iştə, bu borcunu ifa etmək üçün təşkil olunmuşlardır. Bu firqələr bütün dünyanm
sərmayədarhq üsuli-məişətindən qurtarıb sosializm üsulinə keçməsinə
çalışmaqla bərabər hər məmləkətdə olduqları yerin iqtizasına görə siyasi həddi-əql məramnaməsi tərtib edib bu məramnamənin qövldən-felə
gətirilməsinə çalışıyorlar. Bu məramnamələrin tətbiqində onlar sinif
mübarizəsi tərəfdarı olub əmələ sinfinin, zəhmətkeş xəlqin mənafeini
gözliyor, onların əhvali-iqtisadilərini asanlaşdırmağa çalışıyorlar. Bu
fırqələr təbiətlərinə görə bir sinif firqəsi isələr də, niyyətlərinə görə
ümumbəşəriyyətə xidmət ediyor və dünyanm ən böyük əqsai-amalı
olan sosializmə irməklə yalnız zəhmətdəki əmələ qismini degil, bütün bəşəriyyəti səfalətdən qurtarmaq istiyorlar. Çünki əməİə yoxsulluq məşəqqətindən tənkdə isə, varlı da israf üzündən zəhmətdədir. Bilisi toxVuq, o birisi də ac\ıq üzündən azariıyoT. Hər ikisi də qeyri-təbii
bir haJ keçirməkdədir.
İştə, bu gün hər tərəfdən eşitməkdə olduğumuz “Yaşasın sosializm”
şüarı bu xüsusi mülk tanımayan o dövri-səadəti qəsd ediyor.
Kapitalizmin gördügümüz bu surətli tərəqqisi nəticəsində heç
şübhəsiz ki, bəşəriyyət bu böyük səadəti dərk edəcək. Bu dərki-səadət
tezmı o/acaq, gecmı ofacaq - o bır başqa məsoiə. Vazeh olan bir məsələ
varsa, o da budur ki, bu inqilab birdən olmayıb, tədriclə vaqe.olacaq
və sosializm tamamilə yetişməyincə bəşəriyyət ağacmdan dərilməyəcəkdir.
Dünyanm bir gün gələcək də sosializm üsuli-ictimaisi üzərinə idarə
olunacağına qənaət yetirməmək bəncə mümkün degildir. Fəqət bu
irişmək yolları müxtəlifdir. Bu ixtilaflı yollar üstündə damşıq yeri də
var. Sosialist partiyalarmın biri-birlərindən ayrılması da iştə, bu yollar
üstündədir.
Sosializm həddi-zalında bir sinif məsləki olduğundan beynəlmiləldir.
Fəqət böylə olmaqla da bir milliyyəti inkar etməz, ona təhəmmül
edər. Sosialistlər əksərən mərkəziyyətçidirlər. Bilxassə milli-məhəlli
muxtariyyətlərə hüsni-təvəccöh bəsləmiyorlar. Fəqət bununla bərabər
mütəkamil bir şəkli-idarə olmaq üzrə də federasyon üsuli-idarəsini,
milli-məhəlli muxtariyyətləri qəbul edən sosialistlər də vardır. Bilxassə

rəyi-aləm üzərinə bir millət özünün istiqlalım belə istəsə sosialistin ona
heç bir sözü ola bilməz, biləks demokratik əsaslar nöqteyi-nəzərindən
öylə bir qərarı müdafiə belə edər.
Məişət və mədəniyyətimizin xüsusiyyəti ilə, sənayeyi-milliyyə ilə
əhvali-iqtisadiyyəmizin xüsusi şərait altında bulunduğuna nəzərən sosializmin mühitimizdən ötrü ərkən olduğuna hökm verilə bilərsə də,
bu məslək tərəfdarlarının mənafei-milliyəmiz üçün zərərli olduğunu
kimsə iddia edəməz.
Biz milliyyət və millətin muxtariyyətini iləri çəkdikdə bəzilərinin
düşündügi kibi sosializmə zidd getmiyoruz. Biləks sosializmi azad
millətlərin azad ittifaqından ibarət bildigimizdən geniş surətdə tələqqi
etdigimiz milliyyətpərvərligi, bütün millətlərə bir gözlə baxan sosializmi hazırlaşdıran vasitələrdən birisi və birincisi ədd ediyoruz.
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M.Ə.RəsuIzadə
“Açıq söz”, 25 Iyun 1917, JV«506
Əqsa - uzaqda olan

Həqiqi sosialist qəzetəsi bolşevik “B:Raboçi”nin pək doğru bir
təbirincə tazə hürriyyət zamanmda müsəlmanlarm halı köhnə istibdad
zamanındakı yəhudilərin halına döndü. Heç şübhə etmiyoruz ki, bolşevik qəzetəsi yuxarıdakı cümləsini həmdərdinin hissilə yazmışdır. Fəqət
mətləbə başqa bir nöqtədən baxılarsa, bu sözdən başqa bir məna dəxi
sezilir. Yəhudilər hürriyyətpərvər olduqlan üçün müstəbid Rusiyada
fəlakətlərə uğrayorlardı. Azad Rusiyada müsəlmanlarm fəlakətlərə uğraması əcəba, necün? Hürriyyət əleyhinə olduqları üçünmü?
Bir dəqiqə başqalarınm nöqteyi-nəzərində dayamb müsəlmanları
şiddətli din təəssübi ilə ruhlanmış bir xəlq - deyə təsəvvür etsək belə,
onlarm hürriyyət əleyhində degil, bütün varlıqları ilə azadlıq lehində
olmalarma hökm vermək gərək. Çünki köhnə üsuli-idarənin ən çox sıxışdırdığı şey məhkum millətlərin, bilxassə müsəlmanlarm hissiyyatidiniyyələri idi. Halbuki yalmz dincə degil, müsəlmanlar hər cəhətcə
məhkum və məzlum idilər.
O halda nədən müsəlmanlara qarşı bir növ məhəbbətsizlik, daha
doğrusu bir növ ədavət görülüyor.
Hamımızca məlumdur ki, İkinci Nikolay təxtindən uçurulduğu günə qədər Rusiyada bir çox qara qüvvələr, soyuzniklər, rasputin
becərən xuliqanlar vardı. Hürriyyət elan olunması ilə artıq Rusiyada
ıstibdadpərəst bir kəs qalmadı. Bir növ möcüzə oldu. Adamlar bir göz
qırpımında birər inqilabçı, birər sosialist kəsildilər.
Bəsirət əhlləri heç şübhəsiz bilərlər ki, bir din bizə böylə bir təbdilivaqe olamaz. Çox yaxşı dərk ediyorlar ki, köhnə idarənin adamları
rahət durmayıb işləyəcəklərdi. Və aşkar işdir ki, bunlar xəlqi qəlbən tazə
hökumət əleyhinə çağıra bilməyəcəklərdi. O halda əllərində bir vasitə
qalıyordu. Ortaya fəsad salmaq, millətləri çalışdırmaq. Bundan ötrü hər
şeydən əvvəl bu günün həqiqi qüvvəsini təşkil edən ordunu zəhərləmək
lazım idi. Bundan ötrü də slavafil əskərlərdən istifadə etmək mümkün
idi. Fəqət ordu daxilində hamı millətlərin nümayəndələri mövcud olduğundan bittəbii müftinlər ən az müqavimət göstərmək imkanmda

olan tərəfi - müsəlmanları - aldılar. Bu xüsusda Qafqasiya gözəl bir zəminə idi. Çünki Qafqasiya müharib Türkiyə ilə sərhəd olub əhalisinin
də çoxu türk idi. Əlavə olaraq burada milli hirs və mənfəətlər də fitnəyə
müsaid idi. O halda niyə durmalı: “Bu hiyləkar türklər Rusiya əleyhinə
hazırlanıyorlar” - deyə şayiə buraxmalı. Bu şayiəyi qüvvətləndirmək
üçün dəxi “İştə, silahlamyorlar” - deyə göstərməli. Yalan-yalmş dəlillər iqamə etməlidir.
İştə, irtica tərəfdarlarımn eninə-uzununa istifadə elədikləri material.
Böylə bir fitnə əlbəttə ki, yəhudilər, gürcülər, maloruslar həqqində
də edilə bilərdi, edilər də. Fəqət faidə vermiyor. Haman dəf və rəf olunuyor. Çünki ordu içində gürcü var, yəhudi var. Fitnə başlandığı kibi
yatırılır. Halbuki müsəlmanlar bu vəziyyətdə degiidirlər. Onlar ordu
içində bulunmadıqlarmdan bu fitnələrdən ancaq müəssif vaqeələr halına yendikdən sonra xəbər tutuyorlar. Məlum işdir ki, bu surətlə onlar
fitnə ilə əsaslı surətdə mübarizə edəmiyorlar.
Çox yerdə fitnələrə səbəb olmaq üzrə müəyyən bir taifəyə mənsub
adamlardan bəhs olunuyor. Şübhəsiz ki, müsəlmanlar həqqində mövcud olan fitnədə bu adamlarm da iştirakı var. bundan ötrü cəhət də,
səbəb də vardır. Keçirdigimiz əhvali-tarixiyyə öylə bir takım şərait
meydanə gətirmişdir ki, bu şərait daxilində müsəlmanlar əleyhinə olan
fitnədə əksəriyyətlə bir qism əhali nümayəndələri fəzlə qeyrət göstərə
bilərlər. Fəqət bu fitnələrin mütləq bir cəmaət və bir millət tərəfindən
vaqe olduğunu güman etmək dəxi doğru olamaz. Çünki dünyada heç
bir millət yoxdur ki, başdan-ayağa fitnəkar və müfsid olsun.
Əvvəldən bəri söylədiklərimizdən görülüyor ki, müsəlmanlar
əleyhiə vaqe olub da bütün Qafqasiya müsəlmanlarmı bir növ “asma
qılınc” altında bulunduran fitnə irtica qüvvətinin zəif bir nöqtə tapıb da
oradan baş qaldırmaq istəməsindən başqa bir şey degildir. Bu nöqtədən
müsəlmanlar həqqində xüsusi bir kin və ədavəti olan şəxslərlə bərabər
müsəlmanlara məxsus bir kin olmuyub, onların fəlakətilə əlindən acıqh və yamqlı olan, hürriyyətə zərbə vurmaq istəyən xain mürtəcelər də
az degildir. Bu mürtəcelər ermənilərdə olduğu kibi ruslarda da çoxdur.
F-htimal müsəlmanlarm öz aralarında da vardır.
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Fitnələr həqqində

İştə, fitnədən bəhs olunduğu zaman burasmı daima nəzərdə tutmalı,
ona görə də hərəkət eləməlidir. Bu xüsusda heç şübhəsiz ki, ən faidəli
çarə müdafiəyi-hissə mühəyya olmaq, bundan ötrü də bu gün inqilab
və əskəri müəssisələr ilə həqiqəti-əhvalı anlatmaq lazım. Zənn olunmasın ki, bu xüsusda müsəlmanların səsi eşidilməz. Zənn olunmasm
ki, çoxmilyonlu xəlq bir kaç müfəttin məqsəd mürtəcenin bazıcəyihəvəsati olub qərəzkar bir takım adamların sözünə böyük bir millət
suyi-zənn altma alınar da fəlakətlərə məruz buraxılar.
Milli komitənin rəisi Məhəmməd Həsən Hacmskinin Milli Şura iclasmda dedigi söz, yerində söylənilmiş sözdür. Qeyri millətlər arasmda
həqiqi sosialistlər vardır ki, onlar öz təşəbbüslərilə, bizim tərəfimizdən
heç bir xahiş vaqe olmadan müsəlmanlar həqqində olunan fitnələrə
diqqət edib səslərini onlarm müdafiəsinə qalxızmışlardır.
Əvət, min dürlü fitnələrə məruz olduğumuza baxmayaraq Bakı
Əmələ və Əskər Vəkilləri Şurasınm nəşri-əfkarı “sərkeş başımız”m
Rusiya inqilabı qarşısmda əgilməsini tələb edib durduğu zaman ancaq
“B.Raboçi” qəzetəsi idi ki, rəfiqinin bu hərəkətinə “yabançı sosialistlik” namı verərək protesto eləmişdi.
Fəqət təəssüf olunuyor ki, bizi Fıtnələrə qarşı müdafiə edən həqıqı
sosialistlər özləri dəxi az fitnələrə məruz degildirlər.
M.Ə.RəsuIzadə
“Açıq söz”, 30 iyun 1917, JY«509
Bazicə - oyuncaq
Suyi-zənn - pis xəyal
Müəssif - təəssüf doğuran
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Seçkilər
Cəmaət idarəsinin nə olduğunu bilənlər seçki nədir bilirlər. Seçki,
onun üsuli-idarəsi haman cəmaət idarəsinin ruhu, cam və qamdır. Çox
cəmaət idarələri vardır ki, seçki üsulunun yanlışlığı və yainki cəmaətin
seçkiyə laqeydligi üzündən cəmaətlikdən çıxıb bir nemət ikən dönüb
nəkbət olmuşdur.
İləridə tazə şəhər dumalarınm seçkiləri gəlir. Bu seçkilər heç
şübhəsiz böyük bir siyasi əhəmiyyətə malikdir. Bilxassə ondan ötrü siyasi əhəmiyyətə malikdir ki, bu seçkilərdən sonra Məclisi-Müəssisan
seçkiləri gələcək. Məclisi-Müəssisan seçkilərindən ötrü heç şübhəsiz
ki, imdiki duma seçkiləri bir təcrübə olacaqdır.
Bu təcrübəyə bütün qüvvələr, siniflər və millətlər hazırlaşıyorlar.
Müsəlmanlar da hazırlaşmalıdırlar. Bilməlidirlər ki, bu seçkilər keçən
ayın 21-də vaqe olan məhəllə komitələrindən min kərə əhəmiyyətlidir.
O vəqt biz müsəlmanlar özümüzün nə qədər qüvvət və ədəd sahibi olduğumuzu nümayiş etdirdik. Fəqət bu dəfə nə dərəcədə idraklı və siyasi bir həddi-buluğa gəldigimizi isbat eləməliyiz. Bunun üçün hər şeydən
əvvəl özümüzü siyahılardan salmayıb bütün qüvvətimizi, səyimizi,
əməgimizi buna həsr eləməliyiz ki, adımız seçki dəftərindən düşməsin.
Bunun üçün ən əvvol siyahılar yazılarkən qafil durmamalıdır. İmdi işin
bu cəhəti keçmişdir. Fəqət vəqt yenə gec degildir. Əldə yenə fürsət vardır. Hər kəs siyahı kartoçkası olmamış və buna görə də yazılmamışsa,
həqqi vardır gedib dumadakı statistik bürosuna müraciət eləsin, kartoçka istəyib özünü yazdırsm. Hətta bundan ötrü “biz yazılmamışıq” deyə xəbər vermək də bəsdir. Bundan keçdikdən sonra yaxında seçkilər
siyahısı nəşr olunacaq, bu siyahılara diqqət olunub hər kəsin adı orada
yoxsa, üsuli vəchlə gərək gedib bu xüsus yerinə elan eləsin və əlbəttə,
özünü qeyd etdirsin, yoxsa tamamilə seçki həqqini itirmiş olacaq.
Bunlardan keçəndən sonra seçkilər yaxmlaşdıqca seçilənlər məsələsi meydana çıxacaq. Kimlori gərək şəhər dumasına seçək. İştə, bu məsələ imdidən gərək bütün seçkiçiləri məşğul eləsin. Hanki sinfi, hanki
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məslək arayanı gərək öz aramızdan intixab edib müqəddəratımızı onlara tapşıraq?
Bu böyük məsolədir.
Şübhəsiz ki, seçki yaxmlaşdıqca bu məsələ də itiləşəcək və siyasi təşkilatlar hərə özünə bir siyahı düzəldib o siyahıya etimad etməyi
təklif edəcəkdir. Seçkiçilər kəndilərinə təklif olunan bu siyahıları tənqid
eləməli, hanki siyahmm hanki firqə tərəfindən təqdim olunduğuna və
bu siyahıyı təqdim edən fırqənin nə kibi bir proqram və məsləklə meydana çıxdığına diqqət eləməlidir.
Qayət təbii şeydir ki, müsəlmanlar öz müsəlman siyahılarma meyl
göstərəcəklər. Fəqət hər siyahmın yalmz müsəlman siyahısı olduğuna
inanmaq nə məntiqə, nə də xəlqin faidəsinə uymaz. Müsəlman siyahısı da tənqid olunmalı, bu siyahıyı təklif edənlərin nə kibi firqələrdən
ibarət olduğuna etina eləməlidir.
Bu etina və diqqət üçün bir ölçü və mizan olmazsa, o vəqt şübhəsiz
ki, siyahıları sağ və çürük etmək mümkün olmaz. Əsl cəmaət mənfəəti
nöqteyi-nəzərindən baxanda bu mizanın nədən ibarət olduğu meydana çıxar.
Seçkilərdə bütün xəlqə həqq verilmişdir. Xəlq arvadlı-kişili hamısı
seçkiyə iştirak edə bilər. Həm seçər, həm də istərsə seçilə bilər.
Şübhəsiz ki, xəlq tərəfindən seçilən adam gərək ki, həm halilə, həm
də misalı ilə xəlqin mənafeini gözləyən, onun dərdinə qalan adamlar olsun. Bunun üçün dəxi o adamm “Vallah, bən xəlq tərəfdarıyam”
deməsi bəs degildir. Lazımdır ki, onun xəlq faidəsini hanki proqramda gördügi və seçilərsə cəmaət üçün nə kibi işlər görəcəgi əvvəlcədən
məlum olsun.
Fəqət burada bir məsələ dəxi vardır. Çox adamlar tapılar ki, özünü seçdirmək üçün cəmaətə qızıl dağları vəd eləsin. Cəmaət gərəkdir
sayıq olsun ki, bu vədlərin nə dərəcədə vücudə gələ biləcək həqiqi
vədlər olduğunu seçə bilsin, həm də vəd edən adamın vədəsinə vəfa
edən “kərim”lərdən olmadığma diqqət yetirsin. Bu diqqəti isə şəxsiməzkurun bundan əvvəlki həyatına baxmaq, elədigi vədləri tutub-tutmadığmı ölçüyə vurmaqla olar.
Bu xüsusda ən müvafiq üsul, cəmaətin rəyini bir adama, yainki ayrı-ayrı adamlara verrnək olmayıb, meydana çıxan siyasi firqələrdən
birisinə inanmaqdır.

Bir fərz, bir siyasi fırqənin təklif elədigi namizəd sonradan xəlqə
vəd edilən məsləkdən xaric hərəkət edərsə, seçkiçilərin mənafeini ayaq
altına alarsa, o zaman məsuliyyət bir şəxsin degil, bütün bir firqənin
öhdəsinə düşər.
Siyasi fırqələrdən hankisi o birisinə tərcih olunmahdır?
Bu xüsusda ayrıca.
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M.Ə.Rosulzadə
“Açıq söz”, 2 iyul 1917, JVs510
Nəkbət - bədbəxtlik, fəlakət, düşgünHik

Bu nədir?
Bəyazidov, köhnə idarənin bu rozil xidmətkarını bilərsiniz. O xidməkarı ki, bu gün Rusiya müsəlmanlarmın etiraz və lənətlərinə baxmayaraq Nikolay hökuməti onu müftiligə təyin eləmişdi. O Bəyazidov
ki, inqilab elan olunur-olunmaz müsəlmanların müraciəti üzərinə bir
mürtəce kibi həbs olunmuşdu. İştə, bu mürtəce imdi inqilab hökuməti
tərəfindən sosialist Kerenski idarəsində bulunan hərbiyyə vəzarətinin
əskəri axundluğuna təyin olunmuşdur.
Ümumrusiya Müsəlman Şurası gərək bu axundun təsbitini və gərək
müsəlmanlardan ötrü daha müzürr olmayan Tarnovskinin ruhani
işlər dəftərxanəsi müdürliginə məmuriyyətini protesto eləmiş, qeyriməzhəb işlər idarəsinin müdiri professor Kotlyarovskidən bu iki adamm əzlini istəmişdir. Iki gün əvvəl aldığımız şura teleqrafından anlaşıldığma görə Miili Şuranın bu müraciəti Kotlyarovski tərəfindən rədd
edilmişdir. Demək ki, bütün Rusiya müsəlmanları naminə vaqe olan
müraciət etinasız buraxılmışdır. Kotlyarovski bütün Rusiya demokratiyasının etimadmdan məhrum Kadet firqəsinə mənsub professorlardandır. Burasmı nəzərə aldıqda Bəyazidov kibi adamlarla həmkarhq edə
bilər - deyə təsəvvür olunur. Fəqət demokratiyanm etimadını qazanmış yarım sosialist bir hökumət nümayəndəsi olmaq sifətilə professorun bu etimadsızlığı şübhəsiz ki, yalmz knyaz İvanovun degil, qrajdanin Kerenskinin də hesabma daxildir. Bilxassə ki, Bəyazidov kibi bir
mürtəce haman Kerenski idarəsindəki hürriyyət ordusunun axundluğuna təyin olunmuşdur.
Milli Şura həqli tələbi qarşısında gördügü etimadsızlıqdan bütün
Rusiya müsəlmanlığı naminə inciyərək təəssüflə bütün Rusiya müsəlmanlarına müraciət eləmiş, Milli Şuranm qərarına əməl oluncaya qədər
başqa məzhəb işləri dairəsi ilə hər növ əlaqələrini kəsməyi tövsiyə etmişdir.
Milli Şura ilə hökuməti-müvəqqətəsində zühur edən bu ixtilaf daha
rəf edilməmiş və zehnlər onun təsirilə həyəcanda ikən ikinci qara bir
xəbər də alındı. Kazandan gələn bu xəbər dünki nömrəmizdə dərc edilmişdir. Bu xəbərdə müvəqqəti müsəlman əskərləri şurasının rəisi İlyas
Alkin cənabları iyulun 15-də yığılması müqərrər olan ümumrusiya mü250

səlman əskərləri syezdinin müsəlmanlardan ötrü təhqiri mütəzəmmin
gəlmələrlə rədd edildigini bildiriyor. Təəssüf olunuyor ki, teleqraf böylə
mühüm bir məsələdə çox müxtəsər çəkilmişdir. Teleqrafm müxtəsərligi
üzündən “təhqiramiz gəlməlorin” nədən ibarət olduğu məlum degilsə
də, syezdin məni aşkardır.
Kerenski cənablan hərbiyyə vəzarətinə keçər-keçməz sosialistlərə
yaraşan tovla və təbliğdən ziyadə əmr və təshi ilə iş görməgə başlamış.
Bu tövr əmr insanı da bilxassə inorodistlər həqqində göstərmişdir.
Əvət, Kerenski Finlandiyada söylədigi təhdidamiz nitqindən sonra ukramyalılara qarşı amiranə bir vəziyyət aldı. Ukrayna MəclisiKəbiri-Millisini ictimadan mən etdi. Fəqət ukranıyalılar dinləmədilər,
bilaicazə ictima etdilər.
Müvəqqəti Müsəlman Şurası Əskəriyyəsi dəxi ukramyalılar kibi
bilaicazə yığışmaq qərarını almış və iyulun 15-də hökmən toplanmaya əzm etmişdir.
“Ən gözəl müdafiə hücumdur” şüarı ilə qarşı çıxıb da hücumun hürriyyətə degil, irticayə xidmət edəcəgini iddia edən Rusiya
amədpərvərləri görünüyor ki, pək də həqsiz degildirlər. Ilücum başlanıyor-başlanmaz hürriyyəti rəxnədar edəcək bir çox əlamətlər görünməgə başladı. O əlamətlərdən birisi də iştə, müsəlman syezdinin
mənidir. Məlum olduğu üzrə inqilabın elan elədigi müqəddəs əsaslara
görə sair hürriyyətlərlə bərabər ictima azadhqları da mütəntən bir
surətdə elan olunmuşdur. Syezdin məni isə hürriyyətin ən böyük rüknü
olan ictima azadlığma bir zərbədir.
Azadhğa endirilmiş hər zərbə təbii olaraq əks zərbəyi mucib olur.
Müsəlman əskərlərinin bilaicazə olsa da, syezdi toplamaq əzmində olmaları iştə, məcburiyyətlə hasil olmuş əks zərbolərdən biridir.
Əcəba, hanki məntiqlədir ki, yarım sosialist hökuməti bu kibi qatı
tədbirlərə mən və imtinah siyasətlərinə müraciət ediyor? Kəndisinin
böylə mən və imtina siyasəti nəticəsində iş başına goldigini vo bütün
vücudilə şiddət politikasmm doğurmuş olduğu bir novzad olduğunu
unutdumu? Nə tez unutdu? Unutmadısa da bu horəkətlər nədir?
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 5 iyul 1917, JV®513
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Tazə rəfiqimizi təbrik

ildə gizli surətdə jelatin yapı ilə nəşr olunan “Hümmət” məcmuəsindən
almışdır. Bu məcmuə cəmən 5-6 nömrə nəşr olunmuşdur. Bu sətirləri
yazarkən 3-cü nömrəsi əlimiz altındadır. Tarixi bir əhəmiyyətə malik olduğu üçün nümunə olaraq məzkur nömrədən aşağıdakı məqaləyi
nəql ediyoruz:

Türk mətbuati-mövqutosi yeni bir əsərlə daha zənginləşdi. “Hümmət”
qəzetəsi nəşr olundu. “Hümmət” Rusiya ictimaiyyun-ammiyyun fəhlə
firqosinin müsəlman təşkilatı “Hümmət” tərəfindən həftədə bir dəfə
nəşr olunuyor. Məsləki sosializm tərəfdarı olub fəhlə və əməlo qisminin mənafeini gözləməkdir. Baş məqaləsində məsləkini təyin edərkən
diyor ki: “bizim məsləkimiz bütün insanları birləşdirməkdir. Biz diyoruz: hamı millətlər üçün məqsəd (ideal) birdir: bu ideal hamı millətləri
qardaşlığa dəvət ediyor. Bu müqəddəs nöqtəyə çatmaq üçün hər bir
millət öz yolu ilə getməlidir. Çünki bu təbiidir. Fəqət bu nöqtəyə ciddi surətdə yeriş etmək hankı üsuli-idarədə mümkündür? Müsavi yaşayış, ciddi tərəqqi, ruhun təmizlənməsi və ucalması ancaq cümhuriyyət
üsuli-idarəsinə bağlıdır”.
“Hər bir millət öz yolu ilə getməlidir” - Amənna!
“Çünkı bu təbiidir” Pək doğru. Bu xüsusda tazə rəfiqimizlə razı olmamaq mümkün
deyildir. Həqiqi hürriyyətin ancaq cümhuriyyət üsuli-idarəsinə bağlı olduğüna gəlincə, yəqin ki, burada cümhuriyyətdən məqsəd əvvəla
“Cümhuriyyəti-ənam” olduğu və saniyən “Cümhuriyyəti-ənam”m belə
məqsəd deyil, ancaq vasitə olduğu unudulmuş, çünki hər bir sosialistcə
müsəlləmdir ki, həqiqi azadlıq yalnız siyasi azadlıqla başa gəlməyib,
ancaq sosializmin bərpa olması ilə əmələ gələ bilər.
Müəyyən bir partiya vasiteyi-nəşri-əfkari olmaq üzrə “Hümmət”
Qafqaziya türk mətbuatı arasında zaman etibarı ilə birinci qəzetədir.
Səmimi partiya ixtilafı haman “rəhmət” deyə elan olunan ixtilaflardandır. Yeni rəfiqimizin böylə rəhmətlik bir qəzetə olacağmı ümid edərək,
kəndisini ürəklə təbrik edər, məsləki yolunda kəndisinə istiqamət və
səbat diləriz.
“Hümmət” qəzetəsindən bəhs edərkən Qafqaziya türkləri cavanlarının həyatında tarixi bir əhəmiyyətə malik olan 1905-ci il “Hümmət”ini
unutmaq olmaz. 15 illik tarixçəsi fövqüzzikr qəzetədə nəql olunan
“Hümmət” təşkilatı ismini kiçik mütəəllimlər heyəti tərəfindən 1905-ci

Bu kəlami-hikmət nizam ki, bizim cəridənin hər səhifəsinin
əvvəlində, intibahnamələrin ünvanlarmda, cavanlarımızın övradizikrində mütədavil və bərqərardır - nə deyən sözdür bilməli.
Bu kəlami-izan həzrət əmirülmöminin Əli ibn Əbu Talib
əleyhissəlamın kəmali-möcüznümalarından olub, “Kişilərin hümməti
dağları qoparar” - dediyini hamımız bilirik. Və bu sözü özümüzə ünvan qayırdıqda bu söz bizə dəsturüləməldir. Xəyal edirik və özümüzü
bu dəsturüləməldən mütəxəllif hesab ediyoruq. Amma həqiqətdə isə
belədirmi? Özümüzə ünvan tutduğumuz qaydaya müvafiq gedirizmi?
“Hümmətür-rical” - kəlməsinin əsl mənasmı fəhm edirizmi? Biibarəti
üxra, müəyyən bir məsləkimiz varmı? Bu sözü özünə ünvan edən bir
dəstənin bu suallara cavabı nə olmahdır? Əlbəttə ki, belədir: bu sözün
məzmunu ilə müvafiq hərəkətdəyiz. Demək lazımdır və illa qövldə bir,
feldə qeyri olmalıdır. Biz isə bu suallara bu cür cavab verməliyiz. Həm
müttəhidülkəlmə və həm qəlbən cavab verməliyiz. Amma bu cür cavabı vicdanımız təsdiq edirmi? Bu cavabı verib də səvab da buluyoruzmu? Gümammızca bizim cavanların cəmiyyəti həmin suallara sidq ilə
bu cavabı verməyə muxtar deyildirlər. Ona görə ki, “hümmətür-rical” “kişilərin hümməti” deməkdir. Hümmətür rəcül - kişinin hümməti deyil, yəni “hümmətür-rical” - cəmdir, müfrəd deyildir. Burada təəmmül
etməli, dərin fıkr edib kəlamın lübbünü bilməlidir. Bu kəlam “Kışilərin
hümməti birləşsə, dağları qoparar” deməkdir. Həqiqətdə də öylədir.
Hər bir şeyin qüvvəti birlikdədir. Birlik isə yalnız “Mən sənə yoldaşam” - deyib təsəlli verməklə olmaz. Bu, dildə deyilən sözü əməl ilə
də göstərməlidir.
Bir neçə şəxsin arasında ittihad həmfikirlilik, həmməsləklik ilə olur.
Və illa ila yovmilqiyamə nifaq üzrə baqi qalacaqlar. Məsələn, biz ca-
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“H üm m ətür-rical, təqlaül-cibal”

vanlann biri millətpərəst, o biri demokrat, üçüncüsü ətiqpərəst, dördüncüsü cədidpərəst olub da, bu cür dəstə-dəstə olmaqda, hərəmiz
özünəməxsus bir yol götürüb, müəyyən bir məslək ilə getməkdən hamımız tək-tək tələf olluq. Və heç birimizin əli muradma çatmaz. Yaddan fəramuş etməməlidir. Bu təfriqəbazlıqla belə hamımızm dilində
virdimiz “hümmətür-rical, təqləülcibal” sözüdür. Bəs biz müttəfiq olmaq istəsək, bu kəlam ki, hamımız ona mütəkəllimik, mənasmı qanıb dildə vird edən kimi, ürəkdə də qəbul etsək müttəfiq, müntəzəm,
müttəhid olmağımıza hərgiz şəkk şübhə yoxdur. İndi yoldaşlar!
Hərəmiz bir küncdə bir xüsusi cəmiyyət qayırıb da müxtəlif yollar
ilə getməkdənsə birləşməli, öz fikr və fellərimizdən bir-birimizi hali
etməliyiz. Millətpərəstlik bizə yararsa, hamımız millətpərəst, demokratlıq yararsa, hamımız demokrat və qcyri bir yarar məslək üzrə olub,
müttəhidül-qövl vəl fel iş görək.
Bəndəyə qalır isə hər bir dəstədən olursa olar, ancaq islamiyyət üzrə
olaq. İslamiyyətdən kənara çıxsaq fəlakət bizi gözləyir. İslam bizə rahinicatdır - desəm eyni səvabdayam. Nə sosializmin, nə demokratizmin
ümdə əqidələri islam ilə müxalif deyil. Bəlkə şarəyei-müqəddəsi-islam
qoyduğu qəvaidlə eyni mütabiqətdə və müvafiqətdədir. Zəkat, fitrə və
qeyrə sədəqələr vacibi-sünnəti materializm deyil də nədir? Bərəkət
cəmaətlikdədir. Ümur cümhuri-şura ilə görülməlidir - kəlamları demokratizmi icab etməzmi? Xülasə, yenə də təkrar edirəm, hər nə olmalıyız, olaq. Fəqət islamiyyət üzrə olaq ki, bu eyni insaniyyətdir.
“Açıq söz”, 5 iyul 1917, JVa513

Övradi-zikrində mütədavil - həmişə dilinin əzbəridir
Biibarəti-üxra - başqa sözlə
Müttəhidülkəlmə - yekdillik
Lübb - cövhər, məğz
İla yovmilqiyamə - qiyamət gününədək
Mütəkəllim - deyən, danışan
Vird - dilinin əzbəri
Müttəhidül-qövl vəl fel - sözü və işi bir olan
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Eydi-fitr münasibatilə
Bu ilki orucluq bayramım Rusiya müsəlmanlığı başqa bir hal
içərisində istiqbal ediyor. Neçə ildən bəri keçirdigimiz bayramları
dəhşətlər, vəhşətlər, fəlakət və məşəqqətlər içində keçirdiksə, bu ilki
bayram saydığımız halların vücudilə bərabər başqa bir hal və hissiyyat
ilə qarşılanıyor.
Qanlı dünya müharibəsinin bəşəriyyətə gətirdigi qorxu hala davam
etməkdədir. Fəqət bu “bim” (qorxu) ilə bərabər 1927-ci il bir “təyid”
dəxi veriyor. Keçən il bayramları “bim” günləri idisə, bu ilki bayramlar “bim və ümid”lərlə doludur.
Əvət, Rusiya irtica və istibdadı son dərəcəyi-məzalimanə çıxdığı
günlər bütün Rusiya hürriyyətpərvərlərilə bərabər Rusiyada yaşayan
məhkum millətlərin qəlbi dəxi xof və dəhşətlərlə parçalamyor, hər kəs
yarmki günün məchuliyyəti qarşısmda naümid bir hal içində bulunuyordu.
Nagah tarixin ən böyük bir vaqeəsi üz verdi. Böyük fevral inqilabı
hadis oldu. Demokratiya, vətəndaşhq, insaniyyət və millətin hüquqini elan ilə Rusiyanın ən qaranlıq guşələrini işıqlandırdı, ən naümid
ürəklərə ümidlər verdi.
Hürriyyətin bal ayları keçdi. Böyük Rusiya kibi bir məmləkət şübhəsiz ki, asanlıqla tarixi bir inqilabı tarixi bir “sükut”la keçirə bilməzdi.
Burada hər növ firqələr, təriqətlər, əksinqilablar, şiddəti-inqilablar olacaqdı.
Fevral ayından bəri Rusiya inqilabı haman bir neçə dövrələr keçirdi. İmdi dəxi ciddi və ciddi olduğu qədər də böhranh və qorxulu bir
dövrə daxil oluyor. Bir tərəfdən Rusiya millətləri elan olunan hürriyyətdən kəmalilə istifadə etmək istiyorlar. Finlandiya ilə Ukrayna haman “əlhürriyyət və ila istiqlal ayətən min ayatullah” bayrağım qaldırıb kəndi həqlərini Məclisi-Müəssisam gözləmədən yerinə yetirmək
istiyorlar. Başqa millətlər dəxi getdikcə böyük Rusiyanm millətlərə
255

məxsus muxtariyyətləfdən mütəşəkkil bir cümhuriyyətdən başqa
surətlə idarə olunmayacağına getdikcə inamyor. Bu xüsusdakı imanları artdıqca artıyor.
Məhkum millətlərdən başqa məzlum siniflər dəxi hürriyyətdən
tamamilə faidələnmək istiyor, demokratiya ələ keçirdigi səngərlərini
öylə bərkitmək istiyor ki, bu səngərlərdən yalnız siyasi hürriyyəti degil,
iqtisad azlığmı da müdafiə etmək mümkün olsun.
Əlbəttə ki, dövri-sabiq mürtəcelərindən ötrü bu kibi halları görmək çox xuni-cigər yeməkdir. Fəqət yalmz srağa günki mürtəcelər degil, dünki hürriyyətpərvərlərdən də bir çoxu vardır ki, artıq “bosdir!” deyə bağırıyor, köhnəyə qayıtmaq arzusunu könlündən keçirib də inqilabdan bıyıkırlar. Şübhəsiz ki, zahirdə görünən ixtilal və iğtişaş ərləri
bir çox zəif və natəvan qəlbləri hürriyyətin feyzinə inanmaqdan mən
ediyor.
İştə, əhval böylə qarışıq bir zaman keçiriyor. Öylə bir zaman ki,
bir tərəf sollaşdıqca sollaşıb, digər tərəf də özünü toxdadıb sağa tərəf
meyl ediyor, ortada heyran qalıb da ətrafma baxman və hanki tərəfə
gedəcəgini bilməyən “avarə”lər də çox.
Hər kəsdə bir bim, eyni zamanda da hər kəsdə bir ümid!
İştə, böylə bim və ümidlərlə dolu bir dövrdə bu ilki eydi-fitri keçiriyoruz.
Əhvaldakı inqilab, inqilabın rəvişindəki ixtilal bizə xəşyətlər veriyor, sabahı düşündürüb də bim və əndişələrimizi mucib oluyorsa da
hər növ dəhşətlərə qarşı durmaq səbatım veron ümiddən məhrum degiliz. Hürriyyət, muxtariyyət Rusiyayı azad, millətimizi məsud görmək
ümidi. Bu ümidlərlə biri-birini təbrik edəlim, bu ümidimizi qüvvətləndirmək üçün yarın məhəllələrdə toplanacaq milli fond ianəsinə iştirak
edəlim!
Orucluq bayramı bir gündür ki, o gün möminlər təzkiyeyi-nəfs üçün
gördükləri riyazətdən qurtarıyor, vəzifəlorini gördükləri üçün vicdan
istirahəti hiss ediyorlar. Keçirdigimiz inqilab ayları dəxi millətlərdən
ötrü milli məqsədlər, vətəni hüquqlara yetmək üçün bir növ riyazət
günləridir.
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Bu riyazətlərin dəxi bir eydi-fitri, bir oruc bayramı vardır. İştə, bu
bayramda ikən, amma o bayramımızı da unutmayalım!
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 7 iyul 1917, JVa515
Fitr - orucdan çıxma, orucu qurtarma
Xəşyət - qorxu
Təyid - qüvvətləndirmə; yardım, kömək
Rəviş - gediş
Riyazət - çətinlik
Xuni-cigər - qəm-qüssə
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Böhrani-inqilab
İyulun ikisi ib dördü arasında Petroqradda hadis olan qanlı vaqeələr,
biri digəri ardmdan gələn böhranh vaqeələrlə başa çıxıyor. Kabinədə
böhran, küçələrdə üsyan, məmləkətdə həyəcan, bunların hamısınm
üstündə hücuma başlamış ordunun smıqlığı, ikinci Kornilov armiyasının hər bir cəhətcə düşmənə üstün ikən məğlub olması məmləkəti, inqilabı yeni bir böhran ilə qarşı-qarşıya qoyuyor.
Fevral inqilabi-əzimini işıqlı ümidlərlə qarşılayan əməlpərvər ürəklər
iyul ibtidasmda çıxan bu qanlı və əndişəli böhranları nə surətlə qarşılayacaq, hələ bu böhran nəticəsində elan olunan “inqilab diktatura”sına
hanki bir baxışla baxacaqlar?
Diktatura demək, idareyi-mütləqə deməkdir ki, tarixdə, inqilab zamanlarmda, ixtilal və qarqaşılıqların qabağmı saxlamaq üçün
müəyyən bir şəxs və ya heyətə hər növ fövqəladə tədbirlər görmək
həqqi verməkdən ibarətdir. Diktatura əksərən əksinqilaba müncər olub
müvəffəq olduğu zaman hürriyyətlərin təhdidi ilə nəticələnər, olmadığı
təqdirdə məmləkəti daha ziyadə bir fəlakət və böhrana uğradır.
Tarixi zamanlarda zamana hökm edə bilmək üçün iqtidarlı ələ malik olmaq ehtiyacı ilə bərabər o zamanm iqtizasmı dərkə dəxi böyük
ehtiyac vardır.
Bugünki dərdin çarəsini diktatura elamnda görən inqilabçılar və
hər növ ictima və məclisləri icra komitələrinin pişəzvəqt verəcəkləri
icazələrə bağlamaq surətilə “ifratpərvər” corəyanlarla mübarizə etmək
istəyən demokratlar məmləkətin istedad və arzusunu düşünməyərək
hücuma başlamaları ilə zamanm iqtizasma həqqilə arif oimadıqlarım
bildirməmişlərmidi?
Fevral inqilabı istibdadı bitirdi və o məqsədlə də elan olundu. İmdiki ixtilal isə müharibəyi bitirmək istiyor. Çünki müharibənin davammda həm məmləkətə, həm cümhuriyyətə, həm də demokratiyaya faidə
degil, zərər görüyor. Həm həqiqətən də böylədirPRusiya giriftar olduğu bu qədər müsibətilə bərabər bu qanlı hərbi btr an əvvəl bitirməzsə,
əksinqilaba xidmət etmiş olacaq və müharibənin vücudilə bərabər elan
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olunan hər hanki bir diktatura isə hürriyyət və cümhuriyyətdən ziyadə,
irtica qüvvələrinin artmasına xidmət edəcəkdir.
Bu mülahizələr göz qabağına gətirildikdə son günlərdə hadis olan
əhvalm nə kibi nəticələrlə qurtaracağı əndişəyi mucib oluyor.
İstibdadın sayılmış sonuncu günlərindən bəri təkrar edilə-edilə
hər növ təsir və əhəmiyyətini itirmiş olan “vətən xətərdədir” cümləsi
təkrar qəzetələrin baş səhifələrinə keçiyor. Fəqət zamanm əsl bəlası bir
kənarda buraxıhb da hər növ günahı məqami-iqtidarda duranlara xas
bir zehniyyətlə müharibənin bir an əvvəl tamam olmasım istəyən “ifrat”
sosialistlərdən görmək və bu görüş göstərməsilə hərəkət edib inqilab
diktaturasmı o yolda işlətmək Rusiyayı xətərdən qurtara biləcəkmi?!...
Kadetlərin kabinədən çıxdıqlarından sonra müvəqqəti sosyalist hökuməti kadetlərdən sol burjualarla etilaf edərək bu yeni etilaf
hökumətinə diktatura məqamını vermək istiyor. Əcəba, “müdafiəçi”
olsa da fəhlə və soldat vəkillərindən ibarət olan demokratiya təşkilatı
ilə hökumət tərəfdarı sosialist firqələr diktaturayı qəbul edəcəklərmi?
Diktatura başında Kerenski ilə Seretelinin bulunmasına nəzərən güman etməlidir ki, elan olunan diktatura bu firqə və qüvvətlərin aldığı
qərar nəticəsidir. Fəqət teleqraflarda görülən bir xəbər bu mülahizənin
hələ tez olduğunu bildirir. Petroqraddan gələn bir teleqraf diyor ki,
Fəhlə və Soldat Vəkilləri Mərkəzi Şurası diktaturayı qəbul etməməgə
qərar vermişdir.
Bu xəbərlərdə bir növ təzad vardır. Baxalım, hadisələrin cərəyanı nə
kibi istiqamət alır.
“Açıq söz”, 12 iyul 1917, JY2517
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Tazə Şurayi-Milli
Tazə təşki\at üsu\ı ı\ə təsis oiunan Şurayi-Milli əmə\ə gə\di. İyulun
12-də bu Şura ilə üz-üzə gəldik: üzünə baxılır, kəndisilə anlaşıljr, vicdan və idrakına inanıhr bir Şura!
Millətin hər bir təbəqə və sinfınin burada nümayəndəsi var. Məhəllə,
həmkar, məarifmənd, üləma, sinif və məslək hamısı burada, millət etimad elədigi, kəndisindən iş istədigi adamlarmm hamısını, heç olmasa
çoxusunu burada görə bilər.
Şuranın sayı 200 adama qədər çıxa biləcək bir halda. Hazırda 150yə qədər adam mövcud. Bu Şura qabaqkı şuraya bənzəmiyor. İnqilab zamanının 3-4 ayı təsirsiz keçməmiş, fikirlərdə, təsəvvürlərdə bir
növ kamal hasil olmuş. Hər kəs bir mşsləki-siyasiyə doğru getməkdə,
cəmaətdə siyasət axımları seçilməkdədir. Burada bu axımlardan hamısxnın nümayəndələri var.
Komitəyə seçilmiş 33 adam eynilə Şuranın kiçik bir nümunəsi.
Komitə seçkisi əsnasxnda Şura bütün sürətlə toplanmasxna rəğmən
təşkilata istedad əsəri göstərdi. “Müsavat”çılardan bir heyətin
təşəbbüsilə hazirlanmış olan namizədlər siyahısınm layihəsi seçkiləri
nəticəli bir hala qoydu. 60 ilə 80 arasında sabit bir əksəriyyətlə heyətin
siyahısı keçdi. Anlaşıldı ki, Şura əzası arasmda müxtəlif cəmiyyət və
heyətlərin nümayəndəsi olmaq üzrə qüvvətli və disiplinə tabe müsavat çxlar vardxr. İştə, bu hal Şurayı işlək bir hala qoydu.
Şübhəsiz ki, işin ibtidası olduğundan və firqə həyatma biz tazə
girdigimizdən “Müsavat” firqəsinin bu ilk təcrübəsində nöqsanlar yox
degildi. Fəqət nöqsanlı da olsa bu hal özü bir kamaldır.
Şura tərəfindən seçilən komitə bu günə qədər iki iclas etmiş. Bu iclasların da sədrini, müavinlərini, katibini intixab eləmişdir, Bu günlər
dəxi 5 şöbəyə bölünüb öz işinə başlayacacj.
Əvət, işə başlayacaq. Fəqət olduqca ağır, məsuliyyətli, zəhmətli bir
işə başlayacaq.
\5 üzv\ük bixinci komitə təşkil olunduğu zaman inqilabm i\k günləri, ballı günləridi. Hər kəsdə böyük ümidlər və könüllərdə həyəcanlı
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fərəhlər vardı. Fəqət bununla bərabər təşkilat naminə heç bir şey yox idi.
Öylə bir zaıpanda njüsolman cəmaət işini idarəyə təşəbbüs edən komitə
qüvvəti yetdigi qədər çahşdı. Nəhayət, xəlqimizin təşkilat və özünü idarəya olan istedadı kəndisini göstərib dairəsinin genişlənməsini istədi.
Bu istəyiş iştə, bugünki Şura ilə Komitəyi vücuda gətirdi.
Fəqət yeni vücuda golən bu komitə bir şeyi dəxi göstərdi ki, cəmaət
öz işini öz əlinə almaq istəməsi ilə bərabər bu günş qədər kəndisinə
xidmət edən qüvvələrə hala etimad bəsləməkdə və onlardan bundan
sonra xidmətlər də gözləməkdədir. Köhnə komitə ərkanmm eyni ilə haman yeni komıtəyə də seçildikləri bunu göstərməkdədir. Bu hal şübhəsiz
ki, xadimlərimizj təşviq edər, ağır vəzifələrini ifa etdikdə kəndilərinə
sühulət verər. Böylə bir sühulətə heç şübhəsiz ki, bu günlərdə iş başmda bulunmaq vəzifəsilə vəzifələnən millət xadiıpləri yerdən göyə qədər
möhtacdırlar.
İnqilab böhran keçiriyor. Məmləkət təhlükə içərisindədir. Anarxiya
gözünü ağardıyor. Bütün Rusiya ilə bərabər millətimizin, əzcümlə Qafqasiya müsəlmanlarınm halı da qorxular içindədir. Bu zaman inqilabm ilk günlərindəki zamandan daha məsuliyyətli, daha ciddiyyətlidir.
Böylə bif zamanda cəmaət işinə məşğul olanlarm fikri şübhəsiz ki, hər
cəhətcə əmin olmalıdır,
Şuranın, cəmaətin etimadma əmin olan Komitə əlbəttə ki, cəsarətlə
öz yolunu gedə bilər və xəlqin etimadı sayəsində məqsədlərinə irişib,
milləti də saxlar.
Bu etimad hazırda var. Lazımdır ki, bu etimad davam etsin. Lazımdır ki, bu etimadın həqli olduğu anlaşılsm. Bunun üçün də lazımdır ki,
tazə seçilmiş Komitə əzaları gecə-gündüz işləsinlər.
İşləsinlər... Müvəffəqiyyətlər!
“Açıq söz”, 16 iyul 1917, Ks520
Sühulət - qsanlıq, əlverişlilik
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Bələdiyyə seçkiləri həqqində
Bələdiyyə seçkilərinin siyahısı hazırlanıyor. Siyahılar əl yazı maşinası ilə yazılıb, sonra daş basmasında çoxlaşdırılacaqdır. İki seçki
uçastokunun siyahısı hazırlanıb bu günlərdə məhəllə siyahı mərkəzində
qoyulacaqdır.
SiyahıJarın təxmini hesabından anlaşılmjşdır ki, seçki həqqi olmaq
üzrə 90 min adam siyahıya daxil edilmişdir. Bu sıyahılar müsəlman arvadları həqqində ayrı saxlamb, yerdə qalan əhali üçün kişi-arvad bir
yerdə ümumi surətdə hazırlanmışdır.
Sıyabıya öaxı\ edı\miş müsəlman arvadlanm n sayı 14.000-dən
ziyadədir. Molumdur ki, müsəlmanlardan bir çoxu arvadlarmm adını
siyahıya saldırmamışlar. Bundaa əlavə evlərin çoxu bağda olduğundan,
bağda da əksərən evin arvad-uşağı bulunduğundan yəqin vardır ki, arvadların kişilərə nisbətlə çoxu qələmdən düşmüşdür. Bu mülahizə ilə
təxmin edə bilmək olar ki, ümumi siyahıda olan müsəlman kişilərinin
əqəllən 20.000-i siyahıya daxil edilməmiş olsun ki, bu surətlə tamam
hesabla 35 min müsəlman seçkiçi var deməkdir. 35,90-a nisbətlə yüzdə
37 təşkil ediyor. Fəqət bu 90 min üstünə şəhərimizdə mövcud olan 15
min qarnizon dəxi əlavə edilsə, o zaman siyahı 105 minə qədər varıyor ki, bu ədədə nisbətiə müsəlman seçkiçilərin qüvvəti yüzdə 30-u
təşkil ediyor.
Halbuki müsəlman cəmaətinin ədədi bu nisbətin fövqündədir.
Müsəlman seçkiçilər heç olmasa yüzdə 40-ı təşkil etməlidirlər.
Məlum işdir ki, ətalət göstərmiş olanlar siyahıdan qalmışlardır. Fəqət
siyahıdan düşmüş olanlar üçün hələ əldə fürsət vardır. Bunlar edə
bilərlər ki, özlərinə səmt olan məhəllə siyahı mərkəzlərinə müraciət
edib özlərini yazdırtsınlar. İyulun 10-na qədər bu mərkəzlərdəki vəqtilə
adresləri qəzetələr vasitəsilə nəşr olunmuşdu - məxsus adamlar vardır
ki, xəbər verildigi kibi gedib siyahı kartoçkası aparıb qələmdən qalanları yazlyorlardı. İmdi artıq ona imkan bu qədər. Fəqət onunla bərabər
hər kəs istərsə özünü siyahıya yazdıra bilər. Bundan ötrü lazımdır ki,
gedib haman məhəllə siyahı mərkəzinə xəbər verib özünü yazdırtsın.
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Siyahıların hamısı çap edilib elan olunandan 5 gün sonraya qədər buna
imkan vardır. Demək ki, hələ iyulun axırma qədər hər kəs qələmdən
düşmüşsə özünü yazdırta bilər.
Bundan əlavə vətəndaşlardan bir qismləri ki mədənlərdə çalışıyor, fəqət şəhərdə oluyorlar, yainki kəndlidirlərsə də şəhərdə oluyorlar, burada məşğələləri vardır və ələlümum şəhər ilə daimi surətdə
münasibətdədirlər, onların bələdiyyə seçkilərində həqqi vardır, Onlara
da lazımdır ki, özlərini yazdırsınlar. Qələmdən düşməgə qoymasınlar.
Bəli, hər kəs həqqini bilər, vətəndaş isə hər kəs istiyorsa, doğma
şəhər işlərində ögey olmasm. Hər kəs dərk ediyorsa ki, bütün cəmaətlə
bərabər öz ailəsinin həyatı da bu bələdiyyə seçkilərinə bağlıdır, o halda
qeydsizlik, başısoyuqluq etməyib çalışmalı, getməli, bilməli, özünü siyahıya qeyd etdirməlidir. Yoxsa adı qələmdən düşər. Adınm qələmdən
düşməsi ilə həqqi də əlindən almar. Bir həqq ki, qanlar bahasma alınmış, bir bəqq ki, qanlı mübarizə ilə əldə edilmişdir. Millətdaşlar, çalışınız, həqqiniz itməsin!
M.Ə.
“Açıq söz”, 17 iyul 1917, JV«521
Əqəllən - ən azı, heç olmazsa
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İnqilabçı Rusiya bütün cahan demokratiyasına Rusiyamn kimsənin
toprağmda gözü bulunmadığxm elan etdigi və kimsədən müharibə
xəsarəti almadan sülhə hazxr olduğunu elan elədigi zaman ən həqiqi və
ən m ətinbir əsas üzərinə dayanmxşdı. Hələ millətlərin öz müqəddəratxnı
özləri təyinə həqqi olduqlarım şanlı bir surətdə qəbul və elan etməsilə
Rusiya demokratiyası mövqeini polad qədər möhkəmlətmişdi.
Demokratiyanın bu qərarı şübhəsiz ki, imperialist kadetlərə xoş
degildi. Onlar Rusiya ordusunun böylə beynəlmiləl və sülhpərvər
mətləblərə uymasım Rusiyadan (daha doğrusu, Rusiya cəngavərlik və
cahangirligindən) ötrü bir ölüm hesab ediyorlardı. Buna görə də onlar cahangirlik nəzəriyyəsinin ən qüvvətli nümayəndəsi Milyukovun
məqami-vəzarətdən çəkilməsinə baxmayaraq bütün nüfuzlarx ilə çalışıb sosialist firqələrini bir dərəcəyə qədər özlərilə həmfikir etdilər. Kerenski hərbiyyə vəzarətinə gələrək hücum əmrini verdi.
Kerenskinin hücumu inqilabda ikinci bir dövrün başlanmasına
səbəb oldu. Soldan sağa bir hərəkət başlandı.
Bir tərəfdən hürriyyət və sosializm əsaslarının safıyyətini, digər tərəfdən də hücumdan həqiqi heç bir faidə hasil olamıyacağını dərk edən
idealistlər Kerenskinin bu əmrini “şumh” - deyə elan etdilər.
M əəttəəssüf öylə də oldu. Distiplin degil, sözlə ölümə göndərilmək
istənilən yorğun ordu yürüyə bilmədi. “Ölmək öldürmək lazxm degil!”
təşviqi “Vətən üçün ölümə!” əmrindəfi qüvvətli çıxdı. Ordu basıldı,
səflər yarıldı. Tarixdə misli görülməyən bir faciə, bir fəlakət hasil oldu,
Səfi-hərbdəki bu məğlubiyyət Petroqrad küçələrində əsəfli hadisələr
doğurdu. Bir əqidə saiqəsilə nümayişə çıxan əməlpərvərlərə qara qəsdli
adamlar qoşulub qəsdən fıtnə törətdilər. Nahaq qanlar axıtdılar.
Hürriyyət hökuməti bu kibi qara təhlükələr qarşısmda sağdan sola
dönmək məcburiyyətində qaldı. Şanlı surətdə elan olunan hürriyyət
əsasları birər-birər fəsx olunmağa başladı. Edam cəzası qaytarıldı. Senzor bərpa edilməgə başladı. Ordu içində ictimalar, ittifaqlar əqdi qada-

ğan edildi. Ordu içindən gedən distiplin təkrar qayxtmah oldu. Uzaq degildir ki, bütün əskər şuralarmdakı soldatlarla zabitlər səfı-hərbiyə aparılsmlar.
“Bütün qüvvət Əmələ və Soldat Vəkillərinə!” tələbi hər tərəfdən
qüvvətlə söyləndigi halda, daxilindəki kadetlərin çıxmasilə hökumət
artıq özünü zəif hiss ediyor və mütləq burjuaziyanı siniflərlə bərabər
çalışmaq lazım olduğu həqqində qərarlar çıxarıyor. Kerenski baş vəzir
ikən qapı-qapx gəziyor, vozir bulamıyor. Kadet fırqəsi zamamn ruhu
bir nöqtədə olduğunu ölçərək öz şərtlərini təklif ediyor. Şərtlərin başında isə xwici siyasətdə sosialistlik prinsiplərindən əl götürməkdən,
Məclisi-Müəssisan yığılmaymca əsaslı heç bir məsələnin həllinə yanaşmamaqdan, Əmələ və Soldat Vəkilləri Şuralarının ilqası duruyor. İnqilab hökuməti bir olub, ordu hər növ siyasətdən uzaqlaşmalıdır, denilir.
Son günlərdə varid olan xəbərlər hökumət ilə Moskva kadetləri arasmda etilaf vaqe olamayıb, Kerenskinin qəti surətdə istefa verdigini bildiriyor.
Demək ki, böhrani-hökumət bir az da şiddətli bir hal alıyor. Bundan
iki ay əvvəl Milyukov hökumotdən getdigi zaman hasil olan böhran inqilabçı demokratiyamn qələbəsi ilə qurtarmışdı. Bu gün Kerenskinin
getməsi ilə qatılaşan böhran əcəba, kimin qələbəsini mucib olacaq?
Hər halda bu qələbə solda degil, sağ tərəfdə bulunacaq. Çünki “hücum” əmrilə artan anarxiya cəbhə yarılması fəlakətini doğurmasına
səbəb olmuşdur. İştə, ruhlara təsir edən bu mühüm zamanı hesaba alaraq burjuaziyah partiyalar, bilxassə kadetlər fürsəti fövt etməyib hökuməti ələ almaq istiyorlar. Buna müvəffəq ola biləcəklərmi?
Rusiya demokratiyası və bu demokratiyanxn mənafeini müdafiə
üçün meydani-siyasətə atılan firqələrə lazımdır ki, bu babda gözüaçıq
tərpənib bu qədər qanlar bahasına ələ keçən mövqei əldən verməsinlər.
Bununla biz, əlbəttə, daxili müharibəyi təşviq etmək istəmiyoruz. Haşa,
vətən, hürriyyət xətərdə ikən firqə mənfəətlori nəzərə alınmaz. Fəqət bu
o zaman olar ki, güzəşt hər iki tərəfdən olub tərəfi-müqabil dəxi “ruhizamandan” birtərəfli faidəlanmək istəməsin. Halbuki Dövlət Dumasınm xüsusi şurasında eşidilən Milyukov ilə Rodziyanko ağzından çıxan
sözlər iştə, burjuaların böylə ruhi bir dəqiqəyi gözləməkdə olduqlarını
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Soldan sağa

göstəriyor. Öylə bir dəqiqə ki, 3 aym duması inqilab hökumətini çağırıb izahat istəsin, öylə bir duma ki, Rodziyanko ilə Milyukov fıkrincə
Mixayıl Aleksandroviç ali hökumət ixtiyarım tac və təxtindən ayrılmış
Nikolaydan təhvil aldıqdan sonra müvəqqəti hökumətə degil, ona vermişdir.
Əvət, qorxulu bir cərəyandayız. Soldan sağa axan bır cərəyan. Burada səbat istər ki, ayaqlar büdrəməsin!
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 24 iyul 1917, JV®527
Şum - uğursuz
Ə sə f-tə ə ssü f etmə
Saiqə - səbəb
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Federalizm və demokratizm
Biz türk və ya müsəlman federalistləri ilk dofo Qafqasiya və ya
Moskva qurultaylannda Rusiyada yaşayan türk və ya müsəlman
millətlərindən ötrü məhəlli muxtariyyət istədigimiz və Rusiyanın milliməhəlli muxtariyyətlər üzərinə qurulu qoşma xəlq cümhuriyyətilə idarə
olunmasını tələb elədigimiz zaman millətdaşlanmızdan bəziləri bizim
bu fikrimizə qarşı çıxdılar. Federalizmi bilxassə demokratizm nöqteyinəzərindən cərh və tənqid etmək istədilər. Onlar sosializm və bilxassə
guya sosial-demokratizm nöqteyi-nəzərindən məsələyə baxıb diyorlardı ki, əmələ qisminin faidəsi hökumətin mərkəzləşməsindədir. Çünki
böylə olunca sərmayənin morkəzləşməsi tezləşər və bu nisbətdə dəxi
əmələ qisminin ittihadı və qüvvəti güclü olub özündən faidələnənlərlə
bacanqlı bir surətdə mübarizə edər.
Buna qarşı biz Avropa dövlətlərini nişan veriyor, göstərirdik ki, federalizm heç yanda, nə Amerikada, nə İsveçrədə, nə də Almaniyada
əmələ sinfinin tərəqqisinə, təşkilatma mane olmamışdır. Biləks Altnaniyada olan qüvvətli əmələ təşkilatı və yararlı əmələ qanunu heç yanda yoxdur.
Moskva qurultaymda “federasiya istəyən yalnız biz degiliz, Rusiyadakı məhkum millətlərin əksəri bu tələbdədir” - dedigimiz zaman federasiyanın düşməni Əhməd bəy Salikov cənabları bu millətlərdə federasiya istəyənlərin demokratiya degil, burjua sinifləri olduğunu iddia ediyorlardı.
Moskva qurultayından iki ay keçmədi. Həyat müarizlərimizin
no qədər vahi iddialarda olduğunu göstərdi. Finlandiya demokratiyası əksəriyyətlə sosial demokratiyaya mənsub olduğu halda kəndi
vətəninin istiqlalını elana qədər getdi. Ukrayna demokratiyası dəxi
muxtariyyətini bilfeil almağa və Rusiya Məclisi-Müəssisanmı əmrivaqe qarşısında bulundurmağa çalışdı. “Rada” məclisi sair demokratik
firqələrlə bərabər Ukrayna sosial demokratiyasmı dəxi özü ilə bərabər
gördü.
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Kadet firqəsi kibi firqəbr millətlərin bu surətlə öz həqlərini almağa
təlaş göstərdiklərini Rusiya demokratiyasma qarşı bir növ etimadsızlıq
və ehtiramsızlıq kibi tələqqi etdilər. Hətta “Russkoye vedomosti” kibi
mətin bir qəzetə belə velikoruslann həyatmı, vətənpərəstliklərini qıcıqladı. “Rusiyayı bölüyorlar” - deyə bağırdı.
Əcəba, həqiqət halda millətlərin bu surətlə kəndi həqlərini əldə
etməgə çalışmaları və Rusiyanm muxtariyyətlərin ittifaqmdan ibarət
bir federasiya halında qurulmasmı tələb etmələri demokratizmin, demokratiyanm əleyhindəmidi?
Qətiyyən yox,
Ən mütəəssib demokratlar şübhəsiz ki, (Simmcrvald)a yığışıb
beynəlmiləlligi tazədən əhya etmək istəyən sosialistlər, Rusiyada isə
bolşeviklərdir. Bolşeviklərcə millətlərin nəinki muxtariyyət, istəsələr tamamilə Rusiyadan ayrılmağa belə ixtiyarları vardır. Bir millət əksəriyyətlə, cəmaətin xahişilə üsuli-idarəsini nasıl qurmaq istərsə
həqlidir. Və mədəniyyətcə daha yüksəkdə olan millətlərin demokratiyasına borcdur ki, zəif millətlərə bilaəvəz kömək etsinlər.
Başqa qəzetələr bu cəhəti başıörtülü bir surətdə, təfsirə möhtac
cümlələrlə söylədikləri halda Fəhlə və Əskər Vəkilləri Şuralarınm
keçəndə vaqe olan ictimalarmdan biri məsələyi aydın bir surətdə həll
eləmiş, Rusiya daxilində yaşayan hər millət üçün muxtariyyət degil, istiqlal həqqini belə caiz görmüşdü.
Həyati-siyasiyyənin göstərişi böylə olduğu halda siyasi proqramlarm maddələri dəxi federasiya əleyhdarlarım degil, tərəfdarlarını
həqləndiriyor. Kadet firqəsindən solda olan nə ki firqələr varsa hamısx
bu ya o surətlə Rusiyadakx millətlərə milliyyət və topraqlarx daxilində
muxtariyyət həqqini rəva görüb, bu və ya o surətlə Rusiyanxn federasiya əsası üzərinə qurulmasma təhəmmül ediyor və ya onu tələb ediyorlar.
Baxalım Rusiyadakı sol firqələrin bu xüsusdakı proqram tələbləri
nədən ibarətdir:
Kadetlərdən sola başlayaraq əvvəlcə alalım “Radikalnı-demokratiçeskaya partiya” - denilən firqəyi. Buı firqənin proqramında geniş
surətdə milli-siyasi muxtariyyət əsasınm bərqərar olması lazım görülüyor. Muxtariyyət idarə ilə bərabər xırda ərazi vahidlərinə varmca-

ya qədər siyasi muxtariyyət verilməsində dəxi Rusiya tamamiyyətimülkiyyəsi üçün heç bir zərər təsəvvür etmiyor. Çünki bu firqənin
mülahizəsincə “xırda muxtariyyətlərin ittifaqından hasil olan federasiya və yaxud Rusiya ştatları bütün millətlərə imkan verər ki, yaşasmlar və öz topraqları daxilində kəndilərindən ötrü qiymətdar olan millimədəni xüsusiyyətlərini geniş surətdə mühafizə və müdafiə etsinlər”.
Bunlardaıl əlavə firqə düşünüyor ki, “ancaq vase surətdə məhəlli idarə
və qanun qoymaq səlahiyyətinə malik olan muxtariyyətlər üzrədir ki,
Rusiya tamamiyyəti-nlülkiyyəsini saxlamaq mümkün olar”. Federasiya üsulu ilə bərabər firqə tələb ediyor ki, bütün ştatlarda “referendum”
(rəyi-aləm) üsulu dəxi keçirilsin. Çünki həqiqi cəmaət idarəsinin binası ancaq rəyi-aləmdir.
Bu firqədən keçdikdən sonraNarodm sosialist (xəlq sosialisti) firqəsi
gəliyor. Xəlq sosialisti firqəsi dəxi Rusiyayı federasiya əsası üzrə milli
və məhəlli muxtariyyətlərdən mütəşəkkil bir demokratik cümhuriyyət
şəklində təsəvvür ediyor.
Bundan keçdikdən sonra bu gün Rusiyada ən böyük qüvvətə malik olan ictimaiyyun-inqilabiyyun firqəsi dəxi şəkli-idarə həqqindəki
proqram maddəsini böylə ifadə eləmişdir:
“Gərək şəhər və gərək kənd cəmiyyətlərinə mümkün olduğu
qədər geniş muxtariyyət vermək surətiiə xəlq cümhuriyyəti ayrı-ayrı millətlərin münasibətini mümkün olduğu qədər geniş bir federasiya
üsuluna rəbt etməli, millətlərdən ötrü bilaşərt və qeyd nə cür olmalarını təyin etmək həqqi”: (pravo samoupravleniya).
Proqram həsbilə sosialist firqələrindən federasiya sözünü dilinə
gətirməyən bir firqə vardırsa, o da sosial-demokrat (ictimaiyyun-amiyyun) firqəsidir. Fəqət bu ictimaiyyun-amiyyun firqəsi belə millətlərə
həqq veriyor ki, özləri öz təqdirlərini həll etsinlər. Doğrudur ki, proqramda bu özləri öz təqdirlərini həll etsinlər cümləsi aydın degildir.
Fəqət firqəyə mənsub olan bəzi şəxslərlə fırqə ictimalarmda alınan bəzi
qərarlara nəzərən əgər rəyi-aləm vasitəsilə bir millət muxtariyyət degil,
istiqlal belə istəsə, Rusiya ictimaiyyun-amiyyun əmələ fırqəsi bu rəy
ilə hesablaşmaq tərəfdarıdır. Demək ki, sosial-demokrat (ictimaiyyunamiyyun) firqəsi millətlərdən ötrü muxtariyyət və Rusiyadan ötrü federasiyayı bizzat tələb etmiyorsa da bu tələbə təhəmmül göstəriyor. Na-
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sıl ki, Petroqrad sosial-demokrat konferensiyası şəkli-idarə həqqindəki
qətnaməsində yalnız muxtariyyət degil, tamamilə Rusiyadan ayrılmayı belə caiz görmüşdür. Nasıl ki, Lehistan istiqlalına Rusiya demokratiyası əgri gözü ilə baxmamış. Nasıl ki, Finlandiya sosial-demokratlarınm Rusiyadan ayrılmaya verdikləri qərar Rusiya sosial-demokratları
tərəfındən qeyri-təbii görülməmiş. Nasıl ki, Ukrayna “rada”sı (məclisimillisi) ilə damşığa girişən Sereteli ilə skoblevlər olmuşdur.
Həyat ilə bərabər həyata tətbiq üçün yazılan sol demokratik proqramlarda federasiya ilə muxtariyyət məsələsi bu halda ikən sosialist
nəzəriyyəçiləri arasmda dəxi milli-siyasi muxtariyyət əsasma tərəfdar
olanlar çoxdur.
Məşhur filosof Karl Marks ilə sairləri tərəfindən kapitalm (sərvətin)
milliyyət dairəsindən atlayıb beynəlmiləl bir hal almış nəzəriyyəsinə
dayanaraq Orta Avropa hökuməti düzəltmək xəyalmı bəsliyordu. Bu
xəyalı qövldən-fclə keçirmək üçün sosial demokratiyanm digər pişrovlarmdan Karl Kautski bütün dünya federasiyası fikrini ortaya qoydu. Karl Kautskicə dünyadakı millətlər sənaye, ticarət və kapitalın
tərəqqisilə biri-birindən tamamilə ayrı və mücərrəd bir surətdə yaşaya
bilməyəcəklər, fəqət bu ədəmi-imkan bütün dünyanm bir mərkəzdən
idarə olunmasmı mucib olacaqmı? Kautskicə dünya bir federasiya şəklini alacaq, millətlər öz içlərində muxtar olub yekdigərlərilə
münasibətə gəlincə müttəfiq olacaqlardır. Nasıl ki, ittifaq zatən poçta,
teleqraf kibi xüsuslarda bir dərəcəyə qədər hasil belə olmuşdur. Kautskinin rəyincə: “dünyadakı ən kiçik millotlor bclə daimi surətdə müstəqil
bir həyata malik olmahdırlar”. “Azad millətlərin muxtar ikən ittifaqları
(federasiyaları) dəxi vüsətpərdar olmalı. Çünki sənaye və ticarətin bir
qismi getdikcə daha çox millətləri ittifaqa məcbur ediyor”. Federalizm
fikri hər zaman demokratiyanm meylini cəlb etmişdir və bu fikir imdi
pək həqli olaraq ən məqbul bir fikir halım almışdır.
Bizim federalistligimizə müariz çıxan millətdaşlara Avstriya sosialdemokratı Şpingeri iqtibas edib diyorlardı ki: “Şpirengircə millət yerə
bağlı olmayıb bir cameəti-şəxsiyyətdir. Ona görə də millətin hüququ
muxtariyyəti-şəxsiyyə (şaxsiyyəti-təbiyyə) ilə təmin oluna bilər”. Fəqət
rəyi-federalizm əleyhində iqtibas olunan bu aləmi sosial-demokrat belə
federalizm əleyhində degil, tam lehindədir. Baxınız nə diyor: “gülməli

degilmidir ki, Almaniya kibi bir növdən olan cameət (Kalifkinyev)
müttəfiq dövlət olsun da, heyəti-daxiliyyəsi ilə bu qədər müxtəlif növ
və cinslərdən təşəkkül edən Avstriya müttəhid bir dövlət təşkil etsin?
Məgər Avstriyaya nisbətlə bir millətdən olub da şivələr arasındakı fərqi
Avstriyaya nisbətlə heç mənziləsində olan İtaliyada federasiya tərəfdarlığı gündən-günə artmıyormu? Fransada gündən-günə federasiya lehinə qalxan səslər yüksəlmiyormu? Digər tərəfdən dünyanm hər
tərəfində təcrübələr edildikdən sonra aya, həqiqətən də adamlar tapıla
bilərmi desin ki, federasiya zəifdən ibarətdir”.
Doğrudur ki, dünyamn böyük amillərindən birisi iqtisaddır. Doğrudur ki, iqtisad tərəqqi etdikcə millətlər arasmda uzaqlıq götürülüb, ittifaq və ittihad häsil oluyor. Bu ittihad mədəni cəmaət daxilindəki əfrad
arasındakı ittihäd və ittifaqdan artıq degildir. Cəmiyyət bədəvi ikən
əfradı o qədər də özünü biri-birinə mərbut hiss etmiyor. Bunun üçün
də taifələrlə illər arasında sülh bərpa olmayıb daima daxili vuruşmalarla məşğul oluyorlar. Halbuki mədəni bir cəmiyyətdə bu toqquşma
yox. Fəqət bununla bərabər kim iddia eliyər ki, mədəni bir insan nəfsən
və fərdən bədəvi bir insandan daha ziyadə müstəqil, daha ziyadə muxtar degildir. Millətlərin ittifaqı da böylədir. Federasiya dəxi bu mənayamalikdir.
Doğrudur ki, iqtisad millətləri yaxınlaşdırıyor. Fəqət bu da doğrudur ki, iqtisadiyyät millətlərin muxtariyyət və istiqlalı sayəsində tərəqqi
ediyor.
Hər millətin özünəməxsus sosial-demokrat firqəsi var. Bu fırqələrin
hamısı iqtisadi məqsəddə bir ikən tərzi-hərəkətdə ayrıhyorlar. Hətta
Rusiya daxilində yaşayan bütün məhkum millətlərin özlərinə məxsus
müstəqil əmələ firqələri vardır. Bunlar sinfi mübarizələrini davam
etdırdikləri zaman milli intereslərini də tutamıyorlar. “Palevensiyon” namində bir yəhudi sosial-demokrat firqəsi vardır. Bu firqənin
məramı bilirsinizmi nədir? Bütün yəhudiləri dünya üzüündən yığıb da
Fələstində bir yəhudi hökuməti vücuda gətirmək - sionizm tərəfdalığı,
əcəba, proqramının başında “Bütün yəhüdi füqərayi-kasibəsi birləşin!”
şüarıhı yazan bu əmələ firqəsinə nə lazım olmuşdur ki, əsatirlər içində
yox olub getmiş yəhud hökuməti tazədən ehya etməgə çalışıyor? Sosi-
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alist ikən “vətəni ruyi-zəmin, miltati növi-bəşər degilmidir?” Görünüyor ki, degildir. Neçün?
Baxalım bu suala “Palevensiyon” özü nə diyor. Ö diyor ki: kapitalın xasiyyətində mərkəzləşmək vardır. Fəqət hər milli kapital istər ki,
bu mərkəz onun vətənində olsun. Bütün dünya əmələləri kapitaia qarşı
mübarizə edirlər. Fəqət milli kapital ilə mübarizə etmək və əmələnin bir
məhəll daxilində, bir vətəndə olması sərmayə ilə mübarizəni yüngüllətiyor. Bu gün yersiz, yurdsuz olan yəhudi əmələsi daimən gəzmək,
səyahət etmək, qaraçı kibi buradän-ora getmək məcburiyyətindədir.
Yəhudi əmələsinin bu səyyarlığı kəndisini məcbur ediyor ki, gəlginli
olduğundan yerli əmələ ilə rəqabət etsin. Zəhmətini ucuz satsın. Çünki böyh etməzsə müşkülat çəkər, bununla yəhudi əmələsi həm özünü
müşkülata salır, həm də yerli əmələnin mübarizəsini çətinləşdirir. Bundan isə ümumdünya əmələlərinin kapitala qarşı mübarizəsi mütəzərrər
oluyor. Halbuki xüsusi bir yəhudı hökuməti və milli bir daİrə olürsa, o
zamanyəhudi əmələsinin hah daha yaxşı olub mədəniyyət və sosializm
yolundakı mübarizəsi də müvəffəqiyyətli olar.
Görüyorsunuz ki, heç bir yeri-yurdu olmayan yəhudi ətnələsi belə
ali sosializm fikri naminə yurd arıyor. Süni bir surətdə olsa da yəhudi
səltənəti vücuda gətirmək arzusunu bəsliyor. Görünüyor ki, millimədəni muxtariyyət üsulu yəhudi millətini, yəhudi külliyyətini (massasını) belə qane etmiyor. Yəhudi demokratiyası ərzi-mövudini hala arayıb duruyor.
Əcəba, biz nə cür adamlarız ki, dünyanın ən böyük bir millətinə
mənsub ikən, Rusiyanm ərazicə ən böyük bir qisminə malik ikən
yer, yurd qədrini biləməz bir hala göliyoruz. Yoxsa bollUq içində
böyüdügümüzdən ərköyün uşaqlar kibi nemətin qədrini bilmiyoruz.
Yoxsa gözlüyoruz ki, “mövcud”umuzu itirib də sonradan “mövud”lar
arxasınamı düşəlim?!
Yəqin ki, böylə olmaz. Rusiyada yaşayan bütün türk əqvamı federasiya lehində olduqlarını elam ilə muxtariyyət istədiklərini elan etdilər.
Bu elanlar ilə şübhəsiz ki, onlar öz qıəqsədlərini qandıqlarını isbat
etdilər. Həm bütünlüklə mədəniyyətə, tərəqqiyə, demokratizmə də qarşı getmədilər.

Karl Marks ilə Lassal əmələ fırqəsinin bəyannaməsini yazdıqlari
zaman bu bəyannamənin başına “Cümlə cahan füqərayi-kasibəsi toplaşın!” deyə yazmışlardı. Bu cümlə imdi dəxi bütün sosial-demokrat
firqələrinin müqəddəs şüarıdır. Fəqət bu müqəddəs şüar bütün dünya millətləri birləşməyincə mümkün degildir, qövldən-felə çıxamazı
Daima arzu halında qalıb da bir həqiqət şəklini alamaz. Bütün dünyä
millətləri hər kəs öz yer və yurdunda müstəqil və muxtar olaraq baş*
qa müstəqil və muxtar mülətlərlə ittifaq etməzsə, füqərayi-kasibəniri
toplaşması da mümkün olamaz. Buna görə də hər millətin demokratiyasma fərzdir ki, bəşəriyyətin qəsd etdigi uzaq niyətinə çatmaq üçün
füqərayi-kasibəyi ittihada dəvət etməkdən əvvəl və ya onunla bərabər
dünya millətlərini də ittifaqa çağırsın və “cümiə cahan füqərayikasibəsi toplaşm!” şüarilə bərabər desin ki:
“Cümlə cahan millətləri anlaşın!..”
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M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 25 iyul 1917, JVs528
Cərh - yaralama, biabır etmə
Vase - geniş
Müariz - etiraz edən
Əhya - diriltmə, bərpa etmə
Vähi - boş, əsassız
Mövud - vəd edilmiş
Ruyi-zəmin-yer üzü
Amil - faktor

Ətrafin bitişdirilməsi
Bələdiyyə scçkibri münasibətilə şəhər ətrafınm dəxi şəhərƏ
bitişdirilməsi xüsusündabir məsələ qalxmışdır. Bu məsələyi qaldırän
sol sosialist firqələridir. Bunların tələbinə görə bütün mədənlər dəxi
şəhər qələmrovuna tabe olub Balaxanı, Sabunçu, Binəqazi, Beliqorod,
Bibiheybət nə kibi Varsa hamı mədənlər şəhərdən hesab olunub, buradakı əmələlər dəxi şəhər seçkilərinə iştirak eloməlidirlər. Vəqtilə bu
məsələ əmələ və sosialist dairələrində şiddətlə bəhs olunaraq tələb oluaurdu ki, duma bu təklifi qəbul eləsin. Bəziləri bütün əmələ mədən rayonlarmm birdən-birə şəhərə bitişdirilməsinin qeyri-mümkün olduğunu qanaraq bu tələbi uzaq bir zəmanə qədor təxir etdirərək imdiki zamanda isə Beliqorod ilə Bibiheybətin bitişdirihnəsi lehində duruyorlardı.
Sonra bu məsələ qanunən həll edilməsi lazım gəldigini nəzərə alxb
məsələ yalnız bir arzu halmda qalaraq hələlik şəhər seçkilərinin ancaq
şəhər daxilində icra olunması təhti-qərarə ahnmışdır. Bu qərarə görə
dəxi şəhər seçkiçilərinin siyahısı ancaq şəhər dairəsinə məxsus olaraq
hazırlanmaği, tərtib və təzim olunaraq çap olunmağı və bu gün, ya sabah elan olunacaqdır.
tşlər qurtarmaq üzrə ikən mədənləritı şəhər'ə bitişdirilməsi məsələsi
təkrar ortaya düşmüşdür. Keçəndə bir kərə seçki komitəsinin iclası vəqti icraiyyə komitəsinin rəisi Melnikov cənabları komitə rəisinə
bildirmişdir ki, kənardakı mədən dairələrinin şəhərə bitişdirilməsi
məsələsi icraiyyə komitəsində baxılacağından siyahıların elanı ayın 27nə qədər baxılmasm.
Məsələnin tazədən baxılması əcəba, necə ola bilər. İcraiyyə
komitəsinin ən çox edə biləcəgi bir şey varsa bundan ibarət ola bilər
ki, şəhər dumasına yazar, bu məsələnin baxılmasmı tələb edər. İmdiki
şəhər duması isə məlum işdir ki, bu xüsüsda “hə” degil, “yox” cavabını
verəcək. O zaman demək ki, xüsusi Zaqafqasiya komitəsinə müraciət
etmək, sonra ixtilafın həlli üçün müvəqqəti hökumətə getmək lazım
274

gələcək. Bu isə azı ay yarım vəqt istəyəcək. Bu qədər təxirə nə işin, nə
də zamanm təhəmmülü vardır.
İştə, bu mülahizələrlə çox güman var ki, tazə qaldırılmış olan bu
əsaslı məsələ həll edilməyib qalar və qalması da imdiki zamanda
işin mənfəətindəndir. Məsələnin əsl əsasına gəlincə söyləməliyiz ki,
bir kərə Balaxam, Sabunçu və sair uzaq mədən dairə yerinin şəhərə
bitişdirilməsinə qətiyyən lüzum da, imkan da yoxdur. Çünki bu yer çox
maneələrə düçar ola bilər. Çtinki bu məhəllələr şəhər ilə felən bitişik degildir. Beliqorod ilə Bibiheybətə gəlincə, bunlar həqqində bir az başqa
dürlü düşünmək mümkündür. Çünki bu yerlər felən şəhərə bitişmişdir
və bir növ şəhər həyatı ilə yaşamağa başlamışdır. Buna görə də bu xüsusda väqe olan tələblərdə bir növ məntiq görülə bilər. Yalmz bu qədər
var ki, sol firqələr burasmdan bəhs edərkən bu rayonlar daxilində olan
mədənlərdən bəhs ediyorlar, bu mədənlər daxilində olan kəndlərdən
məsələn: Keşlə, Əhmədli, Zığ və Bibiheybət kəndlərindən söz açmıyorlar. Bərqərəz Bibiheybət ilə Beliqorod mədən dairələrini şəhərə bitişdirmək lazim gələrsə heç şübhəsiz ki, fövqüzzikr kəndlər də şəhərə
bitişdirilməlidir. Başqa dürlü təsəvvür eləmək müsəlman demokratiyasınm mənfəətinə köz dürtmək deməkdir.
M.Ə.
“Açıq söz”, 28 iyul 1917, JVs531
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Harada mədən orada bən!
(Mədənlərin bitişdirilməsi münasibətife)
İcraiyyə komitəsinin neft mədənlərinin də'Bak'ı şəhərinə bitişdirilib
bu surətlə bələdiyyə seçkilərinə başlanmasma qərar verdigi məlumdur.
Mədənlərin şəhərə bitişdiriltnəsi məsələsini qalxızanlar Fəhlə və
Soldat Vəkilləri Şurasıdır. Bu xüsusda ən çox səy edənlər sol fəhlə
firqələri, bilxassə bolşeviklərdir. Bunların bu xüsusda israrlarından
məqsədləri bəllidir, istiyorlar ki, hər nə süni yöl ilə olsa da Bakı dumasının gəlirini öz əllərinə keçirsinlər.
Mədənlərin birdən-birə götürülüb də şəhəro bitişdirilməsi, hər nə
qədər bu məsələ əcələ surətdə həll olunmaq istənilərsə də, böyük bir
məsələdir. Bunun həlli ətraflı mübahisə, ciddi məlumat istər. Bu biribirindən ayrı olub kəndinə möhtäc dairələrə malık topraqları bir idarə
altına almaq təsəvvür olunduğu kibi asan məsələlərdən degildir.
Bu məsələyə bağlı çətinligi müsəlləm bir çox məsələlərlə bərabər
mədənə yaxm olan kəndlərin də məsələsi vardır. Fəqət partiyaları
layihəsində bu məsələ qətiyyən nəzərə ahnmamış, ancaq mədənlərdən
bəhs olunmuşdur. Yalnız müsəlman komitəsi adamlarmm etirazından
sotira sosialistlər razı olmuşdur ki, bu günə qədər mədəndəki kəndlərin
rəyləri bilinsin, əgər onlar şəhərə bitişdirilmək istərlərsə, o zaman onlar da mədənlərlə bərabər şəhərə bitişdirilsinlər.
Məlum işdir ki, bu qədər böyük bir məsələdə üç günün içində
kəndlərin rəylərin almaq müşkül bir əmrdir. Fəqət bu müşküli icraiyyə
komitəsi tərəfindən seçilən üç nəfərdən ibarət komisyon asanlıqla həll
etmək istəmiş, gecə ikən kəndlərə komissar göndərib xəbər elətdirmişlər ki, sabah saət 9-a qədər deməlisiniz görək şəhərə bitişmək istiyorsunuz, ya yox?
Bittəbii kəndlilər neçün böylə əcələ bir surətdə divara sıxıldıqlarınm səbəbini anlayamamışlar. Nə cavab verəcəklərini bir dürlü təyin
edəməmişlər. Əlbəttə edəmməzlər də.
Mədənlərin xüsusi bir idarəyə malik olmaları məsələsi böyük bir
tarixə malik məsələlərdəndir. Neft mədənçilərinin bu xüsusda müəy276

yən layihəlari olmuş, bu layihələrlə onlar vəqtilə istəmişlərdi ki,
mədənləri xüsusi surətdə özünü idarə edir bir şəklə qoysunlar. Zemstvo
məsələsinə baxıldıqda dəxi neft mədənçiləri mədənləri ayrıca başlı-başma bir zemstvo vahidi etrfıək fikrində idilər. Bu fikrə isə müsəlmanlar
daima qarşı gəlmişlər və bu aynlmaq qəsdilə həmişə mübarizə
etmişlərdir. Çünki kəndlərin, uyezdin mülkündə əmələ gələn mədənləri
ayrı bir idarəyə ayırmaq, mədən yanındakı kəndləri başma buraxmaq
onları ölümə məhkum etmək deməkdir. Kəndlərlə mədənlər biri-birinə
mərbutdür. Kəndlərin məişəti mədənlərə bağlıdır. Mədən onları təbii
kənd həyatından məhrum eləmiş. Bu gün ayrı bir idarəyə ayrılarsa, o
kəndlər qan damarları tutulmuş fəlc bir bədən halına gələrlər ki, bu
dünyanm ən dövlətli, qızıl fantan üstündə əgləşdikləri zamanda yoxsul bir halə gəlməkdən ibarətdir. Necə ki, bu vəqtə qədər sovet syezdi
fəhlələrin tələbinə müqabil az-çox nə kibi xəstəxanələr açmış, məktəb
təsis eləmiş, yol çəkmişsə, bunlarm hamısında mədən içindəki kəndləri
unutmuşdur. Kəndlilərin bu ümumi müəssisələrdən faidələnməgə
həqləri yoxdur.
Burada anlaşılan odur ki, kəndlərlə mədənlərin müqəddəratı birdir. Mədənlərlə kəndlərə məxsus yaxşı olardı ki, bir zemstvo vahidi təşkil etmək həqqi verilə idi. 0 zaman Bakı üyezdi mədənlərdən
gələn milyonlarla gəlirdən faidələnib müasir və abad olardı. Əgər
zemstvo degil, mədənlərin şəhərə bitişdirilməsi qəti surətdə qəbula
keçərsə, o zaman yenə də kəndlərin mənfəəti mədənlərdən ayrılmamaqdadır. Mədən ət isə kənd sümükdür. Sümügü ətdən ayırmaq olmaz.
Mədənlər kəndlərin qan damarlarıdır. Kəndləri qansız buraxmaq olmaz. Mədənlər ətraflarmdakı kəndlərin təbiiligini, məkarətlərini, kəndliklərini əllərindən almışdır. İmdi qətiyyən həqli degildirlər ki, onlar
suyu, şirəsi sıxılmış yaramaz puçal kibi atıb tapdalansmlar. Kəndlilər
tapdanağa razı olmamalıdırlar. Kəndlərin bu məsələdə ayrı məsləkləri
ola bilməz. Onlar üçün burası müsəlləm olmalıdır ki, “bizə mədəndən
ayrıldı yoxdur”, “harada mədən orada bən” - iştə, mədənlə əlaqədar
olan kəndlərimizin verəcəgi qərar.
Fəqət bu qərarı aydm surətdə qəbul edə bilmək üçün kəndistana vəqt
lazımdır. Kəndistan divara sıxışdırıhb ultimatumvari cavaba məhkum
etdirilməsin. Köhnə polis idarəsinə yaraşan bir surətlə kəndisinə ge277

dilib də “tez ol, bu saət de görüm bitişmək istiyorsunuz,yoxsa yox!”
kibi məchul suallarla kəndisinə müraciət olunmasın. Bu xüsusda lazımdır ki, onlara heç olmasa bir həftə, on gün möhlət verilsin. Bu möhləti
kəndlilər özləri də ala bilərlər. Onlar heç də məcbur degildirlər ki, bu
kibi əsaslı məsələdə ildırım surətilə cavab hazırlasmlar. Qoy hər bir
kənd düşünsün və desin:
Harada mədən orada bən!
M.Ə.Rosulzadə
“Açıq söz”, 30 iyul 1917, JV»532
Məkarim - nəcib əməllər
Müsəlləm - şübhəsiz, tapşırılmış
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Əmələlərlə mədənçilər
Mədən əmələlərinin mədən sahiblərinə təqdim elədiHləri şərikli iş
şərait və tərifəsi son günlərdə əmələlərlə mədənçilərin münasibatmda
ciddi hallar vücydə gətirmişdir.
“Kollektivni doqovor” denilən əmələ şərt və qiymətləri aylardan
bəri neftçilərə təqdim olunub müzakirə olunmuş, uzanmış. Bu günə
qədər gətirilmiş, imdi isə mədənçilər tərəfindən rədd edilmişdir.
Əmələlər məişətin bahalığını ortaya çəkərək tələb ediyorlar ki,
muzdlar bu bahalıq nisbətində artırılsın. Tainki əmələlər 1914-cü ildəki
kibi dolana bilsinlər. Əmələlərin bu hesabla təqdim elədikləri tərifəyə
görə günəmuzd əmələ 9 manata işləməlidir. Sair qiymətlər dəxi bu
qərar ilə olmalıdır.
Buna müqabil mədənçilər ağlıyor, göyniyorlar. Mədənlər buna
təhəmmül etməz, diyorlar. Çünki neftin qiyməti qanunən sabitdir.
Bu qədər artıq mahyanələr verildigi təqdirdə mədənlər dayanamaz,
zərər çıxararlar. Buna görə də neftin qiyməti artırılmayınca vaqe olan
tələbləri qəbul edəmiyəcəklərində israr ediyorlar.
Mədənçilərin bu bəyanım məsai komissarı Ramişvili cənabları
da həqiqətə müvafiq bulur, əmələlərə təklif ediyorlar ki, neft qiyrriəti
məsələsi həll oluncaya qədər bir-iki aylıq avans almaqla iktifa etsinlər.
İki gün əvvəl bütün zavöd komitələrindən ibarət olan əmələ konferensiyası bu məsələyi müzakirə edərək mədənçilərin təklif elədikləri
avansdan qətiyyən boyun qaçırıb, “kollektivni doqovor”un qəbul
edilməsi üçün israr eləmiş və buna görə də Petroqrada teleqraf
çəkmişdir. Konferensiyamn göndərdigi teleqrafda əhvalm təhdidamiz
olduğu qeyd olunuyor, bu təhdid şübhəsiz ki, bütün əmələlərin ümumi tətil elan etmələrindən ibarətdir. Teleqrafa nə cavab gələcəyi hələ
məlum degildir. Fəqət əmələlərin tətilə hazırlaşmaqda olduqları görülüyor. Bu xüsusda hətta xüsusi bir heyət dəxi intixab edilrpişdir ki, bu
heyət “əmələlərin mübarizəsini” idarə etsin.
Konferensiyada tədbir olaraq neft mədənçilərindən bəzisinin haman tutulub həbsə salınmalan təklif1olunuyordu. Böylə ifrat tədbirlərə
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qədər gedən cərəyanm mövcud olması ilə elan oluna biləcək ümumi
tətilin qeyri-müntəzir bir takım müşkilatə dəxi meydan verə biləcəgi
möhtəməldir.
Hər halda neft mədənləri bir hali-böhran keçiriyor. Bu böhramn
məmləkət mənafei nöqteyi-nəzərindən nə dərəcədə mühüm olduğunu
söyləmək artıqdır. Bakı bütün paravozların, müdafieyi-vətənə işləyən
zavodların ən gərəkli bir üzvüdür. Neft mədənləri dayandıqda bütün Rusiya texnikası bir növ fəlc hahna gəliyor. Bunun üçün Bakıdakı mədən böhram bir növ məmləkət böhram deməkdir. Onun üçün bu
məsələnin dövləti bir əhəmiyyəti vardır. Burasmı nəzərə alaraq Tiflisdən
fövqəladə bir surətdə Bakıya məxsus bir komisyon göndəriliyor ki,
böhram keçirməyə çalışsm.
Komisyon böhranı yatırtmaya müvəffəq olacaqmı, yoxmu əlbəttə,
bunu görəriz. Şübhəsiz ki, əmələlərdən təhəmmül istənıləməz, vətən
üçün qoy bir az da sərmayə sahibləri düşünsünlər. Fəqət böhranın
zail olması üçün bir tərəfdən mədənçilər təzyiq olunduğu kibi, digər
tərəfdən də əmələlərə icrai-təsir olunmalıdır ki, tələbnamələrində ifrata varmasmlar. Çünki neft qiymətinin artırılması ilə bərabər verilən ifrat tələb bir çox mədənçilərin iflasmı mucib olar ki, o zaman əmələlərin
özləri zavodları, mədəriləri əllərinə alıb idarə etməyi lazım gətirər. Bu
isə bir çox müşkilatə və nəticəsi qaranlıq tədbir və təşəbbüslərə səbəb
ola bilər.
Hər halda Bakı ciddi bir böhran ilə üz-üzə gəlmiş, bunun müvafiq
bir surətdə həllini isə yalnız Bakı degil, bütün məmləkət gözliyor.
M.Ə.
“Açıq söz”, 1 avqust 1917, JV®534
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Milisya təşkilatı
Tazə idarənin paydar olmasıyla köhnə idarələr, bilxassə polisə
idarələri dəgişməlidi. Qara Nikolay əsrinin hər növ fənalıqlanna adət
edən rüşvətxor, müstəbid, müşərrəf qülluqçular 'çıxarılıb, yerinə milis
təyin olunmalıdı. Milis xəlq tərəfindən təyin olunan məmurlardır ki,
şəhərin inzibatına, qaidə və nizamla dolanmasına baxar. Köhnə üsuliidarədə “qarodovoy” mənsəbinə tazə istilahla “milis” denilir. Fəqət forq
yalnız isimdə degil, müsəmmada da olmalı, ona görə də “milis” qarodovoya bənzəməməlidir.
Bu vəqtə qədər Bakıda cəmaətin özündən seçilmə milisi yox idi. Milisin vəzifəsini əskərlər görüyorlardı. Əskərlərin milis vəzifəsində olduğunun nə qədər qeyri-təbii olduğunu neçə aylıq Bakı təcrübəsi dəxi
göstərdi. Şübhəsiz ki, bu müvəqqəti bir tədbir idi. Bu müvəqqəti tədbir
imdi daimi tədbirə əvəz olunmaq istənilir. Bakı şəhəri milis naçalnikinin qəzetələrlə elan elədiginə nəzərən tazə milis təşkilatma başlanılmışdır. Bu elanda göstərilən şərtlərə görə mılis ayda yüz manat məvacib
alacaq, kazarmalarda olacaq. Milisligə qəbul tərtibi isə böylədir: milis olacaq adam 20 yaşından kiçik olmamahdır. Savadlı olmalıdır.
Şəxsini göstərən Sənəd göstərməlidir. Əskərliklə olan münasibatını
bildirməlidir. Şəhadətnamə göstərməlidir ki, martdan əvvəl polisə qulluğunda olmamışdır. Səhhəti həqqində həkimdən şəhadətnamə almalıdır. Sosialist firqələri bürosunun birindən və yainki Əmələ və Soldat Vəkilləri Şurasmdan, icraiyyə komitəsindən və yainki cəmaət etimadına məhzər adamlardan, yəni bu təşkilatlara seçilmiş şəxslərdən
sərfnaməsi olmalıdır.
Yuxarıdakı əsaslara malik olmayan ərizələr milis rəisinin elanına
görə nəticəsiz buraxılacaqdır.
Bu şərtlərin hamısı yaxşı, yalnız müərrifligə aid şərtdə bir növ inhisar görülüyor. Nədən isə sosialist firqələrinə ayrıca bir imtiyaz verilmişdir. Bu imtiyaz bilxassə hər nədənsə məzkur firqələr, Əmələ və
Soldat Vəkilləri Şuraları ilə münasibatı az olan qism əhaliyi milisligə
getməkdən mən edəcəkdir. Bu isə heç şübhəsiz ki, şəhərimizin zabi281

Yena mədənbr məsələsi

təsini yenə birtərəfli edib lazım olduğu dərəcədə əhalinin rəngarəng
mənfəətini bütün müqtəziyatilə müdafiə edə bilməyəcəkdir. Bakıda
sosialist fırqələri icraiyyə komitəsi və bu komitələrin ayrı-ayrı əzaları
qədər, onlardan daha səlahiyyətli və etibarlı cəmaət təşkilatları vardır
ki, bu təşkilatlar xəlqə yaxmdırlar. Onları tamyorlar, kimin milis ola
biləcəgini daha yaxşı bilərlər. Məsələn: neçün gərək Bakı müsəlman
cəmaət təşkilatınm komitəsi kibi sähibi-nüfuz və etibar bir müəssisənin
bu xüsusdakı müərrifligi nəzəri-etinayə ahnmasın?
Hökumət, ancaq o zaman hökumət ola bilər ki, icraiyyatında
tamamilə bitərəf qalsın, partizanlıq icraiyyətə qədər varsa, milis tutulduğu zaman belə onun bu və ya o biri siyasi bir firqəyə mənsub olduğu nəzəri-etinayə almsa, o zaman m üərriflik həqqinə malik olmayan firqələr nəzərində milis nəfəratmın nə dərəcədə etimadlı olacağı
şübhəlidir. Halbuki bunlann hər bir cəhətcə bitərəf olmaları lazımdır.
Siyasi firqohr hökumətin əsasatinə, məsləkinə, politikasma icrayi-təsir
eləməli, bunun üçün vəzirlər kabinəsi ilə məsuliyyətli məmuriyyətlərə
öz tərəfdarları ilə məsləkdaşlarının təyininə çalışmalıdır, yoxsa adi bir
milisonerə varıncaya qədər məmurlar təyinində firqə komitələrinin
rəyi aranıhrsa, bu zaman qanunu bitərəfanə icra edən adil məmurlar
üzünə həsrət qalarız.
Milislərin inqilab zamanlarında böyük əhəmiyyətləri olduğunu etiraf edəriz. Etiraf edəriz ki, onların siyasətən sahibi-etibar olduqlarına
diqqət etməlidir. Fəqət bu diqqət aparatını öylə vücudə gətirməlidir ki,
müxtəlif dilli, çox cinsli əhalinin mənafei ilə inqilab mənafei ikisi də
təmin olunsun. Yoxsa vaqe olan bir tədbir ikinci bir səhvi mucib olur ki,
bunun zərəri o birisindən az olmaz.
Milislər yalnız məhdud və müəyyən inqilab müəssisələrinin degil, eyni zamanda əhalinin geniş təbəqatı tərəfindən dəxi etimada
məzhər olmahdır. Bunun üçün də lazımdır ki, milis nəfərləri qəbul
edildikdə yuxarıdakı üsuldan daha müvafiq bir təhqiq aparatına
müraciət olunsun.
M.Ə.
“Açıq söz”, 2 avqust 1917, JVs535
Müsəmma - adlandırılmış
Müərrı’f - təqdim edilən, namizəd irəli sürən

Mədənləri şəhərəbitişdirmək, mədəndəki əmələlərinmənfəətimidir?
Və yainki mədənlər şəhərə bitişdirilməsələr o zaman mədən əmələləri
həqiqətən də bir şey itirərlərmi?
Mədənlərin şəhərə bitişdirilib bitişdirilməməsi məsələsi qət olunduğu zaman bu məsələlərin əmələlər nöqteyi-nəzərindən həlli vacibdir.
Fərz edəlim ki, Ramana, Zabrat, Balaxanı, Sabunçu və sair neft
mədənləri şəhərə bitişdirildi.
Bununla şübhəsiz ki, şəhər kassası dövlətlənəcək, Mədənlərdən alınan külli gəlir şəhərə gələcəkdir. Şəhər böylə bir bitişmədən şikayət
etməz, bəlkə faidosi də bundadır. Çünki hər zaman şəhərlər qiymətli,
sərvətli ətrafları kəndilərinə bitişdirmək meylində olmuşlardır. Fəqət
mədəndəki əmələlərə böylə bir bitişmək faidəlimidir?
Burasmda heç bir şəkk və şübhə yoxdur ki, firqə, məslək şərikligindən
daha qüvvətli, daha münir bir qüvvət vardır - məişət birligi. Bir şəhər
demokratı ilə bir mədən əmələsi və yainki kənd fəhləsi arasmda məsələ
öz yerlərinə, öz məişətlərinə gəlincə mütləqa fərq vardır. Bir məsləkə
mənsub üç şəhərli ilə iki mədənli təsəvvür etsəniz, bu beş adam şəhər
ilə mədən mənfəəti ortaya gəldikdə bir dürlü düşünə bilməzlər. Mütləqa
şəhərlilər şəhərin, mədərililər də mədənin mənfəətini gözədirlər.
Mədənlər şəhərə bitişsə, hər halda mədən vəkilləri ümumi dumada
şəhər vəkiHərindən artıq olamazlar. Böylə olunca təbiidir ki, mədən
mənfəəti daima şəhər mənfəətindən sonraya qalacaq, hər bir tədbir haman şəhərlilərin nöqteyi-nəzərindən həll olunub, bu nöqteyi-nəzər o
birilərinə üstün gələcəkdir.
İştə, bu kibi həqiqi və təbii cəhətləri nəzərə alaraq ən səmimi demokratlar idarə işlərində geniş surətdə ədəmi-mərkəziyyət üsuli-idarəsini
tətbiq etmək istiyorlar. Bunun üçündür ki, böyük şəhərlərdə mərkəzi
şəhər dumalarından əlavə yenə demokratiyanm tələbi ilə məhəllə dumalarınm təsviyəsinə lüzum görülüyor.
Halbuki mədənlər şəhərə bitişdirilməyib uyezd ilə bərabər ayrı
bir zemstvo vahidinə ayrılsa (ki böylə təsəvvür olunmaqdadır), o zamşn məsələ bambaşqa olur. O zaman mədənlərin gəliri özlərinə qaIır. Q zaman şəhərli mənfəəti mədənlər mənfəətini əzə bilməz. Digər
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tərəfdən mədən uyezdin kəndlərindən də qorxraaya bilər, çünki uyezd
kəndlərindəki nüfus hər halda mədəndəki nüfusdan artıq degildir.
Mədənlər dəxi daxil olduğu halda bir zemstvo idarəsi təşkili
əmələləri heç bir surətlə qorxuda bilməz. Çünki imdi artıq dövri-sabiq
degildir. Mədən zemstvosunda yenə haman o əmələ, o proletarya özü
oturacaq. Qabaqkj kibi neft mədənçisi və yaxud kənd ağası ağahq edə
bilmiyəcəklərdir,
Mədənlərin hər tərəfdə şəhərə bitişdirilmək xüsusunda qərarlar
alan əmələlər görünüyor ki, atəşin natiqlərin təklif və təşviqlərinə uyaraq qərarlarmı əcələ surətdə çıxarmışlardır. Fəqət çıxarılan bu qərarları diqqətlə təhlil edərlərsə, görülər ki, bu qərarlar ilə orilär öz mənfəətlərinə, həqiqi mənfəətlərinə qarşı gediyorlar. İnqilabçı bir duma
vücudə gətirmək siyasətini icra edən novhəvəslər məsələnin iqtisadi
tərəfini tamamılə unudurlar. Fələ və əmələ mənafeini müdafiə edərkən
o mənafeə zidd getmiş Oluyorlar.
Mədən fəhləsinin iqtisadi və mədəni mənfəəti bütüri sərvət və samanı alıb da şəhərə verməkdə degil. Biləks bu sərvət və samanın idarəsini
öz əlində saxlamaqda, onu muxtariyyətlə idarə edib Öz dərdinə, öz
çövrünə, öz mədəni ehtiyäclarına sərf etməkdədir.
Yəqin məsələ iqtisaddan ziyadə siyasətə bağlıdır. Yəqin ki, mədənləri
şəhərə bağlamaqla şəhər abadlıq və ümuratım mədənlərə götürməkdən
ziyadə mədən inqilabçıhğını şəhərə götürmək məqsədi təqib olunuyor.
Fəqət buna ehtiyac varmıdır? Əcəba, şəhər demokratiyası hanki bir
dəlil ilə özünün inqilabçı olmadığım isbat eləmiş?
Bundan əlavə Bakı dumasma daha ümidli bir inqilab ruhi tabe edən
mədən füqərayi-kasibəsi nə olur, qoy mədənin üzərində, uyezd zemstvosunda müasir bir inqilab amili olsun.
Xülasə, məsələyi hanki nöqtədən həll edərsiniz ediniz. Mədənlərin
böylə bir israrla şəhərə bitişdirilmək istənilməsinə ciddi heç bir səbəb
görməzsiniz! Biləks bu bitişik əmələ və kəndçilər mənfəətinə zidd olduğu aşkardır.
Bizə böylə gəliyor ki, demokratiya naminə hərəkət edən firqələr bu
dəfə nəticəsi şübhəli siyasi bir təsir icrası üçün mədən xəlqinin həqiqi
və daimi mənfəətlərini fəda eyliyorlar.
M.Ə.
Ümurat - işlər, əməllər
“Açıq söz”, 3 avqust 1917, JV®536
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Üç qurultav
Kazan türk-tatar tarixi-təcəddüdünün nüdrətlə qeyd edə biləcəgi tarixi günlər gördü. Vəqtilə türk övladmın vücudə gətirdigi bu mərkəz
siyasətin görəcək günləri, saətləri varmış. Əsrlərdən bəri düçar olduğu təhqir, bir gün gələcək də təlafi ediləcəkmiş. Millətin istiqbalına
gələcəginə əmin olan əməlpərvərlər, bundan məyus degildilər. bilxassə
ki, bu əməlpərvərlər öylə bir millətə mənsub idilər ki, o millət etiqadca öldükdən sonra dirilməyə, bəs bədəlmövtə qaildir. Bir şəxsin
qiyaməti öldükdən sonra dirilməsi, dinə aid mafövq-əl-təbiyyatdan
olsa da, siyasət qiyam^tində dirilən millətlər çoxdur. Bu bir həqiqətitarixiyyədir ki, təbiyyatdandır.
İştə, bu həqiqət bahannın yeni bir təcəllisi dəxi bu günlərdə Kazanda, “Sevim Bikə” minarəsinin yamnda, o ehtişamlı türk abideyimədəniyyətinin çivari-əzəmətində təzahür etdi.
Qurultay əski türklərin “syezd”idir. Əski Kazan yenə qurultaylar görüyor. Şübhəsiz ki, bu dəfəki qurultaylar, tarixdəki qurultaylardan şəkilcə də, mənaca da başqadır. Bu qurultaylarda artıq cahangirlik
qərarı alınmayır. Bu “ginaşlar”da başqalarına qılınc və atəşlə hücum
etmək əmri çıxarılmıyor, biləks burada məzlum bir millət öz hüququnu
almaq istiyor. Hər növ müqəddəsati təhqir olunub da insanlıq həqqi tapdanan, milli namusu ləkələnən bir millət əl-qolunu saran zəncirin qırılmasından istifadə edərək mövqeini möhkəmlətmək istiyor ki, əsrlərdən
bəri çəkdigi məzəllətdən əbədi surətdə qurtarsm!
Bu məqsədlə hal-hazırda Kazanda üç böyük qurultay qurulmuşdur:
üləma, əskərlər və ümummüsəlman qurultayı.
Məmləkət müxäbirə və mürasiləsindəki bu zövqlük bizə ancaq imdi
imkan veriyor bilək ki, bu üç oluğ məclis müttəhid olaraq qurduqları böyük bir məclislərində Rusiya türklərinin tarixində ayn hərflərlə
yazıläcaq mühüm bir qərar almışlar: milli-mədəni muxtariyyət qərarı.
Milli-mədəni muxtariyyət tələbi bütün müsəlmanların, bütün
millətlərin, büttin tərəqqipərvərlərin müştərək tələbidir. Bu tələb Rusiya inqilabxriın heç bir vəchlə etiraz etmədigi həqli bir tələbdir. Bir
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şəxsin hürriyyoti nə dərəcədə şübhə götürməz bir şey isə, bir millətin
milli-mədəni muxtariyyəti dəxi o dərəcədə mübahisəsizdir.
Fəqət bu günə qədər sair hürriyyətbriə ixtiyarlardan istifadəyə
müvəqqəti hökumətcə icazə verildigi və müvafiqət göstərildigi halda
mədəni milli muxtariyyət tələbinin rəvası Məclisi-Müəssisan qərarına
təviq etdirilərdi.
İnqilab hərəkatı böyüdükcə mənayi-inqilab daha doğru bır surətdə
anlaşılmaya başladı. Özlərini hər növ muxtariyyət və hüquqa malik
görən millətlər, hər şeydən əvvəl həqiqi qüvvələrinı səfərbər halına qoyub, haman diləklərini dibdibr. Məclisi-Müəssisanı gözbməyib bu
diləklərinin bir an əvvəl qəbulunu tələb etdilər. Finlandiya öylə yapdı, Ukrayna o yol ilə getdi. Gürcüstan kəlisa muxtariyyətini o yol ilə
hasil elədi. Bu məsələ milli-məhəlli ttıuxtariyyət həqqində ifrat hesab olunursa, milli-mədəni muxtariyyət tələbi üçün qətiyyən ifrat hesab olunamaz. Millətlərə ehtiyac yoxdur ki, daha nə vəqt toplanacağı
bir növ kəsdirilə bilməyən Məclisi-Müəssisanı gözləyib onun qərarını
görsünlər və ancaq ondan sonra öz milli-modəni işlərinin tənziminə
başlasmlar. Rusiya ölkəsinin sahibi, Məclisi-Müəssisan Rusiya ölkəsi
həqqində qərar vermək istərsə, həqlidir. Yoxsa Rusiyada yaşayan
millətlər kəndi vicdanlarına, kəndi imanlarma aid olan bir məsəbdə bir
o qədor də Moclisi-Müəssisanı gözldmək chtiyacmda degildiriər.
İştə, bu inqilab məntiqinə tabe olaraq Kazanda iclas edən üç qurultay qatışıq bir məclisdə artıq qərar vermişdir ki, bilatəxir milli-mədəni
muxtariyyət əsasları haman tətbiq olunsun. Və əgər bu xüsusda dövlət
rəsmən müsaidə verməzsə, bilamüsaidə işə başlanılsın. Milli-mədəni
rhuxtariyyət qəvanim-əsasİyyəsinin təhrir və tərtibi isə ikinci ümumrusiya müsəlman qurultayııia həvalə edilmişdir və bununla bərabər, böyük məclis burasmı dəxi nəzərə almışdır ki, bir həqq və bir tələb nə
qədər təbii və nə dərəcə həqli olsa da, madam ki, ö həqq ilə tələb həqiqi
bir qüvvətə ıstinad etməmişdir, şübhəsiz ki, yalnız arzu dairəsində qalıb qövldən-felə çıxamaz. Bunun üçün də qərar verilmiş ki, müsəlman
soldatlarımn təşkilatma əhəmiyyət verilsin və hökuməti-müvəqqətəyə
adamlar göndərilib istənilsin ki, ayrı tatar polkları düzəlməsirtə müsaidə
verilsin. Bu xüsusdakı təşəbbüs arzu olunan nəticəyi hasil etməzsə, o

zaman heç bir müsaidə gözləmədən haman tatar polkları təşkilinə başlanılsm.
Bununla bərabər böyük məclis vətəni-ümumimiz Rusiyamn irtica
təhlükəsi qarşısında bulunduğuna dəxi laqeyd qalamazdı, qalmamışdır
da. Qara qüvvələrin təkrar baş qovzamaqda olduqlarım nəzərə alaraq
müttəhidən qərar çıxarmışdır ki, müsəlmanlar bütün qüvvətləri ilə inqilab təşkilatlarma yardım etsinlər.
Milli-mədəni muxtariyyət işinə ruh və mənəviyyələri yüksəltəcək
bir iksir! Xüsusi müsəlman polkları - iştə, bu böyük mənəviyyələri inqilabı müdafiə yolunda sərf edəcək qüvvətlər.
Fəqət gərək bu və gərək o biri qüvvətdən millət və ya məmləkət üçün
gözlənən faidəyi ala bilmək üçün millətin bütün sinif və təbəqəbrində
səbat və fədakarlıq lazımdır. Millətini, hürriyyəti, inqilabı sevən hər vicdanlı müsəlmana, hər bir imanh türkə Kazan qurultaylarımn qərarını
alqışlayıb, qərarlarım bir an əvvəl qövldən-felə keçməsinə çalışmaq
milli bir borcdur.
Milli-mədəni muxtariyyətlərin bilfeil tətbiqi şübhəsiz ki, MəclisiMüəssisanda milli-mədəni muxtariyyətlərin dəxi müvafiq surətdə
həllinə bir müqəddimə ola bilər. Yaşasm milli muxtariyyətlər!
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M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 4 sentyabr 1917, JVs537
Nüdrət - nadir olma, az tapılma
Təlafi - əvəzini çıxma, qisas alma
Mafövq - yuxarıdakı, yuxarı, ali
Mürasilə - yazışma, məktublaşma
Təviq - təxirə salma

Hücum siyasətinin nəticəsində vaqe olan fəlakətli ricət və yarılış
üzündən hasil olan böhran Kadet partiyası nümayəndələrinin hökumətə
daxil olub da sosialist-burjua etilafından hasil olma uyuşuq bir kabinə
təşkil etmək surətilə həll edilmiş oldu. Bittəbii bu məsələnin surətən həlli
idi. Məsələ batinən də həll olunmah idi. Lazım idi ki, Kerenskiyə verilən ixtiyar və ona göstərilən etimad tam yalnız Petroqrad məhafilinin
rəyi olmayıb bütün məmləkətin, məmləkətdəki bütün məhfillərin rəyi
olaydı. Lazım 'idi ki, məmləkət “nicatı” üçün başlanan edam cəzası,
hürriyyətlərin təfidi, inqilabçı sosialistlərin həbsi, qəzetələrin bağlanması, “kontrazdadoçni büro”nun “oxrannoye otdeleniya”ya dönməsi
kibi fövqəladə tədbirlər əfkari-ammə tərəfindən dəxi təcviz olunaydı.
Lazım idi ki, bütün məmləkət deyəydi: “xətərdəyiz, bizi qurtarmız,
qurtanmz, bü qurtarış diktatura qiymətinə də olsa!”
Böylə bir qərara malik olmaq üçün nə lazım idi? Yalnız demokratiya ilə demokratik müəssisələrin fikrinə dayanmaq əlbəttə ki, kafi
gələməzdi. Çünki burjuaziya ilə dostlaşmış sosializmin müraciət
edəcəgi məhzər dəxi özü kibi iki cənbəli olmalıdı.
İştə, Moskva şurası böylə iki cənbəli bir məhzər (auditoriya) olmaq sifətilə çağrılıyor. Buraya demokratiya degil, “bütün məmləkət”
gəliyor. Gəliyor ki, Rusiyanın göbəgində, siyasi həyat damarlarınm
dügünləndigi bu nöqtədə hökumətin sözünü eşitsin, məmləkətin əhvalım ögrənsin və cəmaət rəyini desin.
Əcəba, bu məclis təsəvvür olunduğu kibi bütün məmləkətlərin
həqiqi zəbani-hah ola biləcəkmi? Müşkül.
Müşküldür ki, Məclisi-Müəssisanı dördgözlə gözləyən xəlq ondan
başqa təsadüflə, dəvətlə, təyinilə yığışan bir məclisin qərarlarına boyun qoysun.
Moskva şurasına inqilabdan zəhləsi getməgə başlamış yorğunlar
böyük ümidlər bəsliyor, kadetlərlə onlardan daha sağda olan firqələr
isə buna ciddiyyətlə hazırlaşıyorlardı. Purişkeviçin burada nitq edəcəgi isə qəbl-əzvəqt elan olunuyordu. Moskva şurasma təqdim edən

“siyasət ərləri”nin məşvərəti isə səngərlərini möhkəmlətiyor, general Kornilova çəkdikləri teleqraflarla adətən diktatura tərənnümünü
zümzüməliyorlardı.
Fəqət inqilabın keçiş (istihalə) zamanının nə olduğunu dərk edən
mətin qəlbli inqilabçılar isə Moskva şurasma ümid degil, qorxu ilə, ehtiyatla baxıyorlar. Bunlarca sağlaşmaya doğru gedən “Kerenski sosializmi” burjuaziya ilə bağladığı əqdi-ittifaqı möhkəmlətmək üçün əfkariümumiyyəyə sökənmək istiyor. Fəqət həqiqi xəlq əfkarını kəndisi ilə
bərabər görmədigindən halına münasib “əfkar” qayrıyor. Onlarca
məmləkətdə “yeganə və qüvvətli bir hökumət” vücudə gətirmək istəyən
“dünki inqilabçılar” bu hökuməti demokratiya əlindən alıb burjuaziyaya vermək istiyorlar. Böylə əhəmiyyətli bir qədəm üçün məmləkətin
etimadı ilə “tacdar olmaq” istiyorlar. Moskvaya səfər edən hökumətimüvəqqətə iştə, “tacdar” olmaq üçün gediyor.
Şübhəsizdir ki, Rusiya əhvali-ictimaiyyəsini nəzərə alaraq bu
məmləkətdə burjuaziyasız iş görmək, hökumət sürmək qeyri-mümkün olduğuna qane olan demokratiya məhfilləri ilə məmləkətin nicatmı, “inqilabı dayandırmaq və geri basmaqda” görən burjua firqələri
arasında olan tərazui-etilaf həqiqi müvazinəsini buluncaya qədər xeyli sallanacaq, hər tərəfin əsl çəkisi aşkar oluncaya qədər dəxı bu tərazu
kəffələri (gözləri) çox taqqıldıyacaqlardır.
Əcəba, Moskva şurasına toplaşan məşvərətçilər etilaf tərazusinin
hanki gözünü ağırlaşdıracaqlar? Bu məclisin çağrılmış heyətinə
nəzərən demək olar ki, “dayandırıcılar” ağır gələ biləcəklərdir.
Fəqət hanki tərəf ağır və ya yüngül gəlirsə gəlsin, Moskva şurasınm səlahiyyəti məşvərətçilikdən ötəcək olursa, o zaman bu məclis
Məclisi-Müəssisamn əhəmiyyətini azaldacaq və bununla “islahə” degil, “ifsadə” kömək edəcəkdir.
Bugünki Moskva şurası bundan qırx il əvvəl rus ordusu Aya Stefanusa doğru yürürkən İstanbulda vaqe olan Məclisi-Kəbir ilə 1912-ci
ildə Balkan ordusunun Çitalcadə dayandığı zaman Kamal Paşa kabinəsi
tərəfindən toplanılmış böyük məclisə pək bənziyor.
Moskva məclisi dəxi ehtimal ki, İstanbul məclisləri kibi hər şeydən
əvvəl hərb məsələsini həll edəcək, bu xüsusda olacağı qərar daxildəki
məsələlərin həlli ilə heç şübhəsiz ki, əlaqədar olacaqdır.
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Moskva şurası

Moskva şurası çıxardığı qətnaməsilə Rusiya əfkari-amməsinə
tərcüman ola biləcək bir halda isə şübhəsiz ki, əski Rusiyada məzlum
və məqdur olan bütün təbəqə və millətlərin həqiqi mənfəətlərinə müvafiq bir surətdə hərəkət etməli, öylə bir hökumət və öylə bir siyasi qüvvət
təşkilinə himmət etməlidir ki, o qüvvət bütün Rusiya millətlərinin milli
və siyasi dillərinə ehtiram edərək Rusiya qüvvətini cəmaətin, millətlərin
həqli tələblərini boğmaqda degil, onlarm mətləblərini rəva da görsün.
Moskva şurası hər növ firqə və təqib fövqündə dura bilərsə, böylə
yapar.
Fəqət əvvəlcədən söyləmək olar ki, əksəri kadetlərdən və kadet quyruğunda gedənlərdən ibarət olacaq bu şura müşküldür ki, bunu yapsın.
M.Ə.
“Açıq söz”, 13 avqust 1917, JVe539
Ricət - geriyə dönmə, qayıtma
Təfid (təfidən) - təhrif, ələsalmma
Təcviz - mümkün hesab etmə, caiz görmə
Məhzər - məclis, yığıncaq, akt
Cənbə - tərəf, yan
Qəbl-əzvəqt - vaxtından qabaq, əvvəlcədən
İstihalə - halmı dəyişmə
Kəffə - tərəzi gözü
İfsad - bərbad etmə, fəsad törətmə
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Məclisi-Müəssisan dəvəti qarşısında
Hökuməti-müvəqqətənin tazə elamna görə Məclisi-Müəssisan
seçkiləri noyabr ayının 12-də, dəvəti isə 28-nə təyin olunmuşdur.
Əvvəlcə, inqilabçı demokratiyanm təzyiqi altında sentyabrm 27-nə
təyin olunan seçki vəqtin darlığma görə baş tuta bilməmişdi. Güman ediyorlardı ki, Məclisi-Müəssisan yanvardan tez çağrılamıyacaq. Danışıyorlardı ki, reaksioner firqələr çalışarlar ki, bu məclisin çağrılması hətta
müharibə qurtarana qalsın. Şübhəsizdir ki, kadetlərlə reaksionerlərin
mənfəəti ondadır ki, Məclisi-Müəssisan seçkisi uzandıqca uzansın.
Çünki vəqt getdikcə fürsət hasil oluyor. Xəlqin məişətində hasil olan
tənklik onun ruhunda dönüklük doğuruyor. Cəmaət sıxıldıqca sağlaşıyor. Nə vəqt olsaydı da bu çəkişmədən, didişmədən qurtarsaydıq diyor. Təqsiri hürriyyətdə, demokrasiyada görüyor. Keçmiş zamanın
ötücü olduğu hikmətinə əql irdirəmiyor. Bu əhvah isə istifadə etmək
gərək. Bunun üçün də Məclisi-Müəssisam yubatmaq reaksionerlərin
faidəsidir. Burasmı bilxassə biz müsəlmanlar, biz inorodistlər nəzərdə
tutmalıyız. Çünki Rusiya sağlaşdıqca və Məclisi-Müəssisan sağ fikirlilər əksəriyyətində olduqca məhkum millətlərin əməlləri, diləkləri
təhlükəyə məruz qalacaq. Çünki həqqini istəyən bir millətə Kerenski kibi sosialist iş başma keçincə “behudluq” sifətini taxırsa, Allah
göstərməsin ki, cahangirlikdə “bədtuli” sahibi olmaq diləgində bulunan Milyukov bağdaşmı hökumət düşüncəsinə qoysun. O zaman ey
Rusiya millətləri, əlvida, əlvida milli amallara, əlvida muxtariyyət
fikirlərinə, əlvida hürriyyətlərə!...
Yuxarıdakı mühakimədən ahnacaq nəticə aşkardır. Çahşmalı, Məclisi-Müəssisan seçkilərinə hazırlaşmalı, bir dəqiqəyi belə 'fövt
etməməlidir.
Zaqafqasiya, Dağıstan biistisna olmaq üzrə ümumi bir seçki dairəsi
ayrılmışdır. Bakı, Gəncə, İrəvan, Kutaisi, Tiflis quberniyaları ilə Batum və Kars oblastları, Suxum, Qubanski-Çernomorski okruqları bu
dairəyə daxildir.
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Bütün bu dairədən otuz iki Məclisi-Müəssisan məbusu seçiləcək.
Bu otuz iki məbusdan rəsmi hesaba görə 12 məbus müsəlmanların
hissəsinə düşəcəkdir. Bu 12 adamı müsəlmanlar bütün Zaqafqasiyadan
seçməli. Demək ki, bütün Zaqafqasiya bu adamlara səs verməlidir.
Zaqafqasiyanm bir dairəyə ayrılması bir cəhətdən faidəli, digər
cəhətdən müşkülatlıdır. Faidəlidir, çünki böyük dairədən seçilən
vəkillərin qiyməti, böyük bir dairəcə tanmmış olduğu təmin edilər.
Müşküldür, çünki bu böyüklükdə bir dairənin hər tərəfində az-çox tanmacaq adamlarm siyahısını tərtib eləmək, bu siyahıyı keçirtmək asan
işlərdən degildir. Bunun üçün hazırlıq, çalışqanlıq gərək. Bu, bilxassə
müsəlmanlardan ötrü çətin olacaq. Müsəlmanlar bu işə hazırlaşmasalar, hər yanda təşkilat vücudə gətirməsələr, hər tərəfdə mübəlliğlər bulundurmasalar, qorxu vardır ki, başqa firqələrə qazandıralar.
Bunun üçün müsəlmanlara hər partiyadan, hər firqədən, hər
millətdən ziyadə Məclisi-Müəssisan seçkilərinə hazırlanmaq lazımdır. Bunun üçün Zaqäfqasiya komitəsinin bir an əvvəl dəvəti, təşkil
qüvvədən-felə gətirilməlidir. Bu xüsusda milli komitə tərəfindən
tədbirlər görülmüş, Zaqafqasiya komitəsinin təşkili avqustun 25-nə
təyin olunmuşdur. Zaqafqasiya komitəsinin görəcəgi ən birinci iş heç
şübhəsiz ki, Məclisi-Müəssisan seçkilərinə hazırlaşmaq olmalıdır. Bunun üçün heç şübhəsiz ki, ikinci Qafqasiya qurultayım yığmaq lazım
gələcək. Bu qurultay seçkilərdə tutulacaq məsləki, zəminəyi hazırlamalı, hanki firqələrlə blok yapmaq və nə kibi hallarda yapmaq mümkün olacağmı təyin edəcək və ən mühümi müsəlman məbuslarımn siyahısını tərtib edəcəkdir. Böylə bir qurultay olmaz, böylə ümumi bir siyahı tərtib edilməzsə, o zaman müsəlmanlar parçalanar, tikə-tikə olarlar. Bunun nəticəsi isə məlumdur. Səslər öylə parçalana bilər ki, parçaların əksəri bir danə də, adam keçirə bilməz...
M.Ə.
“Açıq söz”, 16 avqust 1917, JV®542
Əqd - bağlama, tərtib etmə
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Məkulat çətinligi
Rusiya getdikcə qorxduğu təhlükəyə yaxınlaşıyor. Kövşəmiş, qüvvətlər, nüfuz və etibarmdan düşmüş hökmlər əvəzində imdi “qıtlıq”la
“aclıq” hökm etməkdədir.
Məkulat çətinligi sair çətinliklərin hamısını unutduruyor. Ən böyük və ümumi məsələlər məsələsi qarşısında unuduluyor. Çünki qarnı ac vətəndaşı məkulatdan başqa heç bir şey düşündürmüyor. Rusiyayı təhdid edən təhlükə Riqanm almması, yaxud cəbhələrin yarılması
degildir. Bundan böyük təhlükə Almaniya hücumundan daha uzaqda
olan şəhərlərdə, qəsəbələrdə, köylərdə - ərzaq və məkulat idarələri başmdadır. Bir Lənkəran hadisəsi, Balaxanı vaqeəsi, Petrovski hekayəsi,
xülasə məkulat idarələrinin dağıdılması heç şübhəsiz ki, Tarnopol yarışından daha xətərlidir. Məmləkət daxilində ərzaq işlərində intizam olmaz və ərzaq cəbhələrindəki “yarışlar” azalmazsa, əsl cəbhənin dəxi
davam gətirməginə inanmaq boşdur, boş xəyaldır.
İki-üç gündən bəridirki, şəhorimiz məkulat böhranmm şiddətli və
həyəcanlı saətlərini keçiriyor. Yeyiləcək unumuz bir neçə günə çatar,
diyorlar. Buna qarşı çarə olaraq evləri, anbarları gəziyorlar. Bu gəzişdən
hasil olacaq nəticə dərdə şəfa verə biləcəkmi?...
Vəqtdir, bilməlidir ki, bu kibi xüsuslarda taqsalar mənasız, axtarışlar və yainki başqa bu kibi tədbirlər görmək bu çətinlikdəki məsələnin
həll ediləməz bir yoluna girməkdir.
Doğrudur ki, cəmaət məntiqdən ziyadə hissiyyata tutuluyor. Ərzaq
idarələrindən elədigi tələbində ölçüyü anlıyor. Tələblərində əksərən
məntiqlə, həqiqətlə hesablaşmaq istəmiyor. Adətən taqəti üzülmüş ac
adam kibi hərəkət ediyor.
Ərzaq idarəsi bu “ac əhvali-ruhiyyə”yə bəzən əhəmiyyət verməyib
öz politikasmı təqiblə davam ediyor, bəzən “xəlqi iskat” üçün yuxarıdakı “əhvali-ruhiyyə” qarşısında təslim olaraq mənasız axtarışlar kibi
faidəsi müşkül tədbirlərə təvəssül ediyor.
Biz, qətiyyən rədd etmiyoruz ki, möhtəkirlər təftiş və nəzarət altma
alınmalıdır. Bu olmalıdır. Fəqət bu təftiş və nəzarət bir qism əhalinin
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sui-zənn altına alınıb da adətən “məsuliyyəti-məskən” hürriyyətindən
məhrum olması dərəcəsinə varıncaya qədər varmamalıdır. Çünki bu
demokratizm əsası əleyhində naməqul bir “tədbir”dir.
İki gündən bəri şəhərimizdə ərzaq idarəsinin səyyar heyətləri məzkur
idarənin əmrnamələri ilə anbarları, evləri gəzərək məkulat axtarıyorlar. Bu heyətlərdən əksəri ilə milli müsəlman komitəsinin təşəbbüsü ilə
məxsusi məmurlar da bulunuyor. Axtarxş məmurlarına rəfaqət ediyorIar. Bu sayədə axtarış əsnasxnda vaqe olan bəzi “hadisə”lərin önü alınmış oluyor. Fəqət bununla belə yenə də axtarxşlar “hadisə”siz olmuyor.
Un axtarıldığı yerdə qızıl tapılıyor. Ərzaq üçün xırda sandıqçaların,
qab-qacaqların içləri belə gəziliyor.
Məlum işdir ki, ərzaq çətinligi vaqe olan yerdə bir tərəfdən mövcud
ərzağın müsavatca təqsimi təmin olunduğu kibi digər tərəfdən də ərzaq
gətirtməsinə çalışmalıdır.
Birinci növbədən olaraq bizim ərzaq idarələri taqsa, axtarış və kartoçka kibi tədbirlər ittixaz eləmiş, ikinci cəhətə gəlincə dəxi əlbəttə
ki, tədbirlər görməmiş degildirlər. Şübhəsiz ki, mümkün olduğu qədər
şəhərə un və sair ərzaq gətirilməsi üçün təşəbbüs eləmişlərdir. Fəqət
faidəsi nahaq yerə inkar olunan bir təşəbbüsə də ərzaq idarəsi artıq
icazə verməlidir. Xüsusi xəridə və füruş aparatı öz işində məharət tapmış makinalardır. Onu tamamilə ortadan qaldırmaq təcrübə ilə görülüyor ki, faidə gətirmiyor. Onun nöqsanh tərəflərini tədqiq etməli, fəqət
onu tamamilə meydandan çıxarmamalıdır. Mənasız, düşüncəsiz taqsalar səmərəsiz inhisarlarla degil, ərzaq idarəsi xüsusi alış-verişçilərin
xəridə imkanını əllərindən almaqla bərabər kəndisi böyük bir ərzaq
xəridəçisi olmaq surətilə ərzaq işini, qiymətini tədil etməlidir.
M.Ə.
“Açıq söz”, 24 avqust 1917, JV®549
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Milli tələblər
“Kamsko-Voljskaya Reç” nam Kadet qəzetəsi Kazanda müsəlman
qurultaylarınm qərarlarından xoşlanmamış, narazı qalmışdır. Millətlərin milli arzu, dilək və tələbləri məzkur qəzetənin xoşuna getmiyor,
acıqlamyor. Xüsusən müsəlman qurultayının qərarları kadet mühərrirlərini hirsləndiriyorlar.
“K.V.Reç” mühərrirlərindən Bernşteyn “Milli tələblər” ünvanilə
yazdığı bir məqalədə ukraynalılar ilə finlərin böyük inqilab dövründə
inqilabın meyvələrindən bəhrəmənd olaraq milli hüquqlarmı tələb
etdiklərinə qarşı narazılıq bəyan etdikdən sonra müsəlman qurultaylarma söz köçürərək yazıyor ki:
“Böylə böyük milli hərəkətlər müqabilində sair milli hərəkətlər
hələlik əhəmiyyətsiz görünüyorlar. Fəqət bunları da nəzərdən qaçırmamalıdır. Zira odu yanmağa qoymamalıdır. Çünki hərəkətin ibtidasında asanlıq ilə ləğv oluna biləcək şey, artıb nəşvü-nüma edərsə, ciddi
tədbirlər görülməsini tələb edər.
Xüsusi olaraq bizim nəzər diqqətimizi cavan, fəqət istiqanlı zabit
Alkinin sədarəti altmda keçmiş olan müsəlman əskəri qurultaymın ibraz etdigi Kazan “infraqçuluğu” cəlb etməlidir. Müsəlmanların xüsusi
milli alaylar təşkil etmək tələbi və bu tələbi hökumət razı olmasa biizn
icra etmək təhdidləri Rusiya üzərində yalnız müvəqqəti hökuməti yeganə səltə deyə qəbul etmələrilə əsla həmahəng degildir. İki şeydən biridir: ya hökuməti-müvəqqətə tam səltəniyyə malikdir və bu vəqt xəlqin
müxtəlif qismləri, millətlər, siniflər və sairləri hökumətin siyasətinə
icrai-təsir etməgə çalışa bilərlər; fəqət öz başlarına, daha doğrusu
bolşeviklər kibi güc ilə iş görməgə cəsarət etməzlər. Yainki müvəqqəti
hökumət səltənəyi-tamməyə malik degildir. O vəqt müsəlman qurultayının müvəqqəti hökumətə tabe olmaq həqqindəki sözləri saxta və
qeyri-səmimidir.
Döğrudan da bu necə tabe olmaqdır ki, xoşuma getməyən qərardadı
poza bilərəm və mən edilməgə diqqət verməm. Bu - pozğunluq, pərişanlıq və dağınıqlıqdır ki, hazırda buna qarşı cəbhədə mübarizə ediliyor
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və arxada mübarizə başlamyor. Şübhəsizdir ki, müsəlman əskəri qurultaymın hədələri müvəqqəti hökumətin iradəsinə qəti əməl etməklə qarşılanmalıdır.
Biz güman etmiyoruz ki,müsəlman qurultayı başçıları ciddən Rusiya həyatmı pozmaq fikrində olsunlar. Biz biliyoruz ki, siyasi cəhətdən
geri qalmış olan güclü müsəlman əhalisi əski hökumət dövründə belə
kərrətlə özünün mühafizəkar olduğunu bildirmiş və IV Q.Dumanın
həpsində müsəlman məbusları bəzən Kadet firqəsindən də sağda durmuşlardır. Güman ediyoruz ki, bu qəramamə ümumiyyətlə, məmləkətdə
möhkəm hökumət yoxluğundan iləri gəlmişdir və müsəlman qurultayı
bu qərarı çox gec vermişdir. Zira imdi böylə şüarların qiyməti yoxdur və əskəri işlərə pozğunluq salmaq təşəbbüslərini məhv etmək üçün
hökumətin tez və güclü təsir edən qüvvəsi tapılar.
Amma müsəlman vətəndaşlarımız bunu unutmamalıdır ki, nəticəsi
dostları itirmək olan siyasətdən yaman bir şey yoxdur. Bir çox milyonluq müsəlman əhalisinin ixtiyarı var ki, Məclisi-Müəssisanda öz
işlərində geniş muxtariyyət alsın və məmləkət ədalət və şərəf borcu
olan bu işə açıq ürəklə qol çəkər.
Amma istiqanlı cavanlar özlərini böyük siyasiyun hesab edərək
böyük taktikasızlıq (ədəbsizlik) etdikdə öz millətlərinə pis xidmət
göstəriyorlar. Xəlq pişrovu olmaq əvəzinə bunlar millətin ittihadına
mane oluyorlar və mühüm, lazımlı təşkilat əvəzinə hirs, azart və.... ən
həqli işə risk salıyorlar. Böyüklər bu cavan “siyasiyunu” dayandıraraq
fəaliyyətlərinin nə qədər ciddi olduğunu göstərməli idilər.
Bədə bu misallar ilə Rusiya gəmisinin hərəkəti sualtındakı daşların
təhdidi altında olduğunu qeydlə Bernşteyn diyor ki: Son vəqt hökumətin
ümumi tərzi-fəaliyyəti - möhkəm kurs götürməsi - əsasilə ümidvar olmalıdır ki, hökumət Ukrayna ilə də, Finlanda ilə də, Kazan ilə də danışa biləcəkdir. Əgər infraqçuların təfsirilə hökumət onların diləklərinə
əməl edə bilməsə, onlar ilə hesablaşmaq lazım gələcəkdir.
Yenə haman qəzetənin digər bir mühərriri Samsonov Kazan qurultaylarınm qərardadlarından bəhslə müsəlmanlara böhtan və iftira deməkdən belə çəkinməyərək tələblərimizi taminati-hüquq degil,
bəlkə bir növ xüsusi imtiyazlar tələbi hesab ediyor; bunu da Finlanda və Ukrayna infraqçuyana hərəkatının təsiri adlandıraraq yazıyor ki:

Biz müsəlman siyasət kişilərinin hərəkətini Ukrayna və fınlandalılarm hərəkəti hesab etmək istəmiyoruz. Fəqət dövlət içində dövlət kibi
məmləkət müdafiəsi üçün təhlükəli və dövlət nöqteyi-nəzərindən əfv
olunmuyacaq hərəkəti qeyd etməyə bilməriz. Məsələn, xüsusi müsəlman alayları təşkilinə qarşı narazılığımızı bəyan etməyə bilməriz.
Həmçinin daimi qoşunun milisiyaya əvəz edilməsi həqqindəki layihəsi
vəqtli və yerli hesab edəmməz. Zira hazırda bu iş onsuz da pozulmuş orduya pərişanlıq yetirər. Bir də müsəlman qurultayı tələb ediyor ki, əhalisinin 4-də bir hissəsindən ziyadəsi müsəlman olan yerlərdə
hökumət komissarı mütləq müsəlman olmalıdır. Necə oluyor ki,
müsəlmanlar bir tərəfdən seçkilərdə bütün müsəlmanlann millətçilik
büməyən sosialistlər ilə bir yerdə getməsini tələb ediyorlar; bir tərəfdən
də öylə millətçilik ibraz ediyorlar ki, bunun üçün hətta sair millətlərin hüququnu ayaq altında almaq istiyorlar. 25 faizdən ziyadə olan
millətin imtiyaza həqqi olduğunu tələblə yerdə qalan 65-70 faizi bu
imtiyazatdan məhrum ediliyor. Məsələn, bir yerdə 65 faiz rus, 35 faiz
müsəlman olursa hakim millət müsəlmanlar olmalıdırlar. Rus sosialist və tərəqqipərvər demokrat firqələrindən heç biri böylə tələbatda
bulunmayaraq biləks ümumvətəndaşların müsavat hüquqa malik olması prinsipini qəbul ediyorlar. Yeni məmləkətdə qeyri-rus yoxdur. Ancaq Rusiya vətəndaşı var. Azad məmləkətdə millətlərin həpsi qanunca təmin olunaraq dövləti və ictimai müəssisələrdə layiq olduqları yeri
tutub qüvvələrini göstərmək imkanı veriləcəkdir. Xudanəkərdə Rusiya
taleyi bəlaya uğrarsa, millətlərin həpsinə fəna olacaqdır. Binaənileyh
ayrı-ayrı millətlərin infraqçulığı öz yerini ümumi məsələyə, Rusiyayı
almanların qələbəsindən azad etməgə buraxmalıdır. Azad məmləkətin
tam hüquqa malik vətəndaşı olmaq istəyən millətlərin həpsi bu məsələyə iştirak etməlidir. Ona görə özünə çox hüquq və imtiyaz qazanıb da
sair millətlərə az vermək fəlakəti xəta, zərərli və dövlət ziddinə olan bir
hərəkətdir.
Biz ruslar bu hərəkətdən böyük ibrət dərsi aldıq. Çünki daxildəki
pozğunluq, ordudakı binizamlıq haman bundan nəşət etmişdir ki, bəzi
siyasilərimiz bütün məmləkətin mənafeyini bir sinfin mənafeyinə tabe
etmək istədilər.
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Müsəlmanları da bu yola sövq edən haman rəislərdir ki, müsəlmanları
sosializm xəyalatı təpəsinə çıxarmaq, ruslann bütün məmləkətdə sosiallıq üsuli-idarəsi tətbiq etmək istərkən aldıqları fəlakətli nəticə kibi
fəlakət çıxara biləcəgini unutuyorlar.
Sosializm xəyalmın puç olduğunu isbat edən fəlakətii dərsdən ibrət
alınmıyorsa, məmləkəti ehtizar halmda çarpışdıran, qulaq tutan patıltıdan sonra da haman səhv və xətaları təkrar edən rəislər tapılıyorsa, bircə ümidimiz buna qalıyor ki, ümumiyyətlə Rusiya və xüsusən
müsəlmanlar yeni böylə bədbəxtliklərdən xilas olarlar. Ümidimiz də
bunadır ki, inanıyoruz müsəlmanların əqli qoymaz böylə rəislərin sövq
etdikləri yol ilə getsinlər.
İnanıyoruz ki, bir çox milyonluq müsəlmanlar böyük anamız olan
Rusiyamn ümumoğullarilə əl-ələ verərək böyük və həşəmətli Rusiya
cümhuriyyəti təşkili və dövlət abadhğı yoluyla gedərlər.
“Açıq söz”, 25 avqust 1917, JV®550
İnfraqçu - ultra qırmızı
Ehtizar - can vermə, axır nəfəs
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Əql hakim oldu!
Qəhətlik təhlükəsi qarşısında bulunan əmələlər zorlama da olsa
xəlqin evlərini gəzib məkulat aramaq istiyorlar!
İştə, bu təhlükə əmələlərin bu müsranə qərarı üç, dörd gündən bəri
şəhərimizi qorxu içində buraxıb, bütün cəmaət müəssisələrilə siyasi
firqələri əndişələr içində buraxdı. Təşkilatlar əndişədə, cəmaət isə iztirab içində idi. Hər tərəfdə bir həyəcan, hər yanda böyük bir yas və hirman görülməkdə idi.
Kəndilərinə əmələ və demokratiya nümayəndəsi namı verən məchul
və qeyri-məsul bir qism əmələ cildli orta qarışdıranlar, əmələ konfransiyasını istila edərək “olmaz gərək burjuyları gəzək, olmaz gərək evləri
axtaraq, olmaz gərək hər kosin bir put unu varsa tapıb bölüşək” - diyordular.
Nəsihət olunuyor - olmuyor, dəlil ğöstəriliyor - yaramıyor, isbat
olunuyor - kar etmiyordu.
Bu hal və ətvari şübhəli olan “izdiham” əql və tədbir ilə həqiqət və
səbatın göstərdigi nə qədər sözlər və işlər varsa heç birini dinləmək
istəməyib öz dedigini yeritmək istiyordu. Sosialist firqələr, Əmələ və
Soldat Vəkillərinin Şurası, inqilab fədailəri hankisi gəlib mətləbi anlatmaq istiyorsa cavabı haman “daloy burjuy”dan başqa bir şey degildi.
Əhvalı böylə gördükdə insan doğrudan da peşiman oluyordu. Həqiqətən bağrı xun oluyordu. Əcəba, bunlarmıdır o əmələlər ki, onlar hürriyyət ordusunun pişrovlarıdır. Əcəba, bunlarmıdır sosialistlərin söykəndikləri o əməlpərvər sinif ki, həqiqi hürriyyətlərin ən və
iləridəki mübarizləridir? Onlardırlarsa nərədə bəs məskəni-hürriyyətin
müqəddəsligi, nə olmuş o fikir, nədən hissiyyat damarları korlaşmış,
neçün məsləki-hürriyyət ayaqlar altına ahnmışdır.
Həqiqi hürriyyət tərəfdarı olanları bu hal əndişələrə salıyor. Onlar
xuliqantarın əmələ cildinə girə bildiklərini görüb təəssüf ediyorlardı.
Fəqət həqiqi əmələ sinfinin düşmənləri əksinqilab hazırlığında olanlar
bu ağalar hala gülüyor, sol firqələr üstünə zəhər xəndələr saçıyorlardı.
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Nəhayət, cəmiyyət, cəraaət öz səsini ucaltdı. Firqələr, təşkilatlar xuliqanlıq təhlükəsinin cilovunu aldılar. Konferensiyanı xuliqanlar istilasmdan təmizlədilər. Bu təzahürat işində müsəlman milli komitəsi ilə
“Müsavat” və sair siyasi təşkilatların şayani-qeyd əməgi və müsəlman
əmələ qardaşlarımızın şayani-etina himmətləri görüldü. Kəndisinə
“tyomm” denilən müsəlman əmələsi özünün sair mütəşəkkil demokratiya ilə bərabər məsələdə faideyi-ümumiyyənin hanki qərarda olduğunu haman dərk elədi. Öz huşlu zehnilə o saət anladı ki, avakyanlar onu
xilasa degil, həlakə sürüyorlar. Bildi ki, evləri axtarmaqla aca çörək tapılmaz, biləks ortaya fəsad düşər. Fəsaddan isə qarın doymaz. Bu anlayışmı müsəlman fəhləsi Ramanada, Sabunçuda, Binəqazidə, Keşlədə,
Naftalanda və sair yerlərdə tərtib elədigi mitinqləri ilə göstərdigi kibi
şənbə günki konferensiyada bu anlayışmı bütün anlayışlı yoldaşlar ilə
bərabər izhar elədi.
Nəhayət, olduqca gurultulu bir məclis nəticəsində bərqi-həqiqət çaxdı, fəsad degil sülh, cəhl degil, əql hakim oldu.
Bakı demokratiyası bir neçə gün düşdügü böhrandan xilas olaraq
müfəttinləri degil, müslihləri şad elədi. Göstərdi ki, o hala hürriyyət
tərəfdarıdır. Anlatdı ki, əql onun bütün qərarlarmda hakimdir.
Bunumədəndə çalışan əmələlər isbat etdikləri kibi səlah altında olan
zəhmotkeşhr də isbat etdilər. Bu zəhmətkeşlərin qətnamələrində denilirdi ki, onlar xəlqin məsuniyyət məskənini zorlamaq istəyənlərə qarşı
səlah istemalına belə qərar vermişlərdir.
Yaşasın mütəşəkkil demokratiya, var olsun əsasəti-hürriyyəti
müdafıəyə lıazır olan əskərl
M.Ə.
“Açıq söz”, 28 avqust 1917, JV»552
Hirman - məhrum olma
Ətvar - vəziyyətlər
Xəndə - gülüş
Müslih - sülh və asayişi bərpa edən, barışdırıcı
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6 ay inqilab
Elani-hürriyyətdən 6 ay keçiyor... Dünki gün Bakı tərtib elədigi
müxtəlif mitinq və leksiyalaria bu keyfiyyəti yad elədi.
Hürriyyət!
Öylə görünüyor ki, bu sözün bundan altı ay əvvəl olan qüvvəti, xəlq
üzərindəki o böyük təsiri daha qalmamışdır.
Nikolay istibdadı rüsvayçılıqla fənayə varmış, şirazei-məmləkət darmadağm olmuş, fəlakəti-hərb son dərəcəsini bulmuş, hər kəs üfunətli
qazlar içində boğulmuş, bir günəş, bir nur araya qalmışdı.
Fevralm 27-də o nur parladı. Şəmsi-hürriyyət doğdu.
Bu günəş üfüqə doğru qalxacaq nəsfi-əlnəhari-amalə gələcək, bütün
Rusiya ilə bərabər dünyayı parlatacaqdı.
O günəş daha qürub etməmiş, var, seyr ediyor, nəsfi-əlnəhara doğru
gediyor. Fəqət ortalıq yenə qarışıqdır. Yenə göz-gözü görmüyor. Yenə
narazıhqlar mövcud olub fəlakət və səfalətlər davam etməkdə, arzu olunan həyati-hürriyyət hənuz görünəmiyəcəkdir.
Əvət, hava buludludur.
Əvət, hürriyyət günəşini yalnız altı yüz illik binayi-istibdadınm
yıxıJmasından qopan tozalaq degil, kəsif buludlar dəxi qapayır. Bu
müharibə buludlarıdır.
Hürriyyət elan oluılur-olunmaz və demokratiya hökuməti öz əlinə alır-almaz bütün dünyaya qarşı elan elədi ki, Rusiya demokratiyası
kimsədən topraq almayacaq. Kimsədən dava xərci istəməyəcək və bütün millətlərə öz müqəddəratlarını həll etmək ixtiyarı vermək surətilə
hərbi bitirib dünyaya sülh bəxş edəcəkdir.
Rusiya demokratiyasımn bu tarixi bəyanatmdan sonra cəbhələrdə
sükunət hasil oldu. Rəsmi olmasa da, qeyri-rəsmi bir mütarikə hüsula
gəldi. Dan yeri təmizləndi. Daha sabah qırmızıhqla nəzərləri oxşayan
hürriyyət günəşi bütün sədaqətilə didarını göstərdi.
Fəqət tngilis, Fransa və İtaliya imperialistlərinin fışarı Rusiya
imperialistlərinin əqldən ziyadə hissiyyata qapıldıqları sayəsində vaqe
olan təzyiqlərə Rusiya demokratiyası təslim oldu. “Mütarikə” tərk olunaraq “hücum” başlandı.
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Bu hücum yexıi fəlakətlərə səbəb oldu. İnqilab ordusu kəndisinə bağlanan ümidi vermədi. Həm verə də bilməzdi. Çünki daha istibdad zamamnda pozulmuş və müasir bir hərbdə iştiraka mühəyya olmadığını
anlamış bir ordu qabil degil, xarüqələr yaradamazdı.
Böylə də oldu. Düşmən fürsətdən istifadə edərək əkshücum etdi. Ar.
qüvvəsinə qarşı çox qüvvələrimiz dayanamadı. Səflər yarıldı. Şəhərlsr
biri-digəri ardından getdi. Nəhayət, Riqa dəxi süqut elədi.
Səfi-hürriyyətdəki qaçqınlığa məmləkət daxilindəki böhran ilə
ərzaq müşkülatı və əksınqilab təşəbbüsləri əlavə edildi.
İştə, bu gördügümüz qaranlıqlar, bu çəkdigimiz qorxular, bu boğulduğumuz tozanaqlar hürriyyətdən degil, hərbdən hasil olma bir
bəladır. Aftabi-hürriyyəti daldalıyan bu qara buludlar meydani-hərbdən
qalxan tüstüterdir.
Bunu artıq inqilabçı fəhlə flrqələri degil, burjua mətbuatmdan bir
qismi dəxi etiraf etməkdə, məsələn, “Birjovoye vedomosti” qəzetəsi
“müttəfıqlərimiz bizdən fədakarlıq istəyə bilər, fəqət həlakımızı tələb
edə bilməzlər” diyor.
İmperialist müttəfiqlərimizə qalırsa, “həlakətimizi” istəmədikləri
şübhəlidir; Lazımdır ki, Rusiya demokratiyası kəndisi-kəndisini düşünsün. Altı ayın ərzindəki səhvlərdən bir dərsi-ibrət alıb nə yapacağmı
anlasm.
Şübhəsiz ki, bütün xarabkarlıqlarm altı ayın ərzində düzəlməsini
istəmək burundan o yanasını görməməkdir. Fəqət hürriyyət günəşini
qara buludlardan təmizləməyincə əhalini hürriyyət günündə olduğumuza inandırmaq doğrusu Adəm oğlunun işi degildir!
M.Ə.
“Açıq söz”, 29 avqust 1917, JV®553
Məva - yurd, məkan Fişar - sıxışdırma
Şirazə - nizam-intizam
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Əksinqilab
Biz burada inqilabın altı ayım xatırlamaqda ikən Petroqraddan yeni
xəbərlər alındı.
Kornilov diktator olmaq istiyor. Onun bu istəyişini Duma əzasından
sabiq hökuməti-müvəqqətə rəisi Knyaz Lvov Kerenskiyə təbliğ eliyor.
Neçə gündən bəri inqilabçı hökuməti-müvəqqətəyə qarşı bir suiqəsd hazırlandığı və bu münasibətlə bəzi imperator xanədanına yaxın adamların həbsə almdığı bildirilirdi. Görünüyor ki, əksinqilab
təşkilatmın kəşfi onu saxlaya bilməmiş, görünüyor ki, mürtəcelər daha
dərinlərə qədər kök salmış, işə ciddiyyətlə hazırlaşmışlardır.
Kornilov hökuməti-müvəqqətə tərəfindən təyin olunmuş baş komandandır. Kerenskinin kəndisi tərəfmdən təyin olunan bir generalın qalxıb bütün hökumətin kəndisinə həvalə olunmasını istəməsi adi
işlərdən degildir. Görünüyor ki, kazaklara istinad edən Kornilov mövqeyini möhkəm görüyor ki, böylə bir cəsarətdə bulunuyor.
Bu cəsarət ilk dərəcədə müqabil bir əzm və şiddətə düçar olmuş, Kerenski Lvovu tutdurub, Kornilova da istefa təklifində bulunmuşdur və
rədd cavabı alınca onun da tutulmasını əmr etmişdir:
Görülməz bir şiddətlə başlanacaq daxili müharibələrə bir ibtida təşkil edən bu qorxunc hadisənin təfsilatmı oxucularımız qismiməxsusimizdə taparlar.
Əhvalmın keyfiyyətindən ziyadə bu zamanda mahiyyətini anlamaq
lazımdır.
Rusiya inqilabı bununla üçüncü dövrəsinə giriyor: birinci dövrə Nikolayın əzli və hökuməti-müvəqqətənin burjuaziyadan ibarət olub Dumadan seçilmə bir heyətə tapşırılması ilə başlamışdı.
Bu dövrə ilk hökumət böhram hasil olunea davam elədi. Bu böhran nəticəsində Milyukovun siyasət işindən çəkilib Əmələ və Soldat
Vəkilləri Şurasınm mərifətilə hökumətə sosialistlər də daxil oldular.
Bu vəqtə qədər bir növ mütarikə hökmündə yaşayan Rusiya “sülhü” hücumda görərək hər nə cür olsa da, ordu daxilində mümkün pozğunluğu yoluna qoymaq və düşməni smdırmaq istədi. Bunun üçün Ke303

renski ədliyyə vəzirligindən çıxıb hərbiyyə vəzarətinə keçdi. Səfi-hərbə
getdi. Əskərfəri təşviq və tərğib elədi. Sosial-revolyusionerlərlə menşevikləri iqna edərək hücuma başladı.
Hücumun müəssif nəticəsi məlum. Demokratiya səflərində mötəlif
hökumətə narazılığın qüvvətləndigi xatirlərdə hücum siyasətindən narazı qalanbolşeviklər propoqandayı qüvvətləndiriyor. Bütünhökumətin
Fəhlə, Əskər və Kəndistan VəkiIIəri Şuralarına verilməsini tələb ediyorlar. Şu sırada Finlandiya ilə Ukrayna siyasəti üstündə sosialist vəzirlərin tutduğu məsləkdən istikrahla kadet vozirlər hökumətdən çıxıyorlar.
İkinci böhran hasil oluyor. İyulun 3-ü ilo 5-i arasmda vaqe olan Petroqrad hadisələri böhranı daha ziyadə qatılaşdırıyor. Hökumətin tamamilə
Sovetlərə verilməsini tələb edən cərəyan məğlub oluyor.
İnqilabm üçüncü dövrəsi başlıyor. Bu dövrə Kerenskinin sədarətə
keçməsi burjualara olduqca mühüm güzəştlərdə bulunmaq surətilə
qüvvətli bir hökumət vücuda gətirmək istəməsilə ayrıhyor. Sovetlər
etiraf ediyorlar ki, burjuaziyasız keçinə bilməzlər. Buna görə Kerenski
hökumətini qüvvətləndiriyorlar. Kerenski məsləki eyni zamanda bunu
da etiraf ediyor ki, hürriyyətpərvər burjuaziya ilə gərək uyuşsun. Bunun üçün kadetlərlə uyuşuyor. Kadetlər təkrar adamlarım hökumətə
yollayorlar.
Demokratiyanın burjuaziya ilə bu surətlə birləşməsini təyid üçün
mötəlif hökumət Moskvaya gəliyor, “dövlət şurası”nda sosial-demokratiya pişrovlanndan Sereteli ilə burjuylardan Bublikov əl-ələ veriyorlar.
Mötəlif hökumət buradan qüvvətli çıxmaq ümidində ikən görünüyor ki, zəif olaraq çıxmış. Kerenski bütün qüvvətini sərf etmişsə də
kadetlərlə Kornilov partiyasmm könlünü tamamilə ala bilməmiş və inqilabçı demokratiya mənafeyi naminə Sovetlər tərəfindən vaqe olan
güzəştlər, Sovetlərin buraxılmasını tələb edən Q.Dumadakı sağ dəstə
ilə onlarm başına toplanan ricət cərəyanmı təskin edə bilməmişdi.
İştə, hürriyyətin yarım il müddətində üç dövrə keçirən inqilab imdi
Kornilov xürucilə dördüncü vəxim dövrəsina giriyor.
Əgər bu vəqtə qədər vaqe olan təbəddülat ilə dəgişən dövrələr
hürriyyət və inqilabın bərkişməsi yolunda idisə, imdi başlanan bu dördüncü dövrə açıqdan-açığa irtica dövrəsidir.
304

İrtica gəliyor. Həm də mühacim bir vəziyyətdədir. Petroqrad gərək
xaricdəki düşmənə və gərək daxildəki əksinqilabçılara qarşı kəndisini
müdafiə etmək üçün hazırlaşıyor. Paytaxt mühasirə halmda elan olunmuş. Başda Kerenski olmaq üzrə on iki kişidən ibarət heyəti-müdirə
(diktatura) təşkil olunmuşdur.
Petroqrad ilə ordu içində bu kibi hadisələr vaqe olmaqda ikən Yaltadan da Nikolayeviçin qaçdığı xəbər veriliyor. Yeddibaşlı heykəliistibdad altı aydan bəri əzilərək gəldiginə baxmayciraq təkrar qımıldanıyor, deməkdir.
Bu vəqtə qədər vətən xətərdə, hürriyyətlərimiz təhlükədədir, denilirdi. Məəttəəssüf bu sözlər denilə-denilə qüvvətdən düşmüşdür. Yalnız
bilməlidir ki, bu zamanda söylənən “İnqilab xətərdədir!” nidası gərək
bütün hürriyyətpərəstləri sarsın, hər kəsi yerindən diksindirsin.
Tarix təkrar ediyor. İnqilabımız, inqilabdakı mürşidimiz Fransa inqilabmı təqlidə başlıyor. Biz də Fransa inqilabçılarından “Marat”ın
sözlərilə deyəlim:
Ey vətəndaşlar, eşitdigimiz bu həmhəmələr millətin degil, düşmənlərinin səsidir; sərvəqt olun!
Sərvəqt olun, müsəlmanlar, huşyar olun, zəhmətkeşlər: kənar edin
məslək ixtilaflarını! Toplaşın al bayraq altma! Müdafiə edin hürriyyəti,
saxlayın inqilabı! Romanovlar tərpəşir, divi-istibdad baş qaldırır.
- Yox olsun istibdad!
M.Ə.
“Açıq söz”, 30 avqust 1917, JV«554
M ötəlif - koalisiya
Tərğib - həvəsləndirmə, rəğbət artırma
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Vəzifə başına
Petroqrad hadisələri, Kornilov macərası artıq bütün hürriyyətpərəstləri, bilxassə amal və məqsədbrinin təminini hürriyyətdə görən
məhkum istibdad miltətləri, məqhur sərvət zəhmətkeşləri düşündürməlidir. Hürriyyət təhlükədə - demək ki, bütün ümidlərimiz, bütün
gözləmələrimiz xətərdədir!
Xudanəkərdə, bugünki macərapərəstlərin əli gətirib inqilab hökumətinə qalib gələrlərsə, o zaman kabusi-istibdad təkrar sineyi-amalımıza çökəcək, o qanlı pəncələrilə bizi boğmağa başlayacaqdır.
Əcəba, Kornilov macərası sineyi-hürriyyət üzərinə çökəcək kabusdur, yoxsa ölüm halmda bulunan divi-istibdadın səkrani-mövt halında
göstərdigi izhari-ümiddir? İştə, əndişənin qəlbləri, ehtiyatlı zehnləri işğal edən mühüm bir məsələ!
Petroqrad hadisələri münasibətilə vaqe olan dünki mitinqlərdən
bəzisində Kornilov macərasının irticai bir hərəkət olub-olmadığı həqqində mübahisə olunmuşdur. Kornilovun sabiqəsi nəzərə ahnaraq bəziləri onun bu hərəkətdə bəlkə də iğfal olunduğunu söyləmişlər. Bu
keyfiyyət bu gün alınan teleqraflarda da qeyd olunmaqdadır. Bu teleqraflarda denilir ki, Kornilov bolşeviklərin Petroqradda qüvvətləndiklərini nəzərə alaraq hürriyyəti saxlamaq və müvəqqəti hökumətə yardım
etmək üçün diktaturaya ehtiyac olduğu həqqində iğfal olunmuşdur.
O kibi cəsur bir macəraya təşəbbüs edən Kornilovun kəndi hərokətini
“iğfal” keyfiyyəti ilə izahı macəranm zail olması həqqində alınan
xəbərlə qabili-təlif bir haldadır. Tiflisdə Kerenskidən alman məlumata
görə Kornilov macərası boşa çıxmışdır.
Kornilovun iğfal olunduğu şübhəli olsa da, Kornilov başında Petroqrada yürüməgə başlayan 70 min süvarinin iğfal olunduğuna heç
şübhə yoxdur. Ortada iğfal olmazsa heç bir şəxsdə, heç bir generalda,
heç bir Kornilovda o imkan olmaz ki, 70 minlik bir orduyu məmləkətin
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böylə məsulİyyətli, təhlükəli bir zamanmda düşməni arxada buraxaraq
paytaxt üzərinə yürütsün.
İğfal olunmuşlar arasında böyük təəssüflərlə xəbər alıyoruz ki, diki
diviziya denilən Qafqasiya könüllü firqəsi də vardır.
Vətən müdafiəsində sinəsini rəşadət nişanları ilə zinətləndirən qafqasiyah “dikaya diviziya” iğfal olunmaymca böylə bir macəraya əlbəttə
ki, qarışmazdı. Bilərdi ki, məmləkətdə buraxdığı cinsdaşları Qafqasiya dağlarmın hürriyyətpərvər övladı, Zaqafqasiya müsəlmanlarmın
zülmdən incimiş ürəkləri onları əbədiyyən təlin edər, adlarını xainlər
taxtasma yazardı.
Qəzetələrdə görülən xəbər doğru isə “dikaya diviziya” şübhəsiz ki,
iğfal olunmuş və bilməyərək mənsub olduğu cəmaətə, onun amalına,
məqsədlərinə böyük bir zərbə vurmuş, hürriyyətpərvər Qafqasiya şanına yaraşmayan tənkiz bir hərəkətdə bulunmuşdur. Biz düşünürüz
ki, Qafqasiya müsəlmanlarımn səsi bu zamanda onlara yetişər, bütün
Qafqasiya müsəlmanlarımn hökuməti-müvəqqətə tərəfində olduğunu
diviziya xəbər alırsa silahlarını əllərindən atar, ölər Petroqrad üzərinə,
hürriyyət və inqilab üstünə yeriməz!
Kornilov kəndi çıxışmı hanki iğfal ilə izah etsə-etsin, aşkardır ki,
Rusiya əksinqilab təşəbbüsləri qarşısındadır.
Bugünki macəranm dəf olunacağı mühəqqəq olunduğu kibi bizə burası da müəyyəndir ki, Rusiya cəmaəti, mütəşəkkil demokratiya heç bir
vəchlə inqilabm qazandıqlarını asanhqla kimsəyə tərk etməyəcəkdir.
İmammız qəvidir ki, bir daha əski dövrə qayıtmaq, inqilabı məğlub
etmək imkan xaricindədir.
Fəqət böylə bir iman və ümid bizə heç də həqq vermiyor ki, yarını
düşünmədən rahət və fərağətlə oturub bütün qüvvətlərimizi toplamaya səy etmiyəlim.
Bütün inqilab firqələri haman “Hazır ol!” əmrini verməkdə - hər
kəsi, hər vətəndaşı, hər hürriyyətpərəsti müdafiəyə çağırmaqdadırlar!
Bu dəvətlərə ləbbeyk demək hər bir müsəlmanın, hər bir türkün borcudur. Çünki hürriyyətimizin, milliyyətimizin, siyasi, mədəni amal və
əfkarımızın müdafıəsi bu dəvətlərə ləbbeyk deməkdə, bu çağıranlarla
bərabər getməkdədir.
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Hürriyyətin ibtidasından bəri müxtəlif qurultaylarda, məclislərdə,
mitinqlərdə verdigimiz vədlər, elədigimiz bəyannamələr, etdigimiz
beyətlər bunu icab ediyor.
Haydı, millətdaşlar, vəzifə başına!
M.Ə.
“Açıq söz”, 31 avqust 1917, JVa555
Məqhur - qəhr olmuş, məhv olmuş
Səkrani-mövt - sərxoş ölü
Təlin - lənətləndirmə
İğfal - aldatma, qəflətə salma
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Kornilov macərası
Petroqraddan alınan xəbərlər Kornilov macərasınm keçmiş olduğunu göstəriyorlar. Kerenski ümuma xitabən nəşr elədigi bəyannaməsində
macəramn qüvvətdən düşürüldügünü söylüyor. Sair ordu komandanları ilə hərbiyyə ərkanı Kornilov hərəkətindən kənarda qalıb generahn öz
başmda olan ordu qitələrindən dəxi Petroqrada nümayəndələr gəlib iğfal olunduqlarım və eyni zamanda da mürtəce komandanların tutulub
cəzalanmalannı tələb ediyorlar.
Kerenskinin verdigi müjdəyə görə daxili müharibədə vətəndaş qam
axıtmaq təhlükəsinin atlamış olduğuna ümid çoxdur.
Bu ümid bu dəfəlik hər nə qədər yerində isə də kornilovçuluğun
rahət oturub da səngərlərini asanlıqla təslim edəcəginə ümidvar olmaq,
keçirməkdə olduğumuz dövri-inqilabın nə kibi bir hal olduğunu anlamamaqdır.
Kornilov hərəkəti ilə Petroqradda hasil olan böhran üzərinə kadet vəzirlər haman istefaya getmişlərdir. Bunun da zahiri səbəbi o olmuşdur ki, sosialist vəzirlər kadet yoldaşlarmdan ayrı iclas edib ovzai müzakiro eləmişlərdir. Eyni zamanda teleqraflar bildiriyorlar ki,
hərəkətdən bir az əvvəl Kornilov kadetlərin rəisi Milyukovu qərargaha
çağırmış, fəqət Milyukov bu dəvəti qəbul etməmişdir. Hərəkət xəbəri
çıxdıqda Kerenskiyə müraciət edərək hökuməti-müvəqqətə ilə Kornilov arasmda vasitə olmayı təklif eləmişdir. Kerenski isə vaqe olan bu
təklifi qətiyyən rədd edərək Kornilovun bilaşərt və qeyd təslim olmasını tələb eləmişdir.
Bu kibi əlamətlərdən görünüyor ki, Kornilov hərəkəti hər halda kadet intriqasmın məhvərindədir.
Fəqət intriqa kadetlərə məxsus olsa da hərəkət kadetlərdən daha
sağda olanların da keyfinə müvafiqdir. Sol firqə məhfillərinin şübhə
yoxdur ki, sui-qəsdin ruhu oktyabristlər rəisi Quçkovdur. Rodziyanko
ilə Quçkovun həbsinə dair əmr çıxdığı dəxi teleqraf xəbərlərindəndir.
Pruşkeviçin tutulduğu isə təyid olunuyor.
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Bu ismlər haman vəqtilə “tərəqqipərvər blok” namı ilə məşhur olan
duma partiyasmm ərkanmdan olub son zamanlarda kəmali-şiddətlə demokratik müəssisələrin dağılmasmı, Sovetlərin buraxılmasını tələb
ediyorlardı.
Bütün bu əlamətlər diqqətə alındıqda aşkar görünüyor ki, inqilab
bilzəruro alacağı nəticəyə yaxmlaşıyor. İnqilab dayanmayıb davam
ediyor. Siyasi anlayışlar və sinfi ixtilaflar arasındakı təzad getdikcə
dərinləşiyor və istər-istəmoz cəmaət iki düşmən qismə bölünüb daxili
müharibə bütün şiddət və dəhşətilə ərzi-rüxsar ediyor.
Bu gün Kornilov macərası yatırılsa belə, heç də təmin olunmamışıq
ki, yarın başqa bir macəra qarşısında bulunmayalım. Kornilov macərası
inqilabın intəhası degildir. Şübhə yoxdur ki, bu macəra dərinlənməgə
başlayan inqilabın təkrir edəcəgi mühəqqəq görünən macəralarmdan
olub, qiyama hazırlaşan kadetizmin cəsuranə bir cilvəsidir.
Bu cəsuranə cilvə kəndi qarşısında müttəhid və müttəfiq demokratiya degil, zəif və yek-digərilə anlaşamaz ayrı-ayrı qüvvətlər görürsə,
o zaman bu gün zəif bir cilvədən ibarət olan “kornilovçuluq” qorxunc
bir irtica halmı alıb həqiqi hürriyyət əsasları tamamilə təhlükəyə məruz
qalacaqdır.
Böylə bir təhlükəyə meydanverməmək üçün vaqeələrin künhini anlamalı, intriqanın hanki tərəfdən gəldigini dərk eləməlidir.
Həqiqət və qaimi-idrak isə bizi vadar etməlidir ki, var qüvvəmizlə
hazırlaşaq, inqilabçı demokratiya ilə əl-ələ verərək hürriyyət və inqilabı müdafiəyə hazır duraq!
M.Ə.
“Açıq söz”, 1 sentyabr 1917, JV®556
İğfal - aldatma
Künh - mahiyyət
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Diviziyamn bəyanatı
Kornilovun əksinqilab ordüsu içində diviziya da var. Bu əsəfli xəbəri
alır-almaz müsəlman təşkilatları inqilab hökumətini müdafiə üçün aldıqlan qətnamələrində diviziyanm mütləqa aldanmış olduğuna, yoxsa
diviziyanm hürriyyət əlöyhinə əbədiyyon çıxmayacağına ümidvar olduqlarım bildirmişlərdi.
Onlar düşünüyor, biliyorlardı ki, diviziya Qafqasiya övladı isə dağların tərbiyə elədigi hürriyyətpərvərligə əks çıxamaz. Diviziyadakılar
müsəlman isələr, müsəlmanların əfkarı və amallarma zidd getməzlər.
Öylə də oldu. Dünki teleqraflarla alman xəbərlər diviziyanın həqiqətən də iğfal olunduğunu, Kornilov tərəfindən digər əskər qitəmati
kibi onlarm da başdan çıxarüdıqlarmı qət etdilər.
Diviziyanın bulunduğu yer daxilində bulunan müsəlman heyətinin
əzası böylə anlamışlar ki, diviziya əskərlərinin son dəqiqəyə qədər
hərəkətlərinin nə səbəbə olduğundan xəbərləri yoxmuş. Diviziya qitəmati əskəriyyəsi heyəti tərəfindən vaqeələrin mahiyyətinə aşina olduqdan sonra bəyan eləmişlərdir ki, onlar daxili müharibə və siyasət
işlərindən kənarda olub Vəzifələrini ancaq vətəni düşmənə qarşı
müdafiədə görüyor.
Bu xəbərin müvafiq həqiqət olduğunda heç şübhə yoxdur. Bu böylə
ikən qəzetələrin gözəl bir şey bulmuş kibi bütün 70 minlik Kornilov
ordusu içində “Dikaya diviziya”yı ayırıb gözə soxmalarmın nə qədər
səhv və xəta olduğu anlaşılar. Bu ehtiyatsızlığı yalnız qəzetələr degil,
baş vəzir Kerenski özü do işləmişdir. Kerenski Kornilov əleyhinə orduya xitabən nəşr elədigi boyannaməsinin bir yerində diyor ki: “Kornilov
hürriyyəti müdafiə ediyorum - deyə Petroqrad üzərinə tuzemnı diviziyanı göndəriyor”.
Bununla ehtimal ki, baş vəzir və yainki onun ağzmdan alıb təkrar
edən qəzetələr Rusiya cəmaəti üzərində daha şiddətli bir təsir hasil etmək istiyorlar. Fəqət təsir ardından qoşaraq onlar nə qədər böyük bir yanlışlıqda bulunduqlarınm fərqinə varmıyorlar. Dərk etmiyorlar ki, əski ordu içindən ancaq bir qismini gözə dürtmək arzu olu311

nan nəticə kibi arzu olunmayan təsirlər də tövlid edəmiyor. İştə, birinci nəticəyi alalım, deyə hərəkət edildikdə ikinci təsirə göz örtmək
mülahizəsiz qəzetəçilərə yaraşsa da tədbirli ricali-hökumət bu kibi
tədbirlərin müavinətinə ariz ehtiyac göstərməməlidirlər.
Dikaya diviziyanm “tuzemligini” qeyd və təkrara ehtiyac görənlər
burasmı dəxi nəzərə almalıdırlar ki, bu diviziya nüfuz etibarı ilə “tuzemni” olsa da komanda etibarı ilə pək də “tuzemni” degildir.
Heyəti-zabitan əksərən ruslardan və qeyri-müsəlmanlardan ibarətdir.
Bir diviziya və ya polkovnik komandanca aldamla bilməsi isə aşkardır.
Heç şübhə yoxdur ki, 70 minlik Kornilov ordusunun ən birinci günahkarları zabitlərdir. O zabitlər ki, Kornilov himayəsində xüsusi zabitan
cəmiyyətinə mənsub olub Kuçkov-Rodzyanko politikasma tabedirbr.
Diviziyadakı zabitlərin dəxi bu zabitan kompaniyasma mərbut olmaları möhtəməldir. İştə, bu nöqteyi-nəzərdən baxdıqda Qafqasiya diviziyasınm Kornilova aldanışındakı “tuzemni”ligin mənası da anlaşılar.
Biz diviziyamn həqiqətən də iğfal edilmiş olduğu, kəndisinin bilmədən əksinqilab dairəsində bulunduğu və kəndisinin qətiyyən vətəni
düşmənə qarşı müdafiədən başqa bir məqsəddə olmadığı həqqindəki
xəbəri böyük bir təsəlli ilə eşitdigimiz kibi, Kornilov ordusu içindən
yalnız Qafqasiya diviziyasım ayxrıb da “tuzemni” diviziyayı gözə soxmaq taktikasmdakı xətaya da o dərəcədə dilgiriz.
M.Ə.
“Açıq söz”, 3 sentyabr 1917, JV®557
Əsəf - təəssüf etmə
Qitə - hissə
İğfal - aldatma
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Bakı kəndlərinin müqəddəratı
Bakıdakı mədən əmələbri israrla tələb ediyorlar ki, mədənlər
şəhərə bitişdirilsin. Eyni zamanda bunu da tələb ediyorlar ki, kəndlər
mədənlərə qovuşmasın.
Bu məsələdə müsəlmanlarm, müsəlman demokratiyasınm rəyi
məlumdur. Bu rəycə mədonlər şəhərə bitişdirilməməlidir. Bu bir.
Mədənlər kəndlərdən ayrtlmamahdır. Bu da iki.
Bu tələbdə hər şeydən əvvəl Bakı kəndlərinin mənfəəti nəzərə almmışdır. Cəmaət idarəsi yalmz mədənlərə, yaxud yalnız şəhərə məxsus
olmayıb kəndbrdə də olm,ahdır. Həm də tezliklə olmalıdır. Kəndlərin
idarəsi isə zemstvo idarəsindən ibarət olacaq. Əgər Bakı kəndbrini
mədənbrdən ayırsamz məlum işdir ki, onları gəlir mənbəyindən
məhrum edəcəksiniz. Aşkardır ki, onlar suyu sıxılmış bir puçal kibi
atılacaqlar.
Bakı kəndlərini bibnlər biliyorlar ki, burada təbiət olduqca xəsisdir,
hasilxiz topraq azdır. Çöllər yalnız yağışm mərhəmətinə sığmıyorlar.
“Yağmadı, bitmədi” məsəli bəlkə də Bakıdan çıxmış zərbülməsəldir.
Kəndlərin güzəranı əksərən bağ bostanladır. Bu bostanlar dərin quyulardan çəkilən sularla suvarılır. Bakı kəndbrinin geridə olduğu, yarıxarab bir halda bulunduğu hər kəsə məlumdur. Bakı “altun dibli”ligi ilə
məşhur ikən Bakı uyezdindəki kəndlər bəlkə də Rusiyanm ən ziyadə
məhrum mədəniyyət kəndbrindəndir, Bu kəndlərin əksərində bu günə
qədər məktəb degil, məktəbə bənzər bir şey də yoxdur. Doktor yox,
dəva yox, yol yox, poçta yox, heç bir şey yoxdur. Əgər az da olsa məktəblərdən, narodnı dumalardan, ambulatoriyalardan, xəstəxanalardan,
gecə kurslarından istifadə edə bilən mədən əmələsi öz günündən
həqqilə şikayət ediyorsa, Bakı kəndlisi, bu gecə-gündüzdə bəlkə də 24
saət işləyib doyunca çörək tapmayan kəndli əməb, o qabarlı zəhmətkeş, gördügü həqsizliyə qarşı edəcəgi şikayətə şikayətdən başqa bir ad
verməlidir.
Bakı kəndlisi gözliyordu ki, zemstvosu olacaq. Gözlüyordu ki, yurdundan almıb da uzaq məmləkətləri abad edən sərvətdən bir az da olsa
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onun dərdinə sərf olunacaq. O düşünüyordu ki, əgər neft mədənçiləri
kəndlilərin ata-babalarmdan qalma sərvətlərindən bir qəpik də olsa
onlara sərf etmək istəmiyorlarsa, ədalət zamanı gələr; iş demokratiya əlinə keçər. O zaman mədənlərlə kəndlər birlikdə uyezd zemstvosu təşkil edərlər. O zaman mədənlər kəndlərə həm maddətən, həm
də mənən kömək edərlər. Açılacaq məktəblərə, çəkiləcək şosselərə,
tikiləcək xastəxanalara yol tapıldığı kibi kəndisinə nisbətlə daha yüksək olan mədən əmələsi cəmaət işlərində də kəndisinə rəhbər olar.
Heyhat, böylə degilmiş, Mədən demokratiyası da mədən burjuaziyası kibi əlindəki parayı kəndlilərə vermək istəmiyor. Mədənçilər
mədənlərə məxsus zemstvo idarəsi istədikdə mədənlərlə kəndlərin
birlikdə zemstvo idarəsi ıstəməsi üçün diyorlardı ki, bu müsəlman
bəylərinin diləgidır. İmdi də mədən demokratiyası bu sözü təkrar
ediyor:
Kənd ayrı, mədən ayrı diyor. Mədənlərdə həyat başqa, mədəndəki
əhali də başqadır. Burada beynəlmiləl bir cəmaət yaşıyor. Halbuki ətraf
kəndlər hamısı mütədəyyin müsəlman cəmaətindən ibarət. Heç yararmı
ki, bu iki biri-birinə zidd olan cəmaətlər bir yerə yığılsın?! “B.Raboçi”
qəzetəsincə erməni burjuaziyası denilən mədənçilərin keçmişdə söylədikləri sözü imdi də əmələ ideoloqları təkrar ediyorlar. Bu məsələdə
taqiyanosovlarla şaumyanlar birləşiyorlar.
Etiraf etməlidir ki, şaumyanlar taqiyanosovlardan daha ziyadə
müvəffəq oluyorlar. Çünki ikincilər kəndi diləklərinə müsəlmanlardan
tərəfdar tapa bilmədikləri halda, birincilər müsəlman sosial-demokratlarını kəndilərilə həmavaz ediyorlar. “Hümmət” də uyezd zemstvosunun əleyhinə rəy veriyor. Füqərayi-kasibə tərəfdarları 80 minlik
kəndlinin mənfəəti ilə hesablaşmaq istəmiyorlar. Çünki onlar raboçi
tərəfdarıdırlar. “Kəndlilərin mənfəətini o dərəcədə müdafiə edirlər ki,
bu mənfəət raboçi mənfəətinə zidd gəlmiyə”.
Zaqafqasiya komitəsi tərəfindən göndərilən heyət öz “vəzifə”sini
gördü. Kəndlərin rəyini eşitmədən öz rəyini verdı.
Ramişvili ilə Arzinkyan lazım bildilər ki, mədənlər şəhərə bitişsin.
Topçubaşov isə kəndlilərin mənfəətini fəda edəmmədi. Zatən bunun
böylə olacağım əvvəlcədən də söyləmək olardı.

İmdi məsələ yenə Zaqafqasiya komitəsindədir. Əmələ ideoloqları
ümidvardırlar ki, məsələ onlann istədigi kibi həll olunacaq. Bununla
belə taktika üsuluna sadiq qalaraq təklif ediyorlar ki, əmələlər tazədən
qətnamələr çıxarıb tələb etsinlər ki, mədənlər şəhərə bitişdirilsin. Onlar diyorlar ki:
“Erməni burjuaziyası tələb ediyor ki, mədənlərə ayrı zemstvo verilsin.
Müsəlman burjuaziyası tələb ediyor ki, uyezd zemstvosu olsun.
Demokratiya tələb ediyor ki, mədənlər şəhərə bitişdirüsin”..
Ey demokratiya nəzərində ögey olan türk kəndlisi, ey müsəlman
“fəqirpərəstləri” tərəfindən atılan zavallı zəhmətkeş, sən də səsini
yüksəlt, mitinqlər qur, qərarlar çıxar, de ki:
- Kəndçilər də istiyorlar ki, mədənlərdən ayrılmasınlar.
Sənin həyati mənfəətini bir takım fırqə mənfəətlərinə fəda edən demokratlara de ki, uyezd zemstvosu müsəlman burjuaziyasmın degil,
sənin tələbindir!
“Harada mədən, orada mən!” şüarını təmin edən şey yalnız uyezd
zemstvosudur. Uyezd zemstvosunu inkar edənbr səni - ey var-yoxu
əlindən alınan kəndli - mədənlərdən ayırıyorlar. Sənin qan damarlarmı əmiyorlar. Sənin ətini kəmigindən ayınyorlar, səni yoxsulluğa,
dilənçihgə, mədəni səfaləto məhkum ediyorlar, Sən buna razı olma!
Qoyma göz görə-görə səni soysunlar.
Sən də ey müsəlman əmələsi, sən daha kəndlə əlaqəni üzməmişsən;
sən ki Tambov quberniyasından gələn raboçi kibi Bakı kəndlərinin halına nabələd degilsən. Heç kəs anlamasa, sən anlamalısan ki, mədəni
kəndlərdən ayırmaq, bostanı bulaqsız qoymaq kibidir. Razı olma ki,
sənin həmkəndlin, qardaşm, ailən susuz, bulaqsız qalsm. Razı olma ki,
uyezd bostanı bulaqsız, tərəqqi bağı bağbansız qalsın. Sən də kəndli
zəhmətkeşin səsinə səs verib tələb et ki:
Mədənlər şəhərə bitişdirilməyib uyezd zemstvosu təşkil olunsun!
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M.O.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 5 sentyabr 1917, JVe559

Cümhuriyyət elanı
Yaşasm cümhuriyyət!
İştə, Kornilovun əksinqilab toşəbbüsünə qarşı inqilabçı demokratiyanm qoti cavabı.
Sentyabrm 2-də müvəqqəti inqilab hökuməti iradeyi-məxsus
sədurilə Rusiyanın rəsmən eümhuriyyəti-idarəyə malik olduğunu elan
elədi.
Qanlı Nikolaym təxtdən düşdügi Mixayıl Aleksandroviçin kəndisinə
keçən hüquqi-hökmranidən istefa elodigi ilə Rusiya zatən cümhur tərəfindən ı'darə o/unmaya başlamışdı. Kimsodon ötrü heç bir şəkk və
şübhə yox idi ki, Rusiya üsuli-idarəsi cümhuriyyət olacaq. Damşıq
cümhuriyyətdə degil, cümhuriyyətin şəklində idi. Əgər bu vəqtə qədər
inqilab hökuməti tərəfindən Rusiyanm rəsmən cümhuriyyət olduğu
elan olunmuyordusa, səbəbi o idi ki, zahirən də olsa Məclisi-Müəssisan
hüququna “təcavüz” olunmaq istənilmiyordu. Cümhuriyyət elanı bir
şərəfdir. Bu şərəf Məclisi-Müəssisanə saxlanıyordu. Fəqət xanədanə
monsub knyazkrın cünbişi, Niko2aym qaçmaq təşəbbüsündə olması,
Kuçkov-Kornilov-Milyukov intriqasmm açılması, varlı sinfm get-gedə
inqilaba qarşı ayaqlanması göstərdi ki, “rəsmiyyətpərdazlıq” çox da
ümidli bir tədbir degildir.
Qoy bütün təbəqati-millət bilsin ki, Rusiya cümhuriyyətdir.
Cümhuriyyət bir əmri-vaqedir. Heç bir müəssisə, heç bir qüvvət Rusiyada cümhuriyyətdən başqa bir şəkli-idarə bərpasma qadir degildir.
Sentyabrın 2-si Rusiyamn ən qaranlıq, ən fəlakətli və ən qorxunc
günlərində hasil olan ən böyük bir gündür. Bu günü ifadə edən kəlmələr,
tarixi-inqilabm qanlı səhifələri içində altun və bərcəstə hərflərlə yazılacaq kəlmələrdir.
Fəqət bu kəlmələrin safiyyətini baqi saxlamaq, onu çamurlardan
təmizləmək, daha sadə təmirlə əbədən cümhuriyyətə malik ola bilmək
üçün lazımdır ki, inqilabçı demokratiya tamamilə birləşsin, hər növ qiyam və dəfə hazırlaşsın, bu günə qədər irtikab etdigi xətaları təkrar
etməsin.
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Kornilovçuluq heç şübhəsiz ki, əksinqilab cilvəsidir. Fəqət ona bu
cilvəyi verdirən heç şübhəsiz ki, demokratiyanın səmtligi, idareyi-inqilabı mətin əllərdə bulundurmamasıdır.
İmdi artıq demokratiya diksinmişdir. İmdi artıq şiddətli inqilab
hökumətinə iman gəlmişdir. Petroqrad Əmələ və Soldat Şurasmm vəzi
tamamilə dəgişmiş, bolşevik qətnaməsi əksəriyyət peyda etmişdir. Hər
nə qədər bu qətnamə icraiyyəti tərəfındən qəbul edilməmişsə də böyük bir əhəmiyyətə malik olmaq heysiyyətindən ari degildir. Bu qətnamənin birinci tələbi - cümhuriyyətin bilatəxir elanı - artıq bir əmrivaqedir.
Bu əmri-vaqei vaqeligində saxlamaq üçün fövqüzzikr qətnamənin
başqa tələblərindən bir çoxu, bilxassə sülh ilə milliyyət məsələsinə aid
olan tələbləri də əmri-vaqe halmı almalıdır.
Həqiqət də böylədir. Hərbin şiddəti, aclığın təhdidi altında qalan
xəlq, milli amallarınm hala qəbulə keçmədigini görən millətlər, hürriyyətin faidəsini sözdə degil, işdə görməyən kəndlilərlə əmələlər hanki bir qüvvənin, hanki bir saiqin təsirilə vətənpərvər kəsilər, inqilab və
cümhuriyyəti müdafiə edərlər.
- Heç!
İştə, “var” olmaq istəyirsək, bu “heç”i qaldıralım!
Kornilov macərası ilə Rusiya inqilabmm aldığı cərəyan bu “heç”in
qaldırılacağına ümid veriyor.
Ümidvar olalım!
M.Ə.
“Açıq söz”, 6 sentyabr 1917, JV®560
Bərcəstə - görkəmli
Baqi - daimi, əbədi
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Qəzetələrinizdə oxudum, sizdən bizə qardaşlıq salamı, biganəlik
pəyami gətirən həmvətənlərimizdən eşitdim: cəmaət işinə fövqəladə
əhəmiyyət veriyormuşsunuz. Mitinqləro, ictimailərə on minlərlə toplaşıyor, seçkilərə də fövqəladə həvəs və maraq göstəriyormuşsunuz.
Bu halınız şayani-təqdir; nəticəsi də meydandadır. Daşkənd dumasmm əksəriyyəti sizdə imiş. Zatən öylə də olması təbii. Başqa dürlü ola
bilərmidi?
Aramzda məslək nizaları varmış. “Şurayi-islamiyyə” cəmiyyətinə
qarşı “Üləma cəmiyyəti” mübarizə ediyormuş. “Şurayi-islamiyyə” ovzäi-zaman ilə aşina əhli-məarif siyähısı hazırladığı bir zamanda üləma
siyahısı mollalarla baylardan ibarət imiş.
Bəlkə də “Şurayi-islamiyyə” əzası doğrudan doğruya mübariz olub
bu mübarizədə məğlub olduqlan üçün acıyorlar. Bu acı onlarda bəlkə
də fəzlə infial hissi doğuruyor. Bəlkə də onlara rənglər daha kəsif görünüyor.
Fəqət buradan daha bitərəfanə baxdıqda belə üləma cəmiyyətinin
yanlış bir yolda yürüdügü görünüyor. Bu yanlış hərəkət yalnız üləmaya
degil, bütün Türküstana zərər gətirə bilər.
Bən istərdim ki, uzaqdan da olsa sözümü möhtərəm üləmaya
yetirəm.
Türkistan qəzetələrində oxuyuram. Daşkənd bələdiyyə iclaslarmda
üləma partiyası şurayi-islamiyyə siyahısı ilə keçən müsəlman qlasnılara etibar etməyib kadet ruhlu, qarä fikirli rusları belə öz tərəqqipərvər
müsəlmanlarına tərcih ediyorlarmış. Bu xüsusda o qədər inad və israr
göstərmişlər ki, dumada olan sosial-revolyusionerlər dəxi üləma firqəsindən etiraz eləmişlərdir.
Bu yaxşı siyasət degildir. Böylə bir siyasətdən millət faidə görəməz.
Üləma bilməlidir ki, tərəqqipərvər müsəlmanlar millətin istiqbalına
xadim üləmalardır. Onları işdən kənar etmək millətin istiqbalmı sədd
etməkdir. İstiqbalı sədd olunan bir millət iləriləyə bilərmi?

Görüyorsunuz, sizin öz tərəqqipərvərlərinizə nisbət bəslədiginiz
ədavət rus demokratiyasmı da incidiyor. Halbuki bugünki siyasət demokratiyadan uzaqlaşmaq degil, ona yavuqlaşmaqdan ibarət olmalı.
Kadetlər və yainki onlardan daha sağda olan firqələr baylarm, üləmanın
xatirini oxşar sözlər söyləyə bilərlər. Bu cür demokratiyaya qarşı onlardan istifadə etmək istərlər. Fəqət bunlar əbədiyyən müsəlmamn dostu olamazlar. İstiqbahmız onlardan faidə görəməz. Onlar iş başına gəlincə hər şeydən əvvəl, yəqin Türküstanı hürriyyətdən məhrum
edərlər. Yəqin millətlərə hürriyyət və muxtariyyət bəxş etməzlər. Şübhəsiz Daşkənddə ruslara məxsus ayrı duma təşkili fikrini iləri çəkib
köhnə hökumət kibi Türküstanı siyasi hüquqdan məhrum edərlər. Onlar demokratiyanm düşməni olduğu kibi millətlərin də düşmənidirlər.
Diqqət ediniz, siz öz aranızdan çıxan adamlarımza yol vermiyorsunuz. O zaman özünüz yola çıxmalısmız. Halbuki bunu yapmıyorsunuz.
Demək ki, yapamıyorsunuz. Başqasmı çağırıb işi ona tapşırıyorsunuz.
Hətta bu tapşırma işini də bilmiyorsunuz. Qoyunü qurda - Türküstam
kadetə veriyorsunuz.
Müsəlmanlar bütün qurultaylarında, qərarlarında içəri Rusiyada olsun, Qafqasiyada olsun, Türküstanda, Qırğızıstanda olsun hər yanda
inqilabçı demokratiya ilə bərabər getməgə əhd etmişlər. Bu əhdə vəfa
etməlidir. Faidəmiz bundadır. Mənfəətimiz buradadır. Bu yoldan başqa yol ilə getsək ayaqlarımıza tikan batar. Demokratiya yolundan başqa gediləcək yol birahədir.
Biz öz tərəqqipərvərlərimizi anlamasaq demokratiya da bizi anlamaz. Bu həm bizi, həm də inqilabçı demokratiyanı zəif düşürər. Onların zəifi isə bizim zəifmizdir. Bu gün Türküstan seçki ediyor, seçkilərdə
öz qüvvətini göstəriyorsa, ona bu həqqi verən rusların bayları, yaxud
keşişləri degil, əmələsi, fəhləsi, köylüsüdür. Onların işıq fikirli demokratik ürəfasıdır.
Zaman artıq dəgişmiş, bu zamam idarə edən adamlar da dəgişməlidir.
Türküstanm şübhə etmiyoruz ki, üləmaya ehtiramı var, etibarı var.
Fəqət bu üləma zamanın iqtizasmı dərk etməzsə, o zaman milləti böyük təhlükələrə, ağır zəhmətlərə, çəkilməz xəsarətlərə düçar edər. O
zaman əxlaf; əslafınm kəndisinə bahaya oturan bu ehtiramı hər halda
rəhmətlə yad eləməz.
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Türküstanlı qardaşlarımıza

Vəqtilə bizdə də üldma qismi əhli-məarifi özünə düşmən saydı. İmdi
də bu kibi dar fikirlilər, gödək nəzərlilər vardır, fəqət zaman onları
mülzəm etdi. İmdi onlar özləri cəmaət işinə qarışmaqla bərabər ürəfanm
bu xüsusdakı xidmətini təqdir ediyorlar. Biliyorlar ki, zəmanədə şərəflə
yaşamaq üçün zəmanə uyğun bilgi və silahlarla silahlanmalıdır.
Siz də böylə etməlisiniz, ürəfanızı kənar degil, işə qoymalı, onlardan iş istəməlisiniz, yoxsa oturduğunuz şaxı kəsmiş olursunuz.
Biz qafqasiyalılar, Türküstanı, o baba yurdunu sevəriz. Biz o böyük yurdun parlayacağına ümidlər bağlarız. Biz biliyoruz ki, Uluğbəy
rəsədxanası kibi abdat fənninə malik olan yurd fonn düşməni olamaz.
Biz düşünüyoruz ki, Fərabi ilə İbn Sina kibi filosoflar yetirən ölkə elm
və fənnə qarşı çıxmaz. Biz biliyoruz ki, yasası ilə dəmir ordular; tüzügi
ilə(l-) mətin qanunlar vəz edən Çingiz və Teymur övladı zamanın yasası ilə tüzügünü anlamaqdan məhrum bir hala gələməzlər.
Qoy Türküstan üləması ilə ürəfası arasına düşən anlaşmamazlıq
rəf olsun. Qoy Türküstandan bu ümidlərimizdə aldanmadığımıza dair
xəbərlər alınsın.
Qoy Daşkənd üləması göstərsin ki, onlar yalnız göydə uçarkən süqut edən quşları degil (2), göyün üzündə uçuşan ayroplanları da görüyor, bunun üzərinə də düşünüyorlar.
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 6 sentyabr 1917, JY®560
1) Yasa - Çingiz tərəfindən tərtib olunan ilk nizamnameyi-əskəriyyə
Tüzük - Teymur tərəfindən tərtib olunan məcmueyi-qəvaninimülkiyyədir.
2) “Əl-izah” qəzetəsindəki bir “məsələ”yə işarədir.
Pəyam - xəbər, sifariş
Niza - çəkişmə, qalmaqal
İnfial - utanma; acığı tutma
Birahə - dolanbac, dolama
Ə xlaf - xələflər
Ə slaf - sələflər
Mülzəm - ifşa etmək, üstünü açmaq
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Bihudə toklifiər
Milli şuranm dünki iclası bir tərəfdən ümid və digər tərəfdən də yash göründü.
Ümidlə göründü. Çünki bu günə qədər kəndilərini hər növ milli və siyasi təşkilatdan uzaqda saxlayan siyasi təşkilatlarımız dəxi zamanın əhəmiyyətini etirafla Milli Şuraya gəlməyi təhti-qərara almış,
məclisdə isbati-vücud etmişlərdi. Ümidlə göründü. Çünki bugünki məclisdə kəndliləri də, əmələlər də vardı. Ümidli göründü. Çünki
artıq şura tamamilə cəmaət təşkilatları ilə siyasi cərəyanların hamısı
tərəfindən nümayəndələrə malik olmuş millətin bütün təbəqə, sinif və
məsləklərini göstərmişdi. Ümidlə göründü. Çünki məclisdə söylənən
nitqlərdən hamı böyük millət dərdi ilə dərdimənd idilər. Fövqəladə zamandakı fövqəladə müstövi-niyyət fikir və idrakı ilə müstəh görülüyorlardı.
Bu görünüş bilxassə siyasi firqələrlə daha sıx və daimi bir irtibat
bəsləmək üçün milli komitədə siyasi firqələrə məxsus nümayəndəlik
istəyən təklifin sürəkli alqışlar və əksəriyyəti-tammə alması ilə nümayiş ediyordu.
Yasla göründü. Çünki xüsusi sinif və heyət mənfəətləri ilə ümumi və
milli mənfəətlər yan-yana gəlincə əvvəlincisi qələbə çaldı. Çünki dəlil,
sübut və məntiq degil, qızğın nitqlərə, hissiyyata toxunan sözlərə uyan
məhzər (auditoriya) bir saət əvvəl verdigi bir yığm qərarlarımn nəticədə
kəndisini nə mənasızlıqlara qədər vardığmı görüb hamısmı birdən fəsx
etmək məcburiyyətində qaldı.
Bir takım mənasız demaqogiyalarla qorxudulan kəndlilərlə
əmələlərin milli komitədə xüsusi nümayəndəlik istəmələri ilə izah oluna bilər. Onlara bu yer verilsə mənası da yox degildir. Çünki bunlar birər
sinifdir. Kəndilərinə məxsus sinif mənfəətləri vardır. Milli məsələlərdə
fəzlə sinifçiligə məhəl yoxsa da, qorxudulmuş sinifləri təskin üçün vaqe olan təsəlliyi qəbul etmək mümkündür. Buna görə də əski qərarla
kəndlilərə də, əmələlərə də komitədə üçər yer verilmişdi.
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Ancaq tələbə heyəti kibi sinif və firqə xaricində bulunan təşkilatiara
ayrıca yer imtiyaz vermək siyasiyyat ilə ictimaiyyətdə bisavad olmaq
deməkdir.
Tələbələr; şura natiqlərindən biri demişkən “qəhrəmani-millət”dirlər.
Digəri demişkən: füqəra və möhtacin millətə yardım etmişlər. Çox əla.
Qəhrəmanlıq, rəhmkarlıq başqa, hüquqi-ictimaiyyə və siyasiyyə başqadır. Qəhrəmanlığa qarşı yerinə görə nişan, təqdir və alqış verilər.
Rəhmkarlığm mükafatı da zikri-xeyr ilə rəhmətdir. Bunların heç biri
siyasi bir hüquq istehqaqını təşkil etməz. Bir fərz tələbələr qəhrəmanimillət və ya pəhləvani-şəfqət isələr - ki, buna şəkk edən yoxdur qoy onlar getsin xəlqin içinə, getsinlər firqələrə, əmələlərə, kəndlərə,
kooperativlərə, həmkarlar ittifaqına; oradan millətin etibarilə, etimadilə
vəkil olub gəlsinlər şuraya. Buna kimsənin sözü ola bilməz. Böylə
olunca millətin siyasi və ictimai işləri də yerinə gələr, tələbələr də öz
qəhrəmanlıq və rəhmkarlıqlarmm mükafatını mənən almış olurlar.
Tələbə olsun, müəllim olsun və ya başqa bir heyət və sinif olursaolsun, səyi, xidməti qarşısmda xüsusi imtiyaz degil, millətdən etibar
və etimad almaqla qane olmalıdır. Bilməlidir ki, hüquqdan ağa payı
olmaz.
Böylə vecsiz, məntiqsiz hüquq paylamağm nə kibi mənasızlıqlara
müncər olduğu isə haman aşkar oldu. Kimsə təhəmmül etmədi ki, hüquqda tələbələrdən geri qalsm. Haman bir müsabiqeyi-hüquqdur açıldı...
Nəhayət, yasm ən böyügü oradakı üçüncü dəfə intixab olunan
komitə fəzlə firqəçilik və lüzumsuz “izzəti-nəfs” dəvaları nəticəsində
yenə bir takım narazılıqlara məruz qaldı.
Axınncı Şurayi-Milli iclası bir dəfə daha isbat etdi ki, nə kibi bir
seçki olursa-olsun, bütün təbəqati-nası və “izzəti-nəfs” dəvasma qalxan
bir çox nəfspərəstləri razı salamaz.
Aşkar surətdə anlandı ki, əhvali-ictimaiyyəmizin bu pis xəstəligi
ilə əmri-vaqe olan etirazlara güzəşt degil, həqsiz, hüquqsuz etirazlara
şiddətlə müqabilə, mübarizədə bulunmaqla çarə etmək olar.
Siyasi firqələrə, əmələlərə, kəndlilərə müstəqimən komitədə bulunmaq imkam verildikdən və Milli Şurada bütün təbəqati-millət bulunduqdan və nümayəndəligin əksəri dəxi demokratik siniflərə məxsus ol322

duqdan sonra fəzlə dedi-qodulara, mənasız tələblərə, məntiqsiz izzətinəfslərə meydan yox!
Meydan millət meydanı! Millətdəki zihəyat qüvvətlərin hamısına bu
meydanə gəlmək imkam verilmiş. Su səsin qərəzini dinlər. Çəkilsin
boşuna izzəti-nəfs dəvasmda bulunan zəhərli nəfslər! Vəqt bihudə
çəkişmələr vəqti, zaman Iüzumsuz mülahizələr zamanı degildir.
İnqilabdan altı ay tamamdır keçiyor. Biz hala komitə toşkili ilə
məşğuluz.
Bundan sonra vəqtdir ki, bir az da işlə məşğul olalım!
İş zamam gəlmiş, keçmişdir belə!
Öhdəmizdəki böyük mükəllifi düşünəlim də, bihudə təkliflərdən
vaz keçəlim.
M.Ə.
“Açıq söz”, 7 sentyabr 1917, JV®561
Müstövi-niyyət - layiqli niyyət
İzzəti-nəfs - heysiyyət, vüqar
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Bu gün Ukraynamn paytaxtında Radanın təşəbbüsü ilə böyük bir
məclis, millətlər qurultayı quruluyor.
Çarizm uçurulduqdan sonra Rusiyada çox qurultaylar qurulmuş, çox ictimailər, syezdlər əmələ gəlmişdir. İstibdadm zülm və
təcavüzlərindən zarə gələn ayrı-ayrı millətlər, yersiz və ixtiyarsız qalan kəndlilər, sərmayənin həqsiz və əndazəsiz təzyiqi altmda inləyən
əmələlər və sair bir çox sinif, təbəqə və heyətlər toplaşıb bu böyük inqilabdakı xətti-hərəkətlərini təyin eləmişlərdir.
Böyük inqilab müstəbid Rusiya vücudindəki böyük xəstəliklər
nəticəsində çıxan bir böhrandır. Bu xəstəliklərdən ən böyügü heç
şübhəsiz ki, Rusiya cahangirligindəki təmsil politikası, başqa təbirlə
məhkum millətləri təzyiq etmək idi.
Təbiidir ki, hər inqilab hər şeydən ziyadə kəndisini mucib olan
səbəblərlə məşğul olar.
Bəzi kutəh nəzərlər, daha doğrusu, özlərini qəsdən kütah-nəzərligə
vuranlar Rusiyada elani-hürriyyət olduqdan sonra millətlərin fəzlə
təlaş göstərmələrini təbii görmüyorlar. Müvəqqəti hökuxnətin, siyasi
firqələrin bir dəfə hüquqi-millət təmini xüsusindəki bəyan və elanlarmı
milliyyət məsələsinin həllindən ötrü kafi görüyorlar.
İnqilab, yalmz bir bəyannamə və elanlarla əsrlərdən bəri məmləkətin
bədəninə müstövli olan xəstəlikləri sağaltmağa qadir öylə bir tünd
təsirli əlaclara, yaxud İsa nəqli müalicələrə malik olsaydı, əlbəttə ki,
iş asanlaşardı. Bir fərman kəndliləri, bir iradə əmələləri, bir sirkulyar
ticarət və sənaye ərbabmı, bir elan da millətləri rahət edərdi.
Fəqət əsrimiz əfsanələrdə görülən xürafə dövrəsi degildir.
Millətlərin, cəmiyyətlərin həyatına aid olan məsələlər artıq
“möcüzə”lərlə degil, mübarizələrlə həll olunuyor.
Əmələ kəndi sinfi mənafeini təmin, kəndçi toprağa bulunan ehtiyacım rəf etmək üçün nə dərəcədə ittihad, ittifaq və mübarizəyə möhtac
isə, millətlər də öylə bir ehtiyac qarşısmdadırlar.

Rusiyadakı millətləri yalnız istibdad, yalmz Nikolay, yalnız bürokratizm əzmiyordu. Onları ən çox təzyiq edən şey müstəbid Rusiyanın
mərkəziyyəti, müxtəlif mədəniyyət və xüsusiyyətləri bir nöqtəyə tabe
etməsi idi.
Rusiya inqilabı millətlərin xüsusiyyətini təmin həqqindəki elan
elədigi düsturları quru söz halına buraxmamalıdır və məsələyi sözlə degil, işlə həll etməlidir. Bunun üçün də lazımdır ki, Rusiya cümhuriyyəti
milli və məhəlli muxtariyyətlər əsası üzrə qoşma bir cümhuriyyət halını alsın. Rusiyada yaşayan bütün millətlərin tələbi budur. Bu tələb yalmz millətlərin degil, rus millətinə mənsub olub da ən səmimi hürriyyət
mübarizlərinin belə tələbidir. Kropotkin kibi mübarizi-hürriyyət Moskva dövlət şurasmda elanən söylədi: Rusiya Amerika kibi qoşma cümhuriyyətlər ittifaqından ibarət olmahdır - dedi. Bunu bugünki həyat
tələb ediyor. Aləmşümul müharibə, böyük inqilab vasitəsilə hasil olan
dünya sarsmtısmın hökuməti dəxi bunu icab ediyor.
Millətlərinin rəngarəngliginə ikinci, gövdəsinin cəsamətinə birinci mövqe tutan Rusiya bundan başqa bir şəkli-hökumətlə daxili sülhi
təmin edəməz! Böylə bir təmin olmuyunca dəxi əzəmət, mədəniyyət və
tərəqqi ümidini bəsləyəməz!
Biz, məhkum millətlərə mənsub olanlar əlbəttə, istiyoruz ki, millətihakiməyə mənsub olanlar arasmda səmimi müdafiələrimiz var. Fəqət
bunu da biliyoruz ki, heç bir zaman bir sinfin və ya bir heyətin xaricdən
olan müdafei onun həqqini kəndisi kibi müdafiə edəmməz!
Kəndçi sinfi, fəhlə qismi kəndi müqəddəratmm müdafiəsini öz sinfinin mübarizligindən gördügü kibi, bir millət də kəndi hüququnun
müdafıəsini ancaq özündon gözləyə bilər.
İştə, bu məqsədlə, bu gün ukraniyalıların təşəbbüsilə millətlər qurultayı dəvət olunuyor.
Ukrayna qurultayma o millətlər, o vilayətlər toplaşacaq ki, Rusiya
cümhuriyyətini qoşma xəlq cümhuriyyəti şəklində görmək istiyorlar.
Federasyon fikrinin, muxtariyyət arzusunun, istiqlali-milli ideyasınm ən şiddətlə çarpan nəbzi heç şübhəsiz ki, Kiyevdədir.
Rusiyadakı məhkum millətlər arasmda ukraynalılar velikoruslara yaxın olduqları halda təmsil zəhərini kəlmələrlə içmişlərdir. Fəqət
milli mənəviyyatları, milliyyətlərinə olan məhəbbətləri onları hər növ
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təcavüzlərə təhəmmül etdirib kəndi məfxəri-milliyyələrindən uzaqlaşdırmamışdır.
Ukrayna siyasi hüdudini qeyb eləmişsə də, məfaxiri-milliyyəsindən
heç bir zaman ayrılmamışdır. Müdəqqiqlər bilərlər ki, əsl vətən haman
məfaxiri-tarixiyyə və milliyyədən ibarətdir.
Hər nə qədər müstəbid Rusiya Boqdan Xmellinitskiyi bir asi
kibi elan edib, Şevçenkonu oxunmaqdan mən ediyor, malorus dilini
məktəblərdən qovmiyordısa da, fəqət başqalanmn təqdirini cəlb edən
o qəhrəmanlıq, digərlərınin zövqünü cəzb edən o dühayi-fikir və sənət
ukraynalıların kəndi mənəviyyatlarım təsxir etməyə bilməzdi.
Şevçenkolarm ruhi malorus səhneyi-tamaşasında gördügünüz o
cazibədar zindəligilə daima ukraynalılarm mənəviyyatım qızdırmış.
Kəndilərini parlaq bir ümidi-istiqbal ilə yaşatmışdır. İştə, bu gün o
ruhəfza Kiyev üzərində uçuşuyor və sevdigi millətilə dərdləşməgə gələn
bütün millətlərə lahuti bir sövti-intibahla “ey millətlər anlaşın!” diyor!
Biz əminiz ki, Ukrayna Radasmın dəvətinə icabətlə Kiyevə toplanan millətlər böylə bir nidadakı mənayı tamamilə dərk edər və bu həftə
müddətindəki müzakirələri nəticəsində alacaqları qərarlarla sözləşərlər
ki, Məclisi-Müəssisana bir gedilsin.
Rusiyanm qoşma xəlq cümhuriyyəti olacağı istənilsin.
Millətlərin hüququ sözlə degil, iştə təmin edilsin.
Bu tələblərin müvəffəqiyyətlə icrası üçün tarixi yolları bulmuş olan
bu millətlərin hərəkətləri müvafiqət alsın.
Kiyevdəki millətlər qurultayına Zaqafqasiya daxil olduğu halda bütün türk qövmləri, islam millətləri də iştirak eləmişlərdir.
Biz türklərlə müsəlmanlar tarixi bir surətdə toplanan bu qurultaya
böyük ümidlər bağlıyoruz. Burada bağlanacäq əhd və misaqlara inamb burada içiləcək andlara əski türk “andı” qədər əhəmiyyət veriyoruz.
Rusiyadakı millətlərdən Ukrayna ilə müsəlmanlar velikoruslardan sonra ən böyük millətlərdir. Bu iki millətin səsi Daxili Rusiya
siyasətini ölçəcək mizanə qoyulursa, o zaman qoşma xəlq çümhuriyyəti
kaffəsinin basacağına şübhə qalmaz.
Biz müsəlmanlar Rusiya cahangirligindən çox çəkdik. Biz türklər
Rusiya mərkəzindən təngə gəldik. Bir daha o cahangirligə yol vermiyəcəgiz. Bir daha o mərkəziyyətə boyun əgməyəcəgiz.
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Bunu nümayəndələrimiz orada söyləməgə və oradan bütün Rusiyaya eşitdirməgə vəkildirlər.
Biz də millətlərin qurultayını təbrik edərkən bunu düşünüyor və bu
düşüncəmizin ifadəsini: Yaşasın qoşma xəlq cümhuriyyəti. Yaşasm
milli-məhəlli muxtariyyətlər! - şüarında buluyoruz.
M.Ə.Rəsulzada
“Açıq söz”, 10 sentyabr 1917, JVa563
Kütah - qısa, gödək
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Bir dərs daha

Məkulat böhranı

Mədənlərin şəhərə bitişdirilməsi məsələsi xüsusi Zaqafqasiya
komitəsi tərəfindən sosialist fırqələrin istədigi kibi həll olunmuşdur.
Mədənlərin şəhərə bitişdirilməsi lazım görülmüşdiir.
Mədənlərlə bərabər Zığ, Bibiheybət, Sabunçu, Zabrat, Binəqazi, Suraxanı, Biləcəri, Əmirhacıyan, Digah, Bülbülə, Əhmədli, Keşlə və Ba~
laxanı kəndləri də şəhərə qoşuluyorlar.
Bu on üç kəndin əvvəlcədən heç məsələsi yox idi. Mədənləri şəhərə
bitişdirmək istəyənlər mədənlər içində bulunan bu kəndləri belə görmüyorlardı. Fəqət sonra kənd demokratiyası, müsəlman-türk külliyyəti
öz sözünü söylədi. Həyati mənfəətlərinin ayaq altma alındığmı bağırıb çağırmaya başladı. Buna bir güzəşt olaraq uyezd zemstvosuna əks
gedənlər fövqüzzikr 13 kəndin də şəhərə bitişdirilə biləcəgini söylədilər.
Mədənlərlə bərabər bu 13 kəndin dəxi şəhərə bitişdirilməsi
mübarizəyə başlayan müsəlman demokratiyasınm tələbinə qarşı bir
güzəştdir.
Bu demokratiya gec degil, vəqtində mənfəətini qansa, vəqtində
səsini yüksəltsə, vəqtində birləşib mütəşəkkil bir qüvvət təşkil etsəydi
o zaman şübhəsiz ki, əsl istədigini də ala bilərdi.
Bu məsələdə müvəffəqiyyət tamamilə müsəlman demokratiyasma
üz vermədisə, bundan almacaq bir dərs vardır. Daha ziyadə təşkilat,
daha ziyadə ittihad!
Əgər bu gün səsini uyezd zemstvosu lehində yüksəldən müsəlman
əmələsi ilə kənd demokratiyası bu gün degil, dünki gün danışsaydı və daha qüvvətli səslə bağırsa, daha qüvvətli təşkilat və qüvvətlə
istədiklərini nümayiş etdirsəydi, o zaman şübhəsiz istədiginə nail
olardı.
Daha ziyadə təşkilat, daha ziyadə ittihad!
İştə, mövzudakı keyfiyyətdən almacaq bir dərsi-intibah!
M.Ə.
“Açıq söz”, 11 sentyabr 1917, JV«564

Rusiyada ərzaq və mühimmat yoxluğu öylə bir dərəcəyə yetişmişdir
ki, paytaxt qəzetələrinin dedigi kibi artıq böhran degil, fəlakət şəkli almışdır. Hazırda bütün Rusiyamn fikrini işğal edən çörək məsələsidir.
Nə siyasət cəmaəti o qədər maraqlandırıyor, nə inqilab, nə də ümumun
müqəddəratı; hər şeydən artıq çörəkdir. Halbuki müharibənin dəvami
məmləkətin asayişi, xəlqin sakitligi həp çörək məsələsinə bağlıdır. Ac
qalan cəmaət heç vəqt sakit durub ölümünü göziəməz və nəticədə qarışıqlıq, hərcü-mərc çıxar, bunun qabağında heç bir qüvvə dayanamaz.
Hazırda isə Rusiyamn halı bu dərəcəyə varıyor. Paytaxt qəzetələrinin
yazdığma görə paytaxtlarda və bəzi sair şəhərlərdə xəlq acından ölmüyorsa da, demək olar ki, doyunca yeyən də tapılmaz. Hamı yarımac bir halda yaşıyor. Digər tərəfdən də pozğunluq, nəqliyyat işlərinin pərişanlığı get-gedə artmaqda, kəsbi-şiddot etməkdədir. Bu uğurda imdiyə qədər görülən tədbirlər də gözlənilən nəticəyi vermiyor.
Hökuməti-müvəqqətə kəndlərdən taxıl almağı asanlaşdırmaq və bu
surətlə aclığm qabağını almaq qəsdilə sabit qiymətləri ikiqat artırdı.
Fəqət bundan da öylə ciddi bir nəticə gözlənmiyor. “R.V.” qəzetəsi bu
məsələyə təxsis etdigi bir məqaləsində diyor ki, “bəlkə ilk dəfə kondlilər
bir qədər taxıl buraxarlar, fəqət az çəkməz yenə taxıl buraxmaqdan imtina edərlər. Çünki bir tərəfdən qiymətin bir daha artırılmasmı gözləyəcəklər, digər tərəfdən də kəndlilərə pul lazım degil, möhtac olduqları
filiz və mənsucat verilmədikcə əllərində olan qiymətli malı kağız pula
dəgişmiyəcəklərdir”.
Bu surətlə yemək məsələsi böhranı keçmiş, fəlakətə üz qoymuşdur.
Səlahiyyətli dairələrdən verilən məlumata görə nəqliyyat vəsibləri də
get-gedə zəifləşiyorlar, xarab olmuş vaqon və parovozlann miqdarı artıyor. Su yoluyla da taxıl az aparılıyor; böylə ki, rəqəmlərlə göstərildiginə
görə bu il su yoluyla daşınan taxılın miqdarı keçən ildəkindən on qat
azdır. Halbuki keçən il də lazımi miqdarda taxıl çox az daşmmışdı.
Digər tərəfdən də bu yaxınlarda çaylar donub su yolları kəsiləcəkdir.
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“R.V.” mühərrirbrindən “N.Ay.” ərzaq və mühimmat məsələsinin nə
dərəcə fəna bir halda olduğunu təsvirlə yazıyor ki: ac əhali ancaq çörək
fikrilə yaşıyor. Hər yer böyük təhlükədədir. Əhaliyə yaxm olanlar, onun
əhvalmı bilənlər yaxın zamanda böyük fəlakət gözlüyorlar. Müstəhlik
quberniyalarda ancaq bir neçə günlük çörək var. Gətirilən taxılm da
miqdarı lazım olandanneçə qat əksikdir. Getdikcə də əksiliyor. Şəhərlər,
kəndlər, rr.ndən, zavod, fabrika dairələri çörəksizdirlər. Şəhərlər hər
gün aclıq gözlüyorlar, fabrika, zavodlar dəxi təmin edilməmişlərdir.
Ərzaq idarə və komitələri və müdirləri köməksiz bir haldadırlar.
Komitə və idarələrdəki adamlar təcrübəsiz, biliksiz şəxslər olub işdən
ziyadə siyasət və firqə mübarizəsilə məşğuldurlar. Iclaslar quruluyor,
nitqlər söyləniyor, pullar sərf olunur, amma bir iş edə bilmiyorlar. Heç
kəs danmıyor ki, məkulat almaq çətin, araba ilə daşımaq müşkül, bir
yerdən başqasına şey aparmaq məmnu olduğundan qeyri-mümkün,
dəmir yollarında nəqliyyat işləri pozğun, vaqon naryadı almaq üçün
uzun müddət çahşmaq, çapalamaq lazımdır. Bunların da həpsi ərzaq
və mühimmat işlərini müşkülə salıyor. Amma yeni ərzaq təşkilatmın
da nöqsanı çoxdur. Fəqət bunca fəlakət səbəbini yalnız idarə və komitə
heyətində degil, bütün şəraiti-siyasiyyə və iqtisadiyyədə aramalıdır.
Daxildə siyasi mübarizələri rəf etməli, cəmaəti qorxudan qurtarmah,
inandırmahdır ki, məmləkət hərcü-mərclik olmayacaq, həyat adi qaidəsinə düşəcəkdir, Böylə edərlərsə, ərzaq məsələsi bir qədər asanlaşar.
İləri cəmaət hər şeydə istibdadı müqəssir gördügü kibi, imdi də yeni
üsulu, iş başmda. duranları və dövlətliləri müqəssir görüyorlar. Bunun üzərinə də bir çox narazıhqlar, iğtişaş və təcavüzlər çıxıyor. Bu
isə müdhiş, təxribedici bir hərəkətə mübəddəl ola biləcək əksinqilab
zəmini hazırlıyor. Binaənileyh hökuməti-müvəqqətə hər şeydən ziyadə
bu məsələyə diqqət verib onu həll etməlidir.
“Açıq söz”, 12 sentyabr 1917, JV®565
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Çörək yoxdur
Axır günlərdə çörək yoxluğu şəhərimizdə şiddətlə hiss olunmaya
başlamışdır.
Kooperativlərin qarşısı əli kisəli arvadlar, kişilərlə doluşuyor.
Səhərdən axşama, bəzən də axşamdan səhərə qədər növbəyə durub,
nəhayət evlərinə kisələri boş qayıdıyorlar.
Təbiətdə boşluq yoxdur. Bütün gününü sərf edib də axşam ac uşaqlarının yanma əliboş qayıdan zavallı atanın, hamisiz və çarəsiz ananm
bu “boşluğu” da əvəzsiz qalmayır. Əli undan, çörəkdən boş qayıdanlarm sinəsi kin və nifrətlərlə doluyor.
Xeyriyyədə un veriyorlarmı? - deyə varid olan bir suala kisəsi qoltuğunda boş gedən qadınm bütün kainata nifrətlər yağdıran dilindən:
Ey, xeyriyyə də xərabə qalsm! sözünü eşitdim və bu sözdəki dəhşəti
haman hiss edərək tüklərim ürpəşdi.
Xeyriyyə də xərabə qalsın!
İştə, ac cəmaətin əhvali-ruhiyyəsini hekayə edən dəhşətli bir cümlə!
Bu cümlə yalmz Bakıda söylənmiyor. Bu nifrət yalmz “xeyriyyə”yə
yağdırılmıyor, bu nifrət və nifrəti yağdıranlar yalnız müsəlman acizləri,
Verxni-Naqornı vətəndaşları degil, hər yan böylədir.
Böylədir, - dedik: yanıldıq. Doğrusunu etiraf etmək lazım gəlirsə,
Bakınm halı bir çox yerlərdən yaxşıdır.
Əvət, yaxşısı buradır - denilir. İmdi artıq özünüz təsəvvür ediniz.
Təsəvvür ediniz quraqlıq çəkmiş kəndləri, təsəvvür ediniz unun
putu 10 manatlara qədər vuran yerləri.
Əvət, çörək yoxdur. Bütün dünyanı öz çörəgi ilə doyuran Rusiya acdır, achqdan həlak oluyor. Aclıqdan məğlub, acından pərişan oluyor.
Çörək yoxdur. Çünki çöllər əkilməmiş qalmış, çünki məmləkətin ən
çalışqan və işlək qismi yerindən, yurdundan aynlmış, çünki gündəngünə artan və gündə 40 milyona qədər varan dövlət məsarifini ödəmək
üçün müttəsil işləməkdə və bütün məmləkəti nəqd pullarla dolandırmaqda olan zərbxana pulun yarısını düşürməkdədir, çünki pulun miqdarı, dərəceyi-etibarı qalmamışdır, çünki fabrikalar, zavodlar istehsallarım əksiltmişlər, lazım olan məvadi xəlqə yetirə bilmiyorlar. Buna
görə də kəndlilər var-yox buğdalarım şəhərlərə buraxmaq istəmiyorlar.
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Çünki bizə etibarı yox kağız lazım degildir, çto k i kağız pula heç bir
şey alamıyoruz diyoriar.
Həqq də diyorlar. Buğda verəriz, bəşərte-inke bizə çit veriniz geyək,
dəmir veriniz kotan yapaq, atımızı nallayaq - deyə, mətləblərini izah
ediyorlar. Çit, nal, dəmir və sair mayəhtac hazırlayan zavodlar, fabrikalar kəndlilərin bütün bu həqli tələblərini yerinə yetirməkdən acizdirlər.
Çünki dedik əvvəla, əmələbri yox, sonra xam materialları yoxdur.
Olan əmələ ib material da kafi dərəcə və yarannca degildir. İstehsal
azalmışdır.
Bütün bunkra əlavə ediniz dəmir yollarınm tərtibsizligini. Əvvəla,
yollar ləvazimi-hərbiyyə daşımaqla məşğul. Müharibənin namüsaidligi
ilə nə qədər vaqonlar düşmənə qənimət olmuşdur.
Daxildəki pozğunluqlar vaqonlarm, vaqondakı əmələbrm də
fəaliyyətini əksiltmişdir.
Bütün bunların bir səbəbi var.
Hərb!
Hərbdir bu bəlalara səbəb olan; horb olmasa bunlar da olmazdı.
Çörək yoxdur, çünki hərb vardır.
İştə, bütün bu əhvalı nəzəri-diqqət və tamla aldıqda insan iki
qəziyyədən birini qəbul etmək məcburiyyətində qalıyor:
Ya hərb, ya pörək!
Bunların fıankısı qəbuf olunursa-olunsun; ancaq bir şey xatirdən çıxarılmasın ki, bu iki qəziyyədən hər hanki birisi olsa da, qəbul etmək
üçün qüvvətli bir idarp, bir hökumət lazımdır.
Cəmaətə az-çox təsiri olan dairə və təşkilatlara lazımdır ki, burasım
dərk edib müvəqqəti inqilab hökumətinin etibar və qüvvətini artırmaq
üçün nə lazımsa etsinlər. Bunun üçün də hər şeydən əvvəl və hər növlə
olsa da aclıqböhranmı çözətilmədə olsa belə rəf etmək lazım!
Yoxsa Rusiya cümhuriyyətində achqpadşah təxtinə çıxar ki, nəticəsi
hərcü-mərc, daha sonrasmı Allah bilir nədir!
M.Ə.
“Açıq söz”, 13 sentyabr 1917, JV2566
Müttəsil - daimi
Qəziyyə - məsələ, hadisə
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Qurban bayramı
Dördüncü ildir ki, qurbanlarımızı abmşümul müharibənin dəhşətləri içində kəsiyoruz. Dördüncü ildir ki, qurbanlarımızı könül şadlığı ilə degiL, kədər və ənduhlar içində zəbh ediyoruz. Dördüncü ildir ki,
“Allahummə təqabbəl minnə” deyə boğazladığımız qoyunları kəsirkən
minlərlə boğazlanan insanlar, xarabə qalan evbr xəyalımızı çulğalıyor.
Bu müdhiş xəyali-niyyətimizi təzyiq ediyoruz.
Əvət, dördüncü ildir ki, bəşəriyyət qurban veriyor. Dördüncü ildir
ki, insanlar qurbanlıq qoyun kibi boğazlanıyorlar.
Əcəba, neçün? Milli amallar, vətən müdafiəbri, insani məqsədbr
üçün - diyorlar.
Həzrəti İbrahim Lahuti bir xülusla diai ideahna irmək üçün nurididəsi, cigər parəsi İsmayılı boğazlamaq istədi. Qurbanı qəbul olundu.
ƏI saxlanıldı.
Mədəniyyət aləmi dörd ildir ki, amahna irmək üçün qurban veriyor, fəqət hala qəbul edildigi yox. Qəbul olunmuyor, çünki insanları
qurbangahlara sövq edən şüarlar parlaq olsa da, niyyətbr düz degildir.
Hürriyyət, müsavatdan bəhs olunuyor. İşə gəlincə, zülm və cəbrdən
başqa bir şey görülmüyor. Amali-bəşər söyləniliyor. Halbuki bəşərin
degil, bəşərdən bir qisminin amah üçün ölünüb, Öldürülüyor.
M ilb tb rin hüququ deniliyor. Xırda m ilbtlər ayaq altında qalıb,
kimsə onlarla hesablaşmaq istəmiyor. Avropadakı xırda millətbrə istiqlal istəniliyor. Şərqdəki böyük millətbrin istiqlalma etina edilmiyor.
Niyyət başqa, iş başqa, elm vardır, əməl yox!
Məqsəd cahangirlik, imperializm, şüarı demokratizm, sülhpərvərlik.
İştə, dörd ildən bəri verilən qurbanlarm qəbul edilmədigini mucib olan
səbəb:
Böyük yalan, Avropa yalanı!
Bütün elmi, fənni, mədəniyyəti, ürfan və idrakı ilə bərabər Avropa
cəmaəti bu böyük yalana inanacaq qədər cahil və qafil çıxdı. Qəflətinin
cəzasını çəkdi. Bihudə qurbanlar verdi, veriyor. Odur ki, göydən qoyun
da enmiyor.
Əvət, dörd ildir Avropa böyük bir səhneyi-məzalim təşkil etmiş,
hərbin haman ilk ilində sülh mtizar edilməkdə ikən bu gün belə “İsmayıl” qurbanım top gurultuiarı içində kəsiyoruz.
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Heç şübhə yoxdur ki, bu dilsiz, ağızsız heyvanları kəsərkən hər
kəsin ürəyindən:
İlahi, bu nahaq qanları qurtar! - duası keçiyor və dördüncü ildir ki,
bu dua qəbul olunmuyor.
Fəqət builki dualar qabaqkılara bənzəməz. Çünki artıq aliheyi-hərb
hüzuruna götürülən demokratiya ona degil, alihei-hürriyyətə fəda olmaq, bütpərəstlərə degil, İbrahimə təbəiyyət etmək istiyor. Xəlqdəki
böylə bir intibah şübhəsiz ki, sülhü yakmlaşdırıyor. Bu gün “İsmayıl” bayrammda sizi çoxdan bəri gözlənən sülh xəbəri ilə təbrik edə
bilməsək də, sülh əlamətlərindən xəbər verməklə şadlandıra biləriz.
Bu sülh şübhəsiz ki, qurbanlarımızın qəbulu surətilə mətlubdur. Bu
qəbul isə məqsədin səlamət və tamamiyyətindən ibarət!
Məqsəd bəlli: hürriyyətin ibqası, millətlərin təmini-amalı!
***

Hürriyyətin ibqäsı, millətlorin təmini-amalı! Əvət, bu iki əsasm
bəqasilədir ki, bu günü bayram tutan 25 milyonluq Rusiya müsəlmanlığı,
bu böyük türk milləti özünü məsud hesab edə bilər. Bu məsudiyyətin
ən böyük dəlili bu gün Kazanda icra olunan şənliklər; əski türk və
müsəlman abideyi-mədəniyyətini təşkil edən Sevim Bikə minarəsi
üzərinə qonmuş “Aryol” yerinə “HilaF’m qonmasıdır!
Kazanh qardaşlarımız bu gün millətlərinin bəqası və əski mədəniyyətlərinin əhyası yolunda götürdükləri qədəmlərini tarixi bir təntənə ilə
təqdis ediyorlar. Bilməlidirlər ki, bu gün yalnız Kazan degil, bütün Rusiya türklügü, türk mədəniyyət və milliyyəti bayram ediyor; əməlpərvər
könülləri qabardan bu əmri-əzim qarşısmda hamısı pürümid:
Bayramlar mübarək! - diyor.
M.Ə.RəsuIzadə
“Açıq söz”, 14 sentyabr 1917, JVs567
Ənduh - qəm, qüssə, kədər
Alihə - Allahlar
İbqa - daimiləşdirmə, əbədiləşdirmə
Zəbh - boğazlamaq, kəsmək
Pürümid - ümid dolu
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Peterburq demokrat şurası
Məmləkətə üz vermiş böhran münasibətilə Peterburqda aym 14-dən
bəri mütəşəkkil demokratiyanümayəndəbrinin şurası iclas etməkdədir.
Petroqrad şurasından əvvəl Moskva şurası yığılmışdı; ondan əvvəl
dəxi bir neçə şuralar olmuşdu. Bu şuralar hər zaman üz vermiş böhrana çarəsaz olmaq üçün toplanmışsalar da, hər dəfə haman gözlənən
müvəffəqiyyətə nail olmayıb quru bir göstərişdən ibarət olmuşlardlr.
Bilxassə bundan bir ay əvvəl toplanan Moskva şurası Rusiya comaətini,
inqilabçı demokratiyayı, məmləkətin zihəyat bütün siyasi və ictimai qüvvətlərini birləşdirmək, birgələşdirmək qəsdilə toplanmışdısa
da, tamami-milləti birləşdirmək o yanda, demokratiyamn özünü belə
qane edə bilməmişdi. Bu şurada qüvvətli sözlər denilmiş, vətənpərvərlik həmiyyəti tərvic olunmuş, vətən, hürriyyət və inqilab naminə
fədakarlıq istənilmişdi. Sosyalist Sereteli ilə burjua Bublikov əl-ələ
vermişlərdi. Kerenski bütün məharətini, iqtidanm, şiddətini, hiddətini,
cahu-cəlalmı, hamısını işə vermiş, ürəkləri atəşə yakacaq böyük bir
düha (jeni) kibi görünmüş, dəmir yeyib göyə püfkürmüş, möcüzələr
yaratmaq istəmişdi. Fəqət bunlarla bərabər Moskva şurası ecaz
göstərməkdən aciz qalmış, Rusiya siniflərini birləşdirə bilməmişdi.
Moskva şurasından sonra inqilab hökuməti kəndi əleyhində suiqəsdlər hazırlandığını kəşf elədi. Bir az sonra daha Kornilov vəqəəsi
meydanə çıxdı. Bütün demokratiya kornilovçuluq əleyhinə qalxmaqda
ikən kadetlik Kornilova nisbət müdafe bir vəziyyət aldı.
Bublikovlara əl uzatmaqla inqilabı müdafiə etmək istəyən seretelilərin
dili qısalıb Petroqrad, Moskva əmələləri başda olmaq üzrə inqilabçı demokratiya aşkar burjualarla etilaf tərəfdarı olan sərkərdələrdən eraz
etdi. Leninlərin kursu qalxdı. Bolşeviklər su üzünə çıxdılar. İmdiki demokratik şura dəvəti lazım görüldü.
Demokratiya şurası artıq müzakiratə başlamış. Müvəffəqiyyəti bulacaqmı, yoxmu? İştə, bir sual. Keçən şuraların müvəffəqiyyəti olmamış idisə, səbəbi o idi ki, bu şuralarda böyük sözlər söylənmişsə də,
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əfkari-ammənin dediginə, xəlqin istədigino yanaşılmamışdı. Əhvalın
canlı nöqtəsinə əl atılmamış, əsl dərddən danışılmamışdı.
Qəsdən damşılmamış və əmdən görülməmiş olan bu dərd, dərdini
gizlədən hər məriz kibi, Rusiyaya bəhayə oturdu; Riqanın getməsinə,
Kornilovun xürucuna, ordunun tamamilə işdən düşməsinə, “millət
həlak oluyor!” nidasmın çəkilməsinə səbəb oldu.
Əgər demokratiya şurası dəxi keçmiş şuralar kibi həqiqətdən degil, mücərrədatdan bəhs edəcək və əsl dərdi kənarda buraxacaq olursa, məmləkətin zavalım tezləşdirəcək, yeni xətalarda bulunmaqla yeni
fəläkətlərə mcydan verəcəkdir.
Bu xəta heç şübhəsiz ki, Rusiyanm artıq müharibəyi dəvam etdirmək
iqtidannda olmadığmı cəsarətlə etiraf etməməkdən ibarətdir; bu etira f zəif qəlbdən, məmləkət mənafeinə göz örtməkdən degil, inqilabın,
cümhuriyyətin, vətənin, demokratiyanın ən həqiqi mənfəətlərindən çıxan bir etirafdır. Dəhşətlidir, vəhşətlidir, acıdır, fəcidir - fəqət həqiqətdir. Rusiya əfkari-amməsi bunu çoxdan ctiraf etmişdir. Əgər əfkariammənin bu etirafına inqilabm əvvəllərində qulaq asılsaydı, bəlkə də
işlər bu raddəyə gəlməzdi. İnqilabçı demokratiya ta ibtidada ikən bu
istiqaməti tutmaq istəmiş, “yer və xərc almamaq və miilətlərə həqqiistiqlal vermək surətilə sülh bağlamaq” şüarım ortaya atmışdı. Əgər
imperializm idcoloqlanmn İstaııbul və Ayasofya başmdakı xaç röyası
ilə oynadıqları intriqalarmı vəqtində görə büsəydi, inqüabçı demokratiya bu gün “qırılmış tabaq” qarşısmda bulunmazdı.
Artıq nəşeyi-inqilabla sərməsti-xəsar olmaq bəlasından qurtarıb,
açıq gözlə təhlükəyi görmək zamam gəlmişdir. Təhlükəli zamanlarda
qəhrəmanlıq, cəsarət yalnız mütəhvkanə bir surətdə təhlükəyə atılmaqdan ibarət degildir. Vəqt vardır ki, ürəyini dişinə tutub da barışmaq,
başrnı itirib də vuruşmaqdan daha cəsuranə və daha fəzilətkaranədir.
İmdi biz öylə bir zamandayız. Peterburq şurası zamamn bu nöqteyinəzərdən əhəmiyyətini dərk etdisə demokratiya qazandı. Yoxsa daha
böyük imtahanlara, daha böyük fədakarhqlara hazır olmalıyız!
Bununla bərabər şura məmləkətdə yeni bir rah yüksəkligi, yeni bir
həyəcan, yeni bir coşqunluq doğurmalıdır. Demokratiya sinfi inqilabdan əməli faidələr görməli ki, idrakı artsm, qeyrətə gəlsin. Millətlərin
hiiququ, hüquqi-siyasiyyə və müliyyələri sabiqki inqilab hökuməti kibi
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barmaq arasından görülməyib haman qövldən-felə gətirilməli; milli
tələblərə hesab verməli, Rusiya kibi böyük və müxtəlif millətlər yatağı
olan məmləkətin federasiyadan başqa bir üsuli-idarə ilə idarəsi mümkün olmayacağı həqqində hər kəsə bir qənaot gəlməli; bu qənaətə Petroqrad şurası dəxi borcunu verməlidir.
Bu borc verilərsə o zaman Rusiya millətlərində yeni bir ümid doğacaq, bu ümid məmləkətdə mövcud müxtəlif heyotlərin fəaliyyət və
xəllaqiyyətini təhrik edəcək; bu isə qeyrət və təşəbbüslərə möhtac zəif
məmləkət bədəninə yeni bir qüvvət, yeni bir ruh verəcəkdir!
M.Ə.RəsuIzadə
“Açıq söz”, 18 sentyabr 1917, JV®568
Eraz - ərz etmə, böyüklərə demə
Raddə - dərəcə, mərtəbə
Mötəhəvvər - cəsarət
Əmdən - qəsdən, bilərəkdən
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Millətlər biri digəri ardından Rusiya cümhuriyyətinin federasyon
üsulu üzərinə qurulması tolobindo olduqlarmı bildirdilər.
Yalnız millətlər degil, xüsusi şərait təhtində yaşayan vilayətlər də bu
rəylə şərik olduqlannı göstərdilər.
Federasyon tərəfdarı olan millət, fırqə və vilayətlər Ukrayna paytaxtmda federasyon fikrinin qaynar bulağı olan Kiyevdə toplanan millətlər
qurultayı dəxi son sözünü söylədi.
Rusiya binayi-cümhuriyyəti federasyon təməli üstündə qurulacaq.
Millətlərə milli-məhəlli muxtariyyət verilacək!
Bunu yalnız millətlər, firqələr və vilayətlər degil, müvəqqəti inqilab
hökuməti də müvafiq görməkdə, millətlər qurultayındakı nümayəndəsi
Slavinskinin dili ilə böylə deməkdədir ki:
“Rusiyada gərək milli və gərək siyasi hürriyyətləri təmin edən bir
şəkli-idarə varsa, o da muxtariyyət və federasyon şəkli-idarəsidir”.
“Hökumət Məclisi-Müəssisandan əvvəl federasyon elanına kəndini
həqli görmüyor. Fəqət bununla bərabər məhəllərdə bu xüsusda görülən
işlərə məmaniət də etmək istəmiyor”.
Qafqasiya Rusiyanın bu xüsusda ən geri qalmış qitələrindəndir. Burada muxtariyyət fikri, federasyon idealı ta qədimdən bəri fıkir və
proqramları işğal etmiş və inqilabın əvvəlbrində bilxassə, Gürcüstan
səmtindən muxtariyyət sədası yüksəlmişsə də, hüsni-qəbul görməmiş.
Gürcü federalistləri Gürcüstanda qüvvətli olan sosial-demokratlar
tərəfindən təzyiq altına alınmışlardı. Həmçinin ilk dəfə Bakıda toplanan Qafqasiya müsəlman qurultayınm federasyon həqqindəki qərarı da
Qafqasiya sosial-demokratlannm xoşuna gəlməmişdi.
İnqilab hərəkətini davam etdirdi. Nəhayət, zaman gəldi. MəclisiMüəssisan dəvəti yaxmlaşmaya başladı. hər tərəfdən xüruşan bir sel idrak şəklində gələn federalizmə Qafqasiyanm mərkəziyyətçi sosial-demokratları dəxi hesab vermək məcburiyyətində qaldılar. Bu hesaba daxil olub da tədiyə olunan vəkilbrdən birisi heç şübhəsiz ki, keçən nömrəmizdə elan olunan beynolfərq Gürcüstan Şurayi-Millisinin təşkilidir.

Gürcüstan Şurayi-Millisinə Qafqasiya sosial-demokrat cərəyanım
idarə edən gürcü sosial-demokratları, Jordaniya ilə Çxenkeli kibi pişrovlar dəxi daxil olmuşlardır.
Başda sosial-demokratlar olmaq üzrə bütün Gürcüstan firqələrini
birləşdirən Gürcüstan Şurayi-Millisi köhnə sosial-demokrat ənənəsinin xatirini saxlamış, federasiya sözünü dilinə gətirməmişdir. Fəqət
iş sözdə degil, mənadadır. Məna isə Gürcüstandan ötrü milli-məhəlli
muxtariyyət tələbindən ibarət. Həm də bu tələblə Məclisi-Müəssisandan
əvvəl belə hesablaşmaq, müvəqqəti hökumət tərəfindən millətbrin
hüquqi-siyasiyyəsinə ehtiram etmək tələb olunmaqdadır.
Demək ki, Rusiya demokratiyasmı incitməmək üçün gürcü federalistlərinin ağzına vuran sosial-demokratlar imdi özləri
federalistlərin istədikləri təşəbbüsü Petroqraddakı demokratiya şurasından tələb ediyorlar.
İştə, federalizmin qələbəsi!
Nikolay taxtdan düşürüldükdən bir az sonra Rusiyamn cümhuriyyətdən başqa bir üsuli-idarə ilə mümkün degil idarə oluna biləcəgi
həqqində hər kəsə adətən bir qənaət gəlmiş, bütün firqələrlə qurultaylar haman bu məsələdə qətnamələr çıxarmışlar. Kadetlər belə proqramlarını o yolda təshih etmişlərdi. Nəhayət, cümhuriyyət qənaəti bir əmrivaqe halında elan edildi. İmdi Rusiya cümhuriyyət binasının yalmz federasyon təməli üzərində qaim olacağı bəddihiyyat dərəcəsinə gəlmək
üzrədir.
İmdi artıq şübhə yoxdur ki, Rusiya Məclisi-Müəssisanı, hökumət
nümayəndəsinin m ilbtlər qurultaymda dedigi kibi: cümhuriyyətdən
geri dönməyib pək ilərilərə gedəcəkdir. Bu “iləri” isə heç şübhəsiz ki,
milli-məhəlli muxtariyyətlər üzərinə müəssəs federasyondan ibarətdir.
Fəqət bununla bərabər bir şeyi də millətlər nəzərlərindən dur tutmalıdırlar, bilməlidirlər ki, bu qədər bədihi surətə yetən hədəf muxtariyyət
hazırhqları olsun. Baxüsus ki, bu hazırlığa “hökumət məmaniət etmək
niyətində degildir”.
Hazırhq məsəbsinə gəlincə, ən ziyadə biz Qafqasiya müsəlmanları
kəndimizi tənqidə başlamalı, əldəki fürsətdən istifadə cəhətini düşünməliyiz. Bunu ələlxüsus hər növ milli amal və milli təşkilata zidd gedən sosial-demokratlarımız zaman və məkan düşünmədən yapdıqla-
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n saysız hərəkətlərindən zövqlənən müxalifətçilərimiz nəzərə almalıdırlar. Görməlidirlər Gürcüstan Şurayi-Millisini, anlamalıdırlar ki, sin if mübarızəsi hökmü, firqə ixtüaflarının vücudu ilə bərabər millətin
hüquqi-siyasiyyəsini müdafiə üçün birləşmək nəinki mümkün, bəlkə
də vacibdir.
Bu bir fürsətdir ki, zamamn hökmü: bu bir borcdur ki, məkanm iqtizasıdır.
M.Ə.
“Açıq söz”, 19 sentyabr 1917, JV»569
Xüruşan - gurlayıcı
Tədiyə - ödəmə, əldə etmə
Bəddihiyyat - aksioma
Müəssəs - təsis edilmiş
Dur - uzaq
Bədihi - aydm
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Bakı uyczdi həqqində üç nəzər
Bunlardan ikisi əvvəldən vardı. Birisi də tazə çıxdı.
Məqsəd Bakı uyezdinin özünü idarə etməsidir. Qafqasiyaya zemstvo vermək məsələsi köhnə üsuli-idarə zamanmda da vardı. Bu məsələ
köhno idarənin dəftərxanələrində müzakirə ediliyordu; ara-sıra müşavirələrə də salmıyordu. O zamanlar Bakx uyezdi bir zemstvo vahidimi
olsun?. Yoxsa mədənlər kəndlərdən ayrılıb özlərinə məxsus bir idarə
halınamı qoyulsun? - deyə bir mübahisə vardı.
Neft mədənlərinin idarəsini inhisara almış Sovet syezdçilər, başqa
sözlə erməni burjuaları var qüvvələrilə səy ediyordular ki, mədənlərin
kəndlərdən ayrı özlərinə məxsus bir idarəsi olsun. Məqsədləri də bəlli
idi. İstəmiyorlardı ki, əllərinə almış olduqları işə başqaları da qarışsın.
Onlar neft milyonlarına hakimi-mütləq olub qalmaq arzusunu bəsliyor;
başqa heç bir mətləbə qulaq vermək istəmiyorlardı. Öz mətləblərini
həqli çıxarmaq üçün diyorlardı ki: mədənlərin özünəməxsus ehtiyacı, özünəməxsus həyatı var. Halbuki kəndlər - onlarca - “hər növ
mədəniyyətdən ari qara müsəlman cəmaətindən ibarətdir. Onlara idarə
lazımsa zemstvo idarəsi verilməlidir”.
Məlum işdir ki, o zamanlar bu “qara müsəlman cəmaətindən” ötrü
dəftərxanələrə getmək, müşavirələrdə bulunmaq imkanı yox idi. Fəqət
bir dərəcəyo qədər və dəftərxanə və müşavirələrdə bulunmaq imkanmda olan müsəlman ürəfası erməni neftçilərinin bu həqsiz tələblərinə laqeyd qalamazlardı. Həm qalmadılar da. Sovet Syezdin mədən idarəsi
təsəvvürünə qarşı müsəlman ürəfası uyezd zemstvosu layihəsini
müdafiə elədi. Mədənlər kəndlərdən ayrılmaz dedi. Çünki mədənlər
Bakı kəndlərindən ayrılarsa, o zaman kəndlər qüvveyi-maliyəcə zəif
düşərlər; zəif düşən bu zavallı kəndlər isə axıra qədər zavallı olub qalarlar. Hər növ mədəniyyot və abadlıqdan məhrum edilərlər.
Bakı uyezdinə, uyezddəki toprağın bərəkətsizliginə, kəndlərin nə
dərəcədə sərvət və samansız olduğuna bəlod olanlar bilərlər ki, müsəiman ürəfasmın bu nəzəri əsas ctibarilə kəndistan demokratiyasınm
mənafeyini müdafiədən ibarət idi.
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Kondlərin mədonlərdon ayrılmaması - iştə, müsəlman ürəfasınm
tələbi, iştə, müsəlman demokratiyasının eyni mənfəəti!
Mədən əmələsinin mənfəətlorini müdafiə adıyla meydana çıxanlar birinci nəzərə erməni burju nəzəri deyib, ikincisinə də müsəlman
bəylərinin fikri-əzasmxn admı verdilər. Üçüncü bir nəzər çıxardılar:
mədənlərin şəhərə bitişdirilməsi.
Köhnə idarə zamanmdakı zemstvo üsullarına görə bu tənqid bəlkə
də doğru idi. Çünki kəndlərə veriləcək seçki həqqi ümumi olmayacağından yəqin bu həqdən kəndlilər degil, bir takım qolu güclülər,
mütəqəllibələr faidə görə biləcəklərdi. Buna görə də zənn etmək olardı
ki, mədən ayrı bir idarə olursa, əmələlərin işi yalnız mədənçilərlə olacaq; halbuki kəndlər də buraya qatışsa burjualar ilə mülkdarlar əlində
qalacaqlardır.
Fəqət inqilabdan sonra iş böyta olmamalıydı. Artıq dördquyruqlu
seçki üsulu Rusiya idarələrinin guşo daşını toşkil etmişdi. Demək ki,
mədəndə də, kənddə də ixtiyar məhdud adamlarm degil, çoxluğu təşkil
edən fəhlə ilo rəncbərlərin əlindədir.
Buna görə dəxi əslində siyasi bir intriqa qəsdilə meydana çıxan üçüncü nəzərin müdafeləri, yəni mədənlərin kondlordən ayrılıb da hökmən
şəhərə bitişməsini istəyənlər nahaq yerə ortaya müğalitə atıyorlar. Onların müqəllidi “Hümmət” qəzetəsi dəxi bihudə yerə hər kəsi inandırmaq istiyor ki:
“Bu gün mədon və bunlara bağlı kənd əhalisi nə zemstvoda müsəlman bəylərinin əlinə düçar olmaq və nə xüsusi mədən zemstvosunda erməni sərmayədarlarma giriftar olmaq istəməyib özü uca səs ilə
şəhərə bitişmək xahişini izhar edir”.
Hər şeydən əvvəl təkzib edəlim ki, kəndlərdən heç biri şəhərə
bitişməyi yüksək degil, alçaq səslə olsa belə istəməmişdir. Biləks
“Hümmət” qəzetəsinin qulağı açıq olsaydı Suraxanıdan, Ramanadan,
Xilədən, Keşlədən və sair kəndlərdən gələn sədaları eşidərdi. Gözləri bir az da kəndçilərin mənfəətini görə bilsəydi məzkur kondlərin
bu xüsusda aldıqları qətnamələri oxurdu. Bu qətnamələrdə mədənlorin
şəhərə bitişməsi degil, uyezd zemstvosu tələb olunuyor. Bu mitinqlərdə
kəndlərin şəhərə bitişməsi degil, mədənlərdən ayrılmaması tələb olunuyor. Bu iki tələb arasmda bir “azca” fərq olsa gərək.

Uyezd zemstvosu olursa, yəni mədənlərlə kəndlər bir idarəyə tapşırılırsa, erməni sərmayodarları ilə müsəlman bəyləri omələlərlə
rəncbərləri sıxacaqlarmış. Buna görə də həm mədənlər, həm də onlara bağlı olan kəndlər şohərə bitişmək istiyorlarmış. Onlar bu bitişməklə əcəba, düşmənləri burjua ilə bəyə qarşı hanki qüvvəyi qazanmaq istiyorlar? Şəhər demokratiyasınımı?
Anlaşılmıyor. Mürşidləri Şaumyan mədənləri şəhərə bitişdiriyor ki, burada şəhər burjualarını, “bəhimi mübarizə” ilə məşğul olan
“əhalini” (obıvatel) əqlləndirsin; buraya sinfi mübarizə köçürsün. Fəqət
müridlərin sözündən çıxır ki, hayır, mədən əmələsi ilə onlara bağlı olan
rəncbərləri ağaların əlindon qurtarmaq üçün mədənləri şəhərə bitişdiriyorlar.
Mürşidmi mötəbərdir, yoxsa mürid? Onu artıq siz özünüz ayırd
ediniz!
Uyezd zemstvosu müsolman bəylərinin nəzəriyyəsi imiş, “Açıq söz”
ilə “Müsavat” da bu nəzoriyyəyi müdafiə edərkən bəylərlə müsəlman
sərmayədarlarmm mətlobinə rəvac veriyorlarmış. “Hümmət”in əvam
firibligi (demaqogiyası) böylə iqtiza ediyor. Fəqət bu nəzəriyyonin bəy
nəzəriyyəsi degil, bitərof və biqərəz bir mühakimə nəticəsi olduğunu
bəndən degil, keçən mart intihalarında müvəqqəti inqilab hökumətinin
təşəbbüsilə daxiliyyə vəzarətində vəzir müavininin riyasəti altmda comaət müəssisəlorinin, siyasi firqələrin, milli nümayəndələrin
iştirakilə ictima edən xüsusi məhəll və zemstvo islahatı komitəsindən eşitdiniz. Bu komissiyamn Zaqafqasiya zemstvosu həqqində aldığı
qərarlardan 11-ci maddosi diyor ki:
“Bakı mədon dairəsi nə xüsusi bir idarə hahna qoyulsua, nə də Bakı
şəhərinə bitişdirilsin. Çünki mədənlor şəhərə bitişmoli olseydi, o zaman
şəhər qorardadı bilatəxir onlara da şamil olmalıydı ki, bu da Zaqafqasiyada zemstvo işini gecikdirər. Digor tərəfdən də mədən dairəsinin daimi və müəyyən sərhəddi olmamaq və bu dairodəki ərazinin zemstvo
ərazisi ilə arındırmamaq surətdə qarışıq olduğu, həmçinin mədənsiz
uyezdin maliyyəcə zəifligi mədənlərin xüsusi bir idarə halına qoyulması əleyhindodir”.
Yoxsa inqilab hökuməti tərəfindən təşkil olunan Petroqrad komisyonu Bakı bəylərinin mənafeyini müdafiə ediyor?
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Hər bitərof bir adam üçün məsələ aşkardır; bir takım fırqə mülahizələrindən ötrü 80 minlik kəndistanı həyat sərçeşməsindon məhrum
etmək, əti sümükdən ayırmaq olmaz. Petroqrad komisyonu da böylə dü, şünmüş, yalnız “Hümmət”dəki füqərayi-kasibə tərəfdarı bunu qanmaq
istəmiyorlar. Kəndlilərin degil, mədəndəki müsəlman əmələlərin səsini
belə eşitməyib məsələni bütün mənasilə müğalitəyə salıyorlar. Qövlü degil, qaili (sözü degil, söyləyəni) çürütmək məqsədinə düşüyorlar.
“M üsavaf’çı Rəsulzadə həqiqətən də kəndçi tərəfdarı isə, neçün toprağını müftə olaraq əkinçiİərə vermək istəmiyor da mənsub olduğu firqənin
topraq həqqində “yerlər adilanə bir qiymətlə kəndçilərə veriləcək”
maddəsinə iştirak ediyor, deyə səmimiyyətimizi şübhələndirmək istiyorlar. Fəqət hafizəsizlikdənmi, yoxsa diqqətsizlikdənmi, nədən isə,
Türk Ədəmi-Mərkəziyyət firqəsi “Müsavat” proqramımn başma yazılan ixtarı oxumuyorlar. Bu ixtarda deniliyor ki: “Müsavat toprağm bilaəvəz alınıb toprağı işlədənlərə verilməsi rəyindədir”.
Bundan keçəndən sonra anlamaq istiyoruz görək ki, bəy və xəzinə
yerlərini kəndçilərə müftə vermək surətilə kəndistan zemstvosunun
halı necə düzələcəkdir?
Əgər yerin altındakı sərvət qəsd edilərsə, bu sosial-demokrat nəzəriyyəsi ilə kəndçilərə degil, dövlətə mal ola bilər.
Mürşidləri Şaumyan “Tiflis komisyonu” hüzurunda bəni bu qəziyyə
ilə cərh etmək istiyordu. Toprağın üstündən əkib-biçmək vasitəsilə
istifadəyə gəlincə, yel aparmış dağlar, bitkisiz şoranlardan ibarət,
təbiətdən yoxsul yaranmış topraq istər kəndçi əlində olsun, istərsə
mülkədar, zemstvo kassasmın halına heç bir faidə etməz. Ələlxüsus ki,
Bakı uyezdində təsəvvür olunan böyük mülkdarlar da, böyük mülklər
də yox.
Qəribədir, mədənlərin kəndlərdən ayrılması ilə Bakı uyezdinin
nə kibi səfil bir hala düşdügünü söylədigimiz zaman sosial-demokrat
Roxlinlər mətləbi anlıyor, heç olmasa kəndçilərə təzminat vermək fikrini düşünüyorlar. Gözləməlidir ki, bu dərd aşinalığım “aşinalar” edəydi.
Fəqət onlar həqiqəti görməmək və ya daha doğrusu kəndi vəziyyotlərindən ötrü sərfəsiz olan həqiqəti göstərməmək üçün göz örtüyor, örtünüyorlar.
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Varsın kəndlər səfil qalsın; varsm uyezd viran olsun, onlar başqa
rəydə olamaz. Mürşidlərindon ayrılamazlar: aman demokratlıqlarma
şübhə gələr!
İşto, məntiq, iştə, ruh!
Kimdə bu məntiq yoxsa - sərmayədar, kimdə bu ruh yoxsa bəydir!...
Görüyorum o günü ki, dünyaları sərvətə tutan neft mədənləri, yanındakı Bakı kəndçiləri yoxsul zemstvo daxilində səfil qalaraq:
Mən əz bikakan hərgez nə naləm,
Ke, bər mən horçe kərd an aşna kərd!1kilayəsini virdi-zəban ediyorlar.
M.Ə.Rəsulzadə
“Äçıq söz”, 19 sentyabr 1917, JVe569
Bəhimi - sərt
Təqid - anlaşılmazlıq
Mütəqəllibə - aferist, dələduz
Corh - yaralama, qəlb smdırma, sancma, təhqir etmə
Virdi-zəban - dilin(in) ozbəri

1 Mən bu işsizlorin alindən heç vəqt gileylonmirom,
Mənə nə etdisə, o tanış etdi.

Böyük bir itik

Bütün bəşəriyyətin dərdi ilə dordmond, bütün dünyanın fərəhi ilo
fərəhmənd olan bu qəlbi-müşfiq afaqı çulğayan səfaləti görünco olbəttə
ki, vərəmlənər!
- k it'k

Tavatürlə aldığımız müəssif xəbərlərə görə türk şairi Tofiq Fikrət
bəy ölmüşdür. İştə, “tarixi-qodim”in bir cilvəyi-dühası daha!
Türk ədəbiyyatmın Osmanlı şivəsi ilə aşina olanlar bu gün sənət
naminə duyduğumuz böyük bir təsirlə vəfatını xəbər verdigimiz Tofiqin “tarixi-qədim”ini bilməz degildirlər.
“Tarixi-qədim”i, bu dövri-Həmididə degil, əsri-hürriyyətdə belə
Türkiyə həqayiqinə sığmayan dəhşətli mənzuməyi görməyən, bilməyən
varsa - qanlı müharibəyi görsün.
Fıkrət dünyamn yaradılışmdan bəri keçirdigi dəhşoti, vəhşəti
kəndisinə məxsus bir qüvveyi-təsvir ilə qələmə almış:
“Din şəhid istər, asiman qurban
Har zəman, hər məkanda qan, qan, qanf” - deyə, Adəm oğlunun daima qan içində qan içib, qan qusduğunu bildirmişdir.
Bir şair üçün təsaviri-xəyaliyyəsini həqayiqi-həyatda görmək; kəndisinə daldığı zoman kəndi hissiyyatım oxşamaqüçün yazdığı nəşidələri
görmədigi, bilmədigi ağızlardan eşitmək nə böyük bir hədiyyə, nə böyük bir zövqdür!
“Tarixi-qədim” bütün dəhşətlərilə təkərrür etdi. Şair xəyahnda təcəssüm etdirdigi əlvahi-fəcayei bizzat tamaşa elədi. Nə dəhşətli, nə
mənfur, nə üryan bir həqiqot təsvir etmiş olduğunu bütün şairligilo dərk
etdi. Dərk etdi də dayanamadı. Haman gözlərini qapadı, bütün dünyayı boğan qanları, məmurələri yakan vulkanları, gözləri qapayan sisləri
görmək istəmədi.
Tofiq Fikrət öldü!
Qəribədir ki, aldığımız xəbərlərdən bir qismi Tofiqin çıldırdığmı,
digər qismi isə vərəmlədigini bildiriyorlar.
Fikrət çıldırmış!.. Çıldıra bilər; çünki insani duyğularla həssas olan
bu qəlbi-rəqiq boşəriyyətin min dürlü vəhşətlərlə cilvələnən çılğm simasını görüncə çıldırmaya bilməzdi!
Tofiq vərəmləmiş!..

Şairləri çıldırtan, böyük qolbləri vəromlodən bu qanh ülər millotlərə
yalmz maddi degil, mənovi bir çox xosarətlər dəxi toxundurmuşdur.
Millətlər yalnız məmlokətlor, şəhərlor, qəlolər itirmomişlərdir. Bu
itiklər nə qədər ağır olsa da qaytarüır, əvəzi bulunur şeylordir. Halbuki
dühayi-hərb millotlərdən qaytarılmaz qurbanlar almışdır. Bəşəriyyətin
ən böyük faciəsi də buradadır.
Belçikalılar yalmz Liej, Mubij, Namyur, Anvers və Brüssellərini degil, Emillorini Verxarnlarmı da ğaib etdilor.
Fransızlar yalnız zongin Şimal quberniyalarım degil; müharibonin
ta ibtidasında ikən Joreslorini itirdilər.
Avstriyanm xəsarəti yalmz Qaliçiyadan ibarət degildir. Adleri
itirmək Avstriya demokratiyasından ötrü daha böyük itikdir.
Romaniya yalmz xarabəzara dönon şəhərlərini degil, Karmen Silvasmı da ağlayır.
İngiltəro zahirdə heç bir şeyi itirməmişdir, deniliyor. Ilalbuki Kiçnerini itirmiş.
Almaniya yalmz koloniyalanm degil, “Milləti-müsolləhə” müəllifi
Fon Der Qoviç Paşasım da ğaib efmişdir.
Rusiyanm bu xüsusdakı itgisi dəxi digər mühariblordon daha fəci,
daha ağırdır. Rusiya Meçnikovunu itirmişdir.
Türkiyənin itirdigi doxi yalnız Ərzurum, Bağdad, Trabzon degildir.
Tofiq Fikrət də getmişdir!
Belçika təkrar istiqlahnı qaytara bilər, fəqət Verxarn dirümoz! Fransa bəlkə Elzas-Lotaringiyanı da qaytarar, foqət Jores qayıtmaz! Rusiya düşdügü böhranı keçirər, özünü düzəldər, foqət vətonindən uzaqda
keçinən Meçnikovu artıq görə bilməz!
Türkiyə çox ümidvar ki, Ərzurum, Bağdad, Trabzonu qaytarsm.
Fəqət Tofiq Fikrət bir daha dönməz!
İştə, bəşəriyyətin ən böyük faciəsi burada!
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***
Bu fa c İD d ə y a l n ı z bir cəhət vardır ki, mucibi-təsəllidir. Ö b n , itən nə
Verxarndır, nə Meçnikov, nə də Fikrət.
Gözdən yox olan şey başqa qaliblərə bənzəyən bədənlərdir ki, bu
kibi böyük ruhların məhfəzəsi olmaq şərəfini qazanmışlardır. Yoxsa nə
Belçika şairinin mənəviyyəti, nə Rusiya elminin şəxsiyyəti-aliyyəsi, nə
də türk sonətkarmın o təqlidedilməz xüsusiyyəti ölməz. Çünki bunlar
layəmutdur. Çünki bunlar nə zəmanm, nə də məkanmdır. Zəman keçər,
məkanlar alt-üst olar; fəqət onlar yaşar, daima yaşarlarL.
Heç kimdən ötrü olmasa da, bu gün mərsiyəsini yazdığımız böyülc
Tofiq üçün bütün səmimiyyətlə söyləyə bilərəm ki:
Yalandır, Tofiq ölməmiş. Tofiq nə çıldırar, nə də vərəmlər! Çıldıran bir nərəsə varsa, bu ruh Fikrətin fəvəranma tohəmmül etməyən
şüur; vərəmbyən bir vücud varsa, bu Tofiqin təəssüratına tab etməyən
ürəkdir!
Yoxsa Tofiq əyarındakı şairlər ölməz, məhv olmazlar. Onlar fərdanxn, fərda onlarmdır!
Əvət, ey ustad, ey gözəl türk sənətkarı, ey aşiqi-nalani-hürriyyət, ey
nəvazəndeyi-alami-bəşoriyyət, ey ruhi-fəyyazi-şairiyyət, əmin ol ki,
sən:
‘TJğraş, dedin, çalış, ara, bul, qoş, atıl, bağır, durmaq zəmanı keçdi,
çalışmaq zəmanıdır!”
Dedinsə, bu xitabın boşa getmədi. Türk gəncligi çalışdı, çalışmağa
əzm etdi; bu əzmi heç şübhəsiz ki, “ümid olunan feyzi” verəcək!
Əvət, ey şanlı şair, səndən aldığı imani-fərda ilə ruhlanan türk
gəncligi ruhi-pürfütuhinə qarşı təzim edər və hərimi-səmimiyyətindən
çıxan bir sədayi-şükranla der ki:
“Fərda sənin, sənin bu təcəddüd, bu inqilab!”.
M .Ə .Rəsukada
“Açıq söz”, 20 sentyabr 1917, JVe570

Rəqiq - incə, nazik; həssas
Müşfiq - şəfqətli, mərhəmətli; mehriban
Fərda - gələcək zaman
Nəvazəndə - oxşayan, mehribanlıq edən
Pürfütuh - fateh, fəth edən
Məhfəzə - qab, mücrü
Layəmut - ölməz, əbədi
Fəvəran - fəvvarə vurma, qaynayan
Əyar - meyar
M üəssif- təəssüfli
Cilvə - işıqlı
Təsavir - təsvirlər
Təkərrüz - təkrarlama

Tovatür - ağızdan ağıza yayılma, rəvayət
Nəşidə - məsəl yerinə keçmiş məşhur beyt və ya misra
Fəcaye - faciəbr
Məmurə - abm , kainat
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Mədənlardə zabastovka
Bakı dairəsində, neft mədənləri daxilində zəhmət ilə sərmayə arasmda ta inqilabın əvvəlindən bəri başlanan mübarizə nəhayət, zabastovkaya müncər oldu. Əmələlər səbr kasalarmın dolub-daşdığını söyləyərək
bu vəqtə qədər kəndilərinə rəhbərlik cdən firqələrin məsləhətini belə
dinləməlidilər. Hər növ müşavirə və danışığı artıq görərək tətil etməyə qərar verdilər. Əmələ “konfcrensiya”smm qərarma görə dünəndən
etibarən mədənlər zabastovka halmdadır. Əmələlər tərəfindən təklif
olunan kollektivnı doqovor (müştərək müqavilə) şərtlərindən əmələlərin
qəbul edilməsi ilə çıxarılması və sair bir çox iqtisadi şərtlər həqqində
olan maddələri mədən sahibləri hiddətlə rədd ediyor. Əməlolər isə bu
xüsusda israr ediyörlar. Əlbəttə, hər iki tərəfin israrı üzərinə bu gün
Bakı həyatı olduqca mühüm günlər keçirməgə başhyor. Zabastovka adi
vəqtlərdə, hər şey öz yerində durduğu zamanlarda belə - məlum olduğu üzrə - ağır və məsuliyyətli bir işdir. İmdi isə məsələnin nə dərəcədə
müşkül olduğu özlügündən məlum. Onsuz da həyəcanlı, sıxmtılı, ehtiyaclı - buna görə də - hər növ təhriklərə müstəid olan mühitimizə tazə
amillər daxil oluyor.
Bu amilləri nozərə alaraq əmələlərə vacibdir ki, bir dəfə başlanmxş
işi peşimançılıqsız başa apara bilmək üçün bütün imkanlarım, bacarıqlarınx sərf eləsinlər. Hər növ fitnə və fəsada yol verməsinlər.
Bilsinlər ki, böylə həyəcanlx dəqiqələrdə, siyasət havasmm elektrikə
döndügü böylə bir zamanda cüzi bir səhvdən, kiçicik bir xətadan böyük fəsadlar törəyə bilər. Bu fəsadlara yer qalmamaq, müfsidləri
sevindirməmək üçün lazımdır ki, fəhlələr hər növ həyəcandan, hər növ
düşüncəsiz hərəkətdən saxlansxnlar.
Cəmaəti təcavüzə, tərtibsiz çıxışlara çağıran məchul adamlara
göz olsunlar. Onlara qulaq verməsinlər. Bunun üçün də lazımdır ki,
zabastovka komitəsi ilə (stateçni komitet) birlikdə hərəkət edib onun
göstərməsi ilə iş görsünlər. Hər yanda, hər tərəfdə bir hadisə bulundumu, dərhal mənsub olduqları firqələrə biidirib nə cür hərəkət etmək lazım gəldigini ögrənsinlər.
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Xülasə, sərvəqt olsunlar, fitnə və fəsad törətmək istəyən şübhəli fikirli, iblis niyətli adamlara ara qarışdırmaq imkam verməsinlər.
Zabastovka əmələlərin son çarəsidir. Onlar bu son çaroyə əl atmışlar. İmdi böylə bir çarəni işlətmənin vəqtimi idi, degilmi idi? Artxq iş
orasınx müzakirə etməkdən keçmiş. İmdi bütün imkanlar, bütün səylər
burasına münhəsir olmalıdxr ki, zabastovka rahətliklə, sakitliklə keçsin.
Fəhlələrin qalibiyyəti ancaq bu tədbirdə, zabastovkanxn sakitliklə
keçməsindədir.
Başqa cür olursa fəsad çxxar. Fəsada bilxassə müsəlman zəhmətkeşləri, türk əmələləri yol verməməlidirlər. Çünki çxxacaq fəsaddan ən çox
zərər görən yerli əhali olmaları hesabilə heç şübhəsiz ki, müsəlmanlar
olacaq!
Bütün əmələ firqələrinin rəyi bu xüsusda budur. Bütün Bakı mütəşəkkil demokratiyası ilə bərabər müsəlman təşkilatlarxnxn əzcümlə
türk və müsəlman demokratiyasının mütəşəkkil firqəsi olan “Müsavat”
firqəsinin də rəyi budur.
Dün nəşr elədigi bəyannaməsi ilə “Müsavat” bütün firqə əzalarını
haman bizim dəvət elədigimiz ətalət və sükunətə dəvət ediyor. Hamımxza lazımdxr ki, vaqe olan bu dəvətləri eşidək. Səlamətimiz, mənfəətimiz
bu məqul dəvətlərə qulaq asmaqdadxr!
Əvət, millətdaşlar, həyəcana tutulmayalxm, mətanətimizi, iqtidarımızı itirməyəlim, bütün qüvvətlərimizi, bacarıq və səylərimizi sakitliklə səbr və mətanətə həsr edəlim, qardaşlar.
M.Ə.
“Açıq söz”, 28 scntyabr 1917, JV»576
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Yürüdügümüz yol
İgirminci əsrin bariz tocəllisi aydm vo açıqca isbat etdi ki, bəşəriyyətin ümumi məfkurəsi hər dürlü qeydlərdən uzaq bir hürriyyət
və hər cür təhəkküm və təzyiqlərdən arı milli bir müsavat almaqdır.
Bu hürriyyət bir həqqi-təbii olduğu kibi o təbiiyyətin bir xüsusiyyəti
demək olan milliyyət dəxi müsavat şüarlarma görə qüvvət və inkişafmı əldə edə bilir. İgirminci əsr bəşəriyyətin tarixi həyatma misli görülməyən hadisə və vəqeələr yazdı. Fəqət bu yazılar arasında ən
gözə çarpan bir həqiqət, ən vazeh oxunan bir səhifə, milliyyətin elmi və
fənni varlığı oldu. Atəşlər säçan, dəhşətli gumburtular çıxaran, qələlər,
istehkamları devirən, orduları pozan, şəhərləri xak ilə yeksan edən, bir
millətin qalibiyyət və məğlubiyyət höccətini qaralayan toplar eyni zamanda milliyyətin həyati-bəşəriyyədə müstəsna bir üzv, ayrı bir ünsür
olduğunu da rəna göstərdi. Hər millətin milli bir həyat daxilində qalması tarix, elmi-ictimai, elmi-iqtisad amillərilə olduğu kibi bu amillərin
həqiqi bir tərz və əsas ilə paydar ola bilməsi dəxi siyasi bir hüquq ilə
qabildir.
Avropa müharibəsi bəşəriyyətə milli mübarizəyi, milliyyəni ögrətdi.
Bu milli təarüfün əsrimizdə hər şeyin üstündə qaldığını izah və isbat etməkdən isə onu paydar edəcək, qiymət və etibarmı yüksəldəcək
əsaslardan bəhs eləmək daha mətlub keyfiyyətdir.
Bilxassə bizim kibi həm məhkum, həm də milli bilgilərdən nisbətən
məhrum bir millət üçün xaricdən dəlil və vaqeələr araşdırılmaqdan isə
mövcudiyyətimizdə, daxildə duran xüsusiyyətlərimizi, milli amallarımızı vicdani bir etiraf ilə ortaya çıxarmaq, və əsl simamızla yolumuza
yürümək daha müstəhsən və məqbul bir istiqamətdir.
Milli bir mövcudiyyət və təarüfdən məhrum qalmış hər hanki bir
qalib millət üçün bu qalibiyyət bir fəlakət olduğu kibi, bu milli təarüfə
naiİ olmuş hər hanki bir məğlub millətin də məğlubiyyəti həqiqi bir
fəlakət olamaz. Çünki birinci qalib millət daxili və xüsusi amil və
əsaslardan məhrum olduğu halda ikinci məğlub fəqət bir təarüfı-milliyyəyə məzhər olmuş millətin gələcəgi daima aydm və parlaqdır. Tari352

xi, bəşəriyyətin müstəsna üzvlərindən olan hər hanki bir millətin şanlı və şərəfli mədəniyyətli sənət və ürfanmı qeyd edər ikən o millətin
bəşəriyyət hüzurundakı böyük və alicənab xidmətini yad etməkdən
də əl çəkəmiyor. Çünki bəşəriyyət və insaniyyət cameəsini hasil edən
əsaslar milliyyət cameəsidir. Din cameəsinin milliyyət cameəsindən
ayrı olduğunu da qəbul edəməyiz. İbtidai insan əvvəl bavəl özlügünü dərk etdikdən sonra bir qüvveyi-müdrikəyə iman etmişdir. Halbuki insanın özlügünü dərk etməsi milli bir halətdir. Çünki bu haləti-dərk
tarixi, irqi-aləm və zaifi-əlaəza, aləmi-heyvanat kibi mövzulara bağlı olduğu kibi millət dəxi bu mövzuların ümumiyyətinə daxildir. Din
cameəsi isə milliyyət cameəsinin bir kəmal və qayəsi olduğu üçün milli
halət ilə dini halət arasında təbii bir surətdə münasibət daim oluyor. Bu
münasibət millətlər arasında pək doğru denildigi üzrə dini bir beynəlmiləliyyət əsasmı ortaya çıxarıyor. İnsanların hürriyyəti nə qədər geniş bir dairədə olursa bəşəriyyətin ümumi tərəqqisi də o qədər möhkəm
və qüvvətli əsaslarda cərəyan ediyor. Dini azadəlik, milli müsavat isə
bu hürriyyətin qəti və lazım ərkanındandır. İnsanlarm hürriyyəti bizcə
hər dürlü təhəkküm və təzyiqlərin ortadan qalxması və hüquqi-ənam
əsas və üsullarınm hakim olması şərtilə mümkün ola biləcəgi kibi
millətlərin müsavatı da ədəmi-mərkəziyyət və muxtariyyət amilləri ilə
qabildir. Bu əsas və amilləri təyin etməyin ilk sayısım sizə təqdim etdigimiz “Müsavat”ın bundan sonrakı saylarında ifa ediləcəgi üçün tutacağımız yol və məsləkin əsaslarını imdilik bu qədər göstərmək ilə
vəzifəmizə başlıyoruz...
Millət yoludur, həqq yoludur tutduğumuz yol,
Ey həqq, yaşa, ey sevgili millət, yaşa, var ol!
Heyəti-təhririyya
“Müsavat”, 10 sentyabr 1917, JVsl
Təhəkküm - hakim olma, məhkum etmə
Mətlub - arzu olunan
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Avazi-Müsavat
1914-cü ilin şəamətli günü, iyul ayınm 19-da millətlər qitahna işarə
olan ilk top açıldığı zaman siyasi falçılar bu atışmanm misli tarixlərdə görülməmiş bir boğuşmaya müncər olacağını söylədilər. İctimai kahinlər dəxi bu müharibə nəticəsində bütün şeylərin qiymət və
əhəmiyyəti dəgişəcəgini elan etdilər.
Dördüncü ildir ki, millətlər biri-birini qırıyor, dördüncü ildir ki,
məmurələr uçurulub, aclıq dünyanm hər tərəfıni bürüyor.
Bəşəriyyət böyük, təhəmmül olunmaz bir fədakarlıqda bulunuyor.
İnsanlar ileyhi-hərbə, o xunxar “mövəllux”a qurbanlar veriyorlar.
Adəm övladmın bu milyonlarla verdigi qurbanlar nəticəsində Həcci
qəbul olunacaqmı?
Rusiya inqilabı əzimənin hərbi-əkbər nəticəsində zühur elədigi və
bu inqilabda elan olünan əsasati-hürriyyətin böyüklügü bir kərə nəzərə
almırsa o zaman hökm etmək lazım gəlir ki, Adəm övladmm həcci
qəbula keçməkdə, heç olmasa, rusiyalılar Kəbəyi-amallarmı təvvafə
irişməkdədirlər!
Doğrudur, inqilab daha genişlənməkdədir. Doğrudur ki, inqilabm elan elədigi hürriyyət, müsavat və üxüvvət əsasları daha tamamilə
tətbiq olunmamışdır. Doğrudur ki, inqilabı hər zaman və hər dəqiqədə
qorxutmaqda olan qanlı hərb hənuz qurtarmamışdır. Doğrudur ki, canını ucuz satmaq istəməyən əjdahayi-istibdad hənuz can çəkişməkdə
və axırıncı qüvvəsini toplayaraq əksinqilaba hazırlaşmaqdadır.
Əvət, doğrudur ki, imdi bir yanda vəlvəleyi-hərb, bir yanda şurişiinqilab, bir tərəfdə aclıq təhdidi, bir tərəfdo də irtica qorxusu var.
Zaman təsəvvürə gələcək ən təşvişli zamanlardandır. Böylə bir zamanda mətbuatm, həm də müəyyən bir firqə qəzetəsinin, müəyyən bir
fikri-siyasi naşiri-əfkarı olaraq intişarə başlayan qəzetənin vəzifəsindən
daha ağır, ondan daha məsuliyyətli bir vəzifə təsəvvür olunamaz!
İştə, böylə məsuliyyətli bir zamanda “Müsavat” meydana gəliyor;
meydana gəliyor da - hərbin bir an əvvəl qurtarmasını, demokratiyanm
var qüvvətlə irticayə qarşı çıxıb inqilab hökumətini möhkəm əllərdə
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saxlanmasını, fikri-inqilabın əmələlərlə kəndlilər arasında sözlə degil,
işlə tərvic edilməsini, millətlərin amalına zərrə qədər əngəl olmayıb
da istədiklərinin bir an əvvəl təminə alınmasını, Rusiyanın federasiya
əsası üzərində binalanmış cümhuriyyəti-ənam vasitəsilə idarə olunmasını tələb edən inqilab qəzetələri ilə həmavaz oluyor.
Hürriyyət və milliyyət əsasmın qələbəsinə imanmdan aldığı bir
qüvvəti-qəlblə: insanlara hürriyyət, millətlərə müsavat! - diyor.
İştə, afaqı çulğamış top gurultularını qaplayan bir seyhi-intibah:
- Avazi-Müsavat!
M.Ə.RəsuIzadə
“Müsavat”, 10 sentyabr 1917, JVel
Avaz - şöhrət, səda, nərə
Şəamət - uğursuzluq
Məmurə - əhalisi çox olan tikintilər
Təvvaf - Həcc mərasimində Kəbənin ətrafına dolanma
Seyhə - nərə, bağırtı

355

Məlum ki, müvəqqəti hökumət Finlandiyamn “SeymTini ləğv edib
tazədən seçilmələrini qərara almış idi. Çünki müvəqqəti hökumətin
ümidi var idi ki, finvalılar köhnə üsul və əsaslan qəbul edər və Seym
tərəfindən tərcih edilən inqilabi yollardan kənar qoyar. Bu ümidi Finlandiya qövldən-felə çıxardı. Tazə seçilən Seymdə əskisinə nisbətən
daha az sosial-demokratlar vardır. Fəqət göründügünə görə bu əhval
milli siyasətin gedişini də dəgişdirəməmiş, bəlkə də burjuaziyanın əksəriyyətini təşkil edən imdiki Seym finlanlarm hürriyyət və
istiqlaliyyəti üçün daha da mübarizəyi artırmışdır.
Şübhəsiz, əski Seymin cürətli və cəsarətli qədəməsi hamımızın yadma gəlir: sosial-demokratiya fraksiyası Seymin sədri ilo birlikdə rus
general-qubernatoru tərəfindən möhürlənmiş qapıları smdıraraq az bir
müddət içində bir çox mühüm muxtariyyət səlahiyyətlərinə aid qanunlar qəbul etmiş və fövqəladə bir surətdə işə şüru etmiş idi. Vətənpərvərlik seyhəsi ilə duyğulanan finva sosial-demokratları qoxmuyorlar
idi. Müvəqqəti hökumət isə ümidləniyor idi ki, tazə Seym daha burju
az olur, daha da güzəştəyə tərəfdar bulunur. Əgər teleqraf xəbərlərinə
qulaq versək, tazə Seym öz simasım yenə bəlli və aşkar etdi. Bu Seym
niyət ediyor ki, özünü milli Məclisi-Müəssisan və Finlandiyayı cümhuriyyət olaraq elan etsin. Vazeh qanun səlahiyyəti Seymdə olacaq və qəreyi-icraiyyə isə tamamilə cümhuriyyət rəisinə aid bulunacaq, cümhuriyyət rəisi isə millət tərəfindən altı il vədə ilə seçiləcəkdir.
Cümhuriyyət rəisi eyni zamanda finva qüvai-əskəriyyəsinin baş komandamdır, hərb və sülh məsələləri və müştərək dövləti məsələlərdir. Daxili işlərdə isə Finlandiya tamamilə müstəqildir. Əgər Finlandiya və Rusiya Məclisi-Müəssisanı arasında etilaf vaqe olmazsa, o halda Finlandiya gələcəkdəki beynəlmiləl konfransa müraciət edəcək və bu konfransda özünün xüsusi nümayəndəligi bulunacaqdır. Bir sözlə, Finlandiya Rusiyanm muxtariyyətli bir əyaləti olmayacaq. Biləks müstəqil
bir dövlət olacaqdır. Rusiya və Finlandiya arasxnda cari olan siyasi mübarizədə bir cəhət şayani-diqqət və mövcibi-əhəmiyyət idi. İn-

qilabın başlanğxcxna qədər Finlandiya sair məhkum millətlər kibi tarixi hüquqlar əsasilə danışıb durmaqda idi. Hətta o zamankı Avropa
üçün bu cür danxşxqlar daha da anlaşıla bilər idi. 1809 tarixində Birinci Aleksandr tazə işğal və ilhaq edilmiş olan Finlandiyaya yalnız
məşrutiyyət verməgə iktifa etməyib Aleksandrdan daha əvvəl zəbt
edilmiş olan Vıborq əyalətini də geri qaytarmış idi. İkinci Aleksandr
zamanmda isə Finlandiyanın hüquq və səlahiyyəti daha da genişlənmiş
idi. Üçüncü Aleksandrdan İkinci Nikolaya qədər isə Finlandiya hüquq
və səlahiyyətinin süqutu dövrüdür.
Bu gün isə fmvalılar qəlb açıqlığı ilə diyorlar vo israr ediyorlar ki,
onların niyyət və məqsədləri tarixi bir məşrutiyyətdən ibarət degil,
biləks tamamilə istiqlaliyyətdir. Qəribə də əsl buradadır ki, Finlandiya
heç bir tarixdə müstəqil bir dövlət olmamış və İsveçin əyaləti daxilində
qalmış idi.
Fəqət heyrət edilməsin ki, siyasət aləmində bu cür səhifələr çox
vardır. Zatən bizzat fınva diplomatları da Avropa qəzetələrinin
müxbirlərinə söylüyorlar ki, “bu gün bizzat Rusiya da Finlandiyanın
durduğu bir vəziyyətdə, yaxud inqilabi bir haldadır. Tarixi hüquq və
ixtiyarlar Romanovlarm idarəsində idi. Fəqət əskər inqilab yaparaq bu
sülalə əleyhinə durmuş və müvəqqəti hökuməti vücuda gətirmişdir.
Binaənileyh müvəqqəti hökumətin ixtiyarı yoxdur ki, Seymin qarşısında tarixi hüquq və əsasları çıxarıb səbəb və amil saysm”.
Əcəba, Seymin müvəqqəti hökumətə qarşı mübarizə etmək üçün
ümidi nərədə və nə tərəfdədir?
Bizcə məsələ şu surətdədir. Son zamanlarm əhvalı və əfkariümumiyyə Finlandiyanm faidə və mənfəətinə müvafiq çıxdı: əvvəla,
Helsinqfor və Vıborqda olan Rusiya qüvvəyi-əskəriyyəsi əksəriyyətlə
bolşeviklərdəndir, kəza Finlandiya sahilini mühafizə edən rus flotu da bolşevikdir. Digər tərəfdən Baltik dənizinin əksəri qismi alman flotanun hakimiyyəti altındadır. Düşmon tərəfindən Finlandiya
sahillərindən birinə əskər çıxarılması qayət mümkün və məlhuzdur.
Digər tərəfdən İsveçin Finlandiyaya qarşı təvəccöh vo səmimiyyəti vardır. Bu iki məmləkət əsasən tarixi macəralarla yekdigərlərilə birləşməkdədir, münasibəti-diniyyə və mədəniyyələri var. Bundan başqa da bu gün Finlandiyamn altıda bir qismi İsveç lisanilə danışmaq-
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Finlandiyadan dərs

dadır. Nəhayət, bir cəhət daha var: üç ildən bəri davam edən böyük
müharibədən Finlandiya nə iqtisad cəhətilə, nə də qüvvət etibarilə heç
bir zəifıyyətə düçar olmamışdır; əvvəla, gənc və zində qüvvətlərini
əldə etdi. Saniyən, öz pulu olan mark öz qiymətində qaldı.
Finlandiya başqa məhkum və kiçik millətlərə yaxşı bir dərs veriyor. O dərs də şudurki, bu gün Finlandiyada milli siyasəti ən qüvvətli
bir surətdə işlətən Finlandiyanm sosial-demokratiyasıdır. O sosial-demokratiya ki, əsla güzəşt etməgi də bilmiyor. Əcəba, Finlandiya sosial-demokratları bu səbrsizliyi nə üçün ediyorlar, nə üçün Rusiyanm Məclisi-Müəssisanmı gözləyib bəkləmiyorlar? Əcəba, onlarda
beynəlmiləliyyətə məxsus bir əqllilik yoxmu ki, milli məsələləri həll
etmək üçün demokratiyanı ayırmaq degil, etilaf lazımdır? Finva demokratiyası bu suala müəyyən və aşkar bir cavab ilə müqabilə etdi:
hər millətin demokratiyası öz milli məsələsini həll etdikdən sonra
beynəlmiləliyyətə doğru yürüyə bilər - dedi.
İştə, Finlandiyadan dərs!
“Müsavat”, 1 oktyabr 1917, JV®3
. Seyhə - bağırtı, qışqırmaq
Məlhuz - nəzərə çarprmş; gözə dəymiş
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“M üsavaf’m mühazirəsi
Türk Ədəmi-Mərkəziyyət firqəsi “Müsavat” idarəsi tərəfindən
cümə gecəsi tərtib edilən “İsmailiyyə” binasındakı mühazirə müvəffəqiyyətlə keçmişdir. Mühazirəyə əvvəla Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
başladı. Mərkəziyyət vo ədəmi-mərkəziyyət mövzui ilə sözə başlayan
natiq dəfələrlə alqışlandı. Mərkəziyyət həqqində müfəssəl və aydm
məlumat verdi. Natiq mərkəziyyəti şu surətlə təhlil ediyor idi:
“Əvvəllərdə hökumətlər daima şuriş və ixtilal içərisində yaşadığı
üçün lazım idi ki, bütün qüvvət və hakimiyyəti mərkəzə toplayıb hər
cür qarışıqhq və vəhşi hallara qarşı mübarizə etməgə və mübarizəyi
də bir ahəngdə icra etməgə diqqət və əhəmiyyət verilsin. Babi-Aliyə:
mərkəziyyət müşəvvəş əhvalla və qeyri-təbii hadisələrə qarşı bir istibdad hökuməti görüyor. idi. Mərkəziyyətin müqabili isə ədəmimərkəziyyətdir ki, istibdadı hürriyyətə əvəz eləmək deməkdir. Ədəmimərkəziyyət millətlərin hüququnu müsavi bir halda yaşaya bilmələrini
təmin etdigi üçün istibdada qarşı həmişə mübarizə etməkdədir. Almaniyanın şövkət və sətvətini bütün hökumət və dövlətlərə göstərən
əsaslar bir gözdən keçilirsə əlbəttə, görüləcəkdir ki, Almaniya ancaq
ədəmi-mərkəziyyət üsulilə idarə olunmasmdan bu dərəcəyi tapmışdır. Mərkəziyyət üsulilə və mərkəziyyət düstur və qanuni ilə ədəmimərkəziyyəti tədqiq edənlər diyorlar ki, bu hökumətin zəif bulması
deməkdir. Halbuki hər əsasm, hər idarənin özünəməxsus bir tədqiq və
üsul dairəsi vardır. Və əgər buüsul ilə tədqiqatdabulunsaq, heç şübhəsiz
o zaman təsdiq edəriz ki, ədəmi-mərkəziyyət əvvəla millətlərin həyat
və fəaliyyət qüvvətlərini artırdığmdan, sonra milli təarüfi, milli ehtiyacları təmin etdigindən əlbəttə ki, ədəmi-mərkəziyyətlər təşkil edən
bir böyük hökumət də daima nicat və tərəqqiyə doğru getmiş olur. Əlli
milyonluq türk aləmi və Rusiya müsəlmanlığı dəxi bu amaldan, bu
tələb etdigi həqdən heç bir zaman məhrum olmaq istəməz. Milli nicatımız ədəmi-mərkəziyyətin qələbəsi, milli hürriyyətimiz və milh qüvvətimiz ədəmi-mərkəziyyətin müzəffəriyyətidir”. Natiq sürəkli alqışlarla salamlandı.
“Müsavat”, 13 oktyabr 1917, JV®4
Müşəvvəş - təşvişli, həyəcanh
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Bizim “qərəzimiz”
“Müsavat” milli bir firqə olduğundan hər işində, hər təşəbbüsündə
millətin mənafeyini gözləməkdədir. Onda ki, Bakıda Milli Komitə yeni
təşkil edilmişdi, onun işini cəmaətimizdən bir çoxu bilmiyordu, “Müsavat” firqəsi öz işlərini ikinci dərəcəyə buraxıb cəmaət arasında Milli Komitə lehinə təbliğatda bulunuyordu. O zamanda ki, Milli Komitə
əleyhinə bir çox bədgulər vardı, onun dağılması istənilirdi və onu yeganə
müdafiə edən istər nəşriyyat ilə, istər təbliğat ilə bədgulərə cavab verən
“Müsavat” firqəsi idi. Hətta bir çoxları “Müsavat” əleyhinə bu sözü də
çıxarmışlar idi ki, guya “Müsavat” firqəsini Milli Komitə təşkil etmiş,
“Müsavat” firqəsi Milli Komitənin parası ilə əmələ gəlmişdir.
“Müsavat” firqəsinin vaxtilə Milli Komitə lehinə bu qədər ciddicəhddə bulunmasınm səbəbi nə idi? Məclislərə, mitinqlərə natiqlərini
göndərib Milli Komitənin əhəmiyyətindən və cəmaətə verəcəgi
faidəsindən bəhs etməkdə bir qərəzimi var idi?
Əvət, “Müsavat” firqəsmin bir qərəzi var idi. O qərəz onun tutduğu məsləkinin iqtizası idi. Bu qərəz də ancaq türk millətinin və
müsəlmanlarının mənafeyi idi. Hər zaman bu milli mənafe nəzərdə tutulub hərəkət ediliyordu. Bu hal-hazırda yenə bu məqsədlə çalışıldığı
kibi bundan sonra da bu qərəzlə çahşılacaq.
Lakin təəssüf ediləcək bir hal var ki, Milli Komitənin bədguləri
yenə var, yenə ciddiyyətlə komitənin dağıdılmasma çalışıyorlar. Onun
qədr və qiymətini və əhəmiyyətini cəmaət arasmda aşağıya endiriyorlar və bir az müvəffəq də oluyorlar. Budur ki, Milli Komitə əvvəlki kibi
işləyə bilmiyor. O vəqtinin bir- çoxunu ancaq ortada olan intriqalar ilə
keçirməgə məcbur oluyor. i'
Necə ki məlumdur ki, duma. seçkilərinə cəmaəti hazırlamaq üçün
Milli Komitə vəzifəsi icabi’olaraq ta iyun və iyul aylarından bəri
işləməkdədir. Bu xüsusda “Müsavat” üzvləri də hər zamankı kibi öz
müavinətini etməkdə idi. İbtida bir proqram tərtib edilmişdi ki, vəqtilə
təb edilib cəmaətə paylandı. Sonradan bir namizədlər siyahısı tərtib
edilib Milli Şuraya təqdim edildi. Milli Şurayı dəvət etməkdən məqsəd
bu idi ki, haman siyahıyı tənqid eləsin. Hətta Şuranın sədri öz nitqində
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diyordu ki, komitənin şurayx dəvət etməkdən məqsədi budur ki, siyahıya baxsm. İxtiyar şuradadır, kənardan lazım bildigi adamlardan haman
siyahıya əlavə edə bildigi kibi haman siyahıdan istədigi şəxsləri çıxarda bilər. Habelə yenə ixtiyarı var ki, bu siyahıyı əbədən qəbul eləməyib
yenidən bir siyahı tərtib eləsin.
Komitənin bu bəyanatı hüsni-təvəccöh ilə qarşılanacağı bir anda şurada bir qiyamətdir ki, qopmuşdu. Əvvəlcədən hazırlanmış bir surətdə
hər natiq komitəyi tənqid ediyor, hətta ona hücum belə ediyordu.
Əcəba, komitə burada vaqeən bir günah işmi işləmişdi. O özünə
həvalə olunan bir vəzifəyi yerinə yetirmişdi. Bir çox damşıqlardan
məclis nümayəndələrinin nümayişkəranə bir surətdə məclisi tərk edib
getdikdən sonra şura yenidən siyahı tərtib etmək üçün bir komisyon
intixabına qərar vermişdi. Lakin məclisdə əksəriyyət olmadığı üçün
ikinci bir iclas dəvət etməgi təhti-qərara almışdı. Lakin ikinci iclasa
təsisə yüz səksən nəfər üzvdən ancaq otuz nəfər gəldigi üçün məclis
yenə baş tutmayıb qərar vermədən dağıhb getmişdi. Bu halların şahidi olan “Müsavat” firqəsi Komitənin artıq siyahı çıxarmıyacağmı güman edərək öz üzvlərindən bir siyahı tərtib edib onu keçirmək üçün lazım gələn təşəbbüslərdə də bulunmuşdu. Ancaq siyahıyı tərtib etdikdə
böylə bir mülahizəyi nəzərə almışdı ki, əgər Milli Komitə öz tərəfindən
bir siyahı çıxararsa onsuz da Bakıda əqəliyyətdə qalan müsəlmanların
səsi təfriqəyə uğramamaq üçün öz siyahısından keçsin. Buna görə də
onu lazım gələn yerinə təqdim etməyib axırmcı günədək göziüyordu.
Nəhayət, 15 oktyabrda Milli Komitənin iclasmda bu xüsusda yenidən
müzakirə edildi. “Müsavat”dan başqa siyahı tərtib edən dəstəiərin
nümayəndələri ilə bu barədə sözləşdi. Nəhayət, əksəriyyəti-ara ilə
müttəfiq bir siyahı tərtibi qərara alındı. Bunun üçün hər tərəfin nümayəndələrindən ibarət bir komisyon seçildi. Mütəəssüfanə komisyon razılaşa bilməyib bir iş görmədən dağıldı. Nəhayət, komitənin 17 oktyabr
tarixli iclasında təkrar bu məsələ müzakirəyə qoyulub hər necə olursa-olsun komitə adından bir siyahı verilmək lazım görüldü. “Müsavat”
nümayəndəsi firqənin qərarmı komitəyə bildirib dedi:
Necə bir siyahı olursa-olsun, əgər komitə onu təsdiq edərsə ancaq
cəmaət arasında ixtilaf düşməmək üçün “Müsavat” güzəştə gedib öz siyahısım milli mənfəətə fəda edər.
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Budur ki, filmoclis bir siyahı tərtib edildi.
“Müsavat” firqəsinin böylə bir fədakarhqda bulunmasınm səbobi
məlumdur. Bunda heç bir qərəz də yoxdur. Onun yeganə bir qərəzi varsa, o da türk millətinin və müsəlmanların ittihadı və səadətləridir. “Müsavat” bu məqsədlə təşkil olunmuş, bu məqsədlə işləmiş və bu məqsədlə
də işləyəcək. Çünki:
Millət yoludur, həqq yoludur tutduğumuz yol,
Ey həqq, yaşa, ey sevgili millət, yaşa, var ol!
Müsavatçı
“M üsavat”, 20 oktyabr 1917, JVa5
Bədgu - iftiraçı, qeybətçi
İqtiza - lüzum, tələb
Filməclis - məclisdə
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Yeni hökumətin tazə bəyannaməsi
Müvəqqəti hökumət tazədən bir bəyannamə nəşr eləmişdir. Oxucular bugünki nömrəmizdə dərc olunan bu bəyannamədən hökumətin
nə kibi tədbirlər görmək niyyətində olduğunu biləcəklərdir. Hökumət
məmləkətin bütün dərdlərindən bəhs eləmış, hamısına bir çarə təsəvvür
etmişdir.
Çarəsi görüləcək dərdlərin hamısmdan böyügü, dərdlər dərdi heç
şübhəsiz ki, müharibədir. Hökumət xarici siyasətinin bir an əvvəl ümumi barışığa sərf olunacağım söylüyor. Fəqət eyni zamanda bu sülh
təşəbbüsünün müttəfiqləri ib bərabərlikdə olacağmı da qeyd ediyor.
Rusiyanm ayrılıqda, tək özbaşına sülh etməsi əlbəttə ki, Rusiyadan ötrü təsəvvür və təhəmmülü qabil olmayan bir bari-giran olardı.
Əlbəttə ki, bunu ən səmimi sülh tərəfdarları belə hiss etməz degildirlər.
Fəqət bununla bərabər Rusiyanın bundan sonra artıq heç bir vəchlə
hərbi davam etdirmək məsləhəti olmadığı məlumdur. Daha müharibənin
əvvəlində söylənilmiş sözbrdəndir ki, ya hərb inqilabı, ya da ki, inqilab hərbi yiyəcəkdir, Bu qədor fəlakət, müşkilat və xarabalıqlara səbəb
olan hərb bir az daha davam edəcək olursa, o zaman hərbin inqilabdan
daha ağrılı və daha iştəhah çıxacağı mühəqqəqdir. Bunun üçün əlbəttə
ki, Rusiyaya “ayrı sülh başlasın” - deyə təklifdə bulunmaq mümkün
degildir. Fəqət məsələ təsəvvür olunduğu kibi imkansız da degildir.
Müttəfıqlər əgər doğrudan da dost isəbr, gərək Rusiyanxn halxnx nəzərə
ahb artıq inad göstərməsinlər.
Bu günbrdə Parisdə müttəfiqlərin konfransı dəvət olunuyor. Bu konfransda hökumət bəyannaməsində oxunduğuna görə Rusiya hökumət
nümayəndələri ilə bərabər Rusiya demokratik məhfilləri naminə dəxi
külli-ixtiyar bir nümayəndə bulunacaqdır. Bu konfransda müttəfiqbrin
tərzi-hərəkəti təyin olunacaq və işin içindən nə tövr çıxmaq lazxm olduğu həqqində də - təsəvvür etməlidir ki, - danışxqlar olacaqdır.
Rusiya sadiq bir müttəfiq olmaq üzrə heç şübhəsiz ki, gərək öz
müttəfiqləri ilə hesablaşsm. Fəqət bu hesablaşmaq Rusiyadan fədakarlxq
istəyə bilər. Fəqət həlakət istəyə bilməz. Müttəfiqlər Rusiya demokra363

tiyası ib bərabər öz demokratiyalarınm tələblərinə də qulaq versələr,
o zaman şübhəsiz səadəti-bəşərin artıq “son qələbəyə qədər hərb istəməkdə” olmayıb “bir an əvvəl barışmaqda” olduğunu dərk edərlər. Və
bu idrakla hərəkət edib hər növ fədakarlıqda bulunmuş olan Rusiyadan
istədiklərini təhdid edərlər. Çünki bir məmləkətdən fədakarlıq istəmək
oluyormu? Fəqət bu fədakarlıq naminə həlak olmaq təklifındə bulunmaq qətiyyrm mümkün olamaz.
Müttəfiqlərdən Rusiyaya nisbət böylə bir hərəkət düsturu tələb
olunduğu kibi bu düstur Rusiyayı idarə edən başçılardan bilxassə tələb
olunar.
Əvət, bir millət, bir dövlət fədakarhq edə bilər. amma intihar edəməz!
M.Ə.
“Açıq söz”, 1 oktyabr 1917, JV»578
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Məsuliyyətli bir ctinası/lıq
Kiyevdəki millətlər qurultayına iştirak eləmiş müsəlman vəkilləri
öz aralarında ictima edərək “Rusiya müsəlman şurası başqarma heyəti”nin millətlər qurultayma nisbət göstərmiş olduğu etinasızlığını
müzakirə eləmiş, bu xüsusda bütün milli komitələrin nəzər-diqqətlərini
cəlbə qərar vermişlərdir.
Millətlər qurultayının müsəlman fraksiyasmdan milli komitəyə
gələn ixbarnamədən anlaşıldığma görə Rusiya Müsəlman Şurayi-Millisi naminə qurultaya nümayəndə degil, quru bir təbrik teleqrafı olsa da
göndərilməmişdir. Halonki Rusiyadamövcudbütün milli cəmiyyətlərlə
ittifaqlardan məzkur qurultayı təbrik etməyən bir təşkilat yox kibidir.
Millətlər qurultaymm müsəlman fraksiyası bütün qurultaylarında
Rusiya idarəsinin qoşma xəlq cümhuriyyəti (federasiya) əsasında olmasını tələb edən müsəlmanlar naminə mövcud Müsəlman Şurayi-Millisinin millətlər qurultayına olan bu etinasızhğım protesto ediyorlar.
Qəribədir, Hindistan müsəlmanlarınm qeydinə qalan, Afrika ilə
Asiyadakı miləli-islamiyyənin mənfəətlərini müdafiə edən, Albaniyanm İtaliya tərəfindən ilhaqına qarşı protestolar çıxaran Şurayi-Milli nasıl olur da Rusiya daxilində Rusiya müsəlmanlarınm siyasi məqsədlərini, Rusiya idarəsi həqqindəki ən qüvvətli, ən hakim bir arzularmı müdafiə edən millətlər qurultayım görəməyib də etinasızlıqla keçiniyor?
Nədir böylə fahiş bir təzadm səbəbi? Əcəba, hanki səbəblədir ki,
Qərbdə, Şərqdəki uzaq vilayət müsəlmanlarının arzu və mənfəətlərilə
əlaqədar görünən “Ümumrusiya Müsəlmanları Şurayi-Millisinin başqarma heyəti” Rusiya müsəlmanları mənfəəti ilə bilavasitə əlaqədar
olan Kiyevdəki federalistlər qurultayına etina etmiyor?
Səbəb məlumdur. Bu səbəb, Moskva qurultayında işlənən xətanın
nəticəsidir. Moskva qurultaymda məlum olduğu üzrə iki müxalif fikri-siyasi mübarizə etmişdi. Bu fikirlərdən biri Rusiyanm qoşma xəlq
cümhuriyyəti üzrə idarəsini tələb edib, o birisi qoşmahğa zidd olaraq
mərkəzi bir cümhuriyyət idarə tələbində bulunmuşdu.
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Qurultayda birinci fikir hakim olmuş, Moskva qurultayı mərkəziyyətçilərin hər növ soy və cəhdlərinə rəğmən qoşma xəlq cümhuriyyəti
tərəfində olduğunu elan eləmişdi.
Qoşma xəlq cümhuriyyətiniö atəşin müarizi və mərkəziyyətçilərin yol başçısı Əhməd bəy Salikov cənabları idi. Qurultay Milli Şura
seçkisinə gəlincə Əhməd bəy Salikov cənabları ilə sair mərkəziyyətçiləri də seçdi. Şura heyəti isə öz arasmdan Əhməd bəy Salikovu Şurayi-Milli başqarma komitəsi rəyasətinə intixab elədi. Bu intixab parlaman üsuli-idarəsiöə aşina olanlarca haman bir təzaddan ibarət idi.
Çünki Rusiya müsəlmanlarmm amal və arzularmı ifaya məmur olan bir
idarənin başma fikrən o amal və arzulara müariz bir şəxs qoyulur idi.
Burada iki şeydən birisi olmalıydı. Ya bütün Rusiya müsəlmanları öz qərarlarından təkəffül etməlidir, yainki Əhməd bəy Salikov öz məsləkindən əl çəkib hərəkətlərində ümummüsəlmanlarm
qərarma əməl etməliydi. Birincisinə ehtimal yox idi. Çünki qoşma
xəlq cümhuriyyəti getdikcə müsəlmanlar arasında kök atıyor, müxtəlif
yerlərdə olan qurultaylar haman bu qərarı təyid edib duruyorlardı.
Demək ki, əgər müsəlmanlar Əhməd bəyin Milli Şura rəyasətində
olduğunu protesto etmiyorlardısa, inanıyorlardı ki, namuslu bir siyasət
adamı olduğundan Salikov öz rəyinə zidd olsa da, madam ki, Milli Şura rəyasətini qəbul etmişdir, əksəriyyətin fikrinə zidd getməmək
əzmində bulunmuşdur.
İşin bu cəhətini nəzərə alaraq federalistlər güc-bəla ilə qurulmaqda
olan milli təşkilata rəxnə salmaq istəmədilər. Salikov rəyasətini protesto etməyib sükutla qaldılar. Fəqət kəmali-təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bu sükut məzkur təzaddan gələn təsirin qabağını ala bilmədi.
Federasyona bittəbii tərəfdar olan müsəlman vilayətlər mərkəzi şuranın federasyon ziddində bir simaya malik oldüğunu görüncə təbii
surətlə soyudular. Bu soyuqlüq nəticəsi olaraq Kazandakı ikinci qurultay ümummüsəlman qurultayı sayılsa da felən Volqaboyu qurultaymdan ibarət olub qalmışdı. Həm Milli Şura heyətinin təklifi ilə ikinci qurultay qoşma xəlq cümhuriyyəti həqqində alman Moskva qərarım
gövşətməgə belə meyl etmişdi.
Bu kərə millətlər quruhayma nisbət göstərdigi etinasızlıqla Milli
Şura artıq ümumrusiya müsəlman qərar və arzularilə nə qədər əlaqəsiz
olduğunu göstərmişdir.
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Görünüyor ki, məmlokət ətrafında bulunan “Ukrayna”nın mənafeyi
yalnız rus mərkəziyyətçiləri degil, müsəlman mərkəziyyətçiləri
tərəfindən dəxi eyni ruh və zehniyyətə anlaşıhyor, eyni etinasızhqla
idarə olunuyor. Başqa dürlü bəlkə də olamaz. Çünki bu qüsur, bu nöqsan mərkəziyyətçilərdən ziyadə mərkəziyyətdədir.
Fəqət Petroqradda oturan xadimlər anlamalıdırlar ki, Rusiya müsəlmanlığı Petroqraddan, Moskvadan, hətta Volqaboyundan da ibarət degildir. Bilməlidirlər ki, müsəlman Şurayi-Millisi deyincə onlar Türküstan, Qırğızıstan, Başqırdıstan, Azərbaycan, Dağıstan, Krım kibi türk
və müsəlman qitələrinin nümayəndəligini dəröhdə etmiş oluyorlar.
Bunu sözdə degil, işdə də idrak etməlidirlər. Bu idrak onları hər növ
xətadan, etinasızlıqdan saxlamalıdır.
Yuxarıda saydığımız türk və müsəlman qitələrinin hamısı Rusiyanm qoşma xəlq cümhuriyyəti tərəfində olduğunu istiyorlar. Volqaboyundakı türklər arasında dəxi bu fikrin tərəfdarları çoxdur.
Volqaboylu qardaşlarımız arasında bu fikrə zidd olanlar varsa da,
Volqaboyunun qoşma xəlq cümhuriyyəti əleyhində səlahiyyətdar bir
qərarından xəbərimiz yoxdur.
Böylə olunca Rusiya müsəlmanhğı naminə hərəkət edən bir şura bütün ruhu və hərəkəti ilə federalist olmalıdır.
Qərib bir cilvəyi-şüun ilə məzkur idarə başmda olan mərkəziyyətçilər namuslu siyasət adamları isə, şübhəsiz ki, bu fikrə xidmət eləməli,
bu məqsədi tərvic etməlidirlər. Yoxsa ya şuralarınm adını dəgişdirsinlər
və yaxud məlum nəticəyi qəbul etsinlər ki, Rusiya müsəlmanları
naminə hərəkət edib də Rusiya müsəlmanlığmın məqsədlərinə etinasızlıq göstərmək hüquqi-milləti qeyb etməkdir.
M.Ə.Rasulzada
“Açıq söz”, 30 oktyabr 1917, JVs580
Müariz - etiraz edən, qarşı çıxan
Təkəffül - zamin olma, öhdəyə alma
Cilvə - gözəl görünmə
Şüun - şan-şöhrət
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Nömrəli seçkilər
Bir həftədən sonra vətəndaş seçkiçilər seçki ayağına gəlib öz qlasnılarını seçməlidirlər.
Vətəndaşlar kimi seçə biləcəklər? Ancaq 12 siyahıdan birisini. Bəli,
nömrəli seçkinin qaidəsi budur. Bu seçkidə vətəndaş şəxs degil, siyahım, partiyanı, firqəni, məsləki intixab ediyor. Bu üsulun yaxşı tərəfi var.
Odur ki, burada hamı firqələrin öz qüvvətləri nisbətində nümayəndələri
keçə bilər. Əqəliyyətin hüququ təmin olunuyor. Heç bir məslək və firqə
adamı deyə bilməz ki, başqa bir firqə öz çoxluğundan istifadə edib
bənim həqqimi puç elədi, bənə yer vermədi. Ancaq bu üsulun böyük
bir nöqsam da vardır. Bu nöqsan bilxassə bizim kibi firqə və məslək
həyatına ögrənməmiş cəmaətlərdən ötrü müəssirdir.
Təsəvvür ediniz bir müsəlman dumaya qlasnı seçmək istiyor. İstədigi
adam nə 9-cu, nə də 12-ci nömrədə yoxdur. Nə etsin? Heç bir şey
edəməz. İstədigi adamı seçəməz. Və yainki deyəlim, 9-cu nömrədəki
adamlardan bir-ikisini istəmiyor. İstəmədigi o adamları poza bilməz.
Çünki nömrəyə bir yerdə səs veriyor. İstədiginə də, istəmədiginə də səs
vermiş oluyor. Həmçinin istərsə ki, 12-ci nömrədəki adamlara birini də
əlavə eləsin, bacarmaz. Çünki 12-ci nömrə deyincə elan olunmuş 40
adamdan başqası oraya daxil olmaz.
Müsəlman siyahısına səs vermək istəyən bir müsəlman nömrəli seçki üsulunda iki şeydən birini qəbul etməlidir. Ya 9-cuya və yaxud 12ciyə rəy verməlidir.
Müsəlman siyahısma səs vermək istiyorsa, üçüncü bir yol yoxdur.
Bu məcburiyyəti qəbul etdikdən sonra müsəlman seçkiçi bittəbii
iki siyahlyı tutuşdurmalı, hankisinin daha müvafiq olduğunu qət
eləməlidir.
9-cu nömrə diyor ki, bən Quranı, dini, müsəlmanlığı müdafiə
edəcəgəm, bizim firqə İslamın pənahgahıdır. Sonra başqa vədələr də
veriyor. Ərzaqı ucuzlaşdıracağam diyor.
Əlbəttə, seçkiçi diqqət etməlidir. Öz-özünə deməlidir: dumada din,
məzhəb, Quran müdafiəsinə lüzum varmıdır? Və yainki dinə, məzhəbə,
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Qurana hücum edənmi var? Bir fərz var. Əcəba, bu iş üçün göstərilən
namizədlərə, yəni 9-cu nömrə siyahının adamları bu işə yararlarmı, bu
əsaslarla əlaqədarmıdırlar. Quran, din və məzhəb müdafiəsinə səlahiyyətdarmıdırlar?
12-ci nömrə dəxidiyor ki, millətin siyasi işlərində fəaliyyətləri görülmüş qüvvətlərini birləşdirməli, dumada şəhər işləri müdafiə olunurkən
müsəlmanlarm milli mənfəətləri də müdafiə olunmalıdır.
Seçkiçi yenə diqqət etməlidir. Milli mənfəətlərlə şəhər işlərinin
əlaqəsi varmı? Məsələn, şəhər abadlığında ola bilərmi ki, müsəlman
məhəlləsinin özünəməxsus tələbi olsun. Ola bilərmi ki, həkim, dərman
və xəstəxana işlərində müsəlmanlarm xüsusi ehtiyacları olsun? Əlbəttə
ki, olur və vardır. O halda bu xüsusların müdafiəsini kimlərə tapşırmalıdır. Daha nə cür işləyəcəkləri, nə məsləkdə olduqları bəlli olmayan
adamlaramı, yoxsa təcrübələrilə, məsləklərinin aşkarlığı ilə məşhur və
m əruf olan xadimlərəmi?
İştə, bu cəhətləri seçkiçi müsəlman düşünməli, əqlinə, vicdanına
müraciət eləməli, müsəlmanların hamısı əhli-Qurandır. Quran hamımız üçün müqəddəs və möhtərəmdir. Burasım bilməli 9-cu nömrə ilə
12-ci nömrəni milli mənfəət, şəhər işləri və cəmaət ehtiyaclan nöqteyinəzərindən yanaşdırmalı, baxmahdırlar görək kimə daha çox inanmaq,
kimə tapşırmaq olar.
Siyasi qərəzlə din qovğası çıxarıb da Quran iddiası edənlərmi, yoxsa
millətin dərdi üçün milli qüvvələri bir yerə yığmaq istəyənlərmi?
M.Ə.
“Açıq söz”, 23 oktyabr 1917, JV®595
Müəssir - təsir edən, təsir bağışlayan
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Birinci firqə qurultayı
Bu gün Rusiya türklorinin, daha şümullu, Rusiya müsəlmanlarınm
həyatmda mühüm bir hadisə vaqe oluyor. Birinci firqə qurultayı quruluyor.
Bu gün Türk Ədəmi-Mərkəziyyət firqəsi “Müsavat”in illik qurultayı açılacaq!
Firqə demək, təfriqə demək degildir. Siyasi firqələr millətlərin qüvvətidir. Siyasi fikir, ancaq siyasi firqələr vasitəsilə cəmaət arasmda yayıla bilir, özünə fədakar tərəfdarlar bulur.
Bir adahı nə qədər idraklı olsa, nə qədər fədakar olsa, nə qədər
qüvvətli olsa bir adamdır. Halbuki cəmaət idarəsi ilə idarə olunacaq
məmləkətlərdə bu kibi adamlar bir firqə təşkil etməlidirlər ki, ümuriməmləkət yerisin, millət qüvvət kəsb etsin!
Siyasi fikirlər müxtəlifdir. Bu fikirlərdən yalnız o qismi rəvac bulur, millətə, cəmaətə faidə gətirər ki, həm fənnə, həm də o millət və
cəmaətin keçirməkdə olduğu dövri-tarixə münasib olsun.
Şərqi-islamın bulunduğu şəraiti-həyatiyyə ilə keçirdigi dövri-tarix
milli intibah dövri olduğundan heç şübhə yoxdur bu nöqteyi-nəzərdən
türkçülükdəki türkləşmək, islamlaşmaq və müasirləşmək fikri zamanımızın ən hakim və ən mətin fikirlərindəndir. Bunun dəlili isə bu gün
toplanacaq qurultaydır. Bugünki qurultay Qafqasiyanm, Azərbaycanın
ən əməlpərvər adamlarını, qəlbləri türk qüvvəti-imanı ilə dolu olan
tərəqqipərvər və müasir müsəlmanlarmı came olacaq. “Müsavat”
firqəsi hürriyyətdən daha 5 il əvvəl təsis edib, hürriyyətdən sonra
qüvvətlənmiş, bu günə qədər Qafqasiya və Rusiya həyati-siyasiyyəyimilliyyəsində görkəmli vəzifələr görmüş, bu gün təşkilatını, proqramını daha mətin əsaslar üzərinə qurmaq üçün qurultay çağırmışdır.
Federalizm fikrini Rusiya müsəlmanları arasmda yayan firqə
Ədəmi-Mərkəziyyət firqəsi olmuşdur. “Müsavat” tərəfindən qaldırılan bu bayraq bu gün bütün Rusiya müsəlmanlığmın şanlı bayrağmı
təşkil etmişdir. Fəqət bu bayrağa ideya-şan qazandırmaq, onu heç zaman ayaqlar altxna salmamaq üçün Türk Ədəmi-Mərkoziyyət firqəsinin
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qüvvətli olması lazımdır. Bu gün iclasa başlayacaq firqə qurultayı işinə
firqə öylə bir qüvvət və mətanət bəxş etməli, onu hər surətlə iqtidarlı bir
müəssisə halına qoymalıdır.
Əski türklər qurultaylarmda xan göstərər (seçər) və bu vasitə ilə
göstərdikləri xanlar dünyaları titrədəcək qüvvətə malik olurlardı. İmdiki müasir türklər kəndi qurultaylarında əsrin xanı olan siyasi əqidə
intixab edər və bu əqidə ilə dünyaları titrətmək degil, dünyada yaşamaq, milli ideal, milli mədəniyyət və şərəflə yaşamaq istərlər. Böylə
böyük bir məqsədlə iştə, bu gün Türk Ədəmi-Mərkəziyyət qurultayı
quruluyor.
Ay yoldaşlar, yollarmız aydın olsun!
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 25 oktyabr 1917, JV®597
Şümul - əhatə edən
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Fəhlo vəkilləri şurasınm seçkiləri bir-iki rayon müstəsna olaraq
qurtarmış və hər tərəfdə Türk Ədəmi-Mərkəziyyət firqəsi “Müsavat”
qələbə qazanmışdır. “Müsavat” firqəsinin müsolman füqorayi-kasibəsi,
türk demokratiyası tərəfindən bu surətlə ıqbal olunması, bu firqəyə
göstərilən etimad, bəzi yerli qəzetələrin dediginə görə fəhlə və əskər
şuralarmdan ötrü gözlənilməz “nagəhan” bir hadisə təşkil etmişdir.
Bu hadisə məzkur dairələrdən ötrü doğrudan da “nagəhan” bir
hadisə olmalıdır. Çünki daha dünə qədər bu dairələrdə “Müsavat”
firqəsi özünün cəmaət və demokratiyaya bilxassə əmələ qisminə istinad
etmiş bir firqə olduğunu “isbat” edəmmiyordu. “Əksinqilabla mübarizə
bürosu” təşkil olunduğu zaman “Müsavat” müraciət eləmiş, özünə yer
istəmişdi. “Müsəlman cəmaətinin geniş demokratiya sinfinə istinad
etmədiyinizdən, sizə yer verilməz” eşitmişdi. Ümumi tətil edildigi zaman firqə yenə ümumi işin xatiri üçün tətil komitəsində nümayəndəlik
istəmişdi. Xahişinə heç cavab verilməmişdi. Demokratik müəssisə və
şuraların türk və müsəlman demokratiyasmca məqbul və mətlub olan
“Müsavat” firqəsinə olan bu əlaqələrini firqə idarəsi protesto eləmiş,
böylə “iğmaz” politikasından keçən məsuliyyətin tamamilə fəhlə şurasını idarə edənlərə gələcəgini cəvabən bildirmişdi.
Məsuliyyət və hesab günü çox çəkmədi, gəldi. Keçən yekşənbə
günü, oktyabrm 22-də “Müsavat” firqəsi seçkilərə çıxdı. Qarşısmda bir
çox əngəllərə, maneələrə baxmayaraq siyahılarım çıxardı. Ay müsəlman demokratiyası, göstər dedi: görsünlər ki, hanki firqəyə etimad ediyor, hanki fikirlərə inanıyorsan!
Müsəlman demokratiyası, türk əmələsi göstərdi, seçkilərin qəti
nəticəsi hələ məlum degilsə də, qismən məlum olan nəticələrindən aşkardır ki, əksəriyyət Türk Ədəmi-Mərkəziyyət firqəsi Müsavatdadır.
Sovetin yarıdan çoxu haman Müsavatçı müsəlman əmələsindən ibarət
olacaq! Yekşənbə günü, hürriyyətdən 7 ay keçdikdən sonra siyasi firqələr fəhlə hüzuruna çıxıb imtahan tuturlardı. Bu günü başqa
“tələbə”lər arasında tələbəligə yeni “ərizə” vermiş bir firqə dəxi var-

dı - “Müsavat”. Müsavat imtahandan “əliyyüləla” nömrə ilə çıxdı. Demokratıya hökmünü verdi. Dedi ki, yamhrsımz. Müsavat geniş demokratiya sinfinə istinad ediyor. Biz mənafeimizi, ixtiyarımızı ancaq
ona inamyoruz.
Qərar qəti və nafiz idi.
Fəqət bu qərar yalnız “Müsavat” həqqində verilməmişdir. “Müsavat”dan sonra ikinci dərəcədə əksəriyyət qazanan firqə erməni “Daşnaksaqan” firqəsidir. Bu hal göstəriyor ki, bəzi firqələrin düşündügi kibi milliyyət fikri füqərayi-kasibəyə, əmələlərə yabançı bir
fikir degildir. Bu fikrə etina etməyənlər, milliyyətçi - deyə milli demokrat təşkilatlanm etinayə almayanlar cəzalanıyorlar. Qəflətlərinin,
xətalarının cəzasını çəkiyorlar. Təbiət öz işini görüyor. Demokratiya
milliləşiyor. Fəqət bu milliləşmək təəssüb demək degildir. Əgər beynəlmiləlçilər, etiqad ilə digəri əsaslarda təəssüb göstərməsəydilər, bu milliyyətçilikdir - deyə müoyyən millətlərə mənsub olan əmələlərin təbii
hissiyyatlarına, təbii amal və arzularına etina etməsəydilər, o zaman bu
gün qeyri-təbii sandıqları “nagəhan” hadisə qarşısmda bulunmazlardı.
“Müsavat” firqəsinin demokratiya, füqərayi-kasibə arasmdakı
məqbuliyyəti, məzkur firqənin şura seçkilərindəki qalibiyyəti bizim həyatımıza, xüsusiyyət və təbiətimizə az etina edən dairələrdən
ötrü “nagəhan bir hadisə” isə, bizdən ötrü təbii bir nəticə, bir nəticeyiməntiqədir. Başqa dürlü olsaydı, o zaman qeyri-təbii olacaqdı.
Fəqət şura seçkilərinin böylə “nagəhan bir hadisə” ilə nəticələnməsi
fəhlə mətbuatında və məğlub firqələrə mənsub fəhlə və əmələ
dairələrində qərib bir haləti-ruhiyyə hasil etmişdir ki, əsl nagəhan olan
burasıdır. Seçkilərin nəticəsi başqa dürlü olsaydı, əmələ mətbuatı zurnatəbil dögəcək, aləmə küy salacaqlardı. Halbuki imdi seçki rayonlarındakı nəticələri quru xəbər qismində olsa da elan etmiyor, xəbər vermiyorlar. Biləks dünki “İzvestiya Soveta Raboçix Deputatov”da əmələ
sabraniyalarınm qərarları dərc olunuyor ki, guya seçkilərdə həqsizlik
olmuş, müsavatçılar başqa seçicilərə əngəl olmuş, onlarm iradələrini
zorlamışlardı.
Türkcədə bir məsəl var: “Çərx cırıldamaqdasa can cızıldıyor”.
Həqsizlikdən şikayətə qahrsa müsəlman əmələsinə olunan həqsizligi
saymaqla qurtaramaz. “Müsavat”çılar seçkilərin icrası əsnasında seç-

372

373

“Nagəhan” bir qələbə

ki güzarışından narazı olduqlarmı söyləyib duruyorlardı. tmdi başqaları şikayət ediyorlar. Əvət, məğlubiyyət acıdır. Fəqət bu təşəbbüslər bicadır. Seçkiləri tazədən təyin etmək üçün meydanda heç bir səbəb yoxdursa, seçkinin tərtibi, qaidəsi, idarəsi tamamilə başqalarmın əlində olmuş, “Müsavat” bu seçkilərdən nömrə qazanmışdır. Burada Müsavatm
həqsizligindən bəhs eləmək bəhsin yerini bilməməkdir. Qalibiyyət başqa tərəfdə olsa idi, o zaman sabraniya qətnamələrinin başqa misallarda
çıxacağını görəcəkdik.
Fəqət bu kibi şəklə aid məsələlərlə olmaz. Məsələyə dərindən baxmalı, “Müsavat” qələbəsinin səbəbləri daha dərinlərdədir. Bir dəfə
degil, min dəfə seçki edilərsə, qalibiyyəti yenə “Müsavat” qazanar.
Çünki bu təbiidir. Çünki müsəlman əmələsi əksəriyyətdədir. Çünki bu əksəriyyəti təşkil edən müsəlman və türk əmələsi “Müsavat”a
etibar ediyor. Ancaq ona inanıyor. Bunu dərk etməli. Ona görə rəftar
etməlidir. Müsəlman əmələsi ilə münaqişəyə degil, müsalihəyə
gəlməlidir. “Müsavat” əmələ qısminın ideallarma, iqtisadi və siyasi
amallarma xadim bir firqədir. Həqiqi əmələ firqələrilə üz-üzə degil,
yan-yana getməgə hazırdır. Qoy füqərayi-kasibə tərəfdarı olan firqələr
böyügü müttəfiqlərilə əl-ələ versinlər - demokratiyanm qələbəsi, inqilabın faidəsi bunu iqtiza ediyor.
Yaşasın türk-müsəlman demokratiyası! Yaşasm bütün demokratiyanın ittihadı, var olsun Müsavat!
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 26 oktyabr 1917, JV®598
İğmaz - böhtan
Nafiz - nüfuzlu
Təəssüb - fanatizm
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Bu gün imtahan günü
Bakımn saəti gəliyor. Bu gün bakılı vətəndaşlar seçki ayağına gəlib
meydanda olan 12 siyahıdan hankisi həqqində nə hökmdə bulunduqlarını bildirməlidirlər.
Millətdaşlar, bu gün siz hakim olmalısmız, göstərməlisiniz ki, kimə
daha artıq etibar ediyor, kimə daha çox inanıyorsunuz.
Biz sizə bu siyahıya səs veriniz, o siyahıya səs veriniz demiyoruz.
Biz istəriz ki, siz tamamilə azad olub öz vicdanınızla, öz qanacağınızIa hərəkət edəsiniz!
Siz baxmalı, həqq ilə batili ayırmalısımz! Siz bilməlisiniz ki, cəmaət
işini cəmaət işini bilənlər görə bilərlər. Siz bilməlisiniz ki, bir millətin
ruhunu, ehtiyaemı o millətdən olanlar yaxşı bilər. Siz qəbul etməlisiniz
ki, şəhər dumasmda milliyyət, yəni məktəb, dil, yazı məsələsi varsa da,
din, məzhəb məsələsi yoxdur.
Bunları bildikdən və nəzərə aldıqdan sonra almız doqquzuncu
nömrəni, götürünüz 12-ci nömrəni, baxmız beşinci nömrəyə və sairlərinə. İstərsəniz onlarm siyahısmı diqqətlə oxuyunuz. Bilxassə 9-cu
nömrə ilə 12-ci nömrə adamlarının adları qəzetəmizin qismi-məxsusində dərc edilmişdir. Onu gözdən keçiriniz, görünüz kim şəhər
işlərinə idarəyə, cəmaət dərdlərini anlamaya, millət arzularmı dərk
etməyə mühəyyadır.
Hanki nömrəyə səs verəcəksiniz veriniz. Fəqət idrakla, qanacaqla
səs veriniz. Onu biliniz ki, bu gün diqqət etməsəniz, bu gün yanılsanız, bu gün zəiflik göstərib qoçuların, zorbaların sözünə qulaq assanız, istəmədiginiz adamlarm nömrəsini versəniz sabahki məsuliyyət
kimsəyə degil, özünüzə aid olacaq. O adamları ki, ancaq bu seçki
günlərində cəmaət işində görüyorsunuz, əvvəlcə görmüyordunuz, çox
çəkməz seçkilər keçər, yenə də görməz, peşiman olarsınız. Sonrakı peşimançılıq isə faidə verməz.
Ehtiyatlı olunuz, özünüz-özünüzü yıxmayınız, yıxılsanız o zaman
şikayətə həqqiniz qalmaz.
Çünki özü yıxılan ağlamaz!
“Açıq söz”, 29 oktyabr 1917, JV»600
Mühəyya - hazırlanmış
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“Müsavat” qurultayı
Keçən nömrədə xəbər verilmiş olduğu üzrə “Müsavat” firqəsinin
iclası ayın 25-də açılmayaraq rosmi-koşad ayın 26-a təxir edilmişdir.
Aym 25-də ancaq xüsusi məşvərət məclisi təyin edilmişdi.
Hələ saət 5-dən İsmailiyyə binasmda, xüsusən “Müsavat”
bölməsində böyük cünbiş ruhlu hərəkətlər müşahidə olunur; yüzlərcə
adam cəm olub, içəri girmək üçün bilet istiyor; firqə nümayəndələrinə
kağız veriliyor; şura əzasına xüsusi nişaniar paylanıyor...
Nəhayət, saət 8 oluyor. 500-dən ziyadə hazirunin gurultulu aiqışları
altında Türk Ədəmi-Mərkəziyyət firqəsinin ən çalışqan müəssislərindən
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə cənabları məclisi açaraq bu qurultaym
əhəmiyyətindən bəhslə diyorlar ki: Türk Ədəmi-Mərkəziyyət firqəsi
“Müsavat”ın birinci qurultayı bütün Türk və Şərqi-islam aləmi üçün
böyük əhəmiyyətə malikdir. Zira siyasi firqələri olmayan bir millətin
siyasi duyğusu, siyasi düşüncəsi olamaz. Siyasət meydanma hər milləti
siyasi firqələr çıxarar, siyasi fikirlər siyasi firqənin ehtimamilə xəlq arasında ihtişar tapar. Fəqət bir firqə xəlqin hüsni-rəğbətini o vəqt qazanar,
milləti öz başına o vəqt toplaya bilər ki, cəmaətin milli amal və arzusuna müvafiq pröqram yürüdərək təşkili təbiətə yaxm oisun. Bir siyasi
fırqə o vəqt müvəffəq olar ki, millətin təbii yolunu dərk edə. Firqəmizin
tərəqqipərvərlər, füqərayi-kasibə, demokratiya və ümumqərəzsizlər
tərəfindən hüsni-təvəccöh və rəğbəti qazanmış olduğu doğru yol
getdiginə bir dəlildir. Bugünki etibar və təvəccöh ayrı firqə əzasınm
çalışması və niyazı sayəsində degil, hər şeydən artıq Türk ƏdəmiMərkəziyyət firqəsi “Müsavat”m bütün millətimizin arzu və amallarım doğru surətdə dərki və təbii bir cərəyanla hərəkət etməsindədir.
Siyasi firqələr birər hökumət kibidirlər. Hər firqənin təşkilatı
gələcək hökumətin necə təşkil olunmasını istədigini göstərir. Fəqət
firqə təşkiiatı hökumətin ancaq icraiyyə müəssisələri kibidir. QanUn
vəz etmək ixtiyarı isə ancaq fırqə qurultaylarına məxsusdur. Bundan
dolayıdır ki, mütərəqqi miİlətlər və siyasi firqələr flrqə qurultaylarma
çox böyük əhəmiyyət veriyorlar.
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Bədə natiq əfəndi qurultaya gəlmiş olan nümayəndələrin adlarını oxuyaraq bəyan ediyor ki, Naxçıvan, İrəvan, Ağdaş və sairlərindən
gözlənən vəkillərin həpsi gəlməmiş, yaxud yenicə gəlib də yorulmuş
olduğundan qurultaym rəsmi-kəşadı ayın 26-a təxir edilərək bu gecəyi
boş keçirməmək üçün ancaq xüsusi məşvərət məclisi qurmağa və
tərtibat və bəzi hazırlıq məsələsinə baxılması təklif oİunur. Əzcümlə,
bu gecə heyəti-rəyasətə, etibarnamə komissiyasına və tərtibati-məclis
işiərinə baxari heyətə namizədiər göstərilməİidir.
Heyəti-rəyasətə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyii,
Məhəmməd Həsən Hacınski, Cavad Məlikyeqanov (fəhiə), Əbülqasim
əfəndi (Quba mahaimdan) namizəd edildiiər. Katibligə: Mirzə
Məhəmməd Axundzadə ilə İsiam bəy Qəbuiov namizəd göstərildiiər.
Etibarnamə komissiyasma: Oruc Orucov, Qulamrza Şərifov, Züifüqar Məhəmmədov, Ərimullah əfəndi və Mirzə Məhəmməd Axundov
namizəd göstərildüər.
Tərtibi-müzakirat bu qərar ilə təyin edildi:
1)
Təşrifat, təbrikat, 2) Mərkəzi heyotlərin məruzələri, 3) Etibar komissiyasmm məruzəsi, 4) iş cəhəti.

Birinci iclas'
Pəncşənbə günü Türk Ədəmi-Mərkəziyyət firqəsi “Müsavat” qurultayı özgə bir təntənə və ruh qabarıqlığı iiə başladı. Tä saət 7-dən
“İsmaiiiyyə” binasmm dairələri cəmaətiə qaynaşaraq saət 8-də böyük
saion xmcaxmc dolaraq tamaşaçılardan bir çoxu ayaq üstə durmuş,
əksərinə bilet tapümayaraq məyus qayıtmışlardı.
Quruitayda yüzə qədər Azərbaycanm hər tərəfindən gəimə nümayəndəiər var. nümayəndələr yalnız şəhərlərdən degil, uzaq kəndiərdən,
əməiə rayonlarından gəimişiərdir. Qurultay heyət etibarı iiə ehtimai
Şərqi-İslamda topianmış, əndüvə və quruitayların ən demokratik bir
heyətini təşkii ediyor.
Nümayəndəiərdən yüzdə 90-ı kəndii və fəhlədən ibarət!
1M.Ə.Rəsulzadənin giriş nitqi - Ş.H.
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Qurultay firqənin Bakı heyəti-mərkəziyyəsi rəisi Məhəmməd Əmin
Rəsulzadə cənabları tərəfindən açıldı.
Məhəmməd Əmin əfəndi rəyasət mövqeinə çıxınca alqış tufanı açılıb sürəkli surətdə davam elədi, bir necə dəqiqə natiqi gözləmək
məcburiyyətində bulundurdu. Alqışlar dayandıqdan sonra nitq iftinahi
başladı. Natiq müvəqqətən Şərq islamı ilə Türk aləminin əhvali-hazırə
siyasətindon bəhslə dedi ki:
Bütün Şərqi-İslam və Türklük aləmi neçə əsrdən bəri ətalət zamanı keçiriyordu. Həm də ətalət o dərəcəyə gəlmişdi ki, Şərq millətlərinin
tərəqqi və mədəni olmasvna ümid kəsilmişdi. Bunun da səbəbi məzkur
millətlər arasmda amal, ideal, məqsəd yoxluğu idi. Əlbəttə, millətin
həyatma işıqlı yol göstərən yıldız olan milli amal və məqsəd yoxahnca
cəmaət də halətdən qaldı və siyasətcə öldü.
Fəqət həmişə böylə gedəməzdi: son zamanlar Şərq aləmi eünbişə
gəldi. İmdi bir dövri-intibah keçiriyoruz. Milli oyamqlıq böyük duyğu, böyük fikir Şərqi-islam və Türk millətlərini oyatdı. Böyük sarsmtılar, böyük fikir doğurdu. Biz qəflətdə olduğumuz zaman Avropanın
zülm və cəfası bir dərəcəyə çatdı ki, nəhayət, Qərb imperializmi bizi
ozdi, sarsıtdı və əzilmək nəticəsində milli duyğu oyandı. Şimdi dövriintibah keçiriyoruz.
Milli amalımıza doğru yüzüyoruz. Lakin bizim amalımız başqalarına hakim olmaq, başqalarını əzmək degil, özümüzün rifa və səadətlə
yaşamamız və sair millətlərlə bərabər bəşəriyyətə bir üzv, hamı ilə
bərabər mədəni və mütərəqqi bir millət olmaqdır. Türklük fikri başqalarma təcavüz olmadığı kibi, İslama da müariz degil. Hürriyyətin böyük ərkanından birisi şəxsi təmin etməkdir. Bir millət isə bir camiə
təşkil ediyor. Bir şəxsin özünə məxsus arzu və məqsədləri, dilək və
istəkləri olduğu kibi, bir millətin, o camiəyi-noviyyənin də milli fikir amalı, məqsədi, ehtiyaçı var. Yaşadığımız şərait altmda bizim bu
amal və arzularımızı ancaq böyük milli fikir ödəyə bilər. Firqəmizin
müvəffəqiyyət qazanması, fəhlə, kəndli və tərəqqipərvər sinifləri bir
yerə cəm edə bilməsinin sirri və hikməti də haman bu fikirdəndir. Bir
cəmaətin, millətin, hətta bir şəxsin müəyyən amal və arzusu, müəyyən məqsədi olmazsa tərəqqi edəməz. Came olan miliətin də bu milli məqsədi olmazsa milli qüvvələri birləşdirəməz, qaranlıq içində işıq

olmaz. Əgər Türk milləti bu vəqtədək bunca fənalığa məruz qalmışsa,
səbəbi başqalarmm təcavüzündən ziyadə özünün amalsız, idealsızhğından, tarixini, mənligini bilmədigindən qalmışdır. Buna görədir ki,
əsrlərdən bəri türk milləti qaranlıqlar, yolsuzluqlar-rahsızhqlar, sarsıntılara uğramışdır və haman amillər səbəbilə nəhayət, gözü açıldı (gurultulu alqış). Türk millətinin məqsədi tərəqqi etmək, bəşəriyyət gülüstamnda yaxşı qoxulu bir türk gülü yetişdirməkdir (sürəkli alqışlar). Bu
gül isə islama mənsub olan islam beynəlmiləliyyəti təşkil edən heyətlə
bir yerdə bir güldəstə təşkil edəcəkdir (alqışlar). Millət nə qədər bir
came isə də, bir vücud degildir. Təbiiyatda qətiyyəti-riyaziyyə mümkün isə ictimaiyyatda böylə qətiyyət olamaz. Binaənileyh millət təşkil
edən fərdlər bir vücud olamazlar. Bu səbəblədir ki, millətin məqsədi əksəriyyətin məqsədi deməkdir. Əksəriyyət isə fəhlə, kəndli,
ümumiyyətlə demokratiyadan ibarətdir. Buna görədir ki, məkan
və zaman şəraiti altında millətimizin məqsədi haman demokratiya
məqsədidir. Son müzəffəriyyətimiz də firqəmizin demokrat firqəsi olduğunu isbat etdi (sürəkli alqışlar).
Rusiya türklərinə hürriyyəti Rusiya inqilabı gətirmişdir. MiJJətimizin
gözəl xislətlərindən olan şükrani-nemət bizə vacib ediyor ki, inqilab
şühədalarmı qiyamla yad edəlim (məclis ayağa qalxıyor),
Bədə natiq cənabları vəfat etmiş firqə əzalarınm tərxim ruhu üçün
ayağa qalxmağı təklif ediyor. Yenə hamı qalxıyor.
İnqilab meydana əmələ, topraq, sülh, millətlərə öz müqəddəratını
özü toyin etmək şüarları atdı. Millətlər Məclisi-Müəssisan və hüquq
gözlüyordu, sülhə müntəzir idi. Amma sülhü cəngə mübəddəl edib
millətlər hüquqlarını istədikdə köhnə dil ilə cavab verdilər. Nəticədə
hərcümərc...
Bütün Rusiya Məclisi-Müəssisanə, seçkilərə hazırlanmaqda ikən
hazırlıqlar içində anarşi başlandı. Bir dərəcəyə çatmış ki, sabah nə olacağını kimsə bilmiyor. Məmləkət daxilində əhval böylə ikən cəbhədə
daha fənadır. Ordunun nəinki dava etməsinə, bəlkə cəbhədə durmasına imkan yoxdur. Silah yox, libas yox, ayaqqabı yox, yemək yox, ruh
da yoxdur. Amma barışmaq da çətindir. Ona görədir ki, bir qism əhali
barışıq tələb ediyorsa da, digər qismi sülhdən hədsiz dərəcədə qorxuyor. Nəticədə hazırda məmləkətin hər bir parçasmda bir başsızlıq,
hökumətsizlik, hərcümərc başlanmışdır.
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Əlbətto, biz hor bir şeyi Məclisi-Müəssisandan gözləməliyiz, Məclisi-Müəssisandan ümidimizi kəsməmişiz, Məclisi-Müəssisana gedəcəgiz, ondan dərdlərimizə əlac istəyəcəgiz. Fəqət başımızı özümüz saxiamalıyız. Böyiə etməzsək yaşıyamayız. Hazırda öyiə müşəvvəş bir
dövr keçiriyoruz ki, bərkişmək üçün çəkişmək, rahət yaşamaq üçün
rahatiıq uğrunda mübarizə iazımdır. Hürriyyət tarixini biləniər, hürriyyəti anlayanlar bundan darıxmaziar. Bu qədər böyük məsələlər,
əlbəttə, bir neçə günün, ayın içində həll olunamaz. İttihad və ittifaqı
olan mədəni millətlər arasında belə böyük fikiriər doğuiar, amaliar böyük sarsıntı, əzəmətli hadisəiər nəticəsində hasil oiar. İştə, qurultayımız böylə bir dövrə təsadüf ediyor. Böylə bir zamanda qüvvəti-qəlb sahibi olan firqələr göstərəriər ki, böyük fırtmalar yaşamaya əzm etmiş
böyük qüvvətə malik oian miiiəti həlak edəməz (guruitulu aiqış). Böylə
firqələr qüvvətli təşkilatlar yapar, böyük qüvvələr əmələ gətirər. İşıqlı
yıldız yöni itirməz və işıqiı yıidız olan miiii amallarm daimca gedərək
sərmənzili-məqsudə yetişər (aiqışlar).
Bundan sonra natiq əfəndi qurultayı təbrik edərək keçən gecə veriimiş olan qərarları oxuyor. Məclis tərəfindən qəbula keçəcək heyətirəyasətə namizədiəri və etibarnamə komissiyası öz yeriərini işğai ediyorlar.

İkinci iclas
Məruzəçinin zənnincə heç zəhmət çəkilməmiş olan yerlər pulsuz olaraq əkinçilərə verilməli və müik sahibinə heç dürlü mükafat
verməməiidir.
Bəxşiş təriqiiə verilib də sonradan zəhmət qonulmuş olan yerlər dəxi
kəndiiiərə vüsui olmalı, fəqət bunun müqabiiində müik sahiblərinə də
zəhmətiəri əvəzində müəyyən bir mükafat verməiidir.
Halal kəsbiə almmış, fəqət həddən ziyadə oian müikün bir qismi alımb xəiqə verilməli, fəqət toprağın bir qismi ilə həm də mülk sahiblərinin
toprağa qoyduqiarı zəhmət və xərci müqabiiində oniara müəyyən bir
mükafat dəxi verilməlidir.
Topraq bu surətiə aiınaraq cəmaətə (yəni əkinçiterə) veriiməii və
haman təqsim oiunan yeriər əkinçinin öz mali-xüsusi olmalıdır. Ancaq
kəndiinin toprağı satmağa ixtiyarı oimamaiıdır.
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Qafqasiya, Türküstan və sair kibi süni surətdə suvarılmağa ehtiyac olan yerlərdə topraq qədər su məsələsinə də əhəmiyyət verməlidir.
Məruzəçi əfəndi suyu da elə qism ediyor: təbii su və süni surətdə çıxarıimış su (kəhriz, vadakaçka və sairə). Orucov cənabiarmın zənnineə
təbii sular bilamükafat aiınaraq cəmaətə verilməlidir. Fəqət süni
surətdə çıxarıian kəhriz, vadakaçka və sairiəri sahiblərindən aiındıqda
zəhmətləri və xərcləri müqabilində önlara mükafat Veriiməiidir.
M irzə M əhəmməd Axundova səs veriliyor və məruzəçi cənabiarı
məktəb və məarif məsələsi həqqində doklad oxuyur və bu əsasiarı
müdafiə ediyor. Məktəbləri ibtidai, rüşdi, edadi və ali olmaq üzrə 4
sinfə bölüyor və bunlarin həpsi arasında öylə rabitə olmaiıdır ki, bir
məktəbi bitirən mütəəllim bilaimtahan o birisinə qəbul ediisin. İbtidai
məktəblərdə tədris tamamilə ana dilində, Azərbaycan şivəsində oimaiı
və məktəbin idarəvə sairə işiəri tamamilə öz əlimizə alınaraq heç vəchlə
kənardan müdaxiləyə yer verməməlidir. Muxtariyyətimiz dairəsində
yaşayan sair millətlərə də öz ana dilində oxumağa müsaidə ediiməlidir.
İbtidai məktəblərdə əsla rus və sair əcnəbi dillər tədris edilməməlidir.
Rüşdiyyə məktəblərində muxtariyyətimiz daxilində yaşayan sair
miliətlərə heç vəchlə təzyiq edilməmək şərtilə təiim və tədris Azərbaycan
şivəsində olmalıdır. Məsiəhət görülərsə rüşdiyyələrin birinci sinfindən
rus diii bir lisan kibi tədris edilməlidir. İbtidai və rüşdi məktəblərdə
oxumaq ümumi, məcburi və məccani olmalıdır. Rüşdiyyəiər nəzdində
oğianiar üçün sənət və qızlar üçün əl işi şöbələri də açıimalıdır.
Edadi məktəblərdə ülum və fünun ana dilində olmaiı, fəqət bir lisan surətilə ümumi türk dili də tədris edilməlidir. Xüsusi edadi sənət
məktəbləri də açılmalıdır. Şəriət dərsi təiimi üçün edadiiər sırasında
məkatibi-diniyyələr dəxi açıimaiıdır. Müsəlmanların mərkəzi olan hər
nöqtədə kifayət dərəcədə də darülmüəllimin və darüimüəilimatlar təsis
edilməlidir. Burada da ümumi türk dili bir lisan kibi tədris ediiməlidir.
Mərkəzdə bütün şöbolərilə darüifünun açılmalıdır. Darülfünunda
tədris ümumi türk dilində, ülumi-diniyyə tədrisi üçün də bir xüsusi şöbəsi oimalıdır.
Bütün məkatib və məarif işlərinin xərci milii sandıqdan ödənməli və
xüsusi m əarif vergisi təyin etməgə izn verməlidir.
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Hələ darülmüəllimin və darülmüəlimat açılanadək müəllim və müəllimələrə olan ehtiyacımızı ödəmək üçün tezliklə kurslar açılmalıdır.
Bu layihə üzərinə türk balalarına məxsus məktəblər açılanadək hazırda mövcud məktəblərin ixtiyarmı imdidən öz əlimizə alaraq tamam
mənasilə milliləşdirməlidir.
Bundan sonra M əhəmməd Əmin Rəsulzadə cənabları şəkli-idarə
həqqində bir məruzə oxuyur. Natiq cənabları keçən qurultaylarda da
oxumuş olduğuməşhur məruzəsini bir az daha genişlədərəkbəzi əlavələr
daha edərək mərkəziyyət idarənin mənfi cəhətlərini müfəssəl surətdə
bəyan ediyor. Eyni zamanda ədəmi-mərkəziyyətin müsbət cəhətlorini
göstəriyor; ədəmi-mərkəziyyət üsulunun yalmz Rusiyada başlayıb da
bu vəqtədək məhkum olan millətlər üçün degil, bəlkə hakim millət olan
ruslar üçün də; yalnız kiçik millətlərin mənafeyi nöqteyi-nəzərindən
degil, bəlkə ümumdövlət mənafeyi nöqteyi-nəzərindən də ən məqul
və məqbul bir üsuli-idarə olduğunu isbatla Rusiyada qoşma xəlq cümhuriyyəti (cümhuriyyəti-müctəmci-ənam) təsisi əsaslarım müdafiə ediyor. Rusiya üçün qoşma xəlq cümhuriyyəti istiyor.

İkinci iclasın axırı
Məhəmməd Əli Rəsulzadə cənabları fəhlo məsələsi həqqində məruzə
oxuyaraqbu əsasları müdafiə ediyor: 1) İş günü 8 saətdən artıq olmasın;
2) Hər işdə qulluq edən ərkək və qadm üçün həftədə 24 saət bilafasilə
istirahət qanun tərəfindən mühafizə edilməlidir. 3) İş müddətindən artıq işləmək qətiyyən mən olunur. 4) Gecə işləmək məmnudur. Texnika və maşm şəraitindən iləri gələn xüsuslarda gecə işləmək olar.
5) 16 yaşınadək məktəb yaşında olan balalarm xidmətindən istifadə
etmək iş sahiblərinə qətiyyən mən edilsin və 16-18 yaşında balalar 6
saətdən artıq işlədilməsinlər. Və haman iki saəti iş sahiblərinin hesabına dərs oxumahdırlar. 6) Qadınlarm vücuduna və səhhətinə zərərli
olan işlərdə onların çalışmağı mən edilsin: hamilə arvadlar doğmaqdan 4 həftə əvvəl və 6 həftə sonra məvacibləri verilməklə işdən azad
edilməlidirlər. 7) Qadınlar işləyən hər iş yerinin yanmda südəmər
uşaqlar üçün xüsusi tərbiyəxanalar olmalı və süd verən analar hər üç
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saətdə bir dəfə və hər dəfə yarım saətdən az olmamaq şərtilə işdən azad
edilməlidirlər. 8) İş və xidmət müqabilində pul əvəzinə mal vermək qadağan edilməlidir; iş muzdu 15 gündə bir dəfə verilməlidir. 9) Xidmət
istedadım qismən ya tamamilə qeyb edənlər dövlət tərəfindən sığorta
edilməlidirlər; 10) Sənaətxana və kəsbxanalar üçün kifayət qədər fabrika nəzarəti təyin edilməlidir. Ev qulluqçuları, nökər və xidmətkarlar
da nəzarət altına ahnmalıdırlar. Fabrika və xidmətxanalara məxsus qanunların kamalınca icrasma nəzarət etmək üçün əmələlər tərəfindən
seçilmiş və hökumətdən maaş alan vəkillər dəxi nəzarət etməlidirlər.
Hər dürlü iş qəbul etmək və bəyənilməyənlərini qaytarmaq və onlarm bəhasiyyəsini təyin etmək məsələsində də fəhlə nümayəndələri iştirak etməlidir. 11) İş sahibləri tərəfindən əmələlər üçün təyin edilmiş iş
yerləri və mənzillər hifzüssihhəyə müvafiq və onların kirayəsi münasib olmalıdır. Bu işə hökumət nümayəndələrilə bərabər fəhlə nümayəndələri də iştirak etməlidirlər. 12) Hər bir karxanada müntəzəm surətdə
səhiyyə nəzarətləri təsis edilməli və bu nəzarət tamamilə iş sahiblərinin
nüfuzu xaricində bulunmalıdır. 13) Zəhmət mühafizəsi həqqində verilmiş qanunlara müxalifət edən sahibkarlar hökumət tərəfindən
məsuliyyətə cəlb edilməlidirlər. 14) Hər sənaətxana və kəsbxanada yansı fəhlədən, yarısı da iş sahiblərindən mütəşəkkil bir məhkəmə təşkil
etməlidir. 15) Yerli və kənardan gəlmə işçilərə iş tapmaq xüsusunda
vasitəçilik etmək üçün hökumət tərəfindən fəhlələrin iştirakilə məsai
birjaları təsis edilməlidir.

Üçüncü iclas
Qurultaym 3-cü iclası açılmadan əvvəl Məhəmməd Əmin
R.əsulzadə cənabları növbətdən xaric səs alaraq seçkilər münasibətilə
siyasi firqələr arasında icra olunan mübarizədən bəhs ediyor, diyor ki,
əlbəttə, siyasi firqələr arasmda mübarizə məqbul bir şeydir. Fəqət firqə
adabı və siyasət qanunu daxilində olması şərtdir. Dün molla sinfindən
olan Şeyx Qəni seçki təbliğatı olmaq üzrə “Müsavat” firqəsini təkfirlə
məzkur fırqəyə mənsub olanlann həpsinin qanını hədər, malını ha383

lal və əyallannı özbrinə məhrəm elan etmişdir. Əvvəla, bu hərəkət siyasi mübarizə qaidəsindən xariedir. Saniyən, biz islama zidd olmayan
müdafei-miliət bir firqə təşkil etdigimiz üçün üləmadan heç vəqt böylə
hərəkətlər gözləməzdik. Salisən, siyasi mübarizədə məscid və minbər
bitərəf olub hətta mübarizələrdən dolayı firqələr arasmda bir soyuqluq
əmələ gələrsə minbər və məscid onların arasxnda etilaf hüsuluna çalışmahdır. Məscidə daxil olduqda insan siyasət, firqə və məsləki kənara
qoyub hüzuri-ileyhidə xüzu, xüşu duraraq birlik, qardaşhq və sairə kibi
sözlər eşitməlidir. Hüzuri-ileyhidə duran cəmaət və minbəri-xitabətdə
üləma siyasətdən kənar olmahdxr. Buna görədir ki, Türk ƏdəmiMərkəziyyət firqəsi “Müsavat” molla sinfinə daxil olaraq adxnx din alim i qoyan bır şəxsin bu tövr hərəkətinə qarşı tamam vücudiyyətimizlə
protesto ediyoruz.
Bundan əlavə “Rusiyada Müsəlmanlıq” firqəsilə əlaqəmizi təyin etmək üçün məzkur firqə rəsmi surətdə bəyan etməlidir ki, Şeyx Qəni
firqənin rəsmi natiq sifətiləmi böylə rəftar etmişdir, yainki xüsusi bir
şəxs sixStx/ə.
Bundan sonra növbətı məsələlərin müzakirəsinə keçilir.
Yusifbəylİ Nəsib bəyin sədarətilə açılaraq topraq məsəbsinə baxan
şöbəm n qobul etäigi qərarlan M əhəm m əd Əmin RəsuIzadə cənabJarx
oxuyur. M əruzə maddəbəmaddə müzakirə olunaraq aşağxda yazılan
qəiäi
qəbu\ o\\mur.
1) Əmlaki-miriyyə ərazi xassə və xanədanə məxsus topraqlar,
həmçinin mülkdarlara və xüsusi maliklərə məxsus olan topraqlar
ələlümum əvəzsiz olaraq zəhmətkeşlərə verilməlidir. (Bir səslə qəbul
olunur.)
2) Hər bir əldə olan toprağın miqdarı təyin edilərək kimsə ondan artıq toprağa malik olmamalldır. (Bir səsə qarşı ittihadi-ara ilə qəbul olunur.)
3) Zəhmətkeşbrə veriləcək topraq onların mülkiyyətinə veriiməli və
mal məxsusi olmaq üzrə topraq üzərində bütün hüquqa malik olunur.
(Bir səsə qarşı qəbul olunur.)
4) Ə lbrindən topraqları alınan xüsusi maliklərə bundan dolayı
çəkdikləri zərər müqabilinə xəzinə tərəfindən, varlı sinifbrdən alına384

caq xüsusi vergidən hasil olan xüsusi bir sərmayə hesabına olaraq mükafat verilməlidir. (3 səs bitərəf qalıb 2 səsə qarşı əksəriyyətlə qəbul
ediliyor.)
5) Topraq altında olan mədəniatmilli olub beytülmala məxsus olmalıdır. (2 bitərəf və 6 səsə qarşı əksəriyyətlə qəbul olunur.)
6) Meşə, cəngəl və axarsular ümumi elan olunur. (İttihad-ara ilə
qəbul olunur.)
Bundan sonra tərzi-hökumət və şəkli-idarə məsələsinə baxan komissiya tərəfindən yenə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə cənabları məruzə
veriyor.
1) Rusiya dövlətinin əsası milli və məhəlli muxtariyyət əsası üzərinə
qoşma xəlq cümhuriyyəti olmahdır.
2) Hürriyyəti-kəlam, mətbuat, vicdan, ictima və tətil kibi hürriyyətlər
muxtariyyətlər daxilində hökumətlərin xəlq cümhuriyyəti olması ilə
işçi və topraq məsəbləri cümhuriyyət qanun əsasilə daxil olub dövlət
tərəfindən mühafixə edilməlidir.
3) Müəyyən məhəlli olmayan millətlərə milli və mədəni muxtariyyət
verilməlidir.
4) Muxtariyyət hüdudlarım, daxili qanun əsasılərini öz daxili
məclisi-müəssisanlarında təyin etməlidirlər.
5) Hər bir muxtariyyətli əyalətin topraqları xüsusi bir fond təşkil
edib ümumi cümhuriyyət fonduna daxil olmalıdır.
Qurultay dün gündüz və gecə iclas quraraq məsələləri sürətlə
müzakirə ediyor. Bu gün qurultayın qurtaracağı ümid olunur.

Dördüncü iclas
Türk Ədəmi-Mərkəziyyət firqəsi “Müsavat”ın 4-cü iclası oktyabrın
29-u axşam saət 10-da açılaraq Nəsib bəy Yusifbəylinm sədarəti altında
fəhlə və m əarif məsələlərini müzakirə etmişdir. Rəsulzadə Məhəmməd
Əli cənabları fəhlə məsələsi həqqində şöbə tərəfındən məruzə oxuyor;
məsələ maddabəmaddə müzakirə ediliyor və bəzi mübahisələr vaqe
oiuyor. Nəticədə 16 maddədən ibarət məruzə qəbul olunur. Maddələr
bunlardır:
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alan vəkillər dəxi iştirak edərək müdiriyyətlə bərabər qanunlarm icrasına və əmələlərə iş və mənzil və sair təshilat tədarükünə mübaşir olmalıdır.
12) İş sahibləri tərəfindən əmələ üçün mənzil olaraq verilən odalarm əhvali-səhiyyəsi və tərtibatı nəzarət altına ahnmahdır. Nəzarətdə
əmələlər tərəfindən seçilmiş vəkillər dəxi iştirak etməlidir.
13) Qulluqçu və işçi tutan hər bir karxanədə müntəzəm və mütəşəkkil
səhiyyə nəzarəti təsis olunmalı və bu nəzarətlər iş sahiblərinin nəzarət
və müdaxiləsindən kamilən azad olmalxdırlar.
14) Zəhmət və səyin mühafizəsi həqqində qanunlara müxalifət
edənlər cinayət qanunları mucibincə məsuliyyətə cəlb edilməlidirlər.
15) Hər bir kəsbxanədə heyətin yarısı əmələlərdən və yarısı iş
sahiblərindən olmaq üzrə xüsusi bir məhkəmə təşkil etməlidir.
16) Yerli və kənardan gəlmə işçilərə qulluq tapmaq xüsusunda
vasitəçilik etmək üçün xüsusi kantorlar təsis etmək vəzifəsi məhəlli
idarə müəssisələrinə həvalə ediliyor.

1) Hər bir qulluq və ücrətlə xidmət edən kimso üçün gündəlik iş
müddəti 8 saatdan artıq olmamalıdır.
2) Hər bir iş və xidmətlərdə qulluq edən ərkək və qadm əmələ və
xadimə üçün həftədə bilafasilə 24 saatlıq istirahət müddəti qanun
tərəfindən qərara alınsın.
3) İş müddətindən xaric işləmək qaidəsi qətiyyən mən edilsin.
4) Axşam saət 9-dan səhər saət 6-yadək gecə xidməti qətiyyən mən
edilsin. Fəqət texniki və makina əhval və şəraitindən nəşət edən və
əmələ təşkilatı tərəfindən savab görülən xüsuslarda bu xidmət icra oluna bilər.
5) 16 yaşınadək məktəb sinnində olan çocuqlarm xidmətindən
istifadə etmək qətiyyən məmnudur. 16-dan 18 yaşmadək olan çocuqlarm iş müddəti 6 saətdən artıq olmamalıdır.
6) Qadmlarm vücud və səhhətinə zərərli olan yerlərdə onlarm çalışmaları mən edilsin və hamilə olan qadınlarm həmldən əvvəl 4 həftə,
sonra da 6 həftə işdən azad edilərək haman müddətin məvacibini
tamamilə almahdır.
7) Qadmlar işləyən fabrika, zavod və sair kəsbxanələr nəzdində
südəmər uşaqlar üçün xüsusi tərbiyəxanalar açılmahdır. Süd verən qadmlar hər 3 saatdan sonra yarım saatdan az olmamaq şərtilə xidmətdən
azad edilsin.
8) İş və xidmətə istedadmı qismən yatmasilə qeyb edən, yaxud ixtiyarlıq cəhətilə xidmətə qadir olmayan fəhlələr dövlət tərəfindən
xüsusi sərmayə hesabma sığorta edilməlidirlər. Məzkur sərmayə
sərvətdarlardan ahnacaq ayrı bir vergidən əmələ gələcəkdir.
9) İş və xidmət müqabilində mətah vermək caiz degildir. Hər bir
ücrət və məvacib nəqdən hər həftə verilsin.
10) İş sahiblərinə hər dürlü ittifaq və səbəblərdən dolayı fəhləlik
həqq-hesabından pul çıxmaq qaidəsi qətiyyən mən olunur.(cərimə və
sairə)
11) Hər dürlü iş və kəsbxanələr üçün kifayət qədər fabrika müfəttişligi
təyin edilsin. Əmələlər tərəfindən seçilən və dövlət tərəfindən maaş

Fəhlə məsələlərindən sonra məarif məsələsi müzakirə edilərək aşağıdakı maddələr demək olar ki, bir səslə qəbul olundu.
1) M əarif işlərində ümuməhali, din və millət ayırmaqsızm ərkək və
qadın müsavidir.
2) Məktəb işlərində təşəbbüsi-şəxsi və məhəlli idarələr təşəbbüs heç
bir vəchlə təhdid edilməyəcəkdir.
v
3) Tədrisat sərbəst olmalıdır.
4) Məktəb arasında irtibah olub ibtidailərdən rüşdilərə, oradan
edadilərə və buradan ali məktəblərə kolayhq ilə tələbə qəbul ediləcəkdir.
5) Darülfünun və sair ali məktəblər daxili işlərində muxtariyyətli və
tədrisat xüsusunda sərbəst olacaqdır.
6) Əvam arasmda elm və mədəniyyət uğrunda ali məktəblər
tərəfındən edilən təşəbbüslərə mümanəət göstərilməyəcəkdir.
7) Məhəlli idarələrin təlim və tərbiyə xüsusundakı təşəbbüslərinə
mümanəət edilməyəcəkdir.
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8) Təlim ibtidai və rüşdi, ümumi, məccani və məcburi olmalıdır.
9) Məholli idarələr tərəfindən böyüklər üçün açılacaq məktəb kitabxana və qiraətxana işlərinə müsaidə edilməlidir.
10) Sənaye və ziraətə məxsus kafi miqdarda xüsusi məktəblər açılacaqdır.
11) İbtidai və edadi məktəblərdə tədris dili hor bir muxtariyyətli
əyalətin əksər əhalisinin damşdığı dil və şivə olacaqdır.
12) Edadi məktəblərdə rus dili və Osmanlı şivəsi bir lisan olaraq
tədris edilməsi məcburi olacaqdır.
13) Ali məktəblərdə ülum və fünunun həpsi Osmanlı şivəsində tədris
ediləcəkdir.
14) Müəllim və müəllimələr hazırlamaq üçün kafi dərəcədə
darülmüəllimin və darülmüəllimat açılmalıdır.
15) Qırx çocuq toplana bilər isə əqəliyyətdə qalan millətlər üçün
açılmış məktəblərdə tədris öz dillərində olması mocburidir.
16) Kafi dərəcə toləbə bulunursa əqəliyyət təşkil edən millət çocuqları üçün tədrisat öz dillərində olmaq şərtilə rüşdi və edadi məktəblər
açılacaqdır.

Beşinci iclas
Oktyabnn 30-u səhər saət 11-də Nəsib boyin sədarətində açılaraq Məhəmməd Əmin Rəsulzadə cənabları məramnamənin müzakirə
edilməmiş qalan maddələrini birər-birər oxuyur. Məsələlər oxunduqca səsə qoyularaq cümləsi qəbul ediliyor. Şəkli-idarə həqqində məramnaməyə böylə bir əlavə ediliyor; “cümhuriyyət daxilindəki
muxtariyyətlər öz aralarmda xüsusi və müştorək məsələlər üzərinə ittifaq əqd etmək həqqinə malikdirlər”.
Azərbaycan muxtariyyəti hüduduna goldikdə Cənubi Dağıstanın
dəxi Azərbaycana daxil olması təhti-qərara alındı. İdil boyu və Krım
tatarları üçün milli-məhəlli mümkün olmasa milli-mədəni muxtariyyət
tələbi qəbul olunur.
4-cü maddə bu surətlə təbdil olundu: “Ümumi cümhuriyyət” müəssisələrinə və muxtariyyət daxilində bulunan məclisi-məbusan, mə388

həlli idarəlor və başqa bütün təşkilata vətəndaşların bilafərq millət və
məzhəb, ərkək və qadın seçki həqqi var. Hər bir seçkiçi vətəndaş seçilmək həqqinə də malikdir. Seçki ümumi, gizli, bilavasitə, müsavi və mütənasib olmalıdır”.
Milli, dini, mali və iqtisadi oskəri və ədliyyə babları eynilə qəbul
edildi. Gömrük məsoləsi eynilo qəbul olundu. Məhkomə babində 4-cü
maddə ləğv edildi.

Altmcı iclas
Qurultayın 6-cı iclası ayın 30-u axşam saət 8-də Nəsib bəyin
sədarətilo açılaraq firqo nizamnaməsi müzakirə edildi.
1,2 və 3-cü maddələr bilamüzakirə qəbul olunur.
4-cü maddo müzakirə edildikdə bir şəxsi firqədən çıxarmaya
şöbələrin həqqi olub olmadığı məsoləsi qalxıyor və əksəriyyəti-ara ilə
buna ancaq idareyi-mərkoziyyənin ixtiyarı olduğu qəbul ediliyor.
Bu maddəyo bir qeyd əlavə olunur ki, hər bir təşkilatın ixtiyarı var
təşkilat qərarlarına əməl etməyən şoxsi təşkilatdan kənar eləsin. Böylə
üzvlər təşkilatın rizası olmadan bir daha təşkilata daxil olamaz.
5-ci maddo qəbul və əzalıq həqqi barəsində əksəriyyətlə müstəmiriəzalıq həqqi vergisini məhəll təşkilatı öz səlahəddi ilə təyin etməsi
əlavo olundu.
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 və 18-ci maddolər qəbul edildilor.
Məhəmməd Əli Rəsulzadə “şöbələrin hər il idareyi-mərkəziyyəyə
müəyyən miqdarda pul verməgə məcbur edilməsini” təklif ediyor. Fəqət qəbul olunmuyor. Sədr məcburi vergi əvozində idareyimərkəziyyənin şöbolərindon lazımi miqdarda para almaq həqqinə malik olmasmı təklif ediyor və qəbul olunur. Nizamnaməyə firqə nəşriyyat
və motbuatla nəzarot etmək, sair firqələrlə münasibət və irtibatda bulunmaq, dövlət müossisoləri ilə əlaqoyə girişmək məzmunlu bir yeni
maddə əlavə olunur.
Heyəti-mərkəziyyo ozasınm miqdarı və mərkəzin məkanı məsələsi
müzakirə olunaraq qərar verildi ki, heyoti-mərkəziyyə Bakı şəhərində
iqamət etsin və əza 9 olsun. Əzalığa Yusifbəyli Nəsib bəy, Rəsulzadə
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Məhəmməd Əmin, Ağayev Həsən bəy, Məhəmmədzadə Əliş, Hacmski
Məhəmməd Həsən, Şərifzadə Qulamrza, Rüstəmbəyov Şəfi bəy, Axundov Molla Qafar, Hüseynzadə İsgəndər, Əlisgəndərov Səməd, Rəfiyev
Musa bəy, Orucov Oruc, Qaraağazadə Mehdi, Əmirxanov Əbdüləli
bəy və Axundov Mirzə Məhəmməd namizəd göstəriyorlar.
“Açıq söz”, 27, 29, 30,31 oktyabr, 1, 2 noyabr 1917,
JVsS99, 600,601, 602, 603, 604
Əndüvə - toplantı
Ehtimam-səy göstərmə
Müariz - zidd çıxan
Qitə - parça, hissə
Müşəvvəs - təşvişli
Qiyam - ayağa qalxma
Təshil - asanlaşdırma
Kamilən - tamamilə, büsbütün
Mümanəət - maneçilik
Əqəliyyət - azlıq
Xüzu - itaətkar
Xüşu - utancaq
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Xüsusi teleqraf
Səmərqənddən idarəmizə böylə bir teleqraf çəkilmişdir:
Müsəlmanlarm oblast ictimailəri Məclisi-Müəssişana namizəd
olmaq üzrə Sırdərya oblastından Əlimərdan bəy Topçubaşov,
Fərğanədən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Anıur oblastından
Nəsib bəy Yusifbəyovun namizədligini qoymuşlardır.

Hacı
“Açıq söz”, 1 noyabr 1917, JVs603
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Bir digəri:
- Xayır, doqquzuncu nömrəyə.
Bir üçüncü:
- Vətəndaşlar, heç kəsə aldanmaymız, öz hüququnuzu başqasımn
əlinə tapşırmayınız, füqərayi-kasibənin halına qalan bir firqə varsa, o
da beşinci nömrədir.
Dördüncü nömrəli avtomobil artıq dayanmıyor. 5 ilə 12 mübahisəyə
başlıyor. 9 da bir iş görəməyəcəgini hiss edərək bir neçə qədəm kənarda
bir məclis qurub şəriətdən, Qurandan bəhs edir.

Hor siyasi firqə və təşkilat Özünün cəmaət və xəlq arasmda nə qədər
nüfuz və etibar sahibi olmasını ancaq seçki zamanlarında göstərə
bilər. Buna görədir ki, diyorlar: seçki siyasi təşkilatlar üçün imtahan
meydamdır.
Bu vəqtədək bizdə seçkilərə xəlqin bir sinfı, mülkədar və tüccar sinfl iştirak etdiklərindən cəmaətin əksəri qanunən bu hüquqdan məhrum
olduqlarmdan seçkilər sönük və ruhsuz olaraq vaqe oluyordu. Başqa
mədəni məmləkətlərdə isə oralardakı bütün əhali sinif ayırnıaqsızm
seçkilərə gediyor, öz səslərini veriyorlar. Oralarda seçki günləri adətən
bir bayram məqamını alıyor. Şəhərlər reklamlar ilə donadılıyor. Hor
kəs, hər firqə öz namizədlərini keçirməgə çalışdıqlarmdan əsl siyasi
mübarizə başlamyor. Ancaq bu vasitə ilə hanki firqənin daha əsaslı,
daha təbii bir yol tutduğu məlum olub ortaya çıxıyor.
İnqilabm bərəkətindən bizim şəhər duması seçkiləri də ümumi bir
rəng aldı. Biz də sərbəst seçkilərdə iştirak etmək şərəfinə nail olduq.
Biz də seçki mübarizəsinin nə yolda olduğunu gördük. İştə, biz də gördügümüz mənzərələri təsvir ediyoruz.
Daha bir ay bundan irəlidən bəzi firqələr tərəfindən seçkiyə hazırlıq
görülər, mitinqlər, mühazirə məclisləri tərtib edib seçki əhəmiyyətindən
və sair seçki ilə əlaqədar olan bəzi qaidələrdən məlumat veriliyordu.
Seçkiyə iki-üç gün qalmış divarlara yapışdırılan müxtəlif məzmunlu
reklamlar, avtomobil və sairə ilə nəşr edilən xitabnamə və intibahnamələr, hər tinbaşı təşkil edilən səyyarmitinqlər seçkinin əhəmiyyətini
cəmaətə artıq qandırmışdı.
Budur, qırmvzı bayraqlar ilə bəzənmiş bir avtomobil gəliyor.
İsmailiyyə qarşısmda toplanmış müsəlmanları görərək dayamyor. Bir
natiq avtomobildən rusca:
- Müsəlman yoldaşlar, dördüncü nömrəyə.
Bunun müqabilindən müsəlmanlardan birisi:
- Siz səhv ediyorsunuz, 12-ci nömrəyə.

Aym 29-da seçki günü yalnız divarlara qənaət edilməyib qaldırımlar və səkilər üzərində də qırmızı rəng ilə rusca və müsəlmanca 12ci nömrəyə səs veriniz, 5-ci, 4-cü və 2-ci nömrəyə səs veriniz, deyə
müxtəlif reklamlar yazılmışdı.
Budur, Nikolayevski küçədə cəli bir xətt ilə yazılmışdır:
- Milli qüvvələrin birləşməsini istiyorsan isə 12-ci nömrəyə səs ver.
- Yaşasın millət, 12-ci nömrə.
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Budur, dəniz kənarından əskəri bir avtomobil gəliyor. Avtomobilin hər tərəfi beş nömrə ilə donadılmışdır. Parapet qarşısına toplanmış bir dəstə müxtəlif cəmaət arasına “vətəndaşlar, 5-ci nömrəyə” yazıh vərəqələr tullayır. Bunun müqabilində dörd-beş yerdən 12, 4, 2, 10
nömrəli vərəqələr tullanmaya başlıyor.
Hacı Pirverdi məscidində şeyx Qəni diyor:
- Cəmaət, Müsavat firqəsi Quranm və şəriətin xilafmda hərəkət
ediyor, bunun üçün hər kəs Müsavata mənsub olarsa kafirdir. Kafirin də İslam qanunilə müsəlmanlara qanı və malı mübahdır. Arvadları özlərindən boşdur. Bunu bən demiyorum, şəriət və Quran əmr ediyor. Hər kəs istiyor ki, işlərimiz Quran və şəriətə mütəabiq getsin, 9-cu
nömrəyə səs versin.
Bunun əleyhinə müsavatçılardan birisi çıxıb şeyxin müfəttinlik edib
fəsada səbəb olacağım söylüyor. İkinci natiq habelə şeyxin əleyhinə danışır. Şeyx məsciddən özünü kənara çəkiyor.

- Yaşasm milli və məholli muxtariyyət və qoşma xəlq cümhuriyyəti,
nömrə 12.
Budur, 9 ilo 12 mübahiso ediyor. 12 diyor: Dumda İvan, Karapet ilə
əgləşib şori mosolo holl etmoyocəgiz. Orada danışılacaq bir mosolo varsa, o da bundan başqadır. Onun üçün do biz də dumda iş görə biləcək,
hüququmuzu müdafiə edə biləcək şəxslər Iazımdır.
9 diyor: bu vəqtədək biz Rusiya qanunları ilə dolanmışıq. Qoy
bundan sonra rüslar bizim şəriətimiz ilə, bizim qanunumuz ilə roftar
etsinlər. Siz 12-lər diyorsunuz ki, gərək qazılarımız arvaddan olsun.
Quranın yeddi cüzini çıxarıb ataq, qızlarımız, arvadlarımız başıaçıq
gəzsinlər. On iki doqquzu qandırmaq istiyor: “Vallah, billah, həzrət
Abbas haqqı böylə şey yoxdur, səni aldatmışlar. Burada qazı məsələsi,
Quran məsələsi yoxdur”.
Bir digəri konardan söhbətə müdaxilə ediyor.
Hacı, nədən arvaddan mərsiyəxan oluyor, buna kimsə bir söz demiyor. Qoy qazı da olsun.
Bir üçüncüsü kənardan: “Müsavat” hətta diyor ki, gərək dumda
qlava müsəlman arvadından olsun. Biz heç vaxt şəriətin ayaq altma
düşməsinə razı ola bilməriz.
Budur, bir 5-ci nömrə meydan etmiş:
- Müsəlmanlar, siz o adamları seçmək istiyorsunuz ki, onlar
füqərayi-kasibənin həmişə qanını içmişdir. Görünüz sizə hürriyyəti
verən kimlərdir. Biz fəhlə sinfi Nikolayı taxtmdan aşağı saldıq. Buna
görə də dumda Nikolayı taxtından salanlar əgloşməlidirlər. Ancaq bunlar sizin mənafeinizi gözləyə bilərlər.
Bir digəri buna cavab veriyor:
- Nikolayı taxtmdan salan əgər fəhlolər olmuşsa, onlar da siz degil,
Petroqrad fəhlələri olmuşdur.
Bacılarım, əgər istiyorsunuz ki, çarşabmız başımzdan götürülməsin,
9-cu nömrəyə səs veriniz.
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- Sən hansma saldm.
- Adam məəttəl qalıb... Heç bilmiyor hansına inansın. Diyorlar ki,
12-ci nömrənin adamları iş biləndir.
- Canım, bizə iş bilən lazım degil. Nə edim öylə iş biləni ki, Quranı yox etmək istiyor.
- Diyorlar ki, axı dumda Quran söhboti olmayacaq.
- Necə Quran söhbəti olmayacaq? Görmədin ağa nə buyururdu. Diyordu ki, hər kəs 12-ci nömrəni əlinə alsa, öylə bilsin ki, İmam Hüseyn
əleyhissəlamın özünə qılınc çəkmiş, Həzrət Sahibəzzəmanın üzünə ağ
olmuşdur.
- Əlbəttə ki, öylədir. Onlarm qərəzləri məlumdur. Onlar bizim arvadları urus arvadları kibi etmək istiyorlar.
- Yenə Allah atalarına rəhmət eləsin ki, bizi vəqtində başa saldılar.
- A kişi, belə gəl gedək. Bizim evimizi yıxan helə bu gəldi-gedərlər
degilmi?
- Necə yəni. Bizi məscidimizdən qovalayacaqlar?
- Cəmaət, əsl müsəlman nömrəsi 9-dur.
Bir başqası: cəmaət, hcç kəsin sözüylə iş görməyiniz. Hər iki tərəfin
siyahısmı alımz, diqqətlə oxuyunuz, hanki tərəfi layiq bilsəniz ona şar
salmız.
- Budur, Çadrovı küçədə ali ibtidai ünas məktəbi qarşısında bir 12
bir 9-u kənara çəkib onu məzəmmət ediyor.
- Heyf səndən! Mən səni bir əqlli adam bilirdim (konvertini əlindən
alıb istiyor 9-un əvəzinə 12 qoysun).
- Sən Allah eləmə! Bənə yazığın gəlsin.
- Ədə, axmaq, burada kim görəcək?
- Yox. Yerin qulağı var deyirlər. Sonra gərək məhəllədə qalmayım.
Bir seçki yerində budur, bir qiyamotdir ki, qopdu. Məlum oldu ki,
yeşik başında dayanmış bir müsəlman bir çox müsəlmanın sosini itirmiş, ora gələn müsəlmanlardan pasport istiyormuş.
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Bir crmoni onu müdafio ediyor:
- Canım, hor iş gorok qaidosilo olsun.
- Bu qaidə yalnız bədbəxt müsəlman üçünmü olmalıdır. Əgər
pasport göstərmək şərt isə, niyə başqalarmdan istənilmiyor. Yalmz
müsəlmanlardan istəniliyor. (Protokol tərtib ediliyor).
“Açıq söz”, 2 noyabr 1917, JVe604
Cəli - uzaqdan görünən, aydın
Mübah - haram
Müfəttin - fitnəkar
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Türk Ədəmi-Mərkəziyyət firqəsi “Müsavat”
Əmələ yoldaşlar!
Ayın 22-də siz Fəhlə və Soldat Vəkiləri Şurasma adamlar seçdiniz. O günü siz bütün əngəllərə, maneələrə mütəhəmmül edib səsinizi
“M üsavaf’a verdiniz. Bu rəyləriniz ilə siz Müsavat firqəsi həqqində
olan etibarınızı göstərdiniz, anlatdınız ki, bu firqə ilə sizin aranızda
ünsiyyət var, aşinalıq var. Sizin firqə tərəfindən olan dəvətə bu surətlə
qulaq asmamz nəticəsində təsisinin əvvəlində bir danə də olsa müsəlman
fəhləsinə malik olmayan “Müsavät”m yarıdan çoxu müsəlmanlar oldu.
Seçkilərin nəticəsini böylə görüncə bu vəqtə qədər fəhlə və əmələ
işini özlərinin müxtəs malı hesab edən firqələr cuş qoydular, bu vəqtə
qədər rəsmən tammaq istəmədikləri “Müsavat” firqosinin qələbəsinə
qulp qoymağa başladılar. Seçkilər düz olmamış, seçkilərdə əngəllər olmuş, “Müsavat”çilar müsəlman əmələlərini aJdatmışlar - dcyo ortaya
söz saldılar. Mərkəzi seçki komissiyası 12 adama qarşı 15 səslə seçkiləri
təsdiq etmiş ikən məsələni bir kərə əmələlərin etimadma malik olmayıb zavadskoy komitələrin iştirakı ilə genişlənmiş “Sovetə” saldılar. “Müsavat”dan da zavodlara keçirdilər. Nəhayət, müəyyən ruhlu və
məxsus nəzərli əmələlərdən daha aşkar sözlə seçkilərdə çoxluq qazanmaq niyyətində ikən azlıqda qalan firqələrdən və Müsavat fırqəsinin
birdən-birə ortaya çıxıb da qalib gəlməsi fikri ilə heç bir növlə ögrəşə
bilməyən adamlardan ibarət olan bir məclisdə bu seçkilərin qəbul
edilməyib də tazədən seçilməsini istədilər. Dedilor ki, yanlış olmuş,
həqiqət bilinməmişdir. Bir daha seçki olsa “Müsavat” bu və qədər səs
qazana bilməz, yəni sovetə bu qədər müsəlman keçə bilməz.
Ay müsəlman əmələsi, imdi söz sənindir. Tazədən seçkilər başlanacaq. Bu seçkilərin vəqti, qaidəsi, tərtibi vəqtilə firqə tərəfindən sənə
bildiriləcəkdir. Bu kərə məlum işdir ki, bütün fırqələr çalışacaqlar, var
qüvvələrini işlədəcəklər, bəlkə də öylə yolla və tədbirlərlə meydana
gələcəklər ki, səni öz tərəflərinə çəksinlər. Fəqət sən sərvəqt ol, bil ki,
sənin hüququnu, həm sinfi, həm milli hüququnu müdafiə edən “Müsavat” firqəsidir. “Müsavat” firqəsi səni birligə, özlügünü tanımağa dəvət
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ediyor, özünü bilən dostunu da bilər - diyor. O səni bayrağı altına çağırdıqda yoldaşların ruslar, ermənilər və sair millətlərlə mübarizəyə çağırmıyor. Biləks diyor ki, ay müsəlman əmələsi, ay türk oğlu, birləş.
Həqqini bil, sinfi məsələlərdə, həmkarlıq işlərində yoldaşlarını, milli
məsələlərdə millətdaşlarım saxla! Öylə bir qüvvət ol ki, səninlə hesablaşsınlar. Sən bu vəqtə qədər səslərini başqasma vermiş, özün siyasət
məktəbinə daxil olmamışsan, vəqtdir sən də həqqini öz əlinə alasan.
Həddi-buluğa yetişəsən. Ayın 22-də sən öz hökmünü verdin, “Müsavat” bayrağmı qaldırdm. Fəqət bayraqdarlığına şübhələnənlər basılmış
uşaqlar kibi “ko” degil diyor. Tazədən boy smamaq istiyorlar. Haydı
millətdaşlar, haydı əmələ yoldaşlar, göstəriniz ki, siz degil, onlar, sizi
“M üsavaf’dan ayırmaq istəyənlər aldanıyorlar.
Var olsun əmələlər, yaşasm “Müsavat” !
Türk Ədəmi-Mərkəziyyat firqəsi “Müsavat”ın Bakı Komitəsi.
“Açıq söz”, 16 noyabr 1917, JY®607
Müxtəs - məxsusi
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Türk Ədəmi-Mərkəziyyət ürqəsi “Müsavat”
Millətdaşlar! Aylardanbəri gözlədigimizMəclisi-Müəssisan seçkiləri
yaxmlaşır. Şəhərlərdə üç gün, kəndlərdə isə 7 gün yeşiklər, qutular qoyulub seçkilər başlıyacaqdır. Seçkilər siyahı üzrədir. Ilər kəs hankı siyahıdakı adamlara tərəfdar isə o siyahını konvertə qoyub aparıb qutuya
salmalıdır. Milli müsəlman komitələri ilə Türk Ədəmi-Mərkəziyyət firqəsi “Müsavat” firqəsinin bir yerdə bütün Zaqafqasiya milli komitələri
ilə siyasi komitələrinin məsləhəti ilə Gəncə məşvərət məclisində tərtib
olunan millət siyahısmm nömrəsi 10-dur. 10-cu nömrə Zaqafqasiya
türklərinə, Rusiya Azərbaycanma muxtariyyət istiyor. Bu nömrədəki
adamlar istiyorlar ki, Rusiya Qoşma Xəlq Cümhuriyyətindən ibarət olsun. Bu cümhuriyyətdə cəmaətin, xəlqin könlü ilə hökumət eləsinlər.
Hər millətə, yəni öz dili, adəti, dini, məzhəbi ilə dolanan cəmaətə
özünəməxsus muxtariyyət verilsin. 10-cu nömrə istiyor ki, topraqlar zəhmətkeşlərin malı olsun. Hər kəsə özü əkib biçəcək, külfətini
dolandıra biləcək qədər də yer verilsin. Özü də bu yerlər onlara, yəni o
rəncbərlərə ariyə, bürovuz degil, həmişəlik verilsin. Hər kəs bir parça
yerə malik olsun, əksin, biçsin, nə edirsə etsin, özü öldükdən sonra da
vərəsəsinə qalsın. Ancaq bir ölçü qoyulsun kı, bu ölçüdən artvq kimsə
yer ala bilməsin. Tainki tazədən mülkdarlıq olmasın. Tainki tazədən
zəhmətkeşləri, rəncbərbri əsir və dostigir etməsinlər, şirosini sormasınlar. 10-cu nömrə istiyor ki, əmələlərə səkkiz saətlik iş günü təyin olunsun, zəhmət qanuni ilə zəhmətkeşlərin həqqi qorunsun və onlara hər
növlə kömək olunsun.
10-cu nömrə istiyor ki, biz bir millət olaq, hökumətimiz olsun,
millətimizin əksərindən ibarət olan cəmaətin, zəhmətkeşlərin qayğısına qahnsın, millətimizin ixtiyarı özünə verilsin, özünə bir gün ağlasm,
özü öz ağası olsun. Öz cümhuriyyəti olsun və bunun bu cümhuriyyəti
başqa yerli və milli muxtariyyətlərlə bərabər olub Rusiya qoşma xəlq
cümhuriyyəti əmələ gətirsin. Budur 10-cu nömrənin əsl məqsədi. Bu
məqsəd hasil olunca millətimiz azad, özümüz azad, dinimiz də azad
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olar, cəmaatimizin halı da yoluna düşor. Adam olub dünyada yaşamağa başlarıq.
Bunun üçün soy etməliyik, çahşmalıyıq, seçkilərə gəlməli və 10-cu
nömrəyə səs verməliyik.
Bu xüsusda millətin gözüaçıq qismi olan firqəmiz əzalarınä borcdur
ki, comaoti qandırsınlar, monfootlorini göstorsinlər, desinbr ki:
Var olmaq istiyorsan, qalx 10-cu nömroyə səs ver. Qoy getsinlər,
sənə muxtariyyət, sənə hürriyyət, sənə topraq, sonə rahət istəsinlər,
istəsinlər də alsınlar.
Bəli, hər kəs topraq istiyor, hər kəs ədalət istiyor, hər kəs millətinə
həqq və ixtiyar, özünə də bir xoş gün diloyirsə, milli komitələrlə “Müsavat” siyahısma, 10-cu nömrəyə səs versin.
10-cu nömrə millətin, 10-cu nömro muxtariyyotin, 10-cu nömrə
hürriyyətin, 10-cü nömrə cümhuriyyətin, 10-cu nömrə sənindir! Öz
nömrəni unutma, səsini 10-cu nömrəyə ver!
Yaşasın qoşma xəlq cümhuriyyəti!
Var olsun milli-məhəlli muxtariyyət!
Yaşasm Azərbaycan muxtariyyəti!
Türk Ədəmi-Mərkəziyyət firqəsinin Mərkəzi Komitəsi
“Açıq söz”, 17 noyabr 1917, JV26O8
Ariyə - müvəqqəti
Rahət - rahatlıq
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Məcüsi-Müəssisan seçkiləri
Qüvvətlərin sayıldığı günlər başlıyor.
Bu gündən bütün Şərqi Zäqafqasiyada siyasi firqələr imtahan meydamna çıxıb kəndi qüvvətlərini smayacaqlär. Biz hər zaman diyoruz
ki, Zaqafqasiya bizimdir. Biz burada dörd milyonuz. Zaqafqasiyamn
yarısı miqdarındayız. Miqdarımıza görə həqqimizi veriniz. Sayımıza
görə şanımızı gözləyiniz. Fəqət iş qara sayda degil. Seçki ayağına gəlməkdədir. Hər hanki millət, hər hanki partiya seçki ayağına nə qədər
çox adam gətirə bilərsə, məmləkətdəki əhəmiyyəti, etibarı o dərəcədə,
o nisbətdə olacaqdır.
Çox da sayımız çoxdur. Seçkilərə az gəlirsək vəkillərimiz 0 nisbətdə
çıxacaq. Həqqimiz, hüququmuz isə vəkillərimizin miqdarmdan asılmış
olacaqdır.
Ona görə ay öz yurdunda yurd sahibi olmaq istəyən azərbaycanh
türk, ay öz evində oturmaq istəyən müsəlman, tərpən, seçki günlərini
qəflətlə keçirmə, gəl seçki ayağına. Hanki müsəlman nömrəsini istiyorsan istə, ona səs ver. Fəqət 14-ü, 12-ni, 11-i və ya onu ixtiyar edərkən
düşün gör nə istiyorsan.
İstiyormusun ki, sənin muxtariyyətin olsun?!
İstiyormusun ki, kəndlilərə topraq verilsin, onlar əkib-biçməgə imkan tapsmlar?!
İstiyormusun ki, əmələlərə, zəhmətkeşlərə baxılsın, hallarına yanılsınü
İstiyormusun ki, türk milləti özbaşma millət olub sair islam millətləri
ilə birlikdə mədəniyyət aləmində dəgərli bir vücud olsun?!
İstiyormusun ki, getdigin yol tərəqqi yolu, mədəniyyət yolu və zamana müvafiq bir yol olsun?!
İstiyormusun ki, sənin də başqaları kibi mərifətin, mədəniyyətin,
ürfanın olsun?!
İstiyormusun ki, öz muxtariyyətin daxilində yaşayıb türkligin Uluğ
bəylər, Yasa, Turalər, müsəlmanhğın Qürtibə və Qərnatələr yetirdigi
dövrləri tazələyəcək qədər mədəniyyət aləmində şan və şöhrət olsun?!
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İstiyormusun ki, azad Rusiyada Rusiya qoşma xəlq cümhuriyyətində
parlaq bir türk və müsəlman muxtariyyətinə malik olasan?!
O halda Türk Ədəmi-Markəziyyət firqəsi “Müsavat”ın müdafıə
elədigi əsaslara, yəni onuncu nömrəyə səs ver!
Səs ver bu nömrəyə, çünki bu nömrəni sənə təklif edən həyatımızda,
məişətimizdə ən həyatlı, ən təbii olan bir firqədir.
Sənə başqa nömrələr də təklif olunuyor. Din naminə səsini əlindən
almaq istəyənlər var. Fəqət bil ki, bütün dünya tarixində bilxassə
hürriyyət tarixlərində, ələlxüsus İran ilə Türkiyədə bu nam ünvan ilə
meydana çıxanlar nəticədə millət və məmləkətlərinin dostları olmadılar.
Bizimkilər olacaqmı? Diqqət ediniz namizədlərə, fikir veriniz firqə
başmda duranlara, görünüz ki, onların cəmaət işindəki keçmişləri
nədir? Baxınız ki, dövri-istibdadda fədakarlıqları varmıdı? Var idisə,
nə dərəcədə idiü...
Solluq iddiasında olanlar da var. Fəqət onların elan elədikləri məramnamələr hər nə qədər gözəlsə də, o məramnamələrini yerinə yetirəcək
qüvvəteri şübhəlidir. Çünki onlar müxtəlif məsləkli adamlardır ki, ancaq seçki günlərindən ötrü ittifaq bağlamışlar.
12-ci nömrə başına toplaşan ağalar seçkilər bitdikdən sonra da
müttəfiq ola biləcəklərmi? Allahu ə’ləmu bi-s-savabi!1 Məclisi-Müəssisan seçkiləri Rusiyanm keçirməkdə olduğu əhvalə görə başqa bir
əhəmiyyət dəxi peyda ediyor.
Daxildə mərkəzi hökumət üstündə qovğadır. Demək olur ki, mərkəzi
hökumət yoxdur. Ona görə də bütün vilayətlər, millətlər öz başlarmın
çarəsini görüyorlar. Bu çarəyə Zaqafqasiya təvəssül etmişdir. Məxsusi
Zaqafqasiya komissariyyatı seçilmişdir. 12 adamdan ibarət olan bu komissariyyat Zaqafqasiyanm müvəqqəti olaraq 12 vəziri deməkdir. Bu
vəzirlər Zaqafqasiyanı mərkəzdən ayrı olaraq idarə ediyorlar. Bunlar arasmda 4 də müsəlman vəziri vardır. Bunlar Zaqafqasiyadakı
Məclisi-Müəssisan seçkiləri tamam oluncaya qədər Qafqasiyanı idarə
edəcəklər. Ümumrusiya Məclisi-Müəssisan toplanmasa belə, 36 adamdan ibarət olan Zaqafqasiya vəkilləri toplaşacaq, vilayət həqqində fikir
1A lla h

edəcəklərdir. Ədədimizə görə bu 36 adamdan 15-i müsəlman olmalıdır.
Fəqət görəlim ki, seçkilərə gəlməgimiz nə tövr olacaq.
Görünən bu laqeydliklə qalsaq, qorxu var ki, 8 adam da keçirə
bilməyəlim. O zaman bilməlidir ki, Zaqafqasiya işlərindəki nüfuz və
ixtiyarımız da haman səkkiz adamlıq olacaq.
Görüyorsunuzmu ki, qardaşlar, güvənəcək bir çoxluğumuz var.
Tənbəllik, laqeydlik edərsək onu da itirəcəgiz!
Haydı, imtahan başına!
Haydı, seçkilərə!
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 26 noyabr 1917, JVa613

sa v ab ı d a h a (ə n ) y a x ş ı b ib n d ir.
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Rusiyanm keçirməkdə olduğu halını sərlövhə ittixaz etdigimiz
kəlmədən başqa bir təbirlə tərif etmək mümkün degildir.
Qiyamətin nəyi olar? Əsrlərdən bəri böyüyüb 170 milyon can ilə
dünyanm altıdan birini, daha məruf bir təbirlə “rəbbi-məskuni” işğal
edən böyük məmləkət parçalanmaqda: Rusiya istibdadınm zülm əlilə
qurduğu bu alabəzək yorğan bütün tikişlərindən ayrılmaqdadır. Mərkəz
bir ixtilal əncində, ordu pozğun, əhali pozğun. Qardaş qardaşı öldürüyor. Şəhərlər kəndləri, kəndlər şəhərləri düşünmüyor, düşünəmiyorlar.
Bir tərəfdən qələyi-hürriyyətin son zaviəyi-bəlasma çıxılıyor, digər
tərəfdən siyəçal zülm və istibdad giriyor.
Xaricə qarşı sülh bağlamaq acınacaq bir halə gəlmiş, zavallı
məmləkəti divi-hərbin doymaqbilməz çənəsindən qurtarmaq üçün daxili hərblər başlıyor. Həm öylə bir şiddətlə başlıyor ki, tarix tazədən
Bartalamey gecələrini görməyə, Bastil istilalarmı tamaşa etməyə, Jakobin (Yakobin) mərəkələrini seyr qılmaya, Vandaya qitallarmı qeyd
etməyə başhyor.
Şöyləcə bir quş baxışından geniş Rusiya səhnəsinə baxılarsa, aclıq,
səfalət, fəlakət, hərb və ixtilallara məruz qalan bu səthidə əqilləri heyran buraxacaq qəribə mənzərələr, təsəvvürlərə sığmayacaq əcinnə hallar görüləcəkdir.
Bir tərəfdə bütün dünyayı cənnət elan edəcək dərəcədə böyük xəyallar arxasından qoşan və qoşduğu əsnada hər növ mane və uçurumları nəzərə almayan inqilabçılar duruyor ki, eyyühannas hürriyyətitamdır. Kimin nə həqqi varsa gəlsin, aparsın. Tazə Rusiya köhnə Rusiyanın payənd olduğu əhdlərin heç birini heç kimsədən ötrü məcburi
bilmiyor:
“Kim dilərsə söylə gəlsin, kim nə dersə qoy desin,
Bu dəmdə yox bizim dərbanü hacib, kirvətaz!”
diyor. Fəqət buna qarşı təbii olaraq qapıda faələ bir çox qapıçılar
durduğu görülüyor ki, həqlərini almağa gələn hüquq ərbabı ilə bərabər böylə cəsuranə bir surətdə bütün qapıları açmağa və bilcümlə

zəncirləri qırmağa cəsarətlənənləri əzməgə hazırlaşıyorlar. Bir tərəfdə
mərkəzdəki idarəyi əlinə keçirən Leninlə Trotski ildırım surətilə biribiri ardından fərmanlar, iradələr çıxarıb sosializm inqilabı yayır, digər
tərəfdən də Kaledin ilə Kerenski tədbirlər görüb bolşevizmi əzməgə
hazırlaşxyorlar. Bu iki qüvvənin daha nə kibi nəticələrə müncər olacağı bəlli olmayan toqquşmasxndan çxxan qxğxlcxmlar yanıb tüstüsü
ilə qararmxş Rusiya fəzasxnda qismən anarxiya, qismən də monarxiya
kətibələri tərsim ediyor.
İştə, bu cəhənnəm son bir mənzərəyi-hövlin təsvir edən daxili Rusiya üzərində adətən Püli-Sirat kibi olaraq Məclisi-Müəssisan seçkiləri
görünüyor ki, müxtəlif millətlər, firqə, partiya və siniflər seçilə, bu
dərəyə bu qıl köprü üzərindən keçiyorlar.
Ötədə kəsif bulutlar arasmda arabir 8 qapılı bir bina görünüb, haman
örtülüyor, gözlərdən nəhan olub gediyor. Bu, Rusiya inqilabınm ilk
gündən etibarən adətən bir cənnət kibi gözləyən Məclisi-Müəssisandxr.
Rusiyalılar şu qxl köprüyü ötüb də o böyük məclisə irə biləcəklərmi?
İştə, ağxr bir sual!
Oraya irib-irəməyəcəkləri bir sual olsa da, burası mühəqqəqdir
ki, orası artıq bir Məclisi-Müəssisan olmayxb, adətən bir məfhəlimühasiban olacaq. Hər kəs buraya gəlsə, müəyyən tələblər və aydm
vəkillərlə gələcək, bu bənimdir deyəcək də, təsdiqini istəyəcəkdir.
Əvət, qiyamətdir. Hər kəs qalxmış, hər kəs qiyam etmiş. Yalnız siniflər degil, millətlər də qalxmxşlardxr. İştə, böyük Rusiya
cümhuriyyəti baxınız, müxtəlif cümhuriyyətlərə bölünüyor. Bu yanda
Ukrayna, o yanda Finlandiya, Krım, Sibirya, Don, Terski oblastı! Zaqafqasiya, nəhayət Gürcüstan!
Hamısı başınm həşirində, hamısı öz fikrindədirlər!
Çünki qiyamətdir. Çünki buməl saeyədir. 8 ay bundan müqəddəm
istibdad yıxılmışsa da, mərkəziyyət daha yıxılmamışdı. Fəqət biridigərilə mərbur idi. Birinçisi getdikdən sonra ikincisinin davamına da məhəl yoxdu. İştə, mərkəz uçuruldu. Mərkəzi hökumət mübariz
firqələrin əllərində oynar bir kos halına gəldi. Rusiyanm istər-istəməz
ancaq ədəmi-mərkəziyyət üsuli ilə təkrar Rusiya ola biləcəgi ən inadlı mərkəziyyətçilərcə də qəbula keçdi. Başqa çarə qalmadı. Rusiya
Məclisi-Müəssisanxndan əvvəl Rusiya cəmahiri-müctəmməsini təşkil
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Qiyamət

edəcək millət və vilayətlərin kəndi məclisi-müəssisanlarım dəvətə ehtiyac göründü. Qonşumuz gürcü milləti də bu yol ilə getdi.
Əvət, Rusiya millətlərinin qiyamətidir. Suri-İsrafil çahnır. Ölümə
məhkum olan millətlər Jiriliyor, ricət ediyorlar.
Bu qiyamətdən mütəəssir olmaz, bu meydani-rəstaxizdə əsəri-həyat
göstərəməzsək, ikinci bir qiyaməti bizə kim təmin edə bilər?
Biz türklər lillahilhəmd müsəlmanız, müsəlmanlar ricətə inamyorlar. Öldükdən sonra dirilmək, bəs bədəlmövt vardır!
Qiyamətdir, surlar çalımyor. Haydı qalxalım, Azərbaycan MəclisiMüıssisamnı düşünəlim, milli komitələr konqresinin qərarlarını heç
durmadan qövldən-felə gətirəlim. Heç də naümid olmayahm. Bütün
qüvvətlərimizi toplayalım. Biləlim ki, qiyamət həqq, bəs bədəlmövt
də həqdir!
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 29 noyabr 1917, JV26I6
Kətibə - hərbi dəstə, hissə
Hövl - qorxu
Püli-Sirat - Sirat körpüsü
Bum - ölkə
Ricət - dirilmə
Rəstaxiz - dirilmə (qiyamət günü)
Zaviyə - guşə, künc-bucaq
Müstəme - toplanmış, birləşmiş
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MiUətlərin hüququ və hərəkətləri
Hürriyyətin birinci günlərində hürriyyətçilərdən bir çoxu federasyon sözünü eşitmək belo istəmiyorlardı. Yalnız hakim millət olan velikorus məhfilləri degil, məhkum millətlərə məxsus bir çox partiyalar
dəxi elani-hürriyyətlə Rusiyada milliyyət məsələsinin həll olunub qurtarmış olduğunu iddia ediyorlardı. Bu iddiayə Rusiya türklərinə mənsub
olan bir çox siyasilər dəxi iştirak ediyorlardı. Hələ birinci Qafqasiya qurultayında məhəlli-milli muxtariyyət tərəfdarları ilə milli muxtariyyət
tərəfdarları arasında şiddətli bir mübarizədir gediyordu.
Federasyon ziddi olan məhfillər başqa-başqa düşünüyorlardı. Onlardan bəzisi “Rusiya bölünməz” diyor, digər qismi də “Rusiya demokratiyası buna razı olmaz” söylüyordu.
Birincilərə federasyonun bölgü olmadığım dəlil və sübutlarla, fənn
və təcrübələrlə isbat etmək mümkün idisə, ikinciləri iqna üçün sözdən
çox iş gərək idi.
Bu iş oldu. Rusiya inqilabçı demokratiyası iş başma gəldi. Bolşevik çıxışmdan sonra sırf əmələ, kəndçi və soldat kütlələrinə dayanan
Xəlq Komissarları hökuməti millətlərin hüququnu bilaşərt və qeyd
qəbul edib elan etdi ki, hanki millət nə cür istərsə, öz müqəddəratmı
özü həll eləsin. İstərsə muxtariyyət, istərsə istiqlal, hətta istərsə başqa
bir dövlətə belə qoşulacağmı elan eləsin.
Demokratiyanm böylə bir cəsarət və qətiyyətlə meydana çıxması eyni cəsarət və şiddətlə bir əksülhərəkə yaratdı. Bolşeviklərə qarşı
kadetlər və kadet ruhlu sosyalistlər çıxdılar. Hökuməti-mərkəziyyə ortadan qalxıb hamı vilayət və millətlərə kəndi başlarının çarəsini görmək,
Rusiya federasiyasını iştə omələ gətirmək lazım gəldi. Millətlərin bu
yoldakı hərəkətləri itiləşdi.
Ukrayna ayrıldı, Krım elani-muxtariyyət etdi. Volqaboyu ilə Sibirya müsəlmanları milli muxtariyyətlərini qurdular. Türküstan, Başqirdistan muxtariyyətləri təsis etdi, Qafqasiyada Don hökuməti ilə Terek
dövləti bina tapdı.
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Zaqafqasiya dəxi müvəqqəti bir hökumət vücuda gətirərək özünü bir
növ müstəqil kibi düşündü.
Millətlər bir tərəfdən böylə təşəkkül edərək, digər tərəfdən də MəclisiMüəssisan seçkiləri davam eləyib durdu. Məclisi-Müəssisan yaxında
toplaşa biləcəkmi, yoxmu bu bir məsələ isə də, Məclisi-Müəssisanın federasyondan başqa bir şəkli-idarə qəbul edə bilməyəcəgi mühəqqəqdir.
Yalnız vilayətlərlə millətlərin bütün hərəkətlərində görünən bir şey vardır ki, o da muxtariyyətlərin birər olmuş iş kibi Məclisi-Müəssisan hüzuruna çıxmasıdır. Bu xüsusda Qafqasiya millətlərindən gürcülər dəxi
öz tədarüklərini görmüş, milli-məhəlli muxtariyyətlərinin əsaslarmı
milli qurultaylarında qət eləmişlərdir.
Geridə qalan yalmz biziz. Yalmz Zaqafqasiya müsəlmanları, daha
doğru bir təbirlə Azərbaycan bu günə qədər sözünü söyləməmişdir.
Rusiya türkləri arasında birinci dəfə olaraq federasyon əsasmı elan
edən Azərbaycan türkləri proqramlarındakı Başqırdıstan, Türküstan,
Krım muxtariyyətlərini hala kəndi muxtariyyəti naminə degil, komitə
və ya firqələri adından təbrik etmək məcburiyyətindədir. Bunun əlbəttə
ki, məlum səbəbləri vardır.
Fəqət bütün bu səbəblərlə bərabər Azərbaycan muxtariyyəti haman
bir əmri-vaqe halını almalıdır. Bunun üçün lazımdır ki, hər şeydən
əvvəl Azərbaycan Məclisi-Müəssisanı dəvət olunsun. Bu dəvətin şəkil
və tərtibi milli komitələr konferensiyası tərəfindən milli Zaqafqasiya
komitəsinə həvalə olunmuşdur. Zaqafqasiya Komitəsi bu məsələyi ciddi surətdə həll edib tələsməli, bir an əvvəl Məclisi-Müəssisan dəvətinə
başlamalıdır. Vəqt keçiyor, ötürülən vəqtlərin məsuliyyətindən çıxmaq
müşküldür.
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 8 dekabr 1917, JVs624
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Bugünki ibtida
“İslam asari-ətiqə cəmiyyəti”nin təşəbbüsü ilə bu gün Bakı
müsəlmanları Şah Evlərinin yüz illik əsarətdən çıxmasını görəcəklər.
Türklər xanlarından qalma o asari-ətiqəni görməklə istiqbala qarşı
ümidlər qazanacaqlar.
Rusiya Qafqasiyayı aldıqdan, Azərbaycanı fəth etdikdən sonra milliyyətimizi, mədəniyyətimizi bizə xatırladacaq nə varsa hamısını ortadan qaldırmaq, yıxmaq, dağıtmaq istədi. Yıxamadığı asarı isə əsarət altında bulundurdu. “Xan Sarayı” (Şah Eyvam) da böylə əsarətə məhkum
edilmiş binalardan idi.
Bakı duması vəqtilə müraciət eləmiş, Qafqasiya hökumətindən
diləmişdi ki, “Xan Sarayı” kəndi idarəsinə verilsin. Bu təşəbbüsə rədd
cavabı verilmişdi. Bu cavabm rəsmi sübutları nə olmuş, onunla işimiz
yox. Fəqət məşhurdur, məsələ müzakirə olunurkən rus generallarından
birisi demiş ki: “olmaz, Xan Sarayı açılamaz. Çünki açılarsa o zaman
yerli müsəlmanlar onu görər. Sabiqki istiqballarım xatırlarlar”.
Müstəbid Rusiyanın qara və cəbbar generalları, istiqlali-milliyyəmizin bir abideyi-mədəniyyəsini təşkil edən Saraylarımızı bizə göstərmək cəsarətində bulunmayırdılar. Fəqət hürriyyət və inqilab gəldi.
Rus demokratiyası tarixdə misli görülməyən xariqüladə bir cəsarət
göstərdi. Millətlər azaddır. Kim nə cür istərsə özünü idaro eləsin - dedi.
Zəhmətkeşlərlə məzlum millətlərin inqilabı nəticəsində elan olunan böyük həqiqətdən, millətlərini, milli istiqlallarını təmin eləmək
imkanından Rusiyadakı millətlər muxtariyyətlərini elan eləmək, milli
hökumətlərini qurmaq kibi qədəmlər götürməklə istifadə etməkdə ikən
biz Xan Sarayım təslim almaqla qaneyiz.
Qoy bu gün 110 ildən bəri əsir bir halda bulunan Şah evlorindəki
müsibətdən azad bir səda ilə çağrılacaq əzan səsi böyük ibtidalərin
müqəddiməsini təşkil eləsin!
Qoy mədəniyyəti-islamiyyənin o qiymətdar binası, qoy türk varlığının o dəgərli xatireyi-istiqlalı sitareyi-ümid arayan elpərvər simalara gülsün.
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Bu gtiltiş bizi sərşaraid etməklə bərabər, qoy ciddiyyətimizi də təhrik eyləsin.
Qoy vəlvəleyi-aləm içində pək kiçik görtinən bugtinki ibtida daha
böytik ibtidaların mtiqəddiməsini təşkil eləsin!
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 22 dekabr 1917, JV»635
İbtada - başlanğıc
Vəlov - hətta belə də
Təcənnüm - xəyalət, xəyalda
Ey van - burada qəsr mənasındadır - Ş.H.
Sitarə - ulduz
Sərşar - məst, kefli
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Homiyyot güıfü
Məlum olduğu üzrə Nargin cəzirəsində neçə min əsir var ki, bunlardan 3900-dan ziyadəsi türkdtir. Əsirlər məzkur cəzirədə nəhäyət dərəcə
fəna bir hal keçiriyorlar.
İçməgə su, yeməgə azuqə, geyməgə libas və yatmağa yorğan-döşək
tapmıyor və hər gün aclıqdan, soyuqdan 20-30 adam ölüyor.
Axır zamanlar, fəlakət içində qalmış bu biçarə Adəm övladına yardım qəsdilə Bakıda bir cəmiyyət təşkil edilmişdir. Məzkur cəmiyyət
müsəlmanlardan ianə yığaraq əsirlərə (bilafərq din və məzhəb) pul,
məkulat və sair veriyor. Fəqət yalnız məkulat vennəklə onları amansız
əcəlin əlindən qurtarmaq olmaz, bunları soyuqdan da hifz etmək lazım gəliyor. Lakin imdiki zamanda on min əsirə libas və yorğan-döşək
hazırlamaq üçün milyonlar lazımdır. Həm də pul olsa da vəqt yoxdur.
Ona görədir ki, “Möhtaclara kömək” cəmiyyəti bu gün, dekabrın 24-də
evləri gəzərək əsirlər üçtin əşya yığmayı təhti-qərara almışdır.
Üzümüzü həmişə himmət və həmiyyətini göstərmiş olan
cəmaətimizə tutaraq yüzlərcə insan balası, vətən müdafisi, namus və
heysiyyət xadimi olan bu əsirləri ucuz-baha ilə ölüm çəngəlindən qurtarmaya dəvət ediyoruz.
Qoy cəmaət bu gün cəmiyyət adamlarım hüsni-qəbul və əllərindən
gələn ianə etsin. Qoy cəmaət bilsin ki, bu gün ianə edilən hər bir yorğan, bir döşək, bir paltar bir adamı ölümdən xilas ediyor.
Cəmaət bilsin ki, Nargin cəzirəsindəki üsəra cümləsində 4000ə qədər din və qan qardaşımız bizdən türklük, islamhq və insanlıq
naminə həmiyyət və himmət gözlüyor.
Bu gün Bakı cəmaəti qardaşhq hissini göstərməli və əlindən gələn
qədər onlara kömək etməlidir.
|
“Açıq söz”, 24 dekabr 1917, JV§636
Üsəra - əsirlər
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Milli hal və hissiyyat
“İslara Asari-Ətiqə cəmiyyəti”nin taşəbbüsü ib Xan sarayı təsliminin
keçən cümə gününə təyin olunan mərasimi mütəşəbbüsbrin intizarından son dərəcədə yüksək milli bir nümayiş şəküni aldı, İsmailiyyə binası saət 11-ə doğru o qədər böyük bir kəsrət və izdiham toplamışdı ki, m ühəndisbr zalın bu qədər siqlətə davam gətirəməyəcəginə zahib olmuşlardı. Yalmz böyük salon degil, qarşıdakı balkon pillələri, qapılar, Nikolayevski küçədəki səkilər dəxi müxtəlif bayraqlarla gələn
cəmaətlə dolu idi.
İsmailiyyədən xəlqin İçəri şəhərə Xan sarayı yolundakı yerə getməsi,
oradan dəstələrlə nəğmələr oxuyaraq Tazəpir həyətinə axm etməsi, pir
həyətindəki böyük mitinqimizi muxtariyyət babətdə söyləyən nitqləri
alqışlamaq, muxtariyyət müməssili olan Türk Ədəmi-Mərkəziyyət
“Müsavat” firqəsi bayraqlarımn hər yanda məzhər olduğu hüsni-istiqbalını təbriklər, milli ehtiyat zabiti məktəbi şagirdanının könüllərə verdigi
sevinclər, cəmaətin bir-birini təbrik etmələri, xülasə əksər ürəfamızca
belə məchul bulunan bu milli hissi-təbarıqlığı hal və hissiyyatın nə yolda olduğunu göstəriyordu.
Hal və hissiyyat müəyyən idi. Xan sarayı təslimində görülən bu milli şənlik millətin bilasinif və firqə muxtar olmaq, muxtariyyətə malik bulunmaq niyətində olduğunu göstəriyordu. Millət artıq özünü bilmiş, istərsə rəyi-aləm qurunuz, nə edərsəniz ediniz, millətin rəyini sorunuz, o rəy müəyyəndir - muxtariyyət, özü-özünü idarə etmək, milli hökumət qurmaq.
Millətin hal və hissiyyatı bu yoldadır. Biz bunu daha hürriyyət elan
edildigi gündən etibarən yəqin eləmiş, xətti-hərəkətimizi do o yolda
tutmuşduq. 8 ayın ərzində bizimlə çox bəhslər etdilər, bu bəhslər əsl
məqsədi əldə etməgə az əngəllər çıxarmadı. Fəqət imdi ortada bəhs
etməgə, biri-digərini qandırmaya nə məhəl var, nə səbəb!
Bundan səkkiz ay qabaq muxtariyyət siyasi böyük bir fikirdən çıxma şüar idisə, imdi artıq bir zərurətdir. M ilbtin yalmz amalları degil,
vücudunu dəxi saxlayacaq şey ancaq muxtariyyətdir.
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Bunu cümə günki hal və hissiyyatmı bəyan etməgə söyləyən yalnız
türk milləti degil, bugünki gündə Qafqasiyamn bütün milbtləri, bütün demokratiyası etiraf etməkdədir və Rusiyadakı böhrandan çıxmaq
üçün başqa heç bir çarə görməməkdədir.
Millətin müqəddərati-siyasiyyəsini idarə etmək kibi ağır bir vəzifeyitarixiyyə ilə mükəlləf olan millət başçılarına millətin bu coşub daşmaqda olan hal və hissiyyatı qarşısında böyük məsuliyyətli bir vəzifə
yükləniyor. Bu vəzifə bu vəqtə qədər gövşək gedən millət işlərini daha
ciddi bir hala qoymaq, toplanan hissiyyata təbii bir məcra verməkdən
ibarətdir.
Rus siyasilərindən birisi demiş ki: “Bizdə m ilbt sağlaşacaq, hökumət isə sollaşacaqdır”. Bizim mühitimiz təqdid olunursa bu tərifin
tam am ib əksi meydana çıxar: “Millət hərəkətə gəliyor, amma başda
olanlar ağırlaşırlar”.
Bu hal qeyri-təbiidir. Qoy muxtariyyətimizin kiçicik bir bəraətiistihlalmı təşkil edən Xan sarayı təslimində görünüb ölçülən bu milli hal və hissiyyat bizə örnək olub həqiqi yolumuzu göstərsin. Bizi
hərəkətə gətirsin, işə vadar eləsin. Çünki bütün qüvvətbri ancaq sözdən
ibarət olan sərdarların bir göz qırpmada süqutları həm vaqe, həm mümkün, həm də təbiidir!
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq söz”, 24 dekabr 1917, JVs636
Siqlət - ağırlıq
Zahib - gedən, yoxa çıxan
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Xan Saraymm təslimi
Xan sarayınm Asari-Ətiqə cəmiyyəti tərəfindən təhvil alıüması və
bu münasibətlə şəhərdə böyük bir təntənəli nümayiş qurulduğu dünki nömrəmizdə təsvir edilərək nitqlərin təfsilatmı bu günə buraxmışdıq. Şimdi “Asari-Ətiqə” cəmiyyətinin bir təşəbbüsü hahndan çıxaraq cəmaətin hərəkət və əhvali-ruhiyyəsinin təsirilə böyük bir milli
bayram surəti almış bu nümayişdə irad edilmiş olan nitqlərdən bəzi
mühümlərini müxtəsər dərc ediyoruz:
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə əfəndinin nitqləri:
1Xan sarayı həyətində: Millətdaşlar, inqilab sayəsində biz azad olduğumuz kibi bizim sabiqki hürriyyətimizə bir nişangah olan bu bina
da azad oldu. Mütəxəssislər yüz illik əsarətindən sonra xilas olan bu
binada sənətkaranə incəliklər buluyorlar. Fəqət bu gördügümüz şey
mədəniyyəti-islamiyyə dəryasından alınmış kiçicik bir qətrədir. Bu
bir güldür. İslam mədəniyyəti bustani-nəqqasəsindən dərilmə soluq bir
yapraqdır.
Cəmaət, islam mədəniyyəti nədir? O, islamla müşərrəf olan
millətlərin yetişdirmiş olduğu dahilər, tərbiyə elədigi ərbabi-sənət və
fənnin toplamış olduqları bir güldəstədir. Qərnətə, Qərtəbə, Bağdad,
Buxara, Səmərqənd kibi baxçalardan dərilən güllərdən ibarət olan
bü güldəstəyə ərəblər - İbn Rüşd, İbn Xəldun kibi, farslar Əbülfərəc
Zəməxşəri kibi, türklər də Fərabi, İbn Sina, Uluğ bəylər kibi çiçəklər
bağlşlamışlardır. İslam mədəniyyətinin süqutu ilə islam hökumətlərinin
süqutu arasmda bir münasibət vardır.
Mədəniyyəti-islamiyyə ümumi degil idi. Elm, fənn, sənət və
ədəbiyyat salonlara, böyük məhfillərə, xəlifə, soltan və əmirlərə yaxın dairələrə məxsus idi. Yalnız mədəniyyət degil, bununla mütənasib
olaraq hakimiyyət də millətdə degil, sinfi-mümtazda, məhdud əllərdə
idi. Bu bilxassə ərəb olmayan millətlərə təsir ediyordu. Türklər islam ülum və fünununa aləmcə məşhur böyük dahilər bəxş etmişkən,
öz millətlərinə heç bir şey verə bilməmişlərdi. Çünki ərəbcə yazmış,
farsca nəzm söyləmiş, ərəbləşmiş, farslaşmış və son zamanlarda isə
ruslaşmışlardı. Millət ilə üləması arasında irtibat yox idi. Elm, fənn
və ədəbiyyat milli degil idi. Bunun üçün hökumət də milli və ümu414

mi degil idi. İştə, görüyorsunuz müəlləq istiqlahmızdan bizə ancaq bir
Xan sarayı qalmış. Bu saray bizə göstəriyor ki, biz keçmişə malik bir
millətiz. Fəqət hala ərəbcə və rusca söyləmək məcburiyyətində olan halımız bizə göstərməlidir ki, istiqbalı hənuz xətərlər içində bulunan bir
millətiz. Əgər istiyorsan ki, muxtariyyətimiz əlimizə gəlsin, əgər istiyorsan ki, asari-ətiqəmiz daima Özümüzdə qalsın, o zaman çalışmalıyız ki, hakimiyyət xanlara məxsus olmayıb ümummillətə keçsin, elm,
fənn, bilik dəxi kahinlərin, mollaların mülki-məxsusi olmayıb ümumiləşsin. Bu isə yalnız türkləşmək və milliləşməklə olur. Yaşasın milli
muxtariyyət, yaşasın türklük! (Alqışlar).
İştə, cəmaət, bən sizi və bugünki təntənənin sahibi olan “AsariƏtiqə” cəmiyyətini təbrik edərək diyoram: bayramımz mübarək olsun,
çünki bu gün böyük ibtidaların ibtidasıdır! (Gurultulu alqışlar).
2Tazə Pir həyətində birinci dəfə: Millətdaşlar! Siz bu gün
şəhərimizdə böyük bir şənligə səbəb olan binam gördünüz. Ondan
daha böyük, daha ehtişamlı binalar şəhərimizdə çoxdur. “İsmailiyyə”
binasının yanında o nədir ki!.. Əcəba, bizi oraya götürən nə idi? Şübhəsiz ki, o daşlar degil, o daşlardakı məna idi. Burada sizə bir həqiqət
ərz etmək istiyorum. Vəqtilə şəhər idarəsi canişinə müraciət edib
istəmişdi ki, Xan saraymı onun təhvilinə versinlər, tainki orada muzey
düzəltsinlər, buna icazə verilmədi. Bu məsələ sərdar divanxanasmda
müzakirə edildigi zaman istibdadm ərkanlarından (məşhurdur) biri
demişdi ki: “Xan sarayınm qapısı açıla bilməz, çünki o açılarsa Bakı
müsəlman şəhəridir, cəmaət gedər görər, keçmişi yadına düşər, oyanar,
həyəcani-milliyyəsi təhrik olunar”. Görüyorsunuz ki, istibdad həyatimilliyyədən nə qədər qorxuyordu. Bunu siz özünüz də çox kərə idi böyük bir təntənə ilə təslim olunan binanın yanından keçərkən görmüşsünüz ki, oradakı qaravullar adamı süngü ilə qorxudurdular. Fəqət inqilabçı demokratiya hökuməti hissiyyati-milliyyədən qorxmuyor. 0 yalnız asari-ətiqəni degil, millətin qəsb olunmuş hüququnu belə qaytarıyor. Demokratiya hökuməti açıq bir alın ilə elan ediyor ki, “hər hanki
millət nə cür istiyorsa o cür öz işlərini aparsın, istiyorsa muxtar, istiyorsa müstəqil olsun, hətta istiyorsa aynlsın!”.
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İştə, aradakı fərq. (Alqışlar). Bunu biz bilxnəli, təqdir etməliyiz.
Bilməliyiz ki, hürriyyət və inqilabçı demokratiyaya endirilən zərbə
millətlərə endirilmiş bir zərbədir. Əgər istiyorsaq ki, Xan sarayının
əsirlikdən xilası bu millətin əbədilikcə əsirlikdən xilasma həqiqi bir ibtida təşkil eləsin, o zaman inqilabm, hürriyyətin müdafiəsinə hazır olalım, dostumuzla düşmənlərimizi tanıyalım. Yaşasın inqilab. Var olsun
demokratiya! (Alqışlar).
3Tazə Piıdə ikinci dəfə: Cəmaət, təkrar sizin hüzurunuza çıxmaqdan məqsədim buradan getmədən əvvəl xatirimə gələn bir nöqtəni sizə
ərz eləməkdir. İmdi siz Xan saraymdan gəliyorsunuz. Gördünüz oradakı o bizim tazə əsarətdən xilas olmuş binamızı. Gördünüz ki, saxsı qırıqlarına, süpürgə töküntülərinə, bilməm nə anbarlarma təxsis edilmiş
yıxıq-tökük bir saraya varis olmuşuz. Siz əgər o möhnətdidə divarlara
diqqətlə baxsaydımz şadlığmızdan bir az fariğ olub da Xan saraymdakı xizzəti görsəydiniz, heç şübhəsiz ki, “sənə nə oldu bu günə düşdün!”
- deyə sorardımz. Və əmin olunuz ki, o daşlar dilə gələr, sizə deyərdilər
ki: bənim əsirligimdə əsir edənlərdən ziyadə təqsir bəni əsir verənlərdədir. Kənardan gələn hücumlara qarşı içəridə hökm sürməkdə olan
xanlar birləşməgi bilmədilər. Bakı öz başma, digərləri də öz başlarma
hərəkət etdilər. Onlar ancaq öz nəfslərini gördülər, xəlqi düşünmədilər.
Əvət, biz o daşları, o bizə əsarətimizi təmsil edərək daş halına gələn
o binanı dindirsəydik bundan başqa cavab alamazdıq.
Bu cavabdan alacağımız ibrət nədir? Bəlli: birləşməli, ittifaq etməli.
Xilasımızı, müdafiəmizi başqalarmdan, ağalardan, varlılardan gözləməməli, bütün millət özünü qazanmaya, özünü saxlamaya hazır olmalıdır. Bilməlidir ki, yalnız ağaların, yalnız böyüklərin və yalnız varlılar himməti ilə xilas olan millət həqiqi surətdə xilas olamaz. Öz xilaskarlarma əsir olar, böylə bir hal isə təkrar daşları ağladar, dilə gətirər.
Bu millət muxtar olmalı, fəqət bilməlidir ki, millətin işini ancaq millət
özü görməlidir.
Bundan sonra tikdigi evləri xanlara degil, millətin özünə məxsus olaraq tikmolidir. Bunun üçün də lazımdır ki, millət ümumiyyət etibarilə
fədäkarhğa hazırlaşsm. Var olsun fədakar m ilht! (Gurultulu alqışlar).
“Açıq söz”, 25 dekabr 1917, JV«637
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1917-ci il
Təqvim ili bitdi. Hər il qurtardıqda bir dönüb geri baxmaq, bir
müddətdə nələr olduğunu nəzərdən keçirmək mənfəətdən xali degildir.
Bilxassə ki, bütün aclığı, başsızlığı və hərci-mərcliklə bərabər bukeçən
il behəqq “böyük və işıqlı” bir il idi.
Qarelərin yadmda olsa gərək ki, 1917-ci il cahan jandarmı olan Rusiya hökumətinin zülm və istibdadının son dərəcəyə yetişməsi ilə başlanaraq məmləkət və 170 milyonluq əhali ölgün, düşkün, pozğun və pərişan
bir hala gəlmişdi. Öylə bir hala ki, artıq böylə davam edəmiyəcəginə
hər kəsdə bir qənaət hasil olmuşdu.
Nəhayət, dolmuş olan səbr kasasına xəlq nümayəndəligi, cəmaət səsi
olan Q.Dumanm qapadılması xəlqin boğulması təşəbbüsü son damla olaraq atıldı, kasa daşdı. Millət və məmləkət boğazmı bir an vəhşi
pəncəsindən qurtararaq fevrahn axırında səsini ucaltdı. Bəsdir daha,
dedi. Nikolay hökuməti məmləkətə toplar və pulemyotlar ilə cavab
vermək istədi. Fəqət böylə şeylərlə insan dühası əzilməzdi.
3 günlük bir mübarizə nəticəsində Avropa jandarmlığı, hürriyyət
hərpkəti müqabilinə “müqəddəs ittifaq” adı ilə istibdad qüvvəsi təşkil
' etmiş olan Romanov Xanədamnm son nümayəndəsi olan Nikolay
öz hökuməti və rejimilə mədumiyyətə çəkildi. Nikolay bir dekret ilə
özünün və oğlunun tac və təxtindən əl çəkdiklərini, səltənəti Mixail Aleksandroviçə verdigini elan etdi. Eyni zamanda Dövlət Dumasının nümayəndələrindən bir müvəqqəti hökumət təşkil olundu. Haman günlər Mixail Aleksandroviç dəxi səltənətdən əl çəkib MəclisiMüəssisan dəvətinədək məmləkəti müvəqqəti hökumətin öhdəsinə buraxdığını bildirirdi.
Fəqət o zaman təşkil edilmiş olan müvəqqəti hökumət Protopopov
hökumətindən az fərqli olan kadetlərin, imperialistlərin əlinə düşmüş
olduğundan böylə hökumətin dəxi uzun müddət ömür edəmiyəcəgi
durbinlərə aşkar idi. Zira əvvəl gündən məlum oldu ki, yalnız burjuaziya nümayəndəligindən təşəkkül edən bir hökumət məmləkətin bütün
qüvvələrinə istinad edəmiyor: xəlq ona tamamilə etimad göstərmiyor.
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Ona görə idi ki, böyük Rusiyanın hər tərəfindən göndərilən təbrik və
təhdidlərdə “hökuməti-inqilab və hürriyyətin əsaslarına xidmət etdikcə
var qüvvəmizlə onu müdafiə edəcək, saxlayacağız” deniliyordu.
Az keçmədi knyaz Lvov hökuməti xəlqin etimadsızlığınm həqli
olduğunu öz fəaliyyət və hərəkətilə isbat etdi; bir tərəfdən millətlərə
hürriyyət vəd etdi, digər tərəfdən Nikolaym müttəfiqlərilə “son
qələbəyədək” əl-ələ gedəcəgini bildirdi. Daxili siyasətlə özünün behəqq
əski hökumət varisi olduğunu göstərdi. Məmləkət, hökumətin bütün
əhaliyə istinad etməsinə lüzum gördü. Nəticədə ictimaiyyun-inqilabiyyun nümayəndəsi olan Kerenski başda olmaq üzrə yeni bir motəlif
hökumət əmələ gəldi.
Lakin atalar sözüdür: bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz!
Kerenski hökuməti bir tərəfdən inqilab fütuhatımn genişlənməsi; inqilab şüarlarmın hürriyyət əsaslarmm icrasmı vədlə inqilabçı demokratiyayı qənaətləndirmək, digər tərəfdən də sülhə ancaq qələbə yoluyla gedəcəgiz; bəşəriyyətin hürriyyət və səadəti müttəfiqlərin qələbəsi
və Almaniya ilə yoldaşlarmm izmehlahndadır bəhanəsilə əski siyasəti,
xüsusən müharibə əməliyyatmı davam etdirməklə sərmayədar və
imperialistlərin ruhunu oxşamaya çalışdı və hürriyyət tarixində böyük
qara ləkə təşkil edən 18 iyun hücumuna əmr verdi.
Kerenski siyasətinin əsas və bünövrəsinin çürüklügü haman hücumun müvəffəqiyyətsizligilə isbat edilmiş oldu. Kerenski hökumətinin
havada asılı qaldığı anlaşıldı; fəqət Kerenski sabiq hökumətlər kibi
tezcə təslim olmaq istəmədi. 3-5 iyul xürucu kömək etmədi. Bolşeviklər
o vəqt zəif, koalisiyayı yeganə rahi-nicat görən çox idi. Kerenski Moskvada böyük bir şura çağırdı; Dövlət Şurası açıldı. Fəqət oraya gedənlər
haman koalisiya tərəfdarları idi. Bunlar Kerenski proqramım təsviblə
motəlif hökumət tərəfdarları idi. Bunlar firqə nümayəndələrindən ibarət
parlaman qabağı adlı bir kontrol müəssisəsi təşkilinə qərar verdilərsə
də, həqiqətdə Kerenski hökumətinə etimad və müzahirat bəyan etməkdən başqa bir iş görməmiş oldular.
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***

Moskvada vüqu bulmuş olan dövlət müşavirəsi nə qədər Rusiyanın nicatını ümum qüvvələrə istinad edən motəlif hökumətində görmək
istəsə də, cəmaət ikiüzlü siyasətin yaxşı nəticə verəcəginə etimad edə
bilmiyor və hər tərəfdən tənqidlər, etirazlar yağıyordu. Nəhayət, parlaman qabağı adıyla bir şura təşkil olunduqda rəylər ayrıldı.
Moskva Şurasında ordunun tənzimi və məmləkət idarəsinin islahı bəhanəsilə bir layihə təqdim etdi və diktatura tələb elədi. İnqilabçı demokratiya qəti surətdə özünü kənara çəkdi və Kerenski hökuməti
layihəyə razı olduğundan bunlar etirazla parlaman qabağında da iştirakdan qətiyyən üz döndərdilər və məmləkətin, idarənin islahını demokratik bir şuraya tapşırmağı və Ümumrusiya Əmələ və Soldat və
Kəndlilər Şuralarımn qurultayı dəvət olunmasmı tələblə hazırlanmağa başladılar.
Nəhayət, general Kornilov diktatura həqqindəki tələbi güc ilə
keçirmək qəsdilə xüruc etdi. Cəbhədən qüvvələr gətirilərək Petroqrad
üzərinə sövq edildi. Fəhlə və Əskər Vəkilləri Şurası müqabilinə daha
doğrusu, inqilabçı demokratiya müqabilinə silah qaldıraraq vətəndaşlar
müharibəsinin ibtidasmı qoydu. Petroqradda bunların müqabilinə güclü qırmızı qvardiya müsəlləh fəhlə dəstələri ilə demokratiya tərəfdarı
olan əskəri qitəmat çıxarılaraq Qatçina yanında müxtəsər bir toqquşma vaqe oldu. Fəqət aldanmış olduğunu qandıqda general Kornilov
qoşunları əzcümlə Ümumrusiya müsəlman şurasmın təşəbbüsilə Dikaya Diviziya hürriyyətə qarşı silah qaldırmayacaqlarını bəyanla demokratiya tərəfinə keçdilər. Bu surətlə Kornilov macərası da Kerenski
hökumətinin qalibiyyətilə bitdi.
Bir daha bir neçə ay geri qayıdalım: İnqilabm ibtidasmda Petroqrad fəhlələri təşkilat vücuda gətirərək hökumətin fəaliyyətini kontrol altma almaya qərar verdi və hökumətlə bərabər çalışaraq mürur ilə
Ümumrusiyada Fəhlə və Əskər Vəkilləri Şuraları əmələ gətirərək böyük bir qüvvə təşkil etdi və füqərayi-kasibə sinfinin mənafeyini tam
ciddiyyətlə təqibə girişərək məşhur bir nömrəli əmrnamə ilə “soldatiarın hüququ”nun təmininə müvəffəq oldu. Hər yerdə hər əskəri qitədə
Fəhlə və Əskər Vəkillər Şuraları və əskər komitələri təşkil etdi. Eyni
zamanda fəhlələri silahlandıraraq qırmızı qvardiya əmələ gətirdi.
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Nəhayət, Kerenski hökuməti böhran keçirən zaman iyul ibtidasında
Petroqradda müvəffəqiyyətsiz bir xüruc etdi. Bundan məyus olmayaraq fəaliyyətini davam etdirdi. Axirüləmr demokratiya ilə imperializm
arasmı açan ,vəqt gələrək Kornilov xüruc etdikdə inqilabçı əskərlər ilə
qırmızı qvardiya qüvvəsindən istifadə edərək onun müqabilinə çıxdı və
bu dəfə tam mənasilə müvəffəq oldu.
Bundan sonra Rusiya inqilabı yeni bir səfhəyə girərək siyasi inqilabdan çıxıb sosializm inqilabıdövrünə girdi. Kercnski hökumətinin təqibi
nəticəsində guşeyi-inzivayə çəkilmiş olan bolşevik pişrovları üzə çıxaraq tərəf müqabilini əksinqilabçı elan etdi və onunla ciddi mübarizəyə
başladı. Oktyabr axırlarında iş böyük ciddiyyət kəsb edərək nəhayət,
26 oktyabrda Ümumrusiya Fəhlə, Kəndli və Soldatlar Şuraları qurultaymın qərarilə Lenin hökuməti təşkil edildi və Kerenski hökumətilə
əldə silah olaraq mübarizəyə başlandı.
Qırmızı qvardiya fəhlə dəstələri müqabilinə yunker, tələbə və sair sin if və silklərdən ağ qvardiya təşkil edildi. Müsəlləh vuruşma başlandı.
Bu dəfə demokratiya son və qəti zərbəsini çalaraq böyük müvəffəqiyyət
qazandı. Nəticədə Kerenski voyenni feldşer libasmda qaçdı. Lenin
hökuməti paydar oldu.
Bu hökumət nələr etdi?
Birinci növbədə millətlərə “samoopredeleniye” - kəndi işlərini
kəndisi idarə etmək həqqi verəcəgini bir dekretlə bildirdi və felən icra
etdi. Zira Kerenski hökumətinin cəbrən qapatmış olduğu Finlanda seyminin açılmasma müzahirat etdi. Ukrayna hökumötini iqrar və təsdiq
etdi. Hər k ə S öz milləti üçün nə istiyor alsm, dedi. Onun müsaidətilə Rusiyada bir ç o X hökumətlər elan edildi, Finlanda müstəqil oldu, Ukrayna
Milli Məclisi Ukraynayı muxtar elan etdi və ümum ədəmi-mərkəziyyət
tərəfdarı olan millət və mahallarm nümayəndələrini millətlər qurultayxna çağıraraq professor Qruşefski dililə Ukraynayı daxili işlərdə
müstəqil olmaq üzrə Rusiya Cümhuriyyətinin bir müştərək üzvi deyə tanıtdırdı; sair millətlərə də bu yolda çalışmayı tövsiyə etdi.
Millətlər isə gərək Romanov, gərək Knyaz Lvov və gərəksə Kerenski
hökumətlərinin mərkəziyyətçi siyasətindən narazı olduqlanm bəyanla
Ümumrusiya Qoşma Xəlq Cümhuriyyəti əsasını iləri sürüyərək bütün
Rusiyanm və onun cüzi təşkil edən ayrı-ayrı ölkəbrin səadətini ancaq
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ədəmi-mərkəziyyət əsasmda görərək sözdən işə keçdilər. Latviya, Sibirya, Cənubi İdil və Ural, Türküstan, Moldova, Dağıstan, Don, Terek
muxtariyyət elan etdilər.
Don, Terek və Kuban kazakları Cənub-Şərqi İtti,faqı əmələ gətirərək
Şimali Qafqasiyanm sərbəst pıillətlərilə Dağıstam da ittifaqa cəlb
etdilər. Zaqafqasiyada dəxi türklər, gürcülər və ermənilər ayrı-ayrı
muxtariyyətlər elanma hazırlaşmaqla bərabər xüsusi şəraitdən dolayı
hələlik milli arzularına yetişəmiyərək həm də məzkur üç millətin buna
çalışmasını müvafiq görərək Zaqafqasiyada müştərək bir hökumət elan
etdilər.
Bir daha geri dönəlim:
Nikolay və Ümumromanov Xanədanmm dövründə Rusiya hökumətinin Rusiya türk-müsəlmanlarilə necə rəftar etdikləri məlumdur.
1917-ci il başlarmda Rusiya müsəlmanlarmın heç bir bəşər hüququna malik olmadığı da məlumdur. Fevral inqilabı Rusiyada bütün
millətlərdən ziyadə türk-müsəlmanları sevindirdi. Nəhayət, zənciriəsarətdən qurtaracaqlarına, hüquqi-bəşərə malik “inorodist” degil,
“qrajdanin” olacaqlarına qənaət hasil oldu. Odur ki, ir^qilabı da hamıdan artıq müsəlmanlar şadlıqla qarşıladılar. Fəqət inqilabın iş başına keçirdigi müvəqqoti hökumət ilk qədəmdən məyusluğa bais oldu.
Zira Knyaz Lvov hökuməti müsəlmanlarla haman Nikolay kibi rəftar
edərək hətta hökumətin ən sol qanadma mənsub bir zat bir həqiqəti aşkar etmək istəməməklə böyük bir iclasda sədarətdən imtina etdi. Zira
iclasa gedəcək, sədarət edəcək olsa, mütləq müsəlmanlar nəfinə danışmaq məcburiyyətində idi.
Daha sonra Kerenski hökuməti gəldi. Hökumət başmdakı adamlar
dəgişdi, fəqət müsəlmanlara qarşı siyasət dəgişmədi. Yenə haman etimadsvzlıq, yenə haman qeydsizlik davam etdi.
Kerenski iş başmda olan zaman müsəlmanlar kəraətlə müxtəlif
məsələlərin həlli üçün ona müraciət etdilər, ya cavab çıxmadı, ya da
cavabi-rədd almdı. Bir məsələ həll edilmədi. Hətta ümummillətlərə
milli qoşun təşkili ixtiyarı verildi, yalnız bizə verilmədi.
Nəhayət, oktyabrdan etibarən hökumət başına bolşeviklər keçdi.
Bunlar müsəlmanlarla sərbəst vətəndaş dililə damşmaya başlamışlardır.
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Bolşevik hökumətinin fəaliyyətindən ən artıq gözə çarpam birinci qədəmdə sülh uğrunda ciddi tədabirə girişmələri və mütarikə elanıı!a müvəffəq olmalarıdır. Bundan əlavə bolşeviklər sosializm proqramına əməl etməgə iqdamla fəhlə və topraq məsələsinin öz proqramlarıyla müvafıq surətdə həlli, bankların milliləşməsi və sair həqqində
dekretlər verdi.
“Açıq söz”, 1, 2 yanvar 1918, JV®643, 644
Axirüləmr - nəticədə
Mütarikə - müvəqqəti barışıq
Mədum - mövcud olmayan
İnziva - dünyadan əl üzmə
İzmehlal - məhv olma
Təsvib - təsdiq etmə
Xüruc - üsyan etmə
Samoopredeleniye - təyini-müqəddərat
Müsaidə - köməklik, izn
Müzahir - aşkar edən, aydınlaşdıran hami, nümayişçi
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Məclisi-Müəssisan
Rusiya cəmaətinin aylardan degil, illərdən bəri dördgözlə gözlədigi
Məclisi-Müəssisan bir çox intizardan sonra nəhayət yanvarın 5-nə
toplandı.
Məclisin açılmasına dair gələn xəbərlər olduqca naqis idi. Teleqraflar alabəzək bir halda alınmışdı. Teleqraflardan anlaşılan bir şey vardısa, o da bu idi ki, bolşeviklərin sol eserlərlə Məclisi-Müəssisana ultimatum qoymuşlar ki, hər şeydən əvvəl kəndçi, əskər və əmələ şuralarınm mərkəzi komitəsi tərəfindən təklif olunan sülh proqramı ilə şuranın
hökumətini qəbul eləsin, yoxsa dağıdılacaqdır.
Məclisi-Müəssisan əksəriyyət etibarilə bu təklifin müzakirəsini
kənar eləmiş, bunu isə sollar rəddi-tələqqi edərək məclisi tərk qılmışlardır. Sonradan alınan xobərlordə deniliyor ki, Məclisi-Müəssisan “qırmızı qvardiya” tərəfindən qovulmuşdur.
İki gündür ki, yeni xəbərlər alınmıyor, nə oluyor bəlli degildir.
Məclisi-Müəssisan varmı, yoxmu bilinmiyor. Hər halda məlum olan bir
şey vardır ki, Məclisi-Müəssisan ilə şuralar mərkəzi arasında toqquşma
var, yoxsa da olacaq. Şübhə yoxdur ki, demokratizm üsulunu fəhlə sinfinin hakimiyyəti ilə, saldat əlindəki süngülərlə paydar etmək istəyən
xəlq komissarları kəndi proqramlarmı qəbul edə bilməyən məclislə anlaşa bilməyəcək, məsələyi qüvvətlə həll etmək istəyəcəklərdir. Böylə bir
xətti-hərəkətin Rusiyayı ictimai bir mühəyya görməyənlərcə nə kibi bir
qiymətə malik olduğu məlumdur. Fəqət bu halın təfsilən mühakiməsini
başqa bir nömrəyə buraxaraq burada bir keyfiyyəti qeyd etmək istiyoruz.
Məclisi-Müəssisanın bu surətlə qovulması, qovulmasa da şuralarla böylə ciddi bir surətdə qarşı-qarşıya gəlməsi Rusiya demokratiyası
arasındakı ixtilafı olduqca dərinləşdirəcək. Artıq heç bir növlə iki tərəf
arasında etilaf hasil olamıyacaq, bu xüsusdakı ümidləri kökündən qıracaqdır. Demokratiya arasında barışıq qeyri-mümkündür. Buna görə
də Rusiya yaxın bir zamanda bütün məmləkətcə tanınmış səlahiyyətdar
mərkəzi bir hökumətə malik bulunamıyacaqdır. Bundan ahnacaq nəticə
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isə məlumdur. Rusiya millətləri kəndi təqdirlərinin təminini Petroqrad,
Moskva və ya sair bir mərkəzdən degil, kəndilərindən gözləməli, hər
vilayət və millət qəti surətdə kəndi Məclisi-Müəssisanmı dəvətə başlamalıdır. Ayrı-ayrı millətlər kəndi müqəddəratlarmı kəndiləri həll və
təyin elədikdən sonra müştərək bir mərkəz flkrində bulunmalıdırlar.
Yoxsa mərkəzdəki hökumət qovğalarını gözləyib duracaq olursaq, kim
bilir ki, daha nələrə təsadüf edəcək, nələr görəcəgiz.
“Açıq söz”, 11 yanvar 1918, JVs652

1918-ci il yanvarın 12-də Milli Şuranın
iclasında M.Ə.Rəsulzadənin çıxışı
Məhəmmod Əmin Rəsulzadə söz alaraq diyor ki, o vəqt biz əcələ ilə
Milli Komitəyi mövcud təşkilatlardan nümayəndəlik çağırmaq üsulilo
təsis etdik. Çünki o vəqt siyasi firqə və təşkilatımız yox idi. O zaman
bütün Rusiya kibi biz dəxi çarəsizlikdon bu üsula təvəssül etdik. Fəqət
bu üsul demokratik degil, çox da naqisdir.
Bədə o qaidə ilə seçilən komitənin nöqsanlarını zikrlə natiq əfəndi
göstəriyor ki, imdi siyasi fırqələrimiz var, cəmaətdə siyasi tərbiyə var,
baxınız ki, Milli Şura üzvlərinin yarısı gəlməmiş olduğu halda beş
yüzdən ziyadə cəmaət komitə nə halda olduğunu bilmək üçün toplaşmışdır. Cəmaət dərdini biliyor, anlıyor, vəqt yetişmişdir ki, cəmaət
işləri, millət işlərini cəmaət özü görsün. Lazımdır ki, millət hüzurunda
məsul bir komitə seçilsin.
Bunun üçün də komitəyi ümumi, müsavi, gizli, müstəqim və
mütənasib seçki üsulilə seçməlidir. Şəhər və mədən dairəsində təhririnüfus icraedilmiş, siyahıhazırdır. Qoy siyasi firqolərnümayəndələrindən
ibarət bir komissiya təşkil edilsin və bu komissiya seçki hazırlasın.
Nəticədə Şura qərar veriyor ki, Milli Komitə ümumi, müsavi, gizli, müstəqim və mütənasib seçki üsulilə intixab edilsin və bunu hazırlamaq üçün siyasi firqələr nümayəndələrindən ibarət bir komissiya təşkil
olunsun.
Məhəmməd Əmin Rəsulzado cənabları “Müsavat” firqəsi tərəfindən
iclasın əvvəlində seçki icra edilməməsi təhti-qorara alınmış olduğu halda imdi seçkidən daha böyük bir şeyə iqdamla səlahiyyəti olmadığı halda Komitə istefasmı qəbul və vəzifəsinin başqalarına həvalə edilməsi
müqabilinə protesto və protokola qeyd olunmasını tələb ediyor.
“Açıq söz”, 14 yanvar 1918, JVs654
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Sülh ətrafmda
Türkiyə ilə mütarikə
Məlum olduğu üzrə Almaniya, Avstriya, Türkiyə və Bolqariya
nümayəndəiəri Rusiya nümayəndələrilə bir tərəfdən Brest-Litovskidə
və digər tərəfdən Türkiyə ilə Rusiya nümayəndələri xüsusi surətdə Qafqasiya cəbhəsində Ərzincanda mütarikə və sülh müxabiratına başlamışlar. İmdiyə kibi Brest-Litovskidə vaqe olan sülh müxabiratı həqqində
qəzetəmizdə az-çox məlumat vermişik. Türkiyə ilə olan mütarikə müxabiratı həqqində isə imdiyə kibi bir məlumat yox idi və müxabiratm
burada nə sayaqla davam etdigi məlum degil idi. Fəqət son günlərdə
nəşrə başlamış olan “Naş qolos”1qəzetəsində V.Tevzaya cənabları Qafqasiya cəbhəsində Türkiyə ilə Rusiya nümayəndələri arasında vaqe olan
mütarikə müxabiratı həqqində bir nümayəndənin dəftəri-xatiratmdan
olmaq üzrə zildəki təfsilatı veriyor ki, bəzi əhəmiyyətli parçalarım ondan iqtibas ediyoruz.
Noyabrın 29-cu gecəsi sürətli qatarla meydani-hərbə azim olduq. Qafqasiya heyəti-vükəlasına bəndən başqa Soldat Mərkəzindən
A.Simirnov, Qafqasiya ərkani-hərbindən polkovnik Berzenqur, Kəndli
Mərkəzi Şurasından Camalyans daxil olmuşlardı. Və Ərkani-Hərb
İdarəsinin digər nümayəndəsi general-mayor Vişinski bizi Ərzurumda
1 “Naş Qolos” 1918-ci il yanvarın 6-dan nəşrə başlayan gündnlik ədəbi, ictimai-sıyasi
menşevik qəzeti idi. 1918-ci il aprelin 6-dsk (köhnə təqvimlo martm 24-dok) Bakıda
nəşr olunmuşdur. Qəzetin 1918-ci il 8, 10 və 11 yanvar tarixli 2, 3 və 4-cii nömrəlorində
“üepeMepHe c TypuHefi (m aanncnoii k h h * k h aejıeraTa)” sərlövhəli yazı dərc oiunmuşdur.
Müəllifi Viktor Tevzayadır. M.Ə.Rəsulzadə həmin yazıdan istifadə ilə Türkiyə ilə Rusiya
arasında həm Brest-Litovskda və həm də Qafqazda aparılan sülh danışıqları barədə
oxuculara daha dəqiq məlumat vermak istəmişdir. Mosələn, əgər yazı müəllifi Qafqaz
cəbhəsində türklərlə danığışı Qafqaz nümayəndəlorilə türklər arasmda aparılan sülh
danışığı kimi təqdim edirdisə, M.Ə.Rəsulzadə nümayəndə heyəti tərkibində rus, gürcü və
erməni olduğu halda Qafqaz əhalisinin əksəriyyətini təşkil edən azərbaycanlı və müsəlman
əhalisinin bu danışıqlarda iştiraka cəlb olunmadığına görə onu rus-tiirk sülh danışığı kimi
səciyyələndirirdi. Hər iki yazını müqayisə etdikdə məlum olur ki, o yalnız tərcümə deyil,
bütövlükdə yazı bəzi məqamlarda həm də M.Ə.Rəsulzadənin şərhidir. - Ş.H.
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qarşılamalı idi. Təcrübəli bir əhli-xəbər sifətilə əskəri müvərrix polkovnik Esadze dəxi bizimlə bərabər getməli idi.
Nümayəndələrin əksəri ehtiyat ediyordular ki, şayəd yolda soldatlar
bizim qatarı dayandırıb bizim yerlərimizi işğal edərlər. Doğrudan da
Aleksandropol ilə Kars arasında vaqe mövqiflərin birisində bir qədər
soldat bizim qatara yanaşaraq yer tələb etdilər. Lakin qatar rəisi bizim
səfərin məqsədini soldatlara bildirdikdən sonra soldatlar xeyli sevinib
bizə müvəffəqiyyətlər dilədilər.
Noyabrın 30-da axşam Ərzuruma yetişdik. Heyəti-vükəla iclas
dəvət edərək Türkiyə nümayəndələrinə təqdim olunacaq mütarikə
layihəsini müzakirəyə başladı. Mütarikənin nə qədər davam edəcəgi
məsələsi uzun-uzadı mübahisələrə səbəb oldu. Əskər nümayəndələr
mütarikənin müəyyən bir vəqtə - üç, yaxud beş aya qədər əqd olunduğunu və mütarikə əqdinin əskidən bəri böylə olduğunu isbat ediyordular. Biz isə əski qaidə və qanun ilə rəftar etmək bizə münasib olmadığım və siyasi durbinlik mütarikə əqdinin vəqtsiz olmasmı iqtiza
etdigini təkid ediyorduq. Nəhayət, heyət bir rəyə şərik oldu və sonradan Ərzincanda müxabirat əsnasında bu fəsil Türkiyə heyəti-vükəlası
tərəfindən dəxi qəbul olundu.
***

Sülh ilə yaşayan əhaliyə hüdud xətti dairəsində vaqe şəhər və
kəndlərdə sakin olmaq icazəsi verməgi qeyd edən fəsil dəxi ixtilafı-mucib oldu. Nümayəndələrdən birisi bu münasibətlə izhar etdi ki, əgər sülh
ilə yaşayan əhaliyə bu icazə verilərsə, o vəqt bu kimi şəhər və kəndlər
təcili bir surətdə kürdlər tərəfindən səkəna edilərək sair millətlərə öz
yerlərinə qayıtmaq imkam vermiyəcəklərindən ehtiyat ediyorum.
Nümayəndələrin əksəri bu rəyə iştirak etdi. Bundan sonra zabitiyyə
idarəsi məsələsi mövqei müzakirəyə qoyuldu. Hal-hazırda işğal edilmiş
yerlərdə xüsusi bir komissariyyat işlərə nəzarət və ümuri-zabitiyyoyi
idarə ediyor. Nümayəndələrdən birisi təklif etdi ki, bugünki idareyizabitiyyənin bilatəbdil qalması üçün şərtnaməyə bir fəsil qeyd edilsin.
Fəqət əksəriyyət bu rəyə razı olmadı. Biz mütarikənin uzun müddət
davam etdikdə zəbt olunmuş vilayətlər idarəsi təbdil oluna biləcəgini
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imkan daxilində zənn ediyorduq. Binaənileyh komissaryatda gərək
kürd və gərək erməni əhalisinin nümayəndələrindən mütəşəkkil bir şuranm təşkili hər iki milləti biri-birinə yaxınlaşdıracağı kibi bunlarm
yekdigərilə rəftar və müamilələrini də düzəldər və komissariyyat üçün
vilayətlər idarəsini asanlaşdırar.
Qalan fəsillər ixtilaf və mübahisəyi mucib olmadığmdan əskəri
xəritəyə bənd və aşina olmağa iqdam etdik. Bu işdə nümayəndələr böyük səbr və mətanət göstərərək hər növ dağların adlarmı gözəl surətdə
əzbər etdilər.
Dekabrm 1-də Ərzincana azim olduq, yollarda bir çox sınıq sərnişin
və yük avtomobillərinə rast gəldik. Bunlann təmir və məramiətini bir
vəqdir böyük zəhmət istiyorsa da, fəqət imdi el, millət malxnın qeydini
çəkən kimsə yoxdur. Yolun hər iki tərəfində qxraqda da at və sair heyvanların cəmdəklərini görmək olar. Bu heyvanların dərilərini kürdlər
40-50 manata alxyorlar. Bu isə həmin hey vanlara nəzarət edənlər üçün
böyük bir mədaxil mənbəyi təşkil ediyor.
O birisi gün dekabrxn 2-də məhəlli demokratik müəssisələri
nümayəndələri və birinci Kolordu komandam ilə görüşdük. Qarşımxzda
birdən-birə komandan general Lyaxov zühur etdi. Lyaxov! Bizi heyrət
götürdü. İran inqilabx tarixində və birinci məclisin qovulmasmda böyük bir rol oynamış olan Lyaxov kimin xatirində degildir. Nə qədər iştihar tapmış olan bir şəxsin bizə rast gələcəginə bən heç də inanmıyordum. Bən bunun hərəkətlərinə diqqətlə nəzarət etdikdə onun mətanətli,
şəci və cürətli bir əskər olduğunu yəqin etdim. Ümuri-hərbiyyəyi kamalınca bildigi gözə çarpıyordu. Demokratik müəssisələrə nisbətən
rəftar və müamiləsi bitərəfanədir. Fəqət bütün bu işlərə baxmayaraq
bən yəqin etdim ki, əgər bunun əlində imkan olarsa heç vicdan sıxıntısı hiss etməyərək ikinci məclisi də dağıdar və etizari-ricalma hərgiz
tənəzzül etməz.
Gündüz saət 5-də ərkani-hərb ümurəsi imarətinə iki avtomobildə
Türkiyə nümayəndələri gəldilər. Dərhal avtomobillər ətrafmda külliizdiham toplanmağa başladı və nümayəndələr güc-bəla ilə özlərinə yol
aça bildilər.
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Türkiyə tərəfindən müxabiratda iştirak üçün gələnlər: Türkiyə
ərkani-hərb idarəsi rəisi Ömər Lütfi bəy, Türkiyə ərkani-hərbimn başısı Xosrov bəy və komutan Yəqub bəy idi. Yəqub bəy rusca son dərəcə
gözəl və mükəmməl biliyor. Müşarileyh neçə vəqt bundan əqdəm Rusiya təbəəsi olduğu halda (Kazan tatarlarından imiş) nədən isə ailəsilə
bərabər Türkiyəyə köçüb imdi Türkiyə ordusunda xidmət ediyor. Xosrov bəy isə almanca bildigi kibi fransızca da gözəl surətdə ifadeyiməraıtt ediyor.
Lütfi bəy bənə hər bir deyəcəgi sözünü düşünən qayət ciddi bir adam
olduğu təsirini bağışladı. O, bizimlə mütərcim vasitəsilə türkcə damşıyordu. Fransxzca bir o qədər yaxşı bilmiyor.
Müxabiratm son günündə məlum oldu ki, Lütfi bəy də rusca biliyormuş. Dekabrxn 2-də axşam saət 9-da hər iki heyət birinci dəfə olaraq görüşdülər. Bizim tərəfdən general Vışinski bizim vəkalətnamələri
türk nümayəndələrinə verib əvəzində onların vəkalətnamələrini almalı idi. Biri-birimizlə görüşüb tamş olduqdan sonra hamımız miz
ətrafında əyləşdik və general Vışinski layihəyi ortaya qoymaq istiyordu ki, bu əsnada vəkalətnamələri dəgişmək xatirinə gəldi. Bizim
vəkalətnamələrdə rəsmi möhür var idi, türklərinkində isə bu möhür olmadığından təbiidir ki, türklərin nəzər-diqqətini buna cəlb etdik. Buna
cavabən Lütfi bəy izhar etdi ki, onların sənədləri türk ordusu baş komandanı tərəfindən imza edilmiş olduğundan böylə ittifaqlarda möhür
basmaq türklərdə adət degildir. Biz bu bəyanatdan qənaət hasil edərək
layihəyi oxumağa şüru etdik. Türkiyə heyəti-vükəlası izhar etdi ki, rus
vəkillərinin layihəsini bütünlüklə qəbul ediyorlar. Fəqət hər bir fəsli
ayrı-ayrı olaraq müzakirə etdikdə bəzi əlavələr qeyd etmək həqqini
özlərinə məxsus ədd etdiklərini bildirdilər.
Birinci iclasda mütarikənin nə qədər vəqtə əqd olunması fəsli qəbul
olundu.
Mübadiləyi-əfkar zamanında məlum oldu ki, hər iki tərəf mümkün qədər tez bir surətdə sülhi-ümumi əqd olunmasına çalışıyorlar. Biz
bu arzumuzu müahidənamədə qeyd edərək ümumi demokratik sülhə
qədər mütarikə əqd etdik.
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Bizim bu iqdamatımız bolşeviklərin Brest-Litovskdəki hərəkətlərindən bizə daha da doğru və həqiqətə yaxm görülüyor. Onlar mütarikəyi yanvarın 3-nə qədər əqd etdilər. Məsələni bu qərar ilə vəz
etmək şərəfi bolşeviklərəmi, yaxud almanlaramı məxsusdur - bilmiyoruz.
Qalan məsələlərin müzakirəsini o biri günə saxladıq. Haman gün axşam biz qayət həyəcanh xəbərlər aldıq ki, bizim alaylar səngərlərini tərk
edərək Ərzuruma çəkilməgə başlamışlar. Bəzi əvamfiriblər mətbuat
səhifələrində: “meydani-hərbdə ərzaq yoxdur. Ordunu aclıq təhlükəsi
təhdid ediyor” - kibi təbliğatda bulunduqlarmdan, bu təbliğat ümumun tezliklə evə qayıtmaq xahiş və arzusunu daha da artırıyor, halbuki meydani-hərbdə ərzaq hənuz üç ay kifayət edər. Ordunun meydanihərbi tərk edib qayıtmasmxn səbəbi isə ərzaq yoxluğunda degil, bəlkə
ələmümum üç sənəlik müharibədən yorğun düşməkdir. Bu həqiqəti
meydani-hərbdə olan hər bir kəs biliyor. Bədbəxtanə bu yorğun düşmüş
soldatlar müvəqqəti mütarikəyi qəti sülhdən fərq etmiyərək səngərləri
tərk ediyorlar.
Soldatlarm bu hərəkəti biz vəkilləri son dərəcə ağır şərait daxilində
bulundura bilərdi. N alayının səngərləri tərk etmək həqqində verdigi qərar fövqəladə bir təhlükə təşkil ediyordu. Bən məzkur alayda bir
çox gürcü demokratları olduğunu bilmiyordum. Binaənileyh onlara bu
məzmunda bir teleqraf göndərdim: “bizim mütarikə əqd etdigimiz bir
halda sizin səngərləri tərk edib çəkilməyiniz başladığımız işin büsbütün məhv olması deməkdir. Bir neçə gündon sonra görüşəriz”.
Bizim teleqraf təsir etdimi, yoxsa bilmiyorum. Lakin alay öz
səngərlərində qaldı.
- Yanvarm 8-də xariciyyə işləri komissarı Petroqrada qayıdaraq izhar etmiş ki, sülh müxabiratı kəsilməmiş. Ancaq yanvarın onuna qədər fasilə verilmişdir. Trotski gələndən sonra Alman-Avstriya
heyəti-vükəlasmın Petroqradda bir iclası da olmuşdur. Bu iclasdan sonra heyətin on gün fasilə verəcəgi qərara ahndığından heyət yanvarın
9-da Petroqraddan getmişdir.
- Məclisi-Müəssisanm demokratik sülh həqqində nəşr etdigi bəyannamə münasibətilə paytaxtm müttəfiqlər diplomasiyası məhafilində
hənuz bir qərar verilməmişdir.

- Petroqradda danışıldığına görə Alman-Avstriya və rus heyətivükəlası arasmda münasibat kəskinləşmişdir. İxtilafm ümdə səbəbi
əsir zabitlərin halı olmuşdur. Zira rus heyəti-vükəlası zabitlərin soldat
əsirlərilə müsavi tutulmasını təkid ediyor. Almanlar isə bu məsələdə
Lahi müğaidənaməsinə istinad ediyorlar. Trotski gələndən sonra
heyətlər arasında münasibət yaxşılaşmışdır.
- Bir həftədən sonra Trotskinin Radek və Qanetskinin məiyyətilə
Brest-Litovsk şəhərinə gedəcəgi gözləniyor.
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“Açıq söz”, 14,15,16 yanvar 1918, JV®654, 655,656
Mütarikə - müvəqqəti anlaşma
İştihar - məşhur olan
Tənzil - güzəşt
Məhafil - toplanmış heyət
Firib - aldatma

Əsirlər günü

Türkiyə Ermənistam həqqində əmrnamə

Möhtaclara və əlamanda əsirlərə müavinətdə bulunmaq üçün təsis
edilmiş olan “Möhtaclara kömək” cəmiyyətinin qərardadına görə bu
gün yanvarın 19-da Bakıda möhtaclar üçün libas, yorğan-döşək və
sairə kibi şeylər cəm ediləcəkdir. Şəhər bir neçə məhəlləyə təqsim və
hər məhəlləyə müəyyən adamlar təyin edilmişdir ki, bunlar bu gün
səhər tezdən məzkur heyətlə ianə və əşya toplamağa şüru edəcəklərdir.
Bu şeylər kimlərə veriliyor?
Doğrudan canlarım əsirgəmədikləri əziz vətənlərindən, doğmayurdlarmdan, ailələrindən ayrı düşmüş, qərib vilayətlərdə, uzaq ölkələrdə
aclıq və susuzluq, çıplaqlıq və bunlarm nəticəsi olan xəstəliklərə düçar
olub da həkimsiz, təbibsiz, isti bucaq, rahət yer tapmayıb da yorğansız,
döşəksiz çıplaq, quru bir yerdə otuzu, qırxı birdən ölən əsirlər üçündür,
onlara veriliyor.
İnsanlara şəfqət və mərhəmət hissi həm də əsirlərə qarşı müsəlmanlıq
və türklük vəzifəmiz bizdən tələb ediyor, bu gün mərhəmət kisələri geniş açılsm. Üzərimizə uzadılan əllər boş qaytarılmasm. Hamı qüvvəsi
çatan, mümkün olan qədər borcunu əda etsin.
Heç kəs ianəsinin azlığma, çoxluğuna baxmasın, hər kəs bir sap
versə, yetimə bir köynək çıxar. Bilməlidir ki, yığılan nə qədər az olsa
da yenə bu adamları ölümdən xilas edəcəkdir.
Uzaq yerlərdən fəna şərait altında bizə binlərcə qardaşımız qonaq
gəlmişdir. Mehmannəvazlıqla məşhur olan qafqasiyalılar ehsanları
ilə tanmmış olan Bakı cəmaəti bu vəqtədək həmişə və hər dəfə böylə
ianələr toplandıqda həmiyyətini göstərmiş olan qardaşlarımız bu gün
mənəvi borclarım əlbəttə, əda etməlidirlər və edəcəklər. Əziz qardaşlarımız və qərib qonaqlarımızı razı buraxacaqlar.

Petroqrad - Xəlq Komissarları Şurası erməni xəlqinə elan ediyor ki,
fəhlə və kəndlilər hökuməti Rusiyanın Türkiyə ərazisini ilhaq hüququnu
davam etdiriyor və elani-istiqlala qədər erməni xəlqinin özünüidarəyə
həqqini təsdiq ediyor. Xəlq Komissarları Şurası bu hüququn mövqei-icraya qoyulması üçün erməni xəlqinin fikrini sərbəst bilməkdən
ötrü son dərəcə lazım olan bir çox hökumət təminatı gərəkdir. Bu kibi
təminatdan Xəlq Komissarları Şurası zildəkiləri ədd ediyor:
1) Əskərlərin Türkiyə Ermənistanından çıxarılması və orada
bilatəxir erməni ordusunun təşkili.
2) Qaçqınların və həmçinin müxtəlif məmləkətlərə dağılmış erməni
mühacirlərin bilaməmaniət Türkiyə Ermənistam daxilinə qayıtmaqları.
3) Müharibə vəqti Türkiyə məmurları tərəfindən cəbrən məmləkət
içərilərinə nəql edilmiş Türkiyə ermənilərinin bilaməmaniət öz yerlərinə qaytarılması, bunun üçün Xəlq Komissarları Şurası Türkiyə nümayəndələri ilə vaqe bulunacaq müxabiratda təkiddə bulunacaqlar.
4) Türkiyə Ermənistanmda demokratik əsaslar üzərinə intixab olunmuş erməni xəlq şurası tərzində müvəqqəti milli bir idarə təşkili.
Qafqasiya işlərinin fövqəladə müvəqqəti komissarı Stepan Şaumyana təklif olunuyor ki, ikinci və üçüncü maddələrin mövqei-icraya
qoyulması üçün Türkiyə Ermənistanı əhalisinə hər növ müavinətdə
bulunsun və həmçinin əskərləri Türkiyə Ermənistamndan çıxarmaq
vəqtini və qaidəsini müəyyən etmək üçün qarışıq bir komissiya təşkilinə şüru etsin.
Qeyd - Türkiyə Ermənistanmm hüdudi-coğrafiyası erməni xəlqinin
demokratik nümayəndələri tərəfindən qomşu məhal və nüqat demokratik nümayəndələrinə birlikdə Qafqasiya işləri fövqəladə müvəqqəti komissarının iştirakı ilə müəyyən edilməlidir.

“Açıq söz”, 19 yanvaı* 1918, JVa659
“Açıq söz”, 19 yanvar 1918, JVb659
P.S. Qəzetin həmin nömrəsində “Türkiyə Ermənistam həqqində
əmrnamə”ni də M.Ə.Rəsulzadə ruscadan tərcümə edərək dərc etmişdir. V.İ.Leninin başçılıq etdiyi Xalq Komissarları Şurasmm bu bədnam
“tarixi” sənədini də oxuculara təqdim edirəm. Ş.H.
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Nüqat - nöqtələr
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Rusiyada inqilab başlanandan bəri, kimsodə mühariboyə artıq maraq qalmamış; hər kəs müharibənin tezliklə bitəcoginə qənaət hasil etmiş və Rusiyamn yenidən müharibə açacağına, yəni sülh müxabiratı
müvəffəqiyyətsiz olursa, Rusiyamn yenidən ordu və mühimmat toplayacağına kimsə inanmıyor. Bunun da səbəbləri məlumdur. Bir tərəfdən
Rusiya xəlqi dörd il davam edən vuruşmadan usanmış, gərək maddi
və gərək mənəvi düşkünlügə uğramış, məmləkətin ticarət və sənaət
şirazəsi daxilində davam edən ixtilal və şurişlərdən naşi büsbütün qırılmış, digər tərəfdən iş başma keçmiş bolşcvik hökumətinin şüarı və bütün millətlərin fikri müharibənin ziddinədir. Bolşeviklərin iş
başına keçməsində birinci rol oynayan bunların haman Rusiya xəlqi
əhval-ruhiyyəsini kamalmca dərk edərək, o yolda sülh və çörək şüarını meydana atmaları olsa gərəkdir. Bunu iso Kerenski hökuməti dərk
edəmədigindən bolşeviklərin müvəffəqiyyətini mucib oldu.
Bolşeviklər məmləkət daxilində öz şüarları sayəsində hüsni-rəğbət
qazandılarsa da, müttəfiqləri yanmda bu rəğbəti qazanamadılar. Və onlardan ayrı olaraq düşmənləri ilə sülh müxabiratına girişdilər və bu
sayədə Rusiyada müharibənin bitməsinə, daha doğrusu bitmək üzrə olmasma qəvi bir ümid oyandırdılar. Rusiya düşmənləri ilə sülh etmək
üzrə ikən, müttəfiqlər Almaniya və torəfdarları ilə müharibədə haman davam ediyorlar. Fəqət Rusiyanm ixtilal və şurişindənmi, yaxud
nədənsə müttəfiqlərin öz düşmənlorilə vuruşmaları həqqindo gorokincə
məlumat alınmıyor və Qərb meydanında hərəkati-hərbiyyənin nə surətlə
gedişi həqqində qəzetələrdə müxabirat görünmüyor. Ara-sıra alınan
məlumat yalmz almanların Rusiya ilə sülh etməkdon nə kimi faidələr
bəklədigini və gələcək vuruşmalar üçün nə kimi planlar hazırladığım bildiriyor. Məsəla, İngiltərənin əskəri mühərrirlərindən məşhur polkovnik Reminqton “Tayms” qəzetəsində yazdığı bir məqaləsində diyor
ki, Almaniya Şərq meydamndan Qərb meydanma nəql etdigi əskərləri
ilə Fransa meydanmda qüvvəsini xeyli artırmış və get-gedə daha da artırmaqdadır. Baxalım, gələn baharda düşmən qarşısmda dəvam etməgə

bizim də kafi qüvvəmiz olacaqmı? deyə suahnda bulunuyor və diyor
ki, Almaniyanın müqabilinə çıxmaqdan ötrü hazırda meydani-hərbdə
durmaqda olan ordumuzdan başqa bir milyon yarım əskər lazımdır;
bizdə isə bu miqdarın yalnız altı yüz otuz mini mövcuddur ki, onun da
üçdən bir hissəsi yaralanıb da sağaldıqdan sonra dübarə meydani-hərbə
gələcək soldatlardır. Bu isə hökumətimizin səlah bilərək təşkil etdigi
şurayi-əskəriyyənin iqtidarsızhğını göstəriyor; binaənileyh bu xüsusda ciddi surətdə düşünmək və lazım gələn tədabiri bir an əvvəl ittixaz
etmək gərəkdir.
Almaniyanm gələcək üçün hazırladığı plan həqqində müttəfiqlər
diplomasi məhafllində diyorlar ki, Almaniya müttəfiqlərin Rusiyaya müharibə elan etməsi üçün son dərəcə çalışıyor və Rusiya ilə sülh
edərək xammala olan ehtiyacını Rusiyadan rəf etməgə və gələn aprel aymda Fransa meydanında qayət ciddi vuruşmalar üçün hazırlaşmağa var qüvvəsini sərf edəcəkdir. Müttəfiqlərin Rusiyaya elani-hərb
etməsində Rusiyayı onlar ilə vuruşmaya məcbur etməkdə məlumdur ki,
Almaniya Rusiyanın nizamsız və yorğun ordusundan heç bir müavinət
gözləmiyor və gözləmək ümidində də degildir. Fəqot müttəfiqlərin
rəyincə Almaniyanın bu müharibədən bir faidəsi ola bilər ki, o da Rusiyanm Almaniya-Avstriya hərbi əsirlərindən bir milyon yarım miqdarmda böyük bir kütləyi öz hesabına olaraq təslih edəcəkdir.
Almaniya və tərəfdarlarmın Rusiya ilə sülh müxabiratına girişməkdən böyük faidələr götürəcəklərində şübhə yoxdur.
Müttəfiqlərin Rusiya əvəzində Amerikaya ümid etmələri və Amerikanın Rusiya qədər onlara müavinət göstərəcəginə inanmaları bizcə bir o
qədər də doğru olmasm gərək; zira Amerika ilə müttəfiqlər arasmdakı
məsafə qayət uzaq olmaqla bərabər Almaniya sualtı qay ıqlarının haman
məsafə arasında gəştü-güzar edərək düşmən gəmilərini bəkləməkdə olduqları münasibat və nəqliyyatı olduqca müşkülə salıyor. Müharibənin
müvəffəqiyyətlə davamı üçün canlı qüvvənin və mühimmati-hərbiyyənin vəqtli-vəqtində lazım gələn yerlərində hazır olması icab etdigindən
Amerikamn müavinəti bir böhran üz verdikdə müttəfiqlərə nə sayaq
yetişə biləcəkdir. Bundan əlavə Fransa müstəmləkatı olan Cəzair, T\xnis, Yeni Kaliforina və Hindistan Çini də üsyan və şurişlər baş göstərdigindən Fransa əhvali-hərbiyyəsi böyük müşkilat və əngəllərə uğra-
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İcmali-əhval

Bolşevik hökumətini tanımaq istəməyən ətraf vilayətlərdən birisi də
Qafqasiyadır. Bolşeviklər sair vilayətlərdə və o cümlədən Türküstan
paytaxtı olan Daşkənddə hökuməti əllərinə almaq təşəbbüsünə iqdam
edib bəzilərində müvəffəq olmuşlarsa da, Qafqasiyada hənuz böylə bir
təşəbbüsə iqdam etmələri görülmüyor; zira əvvəla, Qafqasiyanm ya-

şayış şəraiti sair vilayətlərə nisbətən bambaşqadır və ikinci, Qafqasiyada bolşeviklər yerlilərə nisbətən qayət az olmaqla bərabər, Rusiya
daxilindən də Zaqafqasiyaya qüvvə yürütməkdən acizdirlər.
Bolşeviklərin Zaqafqasiyada baş qaldıra biləcəkləri iki mühüm nöqtə
vardır; birisi Tiflis və digəri Bakıdır. Keçənlərdə Tiflisdə müxtəsər
bir hərəkət oldusa da, öylə qəti nəticə vermədi; bundan böylə də Zaqafqasiyada ümumiyyətlə, hanki tərəfdən olur-olsun qəti çıxış imkan
xaricində olmaq dərəcədə müşküldür. Bilxassə Zaqafqasiyada şəraitimohəlliyədən dolayı bir tərəfə qəti üstünlük verəcək qüvvə toplamaq və
onun gücilə xüruc etmək çox çətin, digər tərəfdən də əfkari-ümumiyyə
hər dürlü çıxışlar əleyhindədir.
Bolşevik hökumətinin bu qədər daxili və xarici düşmonləri sırasına
əski Rusiya müttəfiqlərindən olan Romaniya hökuməti də əlavə olundu. Romaniya hökuməti Rusiya inqilabı başlandıqdan sonra nə qədər
ki, iş başmda Kerenski və Milyukov hökumətləri duruyordu, Rusiyanm haman müttəfiqlərindən ədd olunuyordu və Rusiyamn “inqilabçı”
hökuməti kimi axıra qədər hərbi davam etdirmək şüarını yürüdüyordu.
Lakin iş başma bolşeviklər keçəndən sonra haman əski şüarmda baqi
qalıb, rus əskərlərinin Romaniya cəbhəsində bolşeviklərin təlimatilə
ictimai inqilab törətmək hərəkətlərinə məmaneət göstərdi və nəhayət,
Bessarabiyayı zəbt etmək fikrinə düşdü və bu məqsədlə Romaniya
əskərləri hücuma keçərək bir neçə yerləri zəbt və işğal etdilər. Bolşevik hökuməti əvvəlcə bir ultimatum verərək bu hərəkətlərin dayandırılmasını tələb etdi; fəqət cavabi-kafi almadığmdan diplomasi münasibatı
kəsərək, Romaniya səfirini Petroqraddan nəfy etdi və Romaniya hökumətinin Moskvada saxlanılan bir milyard iki yüz milyondan ibarət qızıl fondunu zəbt etdi.
Bu qərar ilə bolşevik hökuməti xarici cəbhələri buraxaraq daxildə
Romaniya, Ukrayna, Don, Terek və Orenburq kazakları və Krım tatarlarıyla vuruşmaya başladı.
Daxildə vuruşma və çarpışmalarla keçirən bolşeviklər xaricdə də
Almaniya və müttəfiqləri ilə sülh müxabiratına girişmişdir. Müxabirat
həqqində bolşevik mətbuatmm verdigi son məlumata nəzərən almanlar
Rusiyadan işğal etdikləri yerləri özlərinə mal etməkdən əlavə bir də Rusiyadan dörddən səkkiz milyarda qədər təzminat tələb ediyorlar. Bol-
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mış qalıyor; İngiltərə ilə Fransa imdiki müharibədə canh qüvvələrinin
əksəriyyəti müstəmləkələrindən toplamaqda olduqlarından və bunları
alman dəmir yumruğu altmda əzdirərək məhv və tələf etdiklərindən,
nəhayət, şuriş və üsyana məruz qalıyor və canlı qüvvə mənbələrini artıq qayb etmiş oluyorlar. Bütün bu şərait daxilində müttəfiqlərin bundan sonra müvəffəqiyyət qazanacaqları pək şübhəlidir: zira onların bu
ilki əhvalı keçən sənələrə nisbətən xeyli ağır və mövqeləri olduqca müşküldür; Almaniya ilə Avstriya isə Rusiya tərəfındən xatircəm olduqlarından qüvvətlərini bir qat daha artırmış oluyorlar.
Bolşevik hökuməti xarici məsələlərdə müttəfiqlər tərəfindən bir
çox müşkülat və əngəllərə təsadüf etdigi kibi məmləkətin daxili idarəsxndən də bir çox maneələrə rast gəliyor və həm gəJməkdədır. Bolşeviklər üçün böyük əngəl çıxaranlardan birincisi - Ukrayna, ikincisi - Don, Terek və Orenburq kazakları və üçüncüsü - son məlumata
nəzərənKnmmüsəlmanlarıdır. Əvvəlcə Ukrayna və sonra Don kazakları muxtarıyyət elan etdilər, fəqət Ukrayna daxıh' ıdarədə Ukrayna Rada məclisinə və Don nahiyəsi kazak əskəri hökumətinə itaət
göstərdigindən və bolşeviklərin “hökumət şuralar əlində (fəhlə və soldat vəkilləri) olmahdır” şüarına müxalifət göstərdiklərindən bolşevik hökuməti Rada ilə kazak hökumətini sərmayədarlardan təşəkkül
əksinqilabçı hökumətləri adlandıraraq onlar ilə mübarizəyə girişdi və
son günlərdə Krım müsəlmanlarilə də böylə mübarizəyə iqdam etmişdir. Bu mübarizə və əngəllər bolşeviklər üçün böyük bir zərbədir. Zira
müttəfiqlər hənuz bolşeviklərin iş başma yeni keçdigi zəman bolşevik
hökumətini etiraf və təsdiqdən imtina etdilər, “Və sizin hökuməti bütün Rusiya tanımadığı halda, biz necə tanıya biləriz” - deyə bəhanə
gətirdilər. Bu isə bolşeviklərin həqiqi bir hökumət kibi degil, yalmz bır
firqə kibi müvəqqəti iş başma keçdiklərini andırmaq demək idi.
***

şevik hökuməti bu şərtləri qəbul edəcək və ya etməyəcəkmi məlum degildir; fəqət Trotski Fəhlə və Soldat Vəkilləri Şurası nümayəndələrinin
Petroqradda vaqe olan yığınında almanların bu şərtlərini yığına
bildirdikdən sonra əlavə ediyor ki, hər necə olursa-olsun, biz şərəfli
və demokratik sülhə çalışacağız, Trotskinin böylə izharatda bulunması ilə Almaniya şərtləri arasmdakı fərqin nə dərəcədə olduğunu bəyanə
hacət yoxdur. Tənbehsiz ki, almanlar güzəştdə bulunmayacaqlar, bulunsalar da bir o qədər əhəmiyyətli güzəşt etməzlər. Zira almanlar bir
qalib sifətilə sülh etdiklərindən dediklərində inad göstərəcəklər və bu
inadlarmı da felə yürütmək üçün hər bir əsbab və qüvvəyə malikdirlər.
Bolşeviklərin isə demokratik əsaslarmı meydana sürsələr də almanlarm tələblərinə riza göstərməkdən başqa bir əlac və çarələri yoxdur.
Məgər in ke bolşeviklərin amalınca Almaniyada da inqilab və ümumi
tətil baş göstərə və hökumət Rusiyadakı kibi fəhlə, soldat və kəndlilər
əlinə keçə; o vəqt əlbəttə ki, bolşeviklər öz arzularına qismən nail ola
bilərlər. Zira hökumətin Almaniyada inqilab zühur etdikdə bolşeviklər
əlinə keçəcəgini zənn etmək olmaz. Almaniyadan son gələn məlumata
görə baş göstərən fəhlə hərəkatı əgər doğru isə, o vəqt demək olar ki,
bolşeviklər Avropaya böyük bir zərbə endirdilər və Avropanm imperialist və sərmayədarlar hökumətlərini böyük bir təhdid altma aldılar.
Almaniya, İngiltərə və İtaliyada sülh lehinə hərəkət başlandığı,
digər tərəfdən daxildə Orenburq, Kiyev və sairlərində bolşeviklərin
müvəffəqiyyət qazanması hər halda sosializm inqilabı olmasa da, Avropada böyük bir fəhlə hərəkəti başlandığxnı göstəriyor və yeni bir tarix səhifəsi açıyor.
“Açxq söz”, 25, 26 yanvar 1918, JVfi664, 665
Şirazə - nizam-intizam
Səlah - yaxşılxq
Gəştü-güzar - gəzib dolana
Təslih - silahlandırma
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Bizim muxtariyvətinıiz və Bakı bolşevikləri
Bənim Əmələ və Əskər Şurası İcraiyyə Komitəsində söylədigim bir
nitq Bakx bolşeviklərinin vasiteyi-nəşri-əfkarx olan “B.Raboçi” qəzetəsinə “Müsavat” firqəsi ilə Müsəlman Milli Komitəsinə hücum üçün
bir sərmayə təşkil etmişdir.
Oxuyucuları əsl məsələ ilə aşina etmək üçün bolşevik qəzetəsinin
isnadatını rədd etməkdən əvvəl mövzui-bəhs olan yuxarıdakı nitqimin nə kibi bir halda və nə surətdə söylənmiş olduğunu yazmaq məcburiyyətindəyəm.
Məsələ Bakx quberniyasınm müxtəlif yerlərində hadis olan oğurluqlara və quldur hücumlarına aid idi. Teleqram gəlmişdi ki, Lənkəran
uyezdi talan olunuyor. Şəhər qorxu içindədir. Petropavlovka ilə Hacıqabul və sair nöqtələrdən də buna oxşar teleqraflar alınmışdı. Bu qara
və vəhşətli xəbərlərlə bərabər müsəlman diviziyasmın naçalniki tərəfindən bir məsələdən dolayı İcraiyyə Komitəsi ünvanma bir az başqaca
təhrir olunan bir məktub dəxi əlavə ediliyordu.
Burada sol eser Suxartsev söz alıb böyük bir qeyz və hiddətlə müsəlman təşkilatları üzərinə hücum elədi. Bu hücumu əsnasında “Müsavat” firqəsinə dəxi yanaşdı. Suxartsevcə bu uyezdlərdən gələn qara xəbərlərlə müsəlman divizyonu naçalnikinin məktubu arasında böyük bir münasibət vardır. Bu hadisələr sadə iğtişaş degildir. Bunlar səngərlərdir ki, gündən-günə Bakıya yaxmlaşıyor. Bu aşkarə bir hərəkətdir.
Siyasi hərəkətdir. Şahsevonlər neçün qarətkarhqlannda ancaq Rusiya
kəndlərinə hücum ediyorlar? Diyorlar ki, bu hücumlardan müsəlmanlar
da mütəzərrər oluyor, fəqət bu doğru degildir. Onlar zərər görüyorlarsa da cüzi görüyorlar. Ümumiyyətlə, tələf olanlar ruslardır. Bu Şərqə
doğru vaqe olan bir hərəkətin səmərəsidir. Bən çayxanalarda əvamlar
ağzmdan eşidiyorum diyorlar ki, “Bakı bizimdir”. İştə, bu “bizimdir”
sözü müəyyən bir siyasi məsləkin göyərtmiş olduğu nəticədir. Əvam
cəmaət bundan o mənanı çıxanyor ki, gərək nə ki xarici varsa buradan çıxsxn, kəsilsin, qovulsun. Aldığımız teleqraflar iştə, bunu xəbər
veriyorlar. Bundan artıq mədara lazım degildir, vəqtdir ki, müsəlman
təşkilatlarilə qəti bir dil ilə damşaq. Ölmok lazımsa qoy şərəflə ölək, qoy
onlar bilsinlər ki, müvəffəq olsalar da bu müvəffəqiyyətləri daimi olamaz. Bir azdan Hacıtərxan yolu açılar, o zaman intiqam almaq asandır.
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İştə, son dərəcədə fitnokaranə bir surətdə vaqe olub da adətən qəhhar bir general qubernator dili ilə damşan bir ictimaiyyun-amiyyunun
çıxışı, bütün müsəlman təşkilatlarmı rus cəmaətinə qarşı siyasi bir suiqəsddə töhmətləndirməsi bənim acığımı tutduraraq mütəqabil çıxışıma bais oldu. Dəlil və sübutlarla göstərdim ki, müsəlman quberniyalarında vaqe olan iğtişaşlar ümumi iğtişaşlardan başqa bir şey degildir;
anlatdım ki, şahsevənlərin eyni zamanda Lşnkəran üzərinə də hücumunu və hərəkətin yalnız ruslara qarşı icra edilmədigini göstərir. Çünki Lənkəran rus şəhəri degil, müsəlman şəhəridir. Təəssüf etdim ki,
yalnız xəbərsiz qara cəmaət degil, İcraiyyə Komitəsində də öylələri var
ki, müsəlmanların niyəti həqqində bədgümanlara düşüyorlar. Əlavə etdim ki, Suxartsevin ruhu, bədgümanlığı və cəmaətimiz həqqindəki
niyyəti yalnız kəndisinə məxsus olmayıb başqalarında da var, hətta
İcraiyyə Komitəsinin qəzetəsi olan “İzvestiya” milli qoşun əleyhində yazarkən şayani-etina bir cümlə işlətmişdi. “Hətta türklər, onlar da
milli qoşun fikrinə düşdülər”, nə qədər ki, “bu hətta türklər” zehniyyəti
İcra Komitosindo hökmfərmadır - quberniyadakı iğtişaşlan yatırmaq
üçün almacaq tədbirlərə lazım olan ümumi dil tapmaq çətin olacaq.
Əgər bizə imkan hasil olmazsa ki, həzrəti şahsevənlərin ittihadi-islam
qoşunu degil, yersiz qaldıqlarmdan dolayı qanani-ictimaib quldurluğa süluk edən taifə olduqlarına inandıraq, o zaman doğrudan da qorxarım ki, Suxartsevin elan etdigi hərbi qəbula məcbur olalım. Yalnız
onu sevindirə bilərəm ki, bu toqquşmada müvəqqəti üstünlük onun
tərəfində qala bılər.
Məsələnin müzakirəsi uzağa çəkmişdi. Müzakirə əsnasında bənə
sual vermişlərdi ki, “ermənilərlə gürcülər milli qoşun düzəltdikdə heç
olmazsa dəlilləri var ki, Qafqasiya cəbhəsini müdafiə edəcəklərdir. Sizdən ötrü ki, böylə bir bəhanə yoxdur”. Əcəba, müsəlmanlar neçün qoşun düzəldiyorlar.
Buna cavabən bən müsəlman quberniyalarının iğtişaş içində olduğunu göstərib əgər imdi burada səfərə mühəyya iki müsəlman rotası olseydi, Lənkəran atəş içində qalmazdı, dedim. Əlavə etdim ki,
müsəlman polklarınm təsisi müsəlman topraqlarındakı iğtişaşın qabağmı saxlamaq üçün təşkil olunuyor. Əgər siz təmin edə bilsəniz ki,
əlinizdəki beynəlmiləl qüvvətlərlə bu asayişi təmin edərsəniz, o zaman
varsın müsəlmanlar qüvvə tədarük etməsinlər.

İştə, bənim söylədigim nitqin müxtəsərən tərcüməsi ki, “B.Raboçi”
qəzetəsi bu nitqdən adətən əksinqilabdan bəhs edən kibi bəhs ediyor.
Şahsevənlərin hərəkətini quldur hərəkəti dedikdə və Bakı quberniyası ilə Gəncə quberniyasmdakı müxtəlif hadisələrə iğtişaş adı
verdikdə görünüyormuş ki, bən burjualarla mülkədarlara məxsus
əksinqilabçı bir nəzəriyyə söylüyormuşam. Görünüyor ki, Lənkəran
uyezdindəki iğtişaşlar iğtişaş degil, vətəndaş müharibəsi imiş, görünüyor şahsevənləri dəf etmək - iğtişaşı yatırmaq və asayişi bərpa etmək
degil, inqilabı təpələmək və istibdad nizamım bərpa etmək imiş. Çünki
“B.Raboçi” qəzetəsinin fikrinə görə başda Tağıyev ilə Nağıyev olan bir
komitə bundan başqa nizam qoymağa qadir degilmiş. Milli Müsəlman
Komitəsi bu günlərdə milli qoşunun inqilab nizamım müdafiə üçün
təşkil olunduğunu elan eləmişsə də, bolşeviklər “uşaq degildirlər ki,
Tağıyev ilə Nağıyevə inansmlar”. İş böylə bir yerdə olunca bitəbii isbat
etmək belo lazım degildir ki, Tağıyev ilə Nağıyevjn Milli Komitə başı
ilə heç bir əlaqələri yoxdur. Çünki bolşevik siyasiliginin “durbinligini”
kim aldada bilər?
Görünüyor ki, bu durbin siyasiləri “Müsavat”m inqilabdan yalnız muxtariyyət degil, topraqlarm bilaəvəz kəndlilərə keçməsi, səkkiz
saətlik iş günü və əmələlərin dövlət hesabına sığorta olunması -və
ələlümum bütün həyati-siyasiyyə və ictimaiyyənin demokratik əsaslar
üzərinə qurulmasım gözləməkdə olduğuna da heç tyr vəchlə inandırmaq olamaz.
Fəqət burada bir şey anlaşılmayıb qalıyor. Bolşevizmcə biz müsəlmanlarm şübhəsiz ki, muxtariyyətə həqqimiz var və ozümiiz öz
müqəddəratımızı təyin və təşxis edə biləriz. Fəqət “B.Raboçi” diyor ki,
bu o demək degildir ki, “Qafqasiya qüruni-vüsta qaidələri bərpa edilsin”. Bizim muxtariyyətimizdən yalnız qüruni-vüsta qaidəsi çıxacağına isə “B.Raboçi”nin əqidəsi kamildir. Bu da oradan görünüyor ki,
diyor: müsəlman dövlətliləri ilə bəylərinin muxtariyyəti, daha Rusiya inqilabma təmas etməmiş olan müsəlman cəmaətinin muxtariyyəti
demək degildir”.
Demək ki, rus inqilabı daha müsəlman cəmaətinə çatmamışdır. Buna görə də onun hər növ muxtariyyət istəməsi özünün degil, müsəlman
burjuaziyası ilə mülkdarlarmın muxtariyyətindən ibarət olub qalacaqdır. Buna isə “Rusiya demokratiyası qətiyyən razı olamaz”.
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Əcəba, nərədə qaldı bolşeviklərin bütün dünya qarşısında elədikləri
elan ki, “dərəceyi-mədəniyyətlərinə baxmayaraq bütün dünya millət*’lərinin muxtariyyət və istiqlal həqləri vardır” - dediniz.
Rusiya millətlərinin həqqi-muxtariyyətləri o demək degildir ki, Rusiya millətləri velikorus dvoryanlarının keyfindən qurtarıb velikorus
əmələlərinin keyfinə tabe olsunlar.
Bolşevik inqilabı bütün Rusiya millətləfinə Rusiyadan ayrılmağa
varıncaya qədər muxtariyyət həqqi elan eləmişdi. Qafqasiya millətləri bu vədələrin nəticəsini gözlədilər, müsəlmanlar da gözlədilər. Fəqət
nəticədə tamamilə başqa bir şey çıxıyor: Türkiyə Ermənistanı muxtariyyət dekretinə (fərman) nail oluyor. Brmənilər “Daşnaksütyun”
firqəsi tərəfindən təyid olunan böyük amallarına yaxınlaşıyorlar. Qafqasiya türklərinə gölincə, Bakı bolşevikləri diyorlar ki: “siz inqilabçı
bir millət olmadığımz üçün heç növlə muxtariyyət alamazsmız. Qoy
“Müsavat’’ firqəsi də bu xüsusda artıq çahşmasm. Çünki Qafqasiya
muxtariyyətinə nə Rusiya demokratiyası, nə də Rusiya burjuaziyası
razı ola bilət”.
Türk ədəmi-mərkəziyyətçilərinin siyasəti bizim bolşeviklərə görə
Q'afqasiyayı xarabəzara döndərə bilər, necə ki, daşnaksaqanlann
siyasəti Türkiyə ermənilərini döndərdi.
Fəqət qəzetə yenə də ümidvar oluyor ki, “bütün Qafqasiya demokratiyasınm əlbirligilə bu bədbəxtligi saxlamaq olar”.
Aşkardır ki, bu “demokratiya əlbirligində” Rusiya inqilabma “daha
yanaşmamış olan” demokratiyamn hissəsi çox az təsəvvür olunuyor.
Bəlkə də müqəddərdir ki, biz muxtariyyətimizi xarabəzarlar qiymətinə alalım. Müqəddərati-tarixiyyədən əlbəttə ki, boyun qaçırmaq olmaz. Fəqət bununla bərabər biz həqliyiz gözləyək başqa bir Lenini
ki, o da Qafqasiya müsəlmanlarmın muxtariyyətinə aid bir “dekret”
(fərman) çıxarsın.
M.Ə.Rəsulzadə
“Açıq soz”, 29 yanvar 1918, JV»667
Mədar - səbəb, əsas
Qəhhar - qüdrətli, güclü
Qüruni-vüsta - orta əsrlər
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İcmali-əhval
Rusiya daxilində davam edən həmvətənlər müharibəsi və daxili
şurişlər, məmləkətdə ərzaq və çörək məsələsini qayət vəxim bir hala salmışdır. Rusiyada və bizim Qafqazda bilxassə doğrudan achqdır. Vladiqafqaz və Zaqafqasiya dəmir yollarında dəvam edən binizamlıqlardan
naşi Şimali Qafqasiyadan un və taxıl gətirilmiyor və bu üzdən neçə günlərdir ki, Bakıda və Zaqafqasiyanın bir çox sair şəhər və qəsəbələrində
aclıq ah və fəryadı asimana bülənd olmuşdur. Yevlax mövqifinin dağılması, Qaryagində ərzaq anbarlarının talan edilməsi, Gəncə qubemiyasmın Şuşa, Qaryagiö, Cavanşir və Zəngəzur uyezdlərini qayət fəna böhranlı bir halda buraxmışdır. Gəncə quberniyasinm mühüm bir qismini
saxlayan və onları hər növ ərzaq və mühümmat şeylərilə təmin edən
Yevlax mövqifi idi, odur ki, bu mövqif talan və qarət olunduqdan sonra,
quberniya əhalisinın qismi-əzəmini təşkil edən bu yol bərəkətlə aclığa
məhkum olmuşdur. Bu isə Şuşa bələdiyyə idarəsi rəisi tərəfindən qradonaçalstvo naminə göndərilmiş teleqrafdan aşkardır. Bələdiyyə rəisi
şəhərə və uyezdlərə çörək, qənd və neft göndərilməsini xahiş ediyor və
əhalinin Yevlax mövqifi dağılmasından və Şimali Qafqasiyadan çörək
və ərzaq gəlmədigindən naşi şiddətli üsrət və fəlakətlər keçirməkdə olduğunu bildiriyor.
Qradonaçalstvo bu məsələni müzakirə və həlda yardımçı olmaq üzrə Gəncə quberniyasının erməni və müsəlman həmvilayətləri
cəmiyyətlərindən neçə nəfər nümayəndə dəvət edərək, onlarla birlikdə
tədabir yollarmı düşünmüş və bu xüsusda məzkur cəmiyyətlər
tərofindən böyük müavinət və yardım görəcəginə təminat almışdır.
Degil yalnız Gəncə quberniyası, Bakı şəhəri və Zaqafqasiya, hətta
Rusiyanın böyük bir hissəsi və o cümlədən Petroqrad şəhəri də şiddətli
aclıq çəkməkdədir. Hətta qəzetələrin yazdığına görə acından küçələrdə
yıxılıb ölənlər də vardır.
Bu vəqtə kimi Zaqafqasiya Rusiyanm sair yerlərinə nisbətən rahət
və asayiş içində yaşamaqda idi. Fəqət son vəqtlərdə milli əskərlər təşkili məsələsi meydana çıxdığından Zaqafqasiyada böyük bir təlaş və
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binizamlıq asarı görünməkdədir. Zaqafqasiya dəmir yolunda müsəlmanlar tərəfindən rus əskərlərinin tərksilah edilərək sonradan get-gedə
böyük müsadimə vo tələfata səbəb olan başlxca Zaqafqasiya komissariyatımn naməqul siyasətidir. Bunu Bakıdan Tiflisə gedən beynəlfərq istintaq komissiyasınxn təhqiqatı da kəşf etdi. Yoxsa Zaqafqasiya müsəlmanları degil yalnız ruslar, hətta qomşu millətlərdən heç
birisilə sülh və səmimiyyətin pozulmasma razı degil və ola da bilməz.
Zira müsəlmanlarm mənafei sülh və asayişi müraat edərək qomşu
millətlərlə daima müttəhid müttəfiq yaşamayı iqtiza edir. Binaənileyh
bir parə qərəzkar və müfəttinlərin qomşu millətlər arasına “müsəlmanlar xristianları qıracaq; müsəlmanlar rusları Qafqasiyadan çıxarmaq istiyor” deyə fitnə və şuriş çıxarmaqdan ötrü şayiələr büraxmaları
fitnə və fəsaddan başqa bir şey degildir. Böylə şayiələrə qomşularımız
əhəmiyyət verməsinlər gərək; zira mətbuat və mitinqlərdə bu şayiələri
biz müsəlmanlar dəfaətlə təkzib etdigimizdən əlavə bu şayiələri qüvvətləndirə biləcək bir hərəkətin tərəfimizdən baş göstərdigi yoxdur.
Bolşevik hökumətinin son nəşr etdigi əmrnamələr Rusiya əhvaliictimaiyyəsində böyük təbəddülat vücuda gətirməkdədir. Bu əmrnamələrdən birisi banklarm, digəri ticarət donanmasımn milliləşdirilməsinə aiddir; bolşevik hökuməti məmləkətdə ictimai inqilab yapmağı özünə şüar etdigindən, bütün bankları və ticarət paraxodlarım Şura
Cümhuriyyəti hökumətinin xüsusi malı ədd ediyor. Ticarət paraxodlarmdan yalnız həyati-adiyəyə xidmət edərək məknət və sərvətsiz bir şəxsə,
yaxud müştərək bir dəstəyə mütəəlliq olan bu qanundan müstəsnadır.
Rusiya həyati-ictimaiyyəsində böyük qarqaşalıq törədəcək son əmrnamələrdən birisi də imdiyə kimi Rusiyada işlənən Yulian təqvimi (tarixi) əvəzində Avropa dövlətlərinin əksərində tətbiq olunan Qriqoryan
tarixinin tətbiq olunmasına dair sadir olan əmrnamədir. Məlum olduğu üzrə Yulian tarixi imdiyə kimi yalnız Rusiyada və Qriqoryan tarixi
sair Avropa məmləkətlərində tətbiq olunuyordu.
Əski və yeni təqvim arasında 13 gün fərq var. Ona görə bu xüsusda
ruhanilər arasında böyük mübahisə və ixtilaf düşə bilər; zira rus bayramlarında təbəddülat vaqe olacaqdır.
Bolşevik hökumətinin daxili həyati-ictimaiyyəyə aid əmrnamələrindən başqa, əcnəbi dövlətlərə aid əmrnaməsi dəxi vardxr. Bu əmrnamədə
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əski Rusiya hökumətinin gərək əcnəbi dövlətlərdən və gərək daxili
məmləkətdən əqd etdikləri bütün istiqrazların ləğv və batil ədd olunmasına aiddir. Bu əmrnaməyə görə daxili istiqraza on min manatdan
ziyadə yazılanlarxn pullarx hədər getmişdir. On min manata qədər yazılanlar isə əllərindəki kağızları verib adlı şəhadətnamə və xəzinənin
rəsmi iltizamnaməsini ala bilərlər; təbiri-digərlə bu kimi adamlarm
yollarınm tələf olmayacağma və bunları dövlət xəzinəsi qaytaracağına
xəzinə zəmanət veriyor.
“Açıq söz”, 2 fevral 1918, JVs671
Vəxim - qorxulu, dəhşətli, təhlükəli
M övqif-stansiya
Bərəkət - çoxluqla
Üsrət - çətinlik; ehtiyac
Müraat - gözləmə, riayət etmə
Mütəəlliq - asılı, bağlı, aid
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“Müsavat” nədir?
“Müsavat” Qafqasiya Azərbaycan türklərindən təşkil olunmuş siyasi bir firqə olub möhkəm və mətin bir proqrama daradır. Mərkəzi Bakıda, şöbələri isə bütün Rusiyada və qeyri məmləkətlərdədir.
“Müsavat” nə diyor?
“Müsavat” diyor: bütün millətlər öz müqəddəratlarmı təyin etməgə
muxtardırlar.
“Müsavat” diyor: bütün millətlərin öz müqəddəratlarım təmin
etməgə həqləri vardır.
“Müsavat” diyor: gərək cəhangirlik zənciri kəsilsin.
“Müsavat” diyor: necə ki, insan əfradı bir arzu və amala daradır, haman tövr də bir millət arzu və amala dara olmaq istiyor.
Pəs lazım degil ki, zəif millətlərin tərəqqi edib amal və arzularına
çatmalarmın qabağma sədd çəkib onların siyasi və ictimai tərəqqilərinə
mane olsunlar.
“Müsavat” diyor: bütün millətlər özlərinin meyl və arzulanna görə
öz vətənlərini, evlərini idarə etməgə və öz səliqələrilə onlara bəzək və
zinət verməgə haqhdırlar.
“Müsavat” diyor: bəşəriyyət aləmi bir bağdır ki, haman bağda bütün millətlər özlərinə məxsus bir baxça ayırıb o bağçada özləri üçün
rəngbərəng ədəbi, tarixi və ictimai güllər əkib özlərinin varlıqlarını
bildirməlidirlər.
Heç bir millətə demək olmaz ki, bəşəriyyət aləmindən xaric olub bu
bağda özünəməxsus baxça tutma.
“Müsavat” diyor: bəşəriyyət aləmini təşkil edən millətlərin biri də
Qafqasiya Azərbaycan türkləridir. Azərbaycan türkləri də bəşəriyyət
gülüstanında özlərinə məxsus bir baxça ayırıb Rusiya istibdadının
zülm pəncələri altında məhv və nabud olan mədəni, ədəbi, ictimai və
siyasi güllərini əkib özlərinin də varhqlannı bütün dünyaya bildirmək
istiyorlar.

“Müsavat” diyor: bütün islam millətləri hazırki vəqtdən istifadə
edib gələcəkdə avropahlara qul və əsir olmamaq üçün öz milli və siyasi həyatlarxm təmin etsinlər.
“Müsavat” diyor: islam aləmi bir ev mənziləsindədir ki, haman evdə
islam millətləri hərənin özünə görə məxsusi bir otağx var və bu islam
millətləri öz əxlaq və adotləri mucibincə özlərinin otaqlarxnx təməddün
və ədəbiyyatlarx ilə zinət və tərtib verə bilərlər.
O evdə qardaşlar biri-birisinin otağxna müdaxilə etmək həqqinə malik degildir. Fəqət bu evi mühafizə etməgə bu evdə yaşayanların cümləsi
borcludur. Hərgah bu evə xaricdən bir sədəmə və yainki bir qeyrisinin
təcavüzi təhlükəsi olsa, bu evi müdafiə və mühafizə, ətrafdan gələn
bəlalarx rəf etmək cümləsinin borcudur. Daha deməsinlər ki, mana
məxsus olan otaq səlamət qalSın, qeyrilərini daği(Jıb talan edirlərsə də
etsinlər, mənə dəxli yoxdur, xeyr!
“Müsavat” nə istiyor:
“Müsavat” bütün Avropa hökumətinin zülm və məşəqqət zənciri altında yaşayan və özlərinin milli və ictimai həyatlarxna vida etmiş olan
bütün islam millətlərinin azad olub hürr yaşamalarxnı arzu ediyor.
“Müsavat” İran dövlətinin tamam istiqlahnä nail və qüdrətli bir
dövlət olub tərəqqi tapmasınx xahan və arzumənddir.
“Müsavat” Bakı, Gəncə, İrəvan və qeyri əyalətlərdən ibarət olan
Qafqasiya Azərbaycanı üçün muxtariyyət və istiqlal istiyor.
“Müsavat” Türküstan, Qırğxzıstan, Başqırdıstan, Krxm və İdilboyunda yaşayan tatar qardaşları üçün mux^ariyyət tələb ediyor.
“Müsavat” Rusiyada yaşayan bütün islam milləti üçün əgər məhəlli muxtariyyət mümkün olmasa, milli və mədəni muxtariyyət
tələb ediyor.
Bəli: “Müsavat” yuxarxda zikr olan məsələlərj diyor və istiyor!
“Novbahar” qəzetəsinin möhtərəm müdiri Məliküşşüəra nə demək
istədigini bilmiyoruz! Lakin bu qədər bizə məlumdur ki, Məliküşşüəra
cənablarmın müdiriyyətilə nəşr olunan “Novbahar.”m 86-cı nömrəsində
Qafqasiya Azərbaycan türklərinin bəşəriyyət aləmi gülüstanında
özlərinə məxsus baxça tutub orada ö?ləri üçün mədəniyyət gülləri
əkməgə ixtiyarları olmadığını bildiriyorlar.
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Rəfi-iştibah
“Novbahar” qəzetəsinin 86-cı nömrəsinə cavab

Möhtərəm “Novbahar” müdiri diyor: Qafqasiya Azərbaycan türklərinin islamiyyət evində özlərinə məxsus otaq tutmağa həqləri yoxdur:
məgər inke özlərinə məxsus olan bu otağı bizə, yəni İrana, yainki Osmanlı türklərinə ilhaq edələr. Vəlainə sabiqki qərar üzrə imrari-həyat
etməlidirlər.
Əcəba: biz Qafqasiya Azərbaycan türklərinin arzuları əksinə olan
bu qədər məhəbbətsizlik haradan nəşət etmişdir?
“Müsavat” islam aləminin mərzəsində ittihad toxumu səpdigi zamanda böylə məna və imkanlara rast gəldigi acınacaq bir haldır.
Təəssüflər! Təəssüflər!
“Novbahar” özünün bir səhv və iştibahı ilə bu müqəddəs toxumları
öz səhifəsində puç edir! Bütün bizim bədbəxtliklərimiz cəhalətdən naşıdır. Əlbəttə, bir vəqt gələcək ki, “Novbahar” müdiri özünün tutduğu
və yazdığı şeylərdən peşiman olub öz vicdanı yanmda məsul olacaqdır.
“Novbahar” diyor ki: bizi təcəlli ediyorlar.
“Müsavat” firqəsinin məslək və proqramma büsbütün zıdd və müxalif olduğu üçün biz bunu ciddən təkzib ediyoruz. Yuxarıda zikr olunduğu kibi “Müsavat” firqəsi İran dövlətinə və onlarm hüququna təərrüz
və təcavüz edən dövlət və ya millətin böyük bir düşmənidir:
Budur ki, “Novbahar” müdiri möhtərəm Azərbaycan adından nahaq xof və dəhşətə düşmüşdür. Hərçəndi “Açıq söz” qəzetəsində
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə cənabları “İrşad” qəzetəsinin yazdıqlarma cavab olaraq bəyanat vermişdilər və bu bəyanatı “Rədd” qəzetəsi
tərcümə və inşa etdikləri üçün nəzərimizcə bir şübhə yeri qalmamışdı.
Bununla bərabər təkrar ediyoruz, Azərbaycan yüz on il bundan qabaq havayi-ruzigardan təqsim olundu və Araz çaymın Şimal tərəfində
olan qitələri rus aldıqdan sonra Azərbaycan adım götürüb Zaqafqasiya
adlandırdılar ki, Məvarayi-Qafqaz olsun.
“Açıq söz”, 2 fevral 1918, JVe671
İştibah - səhv, yanlış
Dara - sahib
N abud-yox
Təməddün - mədəniyyət
Xahan - istəyən
Mərzə - sərhəd, hüdud
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Bakı bolşeviklərinin kadetlərə “təslirai”
Bu gün Bakının siyasiyat səhnəsində qərib bir hailəyi-məzhəkə (tragi-komediya) tamaşası oynanıyor. Bolşeviklik, bir ilə qədər kadetlərlə
boğuşmuş olan bolşeviklik, bu gün kadetlərə, daşnaklara, menşevik və
sairlərə təslim oluyor, kapitulasiyon ediyor. Hailədir, onunçün ki, bolşeviklik istər nə səbəblə olursa-olsun, kadetlərin, daşnakların hüzuriqələbəsində bayrağxnı endirərək təslim oluyor. Bütün şüarlarilə, bütün bir sənəlik müddəa və dühullarilə, bütün mübarizə və qanlarx ilə
müxaliflər ayağxna kəndini qurban ediyor. Məzhəkədir, onunçün ki,
kadetlər və daşnaklar bolşeviklərlə fikirdə, sözdə öpüşüyor, qucuşuyorlar.
Bu gün kənar sol partiya başçıları nümayəndələri kənar sağ partiya
başçılarx, vəkillərinə əl verib əl sıkışıyorlar. Yəni bolşeviklik - kadet,
daşnak və sairlərlə bir çalğıyı çalıyor, bir şərqiyi oxuyor, bu günə qədər
biri-birini boğmaqda olan bu iki cərəyan müməssilləri hal-hazırda
məclislərdə bir sözü söylər, bir qərarə səs verir, bir mətləbi təsdiq edər
oldular. Bu gün bunların naşiri-əfkarı olan mətbuat biri-digərinin fikrini təqviyə və təkid edər. Biri-digərindən mütalimə və fıkirlər iqtibasla kəndi fikirlərini də onlara qoşar və bu surətlə təzvici-əfkar elərlər.
Bu uyuşma və anlaşma hər nə qədər zahirdə kadetlərin, daşnakların bolşevikligə bir güzəşti (ustupka) kibi görülürsə də, həqiqət halda
bütün mənasilə bolşevikligin müxaliflər hüzurunda bayrağını endirib
təslimi və bütün-bütününə iflas və şikəst etməsidir. Çünki bunlar bolşeviklik şüarları üzərinə birləşməyib yalnızdan-yalnız kadetlik və daşnaklıq amalları naminə əqdi-vəfaq ediyorlar.
Bakı kadetlərinin müvərrici-əfkarx və eyni zamanda erməni millətçilərinin qəhrəman şücaətşarı olan “Baku” səhifələrində həftələrdən
bəri ortada böylə bir uyuşma və anlaşma amalları hüsulinə zəmin hazırlayan və bəlkə də artıq bunun hasil olduğuna dəlalət edən əlamətli
yazılar görülməkdə bulunuyordu.
Bu günə qədər bolşevik partiyalarını sögə bildikcə sögüb-sayıb, onlarxn başçılarilə qeyri-təlaq qeyri-təlağə gələn, ya ölüm, ya dirim - deyə boğuşan “Baku” qəzetəsi nə oldu da birdən-birə havasını dəgişdirib, bolşevik mətbuatı ilə həmavaz olmağa və onların çaldı449

ğı havalara ahəngdaş olub, onlarla eyni şərqiyi oxumaya başladı - sualı xatirlərə gəliyordu.
Bunun əlbəttə, mühüm bir nöqtəsi olduğu məlum idi. Çünki birdənbirə vaqe olan pək ziyadə əmmarəli bir hal idi. Həm bu günlərdə bunun
əsl mənası da, nöqtəsi də zahir oldu.
Son günlərin məclislərində söylənən sözlər və fikirlər bütün bu
hikmətlərin iç üzünü tamamilə açıyordu. Yuxarıda zikr olunan partiyalar təntənəli bir surətdə əl-ələ verib işə girişdiklərini bildirdilər.
Fəqət bunlar nəyin ətrafmda birləşdilər? Hanki siyasət yürütməgə
bilaittifaq səslarini bir etdilər?
Bakmm və bütün Qafqazın müsəlman, gürcü, erməni və rus demokratiyası bundan xəbərdar olmalı, bu günə qədər özlərini əmələ,
kəndçi və soldat mənafeinin müdafei adlandıran başçıların bu dol'o noyə
təşəbbüs etdigini bilməli və imdiyə qədər burjua, əksinqilabçı, millətçi
və sərmayəçi və daha kim bilir nə qədər ləqəblərlə damğalanıb tam bir
sənə boğuşduğu güruhlarla bu gün nədən ötrü bir sözü söylədigini və
nə üçün bunların ayağma bayrağmı endirdigini iş başmda olanlardan
soruşmalıdır.
Məlum ki, bolşevik hökumət adamları və onlarm vilayətdəki orqanları Kadet partiyasım “xaric əz qanun” elan etdi və xəlq düşməni deyə
miliətlərə elan elədi. Menşevikləri, hakəza yalançı sosialist və kadetlor
quyruğu adlandırdı, daşnaksütyun partiyasım - bunlardan daha bedtər
mütəəssib millətçidir - dedilər. Bolşevik partiyaları və onlarm məhəlli
qəzetələri bu güruhlarm cümləsilə şu qədər aylardan bəri sögüşdülor,
dögüşdülər, bir-birinə verilməyən nam vo ləqəb qalmadı. Şimdi nasıl
oldu da bunlarm cümlosi birdən-birə tövhidi-lisan elodi və hanki bir
məsələ üzərində birləşdilər?
Məlum ki, kadetlər bolşevik partiyası ilə, yonı kəndçi və əmoiə
nümayəndələrilə əl-ələ verib sinif mübarizosinə girişmiyəcəklor, kapitalistlərə qarşı amansız müharibə açmayacaqlar. Eynisilo daşnaqsütyun
partiyası da beynəlmiləlçi demokratiya ilə bir amal vo məqsədin arxasından mübarizəyə getmiyəcək və bunlardan daha ziyadə bolşevikləri
“vətənsatıcı” adlandırmış menşeviklər də onlarm mənfəəti naminə ittifaq edib mövqeini buraxmayacaq.

Böylə olan surətdə hankı mosolo üzorindo hərəkotlori uydurmaqla
siyasi “blok” hasil oldu?
İştə, Qafqasiya demokratiyasmın və bilxassə müsəlman demokratiyasımn cəvabmı bilmək istədigi və bilməsi vacib olan məsəlonin
can alacaq nöqtəsi buradadır. Burasmı mülahizə edərkən biz biliyoruz ki, hali-hazırda kadetləri, menşevik və daşnakları bolşeviklərlə bir
nöqtəyə toplayacaq yalnız iki maddə ola bilər: buniardan biri “milli
mübarizə”, ikincisi də “sonuna qədər hərbə dəvam!” şüarıdır. Onlar heç
bir vəchlə bu şüardan əl çokəcək degil və yalnız bu uğurlarda başqa
məslək ərbabilə birləşə biləcəkdir. Binaənileyh, bunlarla “blok yapan”
bolşeviklərin də mütloq bu iki maddənin birini və ya ikisini bəyan etmiş və yalmz bu şüarlar ətrafmda onlarla birləşə bilmiş olmalan ehtimah qalır.
Böylə olan swətdə, əcəba, “millətlərin qardaşlığını” elan edən və
“bilatəxir sülh istəyiriz!” sədalanm yüksəldən və bunun üçün şu qədər
fədakarlıqlara qatlanan demokratik təbəqələrin, xüsuson bolşeviklik
cərəyanma mənsub olan omələ və kondçilorin monfootləri kadetlərin
mənafeilə birləşo bilərmi? Bu qədər müddət zərfmdə tökülən qanlar
və şu qodər verilən qurbanlar azmıdır ki, bir daha bu gün kadetlərin
mənafei uğrunda bu qanlara bpğulmaq təşəbbüsləri görülsün? Bu qanlan kim bilir daha nə qodər dəvam etdirməkdə Qafqasiya demokratiyası monfəətdarmıdır?
İştə, bu məsələyi məzkur Qafqaz millətlərinin demokratiyası özü
həll etməlidir. Bu dcmokratiya, kondisinin qarşısına hazırlanan təşəbbüslorin nədən ibarət olduğunu gözəlcə hesaba almalı vo anın namindən
kəndisinə daha no qədər qan həmlolori tərtib edildigini bilmolidir.
Bu qədər zəmandan bəri dəvam edən qanlı kabus pəncosində boğulub da acından ölmək dorocosinə gəlmiş olan demokratiya qətiyyən
böylə siyasi dolablara qurban ola bilməz. Qarşısına hankı oyunlar hazırlandığmı gözəlcə dərk edorso, onları dof etməyə və bu oyunları hazırlayan adamları hesaba çəkməyə onun güci çatacaqdır. Qafqaz və xtisusən Bakı demokratiyasınm mənafei məzkur partiyalarla birləşib də onların önündə bayrağını endirərok təslim olmaqda degil, bu günə qədər
dəvam etdirdigi sülh siyasətində sabitqodəm qalıb, nə olursa-olsun, sülhi vücudə gətirməkdədir. Artıq maskalar açılmışdır. İş başında olan-
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ların bu gün kimlorlə vo hankı firqə və güruhlarla bir sözü söylədigi
və nə surətlə demokratiya mənafeini qurban etməgə tədarüklər görüldügü meydandadır. Xəlqin gözü-başı açıq və ayıq olub, ayağı altma
hiyləgəranə qurulmuş tələ Və torlara (duzaq və dama) düşməməlidir.
Demokratiyamn əsl məqsədi və şüarı kadetlərin özlərilə və onlara
bənzər əksinqilab və əkshərəkət güruhlarilə mübarizə etməkdən ibarət
ikən, iş baş.nda olanlar biləks, anın gözünü yalandan uydurma dumanlarla pərdələyib kadetlərlə olbir olaraq milli mübarizələr meydanma soxulmaq istiyorlar. Kəzalık mərkəzi bolşevik hökuməti Türkiyə ilə sülh
imza etmiş olduğu halda, “müharibəyə dəvam!” şüarilə milyonlarla demokratiyä təbəqatım qanlara boğmuş kadetlərə quyruq olub yeni başdan
kim bilir daha nə qədər qan və qurban meydanları açmaq üçün tədarükiər
görüyorlar. Dörd ildən bəri sülhə susanmış demokratiya birdəfəlik bunlara “dəf ol!” sədasını eşitdirməli. Bu günə qədər əksinqilabçı, kapitalist, burjuy və filan deyə boğaz-boğaza gəldigi firqə və güruhlarla bir
mənada söz söyləmək demokratiya üçün faciəli bir təslim, bir bayraq
endirişi olduğu kibi, yalmz kadetlər üçün bir məzhəkə tamaşası təşkil
edəcək və şübhəsiz hər şeydən əvvəl “bu tamaşanm” qanlı hailəsi (tragediyası) oynanacaqdır. Məzhəkəsi pərdəsində meydana çıxan yalnız
kadetlər və sair hürriyyət və demokratiya düşmənləri olacaqdır.
Bir sənə dəvam edən bu qədər qovğa və davalardan sonra da “sülh!”
yerinə “hərbə dəvam!” şüarı ilə kadetlərə səsdaş olmaq və “sinfi mübarizələr!” yerinə də “millətləri millətlərə saldırış!” havasma çalğı çalmaq demokratiya üçün faciəli bir təslim təşkil edər və bütün bu qədər
gurultularm nə qədər mənası olduğunu dəxi göstərir hallardandır.

“Müsavat”da
Rəsulzadənin istefası yalandır
Son günlərdə “Müsavat” nümayəndələrindən Məhəmməd Əmin
Rəsulzadə cənablarınm Zaqafqasiya Seymindən istefa verdigi həqqində
bir xəbər çıxmışdır. Aldığımız mövsuq (mötəbər) və mühəqqəq xəbərlərə
görə Məhəmməd Əmin əfəndi hal-hazırda sülh murəxxəslərilə bərabər
Trabzondadır və Seym əzalığından istefa verməmişdir.
“Açıq söz”, 13 mart 1918, ^T®700
Mühəqqəq-doğruluğu müəyyən edilmiş
Murəxxəs-vəkil, müvəkkil, səfir

Demokrat
“Açıq söz”, 6 mart 1918, JVs697
Hailə - tragediya
D ü h u l-təb il
Şikəst - məğlub olma
Əqdi-vəfaq - uzlaşma bağlantısı
Hakəza -L'bunun kimi, beləcə
Kəzalık - eləcə, onun kimi
Əmmar - əmr edən, çağıran
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