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Azerbaycan, Güney Kafkasya’da Avrupa ile Asya arasında, Hazar Denizi’nin batısında yer 
almaktadır. Ülke’nin Rusya, Gürcistan, Ermenistan, İran ve Türkiye ile Hazar Denizi 
vasıtasıyla Kazakistan, Rusya, İran ve Türkmenistan’la sınırları bulunmaktadır. Devletin 
resmi adı Azerbaycan Cumhuriyeti’dir. Ülkenin başkenti Bakü şehridir. 2000 bilgilerine 
göre şehrin nüfusu 2,5 milyondur. 

Ülkenin büyük şehirlerinden Gence 350.000, Sumgayt 320.000 ve Mingeçevir 100.000 
kişilik nüfusa sahiptir. Devletin resmi dili Azerbaycan Türkçesidir. Ülkenin %98’i 
Müslüman’dır. Para birimi Manat’tır. 

Azerbaycan Cumhuriyeti üniter yapıya sahip cumhurbaşkanlığı sistemi ile yönetilen bir 
cumhuriyettir. Şehirlere bağlı 65 ilçe ve 69 yönetim birimi bulunmaktadır. 

O cümleden, cumhuriyet sınırlarında olan 11 şehir, muhtar cumhuriyetlerin sınırları 
içerisinde bulunan 3 şehir ve şehirlerin 13 ilçesi, 132 kasaba ile 1314 köy ve 4242 mezra-
yerleşim yeri bulunmaktadır. 

Yasama organı, 125 milletvekilinden oluşan Milli Meclis’tir. En yüksek kurum Prezident 
(Cumhurbaşkanı) ve Cumhurbaşkanı tarafından tayin edilmiş olan Bakanlar Kurulu’dur. 

Dünya’da 150’den fazla devlet Azerbaycan Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığını resmen 
tanımıştır. Bakü’de 40’dan fazla devletin uluslararası bir kuruluşu ya da temsilciliği 
bulunmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti, 30’a yakın uluslararası teşkilatın üyesi ve 50’ye 
yakın uluslararası kuruluşla da münasebettedir. 

İnsan potansiyelinin değerlendirilmesinde Azerbaycan dünyada 90. ülkedir. 1999 yılı 
bilgilerine göre nüfusun %98’i okur yazardır. Askeri harcamalar için 1999 yılı bütçesine 1,1 
milyar dolar konulmuştur. 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Coğrafi Bilgileri 

Eski Azerbaycan toprağı Ön Asya bölgesinde Kafkas dağlarının güneydoğu ucundan 
Urmiye gölünün güney ve güneydoğusundaki dağlık arazilere kadar olan sahaları 
kaplamaktadır. Bu saha 500.000 km2’den fazladır. Azerbaycan topraklarının tamamı 
ekvatorun kuzey doğu yarımküresindedir. İspanya, Yunanistan, Türkiye, Çin ve Kore ile 
aynı coğrafi boyuttadır. Avrupa’dan orta ve doğu Asya ülkelerine giden önemli uluslararası 
bir kısım ticari yollar Azerbaycan arazisinden geçmektedir. Batıdan doğuya gidilen en kısa 
transit ticari yollar Azerbaycan yollarıdır. 

Azerbaycan toprağı, Büyük Kafkas sıra dağlarının güney doğu kısmını, Küçük Kafkas sıra 
dağlarının ise büyük bir bölümü ile bunlar arasında bulunan Kür Aras ovasını, güneyde 
Talış, Savalan, Karadağ Bozkuş silsileleri ile İran yaylasının kuzey batı kısmını 
kaplamaktadır. 

Güney Azerbaycan İran’ın Erdebil, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Zencan kısmen 
Hemadan eyaletlerini ve onlara sınır astara ile Gazvin vilayetlerini ihate etmektedir. 
Rusya’nın Kuzey Azerbaycan’ı zabt etmesi ve İranla Rusya arasında imzalanan Gülüstan 
(1813 yılı) ve Türkmençay (1828 yılı) mukaveleleri Azerbaycanı ikiye böldü. Güney 
Azerbaycan İran’ın, Kuzey Azerbaycan ise Rusya’nın terkibine katıldı. 28 Mayıs 1918’de 
Kuzey Azerbaycan arazisinde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kuruldu. 114.000 km2’ye 
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yakın yüz ölçüme sahip olan bu devletin sınırlarının uzunluğu ise 3504 km’den fazla idi. 
Ancak, 1920 yılında Bolşevik Rusyası, Azerbaycan Cumhuriyeti arazisini zapt ederek, 
burada Sovyet hakimiyeti kurdu. 20. yılların başlarında Azerbaycan’ın eski toprakları olan 
Göyçe ve Zengezur bölgeleri Ermenistan’a verildi. Azerbaycan’ın en füsunkar köşesi olan 
Karabağ’ın dağlık kısmında XIX. yüzyıldaki ilk işgalden sonra buraya göç ettirilmiş olan 
Ermenilere muhtariyet verilerek Dağlık Karabağ Muhtar Vilayeti kuruldu. Sovyet hakimiyeti 
yıllarında Azerbaycan Türklerinin ata yurdu olan 28. 000 km2’ye yakın arazi 
Azerbaycan’dan alınarak komşu cumhuriyetlere verildi. 

18 Ekim 1991’de Azerbaycan arazisinde 71 yıldan sonra yeniden müstakil Azerbaycan 
Cumhuriyeti kuruldu. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin sahası 86.600 km2’dir. Arazisinin hacmi 
diğer ülkelerle mukayese edildiğinde dünyada 111. sıradadır. 

Azerbaycan Cumhuriyeti 5 ülke ile sınırdaştır. Sınırlarının uzunluğu 2.849 km2’dir. 
Azerbaycan Cumhuriyeti kuzeyde Rusya terkibinde olan Dağıstan, kuzeybatıda Gürcistan, 
batıda Ermenistan, güneyde İran, güneybatıda Türkiye ve doğuda Hazar denizi ile 
sınırdaştır. 

Kuzey sınırları Samur çayının yatağından başlayarak Sudur silsilesi ile Bazardüzü’ne 
sonra, Baş su ayırıcı silsilesi üzerinden batıya doğru uzanır. Azerbaycan’ın Dağıstanla 
sınırlarının uzunluğu 289 km, Gürcistanla ise 340 km’dir. 

Murguz, Şahdağ, Doğu Göyçe dağlarının su ayırıcıları Ermenistanla Azerbaycan arasında 
sınır oluşturur. Ayrıca, zamanında Ermenistan’a verilmiş Türk toprakları Azerbaycan’ın 
sınırları içerisinde olan Nahçıvan Muhtar Cumhuriyeti’ni de ayırır. Nahçıvanla 
Ermenistan’ın sınırı Dereleyez ve Zengezur dağlarından geçer. Azerbaycan’ın 
Ermenistan’la sınırlarının uzunluğu 766 km’dir. 

Güneyde tabii sınırlar İran’la (Güneyi Azerbaycanla) Aras çayı, Talış dağları, Balkari çayı 
ve Astara çayından geçer. Azerbaycan’ın İran’la olan sınırlarının uzunluğu 618 km’dir. 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Türkiye ile 11 km’lik bir sınırı olmasının ülke için oldukça 
önemli iktisadi, siyasi ve stratejik önemi bulunmaktadır. 

Doğuda, Azerbaycan toprakları Hazar denizi ile sınırdır. Samur çayından Astara’ya kadar 
ülkenin sahil hattının uzunluğu 825 km’dir. 

Azerbaycan’ın başkenti Bakü şehri, Apşeron yarımadasında, Hazar denizinin tabii 
körfezlerinden biri olan Bakü körfezinin sahilinde yerleşmiştir. Bakü uluslararası öneme 
haiz bir liman şehridir. Buradan atlantik ve Kuzey Buz okyanuslarının sularına gemi yolu ile 
çıkmak mümkündür. 

Azerbaycan Cumhuriyeti arazisinin rölyefi farklılık arzeder. Burada düzlükler ve dağlık 
bölgeler çoğunluktadır. Azerbaycan dağlık ülkedir. Büyük Kafkas, Küçük Kafkas ve Talış 
dağları Kür-Aras ovalığını kuzeyden, batıdan ve güneydoğudan ihate eder. 

Azerbaycan arazisinin orta yüksekliği 657 m’dir. Ancak, Hazar sahili ovalık deniz 
seviyesinden 26,5 m aşağıda olduğu halde, en yüksek zirve olan Bazardüzü’nün yüksekliği 
4466 metredir. Yeni ülke arazisinin yükseklik farkı 4500 metreye yakındır. 
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Azerbaycan arazisinin %73’ü yüksekliği 1000 m’ye kadar olan, %27’si ise 1000 metreden 
fazla olan yerlerdir. Görüldüğü gibi, ülkede düzlükler geniş arazileri ihtiva etmektedir. 
Yalnız ovalıklar ülke arazisinin %40’ı kadardır; deniz seviyesinden aşağıda olan ovalar 
%18’ini oluşturur. 

Kuzeybatıdan güneydoğuya uzanan Büyük Kafkas dağlarının güneydoğu kısmı 
Azerbaycan arazisindedir. Bu kısım Tinov-Rosso zirvesinden başlar, Yassıyayla ve alçak 
tepeliklerle Apşeron yarımadasına kadar gelir, su altında tepelikler halinde Türkmenistan 
sahillerine kadar uzanır ve Hazar Denizi yatağını ikiye ayırır. 

Büyük Kafkas dağlarında esas yeri Baş Kafkas silsilesi tutar. Aynı silsilenin yüksekliği 
3632 m olan Babadağ zirvesine kadar olan bölümü keskin parçalanmış, dik yamaçlarla ve 
derelerle kaplıdır. Babadağ’dan doğuya doğru silsile tedricen alçalır, yamaçların dikliği 
azalır. 

Su ayırıcı silsileye paralel bir kısım dağ silsilesi uzanır. Onlardan en önemlisi kuzeyde Yan 
silsile, güneyde ise Govlağ ve Niyaldağ’dır. Yan silsilenin en yüksek zirvesi Şahdağ’dır. 
Büyük Kafkas’ın kuzeydoğu yamacında Gusar meyili, Samur-Deveci ovalığı, 
güneydoğusunda ise keskin parçalanmış Gobustan alçak dağlığı bulunur. 

Baş Kafkas silsilesinin güney etekleri boyunca yüksekliği 200-700 m olan Alazan-Ayrıçay 
dağarası vadisi uzanır. Bu vadiyi Kür-Aras ovalığından Acınohur alçak dağlığı ayırır. 

Küçük Kafkas dağları Büyük Kafkas’a nisbeten az parçalanmıştır. Burada suayırıcılar, 
yamaçlar esasen daha yumuşaktır. Azerbaycan dahilinde Küçük Kafkas dağlarının en 
önemlileri Şahdağ, Murovdağ, Göyçe, Karabağ silsilesi ve Karabağ volkan yaylasıdır. 

Azerbaycan’ın Tabiatı, İklimi ve İhtiyatları 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin dünyanın orta enliklerinde, Güney Kafkas’ın doğusunda 
bulunması ve Doğuda Hazar Denizi ile sınır olması onun tabii şartlarına büyük tesirde 
bulunmuştur. Arazinin %65’inin iklimi alttropikal, %33’ü ise mülayimdir. Arazinin takriben 
yarıdan fazlası faal temperatur (yani 100C’den fazla olan orta sıcaklık ortalaması) 4000-
4700°C olmaktadır. Şirvan, Muğan, Mil, Karabağ düzlüklerinde, Lenkeran ovasında, 
Apşeron’da yıllık ortalama sıcaklık 14,0-14,5°C’tır. Bu sıcaklık ortalaması zeytin, pamuk, 
çay gibi sıcaklığı seven bitkileri yetiştirmeye ve aynı sahadan yılda iki defa mahsul almaya 
imkan verir. Dağ eteği düzlüklerde ve alçak dağlık arazilerde ortalama sıcaklık 10- 120C 
arasındadır. Ahalinin %90’ı sıcaklık ortalaması yıllık 100C ve daha yüksek olan arazilerde 
yerleşmiştir. 

Azerbaycan’ın zengin tabii şartları ve tabii ihtiyatları ahalinin hayatı ve geçimini sağlaması 
için oldukça elverişlidir. 

Ülke arazisi maden, maden dışı enerji ve diğer faydalı yer altı kaynakları açısından 
zengindir. Azerbaycan petrol ve gaz yatakları ile meşhurdur. Ülke arazisinin %70’i petrol 
ve gaz yataklarıyla kaplıdır. En çok petrol ve gaz yatakları apşeron yarımadasında, Hazar 
Denizi’nin Şelf bölgesinde, Bakü ve Apşeron burunlarındadır. Bundan başka, 
güneydoğuda Şirvan, merkezi Aran, Gobustan, Ceyrançöl, Acınohur, Siyazen bölgesinde 
de petrol yatakları vardır. Son yıllarda Hazar Denizi’nde Çırag, Azeri, Güneşli vb. yeni 
zengin petrol yatakları keşfedilmiştir. Çıkarılan petrolün büyük ekseriyeti deniz 
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yataklarındadır. 

Dünyada meşhur olan Neftalan tedavi petrolü ile üşütme, deri hastalıkları tedavi 
edilmektedir ve onu bir ilaç gibi harici ülkelere ihraç etmektedirler. 

Azerbaycan dünyanın eskiden beri petrol üreten ülkelerinden biridir. Yüz elli yıldan fazladır 
ki, petrol yatakları istismar edilmektedir. Neticede yer kabuğunun üst katında olan petrol 
kaynakları tükenmektedir. Bugün, ülke arazisinde bulunen petrol rezervlerinden %70’den 
fazlası 3000 m’den fazla derinlikte olan katmanlardadır. 

Gaz rezervlerinin de %90’dan fazlası 3000 m’den fazla derinliklerde bulunmaktadır. 
Azerbaycan arazisinde petrol ve gazdan başka, Gobustan ve İsmailli bölgelerindeki yanıcı 
materyaller bulunmaktadır. 

Azerbaycan maden, yer altı kaynaklarından alunist, demir, kobalt, mis, polimetal maden 
yatakları açısından da zengindir. Ülkenin Küçük Kafkas bölümünde maden yatakları daha 
çoktur. Burada demir, mangan, titan, kromit, Bakür, kobalt, polimetal, sürme, altın, gümüş, 
molibden v.s. yatakları mevcuttur. Kafkasya’da bilinen en büyük demir madeni yatağı 
Daşkesen’dedir. Bu yatağın madeni yüksek kalitesi ise diğerlerinden farklıdır. Zeylik alunit 
yatağı rezerviyle dünyada tanınmaktadır. Bu komplekste kalium, vanadium ve başka nadir 
metaller de vardır. Kelbecer, Gadebey bölgelerinde Bakür yatakları bulunmaktadır. 
Polimetal maden yatakları Gümüşlü, Mehmana ve Filizçay’dadır. Nahçıvan arazisindeki 
Paragaçay molibden yatağı sanayi hammaddesi olarak önemlidir. Küçük Kafkas ve 
Nahçıvan bölgeleri civa yatakları ile zengindir. Özellikle, Kelbecer bölgesindeki Şorbulak 
ve ağyatak kaynakları da meşhurdur. 

Sanayide önemli olan altın yatakları Kelbecer ve Zengilan bölgelerindedir. 

Azerbaycan arazisi maden dışı yer altı kaynaklarıyla da bilinmektedir. Gobustan, Apşeron, 
Ağdam, Zeyam, Tovuz, Daş Salahlı kıymetli taşları, Şahtahtı, Kelbecer travertin taşları, 
Daşkasen mermeri, Yukarı Ağcakend jipsi ve Hacıvelli kuvars kumları büyük gelir 
kaynakları olarak bulunmaktadır. Cumhuriyet’te, tebeşir, inşaat kireci, çaytaşı, kum vs. 
oldukça çoktur. 

Cumhuriyet’te mühtelif kimyevi terkipli madeni su kaynakları vardır. Bu zenginlikten dolayı 
Azerbaycan toprakları "madeni sular müzesi” olarak adlandırılır. Burada kimyevi terkipleri 
dikkate alındığında birbirinden farklı on civarında madeni su çeşidi bulunmaktadır. 
Kelbecer bölgesindeki Sıcaksu bazı özellikleriyle bilinen meşhur Karlovi Vari suyundan da 
üstündür. Bu suyun yıllık debisi 600 mln. litredir. Ancak, bu arazi şimdi Ermenistan silahlı 
kuvvetlerinin işgali altındadır. Nahçıvan Muhtar Cumhuriyeti’ndeki Bademli, Sirab ve 
Vayhır madeni suları ülke dışında da bilinmektedir. Apşeron yarımadasındaki Surakanı ve 
Şıh, Deveci bölgesindeki Kalealtı, Culfa bölgesindeki Dağrıdağ, Kuba bölgesindeki Haltan, 
Şuşa bölgesindeki Turşsu ve Şirlan ise tedavi maksatlı madeni sularındandır. Bunlarla 
birlikte Azerbaycan’da oldukça fazla termal su kaynakları mevcuttur. Termal su kaynakları 
Talış dağlarında, Büyük Kafkas’ın güney ve kuzeydoğu yamaçlarında da oldukça fazladır. 

Azerbaycan arazisinde irili ufaklı 8400’e yakın çay var. Bunlardan 850’sinin uzunluğu 5 
km’den fazladır. 

Uzunluğu 100 km’den fazla olan çayların sayısı toplam 21’dir. Azerbaycan küçük dağ 
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çayları ülkesidir. Düzlüklerde bu çaylar Kür ve Aras çaylarıyla birleşir ve daha sonra Hazar 
Denizi’ne dökülür. Çayların yıllık ortalama su debisi 31 km3’e yakındır. 

Uzunluğuna ve su miktarına göre Azerbaycan’ın en büyük çayları Kür ve onun sağ kolu 
olan Aras’dır. Bu çaylar Azerbaycan’a bereket, hayat getirdiklerinden halk arasında onlara 
"Ana Kür” ve "Han Aras” da denilir. Kür Çayı Türkiye arazisindeki Kızılgedik dağının 
kuzeydoğu yamacından başlar. O, Gürcistan arazisinden geçerek, Azerbaycan arazisine 
girer. Mingeçevir barajına kadar Kür çayı düzlük ve alçak dağlık arazilere, sonra da Kür-
Aras ovalığı ile akarak Hazar Denizi’ne dökülür. Kür Çayı’nın umumi uzunluğu 1515 km’dir, 
onun 906 km’si Azerbaycan Cumhuriyeti’nin arazisindedir. Onun havzasının sahası Aras’la 
birlikte 188. 000 km2’dir. Kür Azerbaycan’da yegane çay suyu yoludur. 

Kür-Aras ovasındaki geniş toprak sahalarını sulamak ve elektrik enerjisi almak maksadıyla 
1953’te Kür çayı üzerinde Mingeçevir barajı yapılmıştır. Aynı barajdan yapılan kanallarla 
on bin hektar ekim sahası sulanmaktadır. Kür üzerinde 1956 yılında Varvara, 1981-1983 
yıllarında Şemkir, sonra da Yenikend barajları ve su elektrik istasyonları yapılmıştır. 

Aras çayı Türkiye arazisinde Bingöl silsilesinden başlar ve Sabirabad şehri yakınlarındaki 
Sugovuşan köyünde Kürle birleşir. Uzunluğu 1072 km’dir. 1970 yılında Aras üzerinde inşa 
edilmiş barajdan hem Nahçıvan’a, hem de İran’a elektrik enerjisi verilmektedir. 

Samur çayı Azerbaycan’ın kuzeydoğusunda en büyük çaydır. O, Dağıstan arazisinden 
başlayıp Hazar Denizi’ne dökülür. Uzunluğu 216 km, havzasının sahası 4. 400 km2’dir. 
Samur çayı üzerinde baraj inşa edilmiştir. 

Büyük Kafkas’ın kuzeydoğu yamacından başlayan Gusarçay, Gudyalçay, Garaçay, 
Velvelaçay, Gilgilçay ve Ataçay da Hazar Denizi’ne dökülür. Gobustan ve Apşeron 
yarımadasının çayları esasen yağmur suları ile beslenmektedir. Büyük Kafkas’ın güney 
yamaçlarından akan Mazımçay, Balakençay, Talaçay, Katehçay, Kürmükçay, Şinçay, 
Kişçay, Daşağılçay Alazan-Ayriçay vadisinde alazan ve Ayriçayla birleşirler. 

Şirvan çaylarına Alicançay, Türyançay, Göyçay, Girdimançay ve Ağsuçay dahildir. Onlar 
Büyük Kafkas’ın güney yamacından akarak Kür çayı ile birleşirler. Küçük Kafkasın 
kuzeydoğu yamaçlarından akan ağstafaçay, Tovuzçay, Asrikçay, Zayamçay, Şamkirçay, 
Genceçay, Kürakçay, Kürle birleşerek, onun sağ kollarını oluştururlar. Küçük Kafkasın 
güneydoğu yamacından akan Tartarçay, Haçınçay, Gargarçay, Hakariçay, Ohçuçay 
esasen yeraltı ve yağmur suları ile beslenmektedir. 1969’da Ağstafaçay, 1977’da ise 
Tartarçay üzerinde barajlar inşa edilmiştir. 

Nahçıvan Muhtar Cumhuriyeti’nin esas çayları Arpaçay, Nahçıvançay, Alincançay, 
Gilançay ve Ordubad çaydır. Arpaçay üzerinde baraj inşa edilmiştir. 

Talış dağlarından akan Vileşçay, Lenkarançay, Astaraçay daha çok yağmur suları ile 
beslendiği için ilkbahar ve sonbahar aylarında taşar. 1977’de Lenkeran bölgesi arazisinde 
sulama için Hanbulançay üzerine baraj inşa edilmiştir. 

Azerbaycan Cumhuriyeti arazisinde 700’e yakın göl var. Lakin bu göllerin ekseriyeti yaz 
aylarında kuruyor. Kurumayan tabii göllerin sayısı 250 kadardır. Sahası 1 km2’den çok 
olan ve gelir amaçlı kullanılan göllerin sayısı 25’dir. Göçük ve kırılmalar sebebiyle oluşan 
bend gölleri dağlık ve kısmen de dağ eteklerinde çoktur. Örneğin, Göygöl, Maralgöl, ağgöl, 
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Ganlıgöl ve Batabat gölü bu türlü göllerdir. Azerbaycan arazisindaki en büyük göller 
Acınohur, Büyükşor, Binagadi ve Masazır gölleridir. Göllerin ahalinin geçiminde büyük 
önemi bulunmaktadır. Gence şehrinin ahalisi Göygöl’ün suyundan içme suyu olarak 
istifade etmektedir. Kendine mahsus güzelliği ile tanınan Göygöl ve Maralgöl etrafında 
istirahat ve turizm bölgesi kurulmuştur. Göygöl Kepez Dağı’nın eteğinde bulunmaktadır. 
Onun etrafında benzer şekilde yedi göl bulunmaktadır. 1139’daki şiddetli deprem 
sonucunda Kepez Dağı’nın yalçın kayaları etrafa dağılmış, Kepezin etekleri ile akan Ağsu 
çayının ve onun kollarının karşısını kesmiştir. Heyelanların meydana getirdiği bent 
sonucunda Göygöl, Maralgöl, Zaligöl, Ağgöl, Şamlıgöl, Ördekgöl, Ceyrangöl ve Garagöl 
oluşmuştur. Göygöl deniz seviyesinden 1556 m yükseklikdedir. Sathının sahası 80 hektara 
yakındır. Gölün uzunluğu 2450 m, eni 595 m, en derin yeri 95 m’dir. Gölün sahili yeşil 
ormanlarla kaplıdır. Buradaki temiz ve şeffaf suyun hacmi 24 mln. m3’e yaklaşmaktadır. 

Maralgöl deniz seviyesinden 1902 m yükseklikte bulunur. Sahası 23 hektar, en derin yeri 
60 m’dir. Maralgölden akan ağsu çayı Göygöl’e dökülür. 

Büyük Alagöl Karabağ volkan yaylasında, deniz seviyesinden 2729 m yükseklikte bulunur. 
Gölün en uzun yeri 3,7 km, en ğeniş yeri 2,9 km’dir. Sahası 5 km2’ye yakın, en derin yeri 9 
m’den fazladır. 

Işıklı dağının kuzeydoğu yamacında, deniz seviyesinden 2666 m yükseklikte Garagöl 
bulunur. Gölün sahası 1,8 km2, en derin yeri 10 m’ye yakındır. 

Nahçıvan Muhtar Cumhuriyeti’nin arazisinde Nahçıvan çayın kaynağında Batabat gölü ve 
Kükü çayın kaynağında Ganlı Göl bulunur. 

Azerbaycan’da 140 civarında yapay göl vardır. Toplam 1. 000. 0000 km3’den fazla 
kapasiteden muhtelif özelliklere sahip 34 su barajı ve bendi bulunmaktadır. Bunlardan en 
önemlisi Mingeçevir su barajıdır. Mingeçevir barajı Kür Çayı’nın Bozdağı’ndan geçtiği 
yerde kurulmuştur. 

Azerbaycan’da büyüklük açısından ikinci baraj Aras üzerinde kurulmuştur. 143 km2 
sahada kurulu olan baraj Mingeçevir’den 3/4 oranında küçüktür. 

Azerbaycan’da sulama ihtiyacı olan bölgelerde su kanalları da inşa edilmiştir. 90. 0000 
km’den fazla olan bu kanallar vasıtasıyla 1.300.000 hektar arazi sulanmaktadır. Bu 
kanalların en önemlileri Samur-Apşeron, Yuharı Karabağ, Yuharı Şirvan, Azizbayov, Sabir, 
Baş Mil, Baş Muğan’dır. 

Hazar Denizi Azerbaycan’ın iktisadi hayatında büyük rol oynar. Ülkede petrol ve gaz 
sanayisinin, balık üretiminin ve su nakliyatının inkişafı Hazarla iç içedir. Hazar’ın 
Azerbaycan sahillerinin saf deniz havası, güzel sahil manzaraları, bol güneşli ve narin 
kumlu plajları yaz tatili için gelen turistler vasıtasıyla ayrı bir gelir kaynağı oluşturmuştur. 

Hazar, beş ülkenin denizidir. Onun etrafında İran, Rusya Federasyonu, Kazakistan, 
Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti bulunur. Hazar’ın, Azerbaycan sınırı 800 
km’den fazladır. Tarih boyunca Hazar Denizi’ne Kaspi, Halın, Bakü, Gürden, Derbend gibi 
70’e yakın ad verilmiştir. Avrupa ve Doğu ülkelerinde, Kaspi, Azerbaycan’da ise Hazar 
denilir. Her iki isim de tarih boyunca onun kıyılarında yaşamış olan Türk boylarınca 
verilmiştir. Hazar Denizi’nin sahası 371.000 km2, hacmi 76.000 km3’dir. Deniz kuzeyden 
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güneye doğru yaklaşık 1200 km mesafe, eni 320 km, ortalama derinliği 184 m, en derin 
yeri Lenkaran çöküntüsünde 1020 m, denizin sahil hattının uzunluğu 6.500 km’dir. En 
önemli yarımadaları Apşeron, Mangışlak, Buzaçı, Çalaken, Türkmenbaşı; başlıca adaları 
Bakü ve Apşeron, Çeçen, Ogurçı, Kulalı adaları; önemli körfezleri Garaboğazgöl, Bayıl 
buhtası, Krasnovodsk, Mangistav, Gızılağaç, Türkmen yarımadalarıdır. 

Hazar Denizi’ne kuzeyden Volga, Ural, Emba çayları, batıdan Terek, Sulak, Samur ve Kür 
çayları, güneydoğudan atrek, güneyden-Güney Azerbaycan arazisinden Gızılüzen 
(Safidrud) ve başka çaylar da dökülür. Hazar sularında tuzluluk kuzeyden güneye doğru 
artar. Güney ve güneydoğu kısımlarında, özellikle Garaboğazgöl etrafında tuzluluğun 
yüksek olması aynı arazilerin keskin kurak iklimi ile ilgilidir. Bu bölümlerde Hazar Denizi’ne 
çay dökülmez. Yılın uzun süren sıcak dönemlerinde buharlanmanın oldukça yüksek olması 
tuzluluğu artırır. Hazar Denizi’nde suyun sıcaklığı da kuzeyden güneye doğru değişir. Kışın 
denizin kuzey bölümlerinde suyun sıcaklığı 10C’dan düşük olur. 

Hazar Denizi’nin canlılar alemi de oldukça zengindir. Hazarda 1332 fauna çeşidi 
mevcuttur. Hazar’da bulunan balıkların ekseriyeti Azerbaycan sahillerinde ve ülkenin 
nehirlerinde de yaşıyor. Buradaki kilka ve siyenak gibi balıklar daima denizde, nara, 
uzunburun, kalamo, şamai, çaki, külma haşam, naha, yılanbalığı, çapak, Hazar kızılbalığı, 
ağ gızılbalık, kütüm vb balıklar hem denizde, hem de nehirlerde yaşamaktadır. 
Azerbaycan’ın siyah havyarı dünyada meşhurdur. Hazar sularında yaşayan yegane 
memeli hayvan suiti ‘su samuru’dur. 

Azerbaycan dünyanın toprak tarımı yapılacak olan arazisi az olan ülkeler arasında olup 
kişi başına 0.2 hektar tarım alanı düşmektedir. 

Azerbaycan arazisinin %11’ni ihtiva eden ormanlık araziler ise esasen dağlık bölgelerde 
bulunur. Cumhuriyet’in toprakları ilaç yapımında kullanılan bitkiler yönünden de oldukça 
zengindir. 

Azerbaycan Topraklarında Kurulan Eski Devletler ve Halklar 

Azerbaycan arazisi petrol ve gaz yatakları ile eskiden beri bilinmesi sebebiyle "Odlar 
yurdu” olarak adlandırılmıştır. Azerbaycan hakkında ilk yazılı malumatlara antik devrin 
coğrafyacıları ve tarihçilerinin eserlerinde rastlanır. 

Eski Azerbaycan’ın coğrafyası, tabiati, servetleri, halkı hakkında Herodot, Strabon, Plinin, 
Plutarh ve Ptoloimeyin eserlerinde geniş bilgiler bulunmaktadır. 

M.Ö.I-M.S. I. asırda yaşamış Yunan coğrafyacısı Strabon kendisinin meşhur "Coğrafya” 
adlı eserinde Azerbaycan’ı oldukça geniş tasvir etmiştir. O, Azerbaycan’ın düz ve dağlık 
arazilerinde zengin ormanların, bol sulu nehirlerinin ve yer altı kaynaklarının olduğunu 
belirterek, Kür çayı boyunca uzanan düzlüklerin Babil ve Habaş düzlüklerinden daha iyi 
sulandığını ve çok verimli olduğunu yazmıştır. 

M.S. II asırda yaşamış Yunan coğrafyacısı Ptolomeyin verdiği bilgiler de oldukça önemlidir. 
Ptolomeyin verdiği haritada Azerbaycan’ın kuzey topraklarında-Albanya’da kurulmuş 29 
şehir ve diğer yerleşim yerlerinin isimleri verilmiş ve onların koordinatları gösterilmiştir. 

Azerbaycan’ın Batı ile Doğu’nun birleştiği mevkide kurulmuş olması ve zengin tabiata 
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malik olması bir kısım araştırıcıların da dikkatini çekmiştir. Orta asır Türk, Arap, İtalyan, 
Fransız v.b seyyah ve coğrafyacıları Azerbaycan’ın tabiatı, abideleri, halkı ve gelir 
kaynakları hakkında bilgiler vermişlerdir. 

Azerbaycan dünyada en eski insan meskenlerinden biridir. XX. asrın 60’lı yıllarında 
Azerbaycan arkeoloğu Memmedali Hüseynov, Fuzuli şehrinden 17 km kuzeybatıda, 
Kuruçay deresinin sol yamacında taş devrine ait azıh mağarasını keşf etti. Bulunan insan 
çenesi ve aletler Azerbaycan’da hala 1.500.000 yıl önce insan yaşadığını tespit eder. 

Azerbaycan arazisinde en eski devletler Manna, Atropatena, Albaniya gibi devletler 
kurulmuştur. 

Azerbaycan tarihen çok milletli bir ülke olmuştur. Çok eskilerden Azerbaycan arazisinde 
Kuttiler, Lullibeyler, Turukkiler, Kimmerler, İskit-Sakalar gibi kavimler yaşamışlardır. 
Burada geçmişden başlayarak Kafkas-İber dillerinde konuşan Udinler ve Lezgiler, Farsça 
konuşan Tatlar ve Talışlar büyük ekseriyet teşkil eden Türk soylu halklar ile birlikte 
yaşamışlar ve şimdi de yaşamaktadırlar. Azerbaycan’da baskın rol daima zengin, eski 
medeniyete ve devlet anenelerine sahip olmuş Türk soyuna mensup olmuştur. Türk dili, 
medeniyeti ve sosyal yaşantısı Azerbaycan arazisinde yaşayan bütün diğer halkları 
birleştirerek genel ve birliktelik özelliği olan halkın oluşmasını sağlamışlardır. 

Nüfus 

Azerbaycan Cumhuriyeti ahalisi 8 milyon kişidir. Ahalinin 4.111.100’ü şehirde, 3.838.200’ü 
ise köyde yaşamaktadır. Azerbaycan ahalisinin sayısına göre, Güney Kafkas devletleri 
arasında birinci, dünyada ise 98. sıradadır. Dünyanın 56’dan fazla ülkesinde 45 milyon 
civarında Azerbaycan Türk’ü yaşamaktadır. İran’da 30 milyondan fazla Türk veya 
Azerbaycanlı kendi tarihi topraklarında yaşıyorlar. Onların 15 milyonu da Güney 
Azerbaycan’da yaşamaktadır. 

Kuzey Azerbaycan Rusya tarafından XIX. asırda işgal edildiğinde ahalisi 1 milyona yakın 
idi. 1860’a kadar ahalinin sayısı başka halkların temsilcilerinin göç ettirilmesi neticesinde 
130 bin kişi arttı. 1869-1913 yıllarda ise Azerbaycan ahalisinin sayısı 2 defa artarak 2,3 
milyona yaklaştı. 1914- 1920yılları arasında ise ahalinin sayısı Ermeni silahlı kuvvetlerinin 
çıkardığı katliamlar neticesinde tahminen 390 bin kişi azaldı. 1920-1936 yıllarında nüfus 
artışı olmuştur. 1936-1938 yıllarda Stalin’in yönetim devrinde pan-Türkist suçlaması ile 
daha çok Azerbaycanlı Türk katledildi. Neticede Azerbaycan’ın ahalisi hayli azaldı. 1941-
1945 yıllarında savaşlarda 300 binden fazla Azerbaycan Türk’ü faşizme karşı mücadelede 
helak oldu. Ahalinin sayısı muharebeden önceki seviyeye yalnız 1955 yılından sonra 
gelebildi. Azerbaycan’da doğum tarih boyunca yüksek olmuştur. 1998 yılında ülkede 
doğum oranı binde 15,7, ölüm oranı 5,9 kişi, tabii artım 9,8 kişi olmuştur. Yaş ortalaması 
73’tür. Ülke ahalisinin %49’unu erkekler, %51’ini ise kadınlar teşkil eder. Ermenistan 
tarafından yürütülen işgal hareketi ve Azerbaycan arazilerinin bir kısmının zaptedilmesi 
nüfus artışına olumsuz tesir etmiştir. 

Azerbaycan’da kilometrekareye 92 kişi düşmektedir. En sık nüfus Apşeron yarımadasında, 
özellikle Bakü şehrindedir. Burada her kilometrekareye 840 kişi düşer. 

Önemli Günler 
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Azerbaycan’da her yıl 28 Mayıs-Cumhuriyet günü, 26 Haziran Silahlı Kuvvetler günü, 18 
Ekim Devlet Müstakilliğinin Yeniden Kurulması Günü, 12 Kasım Konstitusiya günü, 17 
Kasım Milli Diriliş günü, 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının ve Nahçıvan Muhtar 
Cumhuriyeti’nin Birlik günü, 21-22 Mart Nevruz bayramı, ayrıca dini bayramlar olan Kurban 
ve Ramazan bayramları da kutlanmaktadır. 20 Ocak-Matem günü istiklal uğrunda helak 
olanların defnolduğu Şehitler Kabrini yüzbinlerce kişi ziyaret eder. 1992 yılının Şubat’ında 
Ermeni silahlı kuvvetlerinin yaptıkları Hocalı soykırımı kurbanlarının hatırasına saygı 
alameti olarak her yıl Şubatın 26’sında, saat 1700’de bütün ülkede bir dakikalık saygı 
duruşunda bulunulur. 

Siyasi Partiler 

Kominist Partisi dağıtılıp Azerbaycan’ın bağımsızlığı yeniden kurulduktan sonra Milli Meclis 
1992 yılında "Siyasi Partiler Kanunu”’u kabul etti. Bu kanuna dayalı olarak ülkede çok 
partili döneme geçilmiş oldu. 2000 yılında ülkede resmi kayıtlara geçmiş 34 siyasi parti ve 
1000’den fazla içtimai birlik faaliyet göstermektedir. En büyük siyasi partiler Musavat, 
AHCP, AMİP ve Yeni Azerbaycan Partisi’dir. 

Ülkenin en eski ve halkın büyük ekseriyetinin desteklediği ve Azerbaycan’ın bağımsızlığı 
uğruna milli-azadlık mücadelesinde rehber olan siyasi parti Musavat’tır ("Beraberlik”). 
Musavat Partisi 1911 yılında Bakü’de kurulmuştur. Partinin ilk başkanı Azerbaycan milli 
ideoloğu ve milli-azadlık hareketinin lideri Mehemmed Emin Resulzade’dir. 

Azerbaycan’ın Siyasi Tarihine Bir Bakış 

Azerbaycan halkının yalnızca tabii servetleri ve arazisi değil, aynı zamanda eski ve 
kıymetli bir siyasi tarihi vardır. Elbette, bir makalede Azerbaycan’ın bütün siyasi tarihi 
meselelerini ele almak mümkün olmadığından biz yalnız XIX. asrın başlarından sonraki 
devirleri kısaca ele almaya çalışacağız. XIX. asırdan beri Kuzey Azerbaycan’ın siyasi 
tarihini bazı devirlere bölmek mümkün olabilir. Bunu şu şekilde ele alabiliriz: 1. XIX. asrın 
başlarında Kuzey Azerbaycan’ın Rusya tarafından işgal edilmesinden, Azerbaycan Halk 
Cumhuriyeti kurulana kadar olan devir; 2. 1918-1920 yıllar Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 
devri; 3. 1920 yılın Nisanı’nda Azerbaycan’ın Rusya tarafından ikinci kez işgal 
edilmesinden 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasına dek olan Sovyet devri; 4. 1991. 
yılında Azerbaycan’ın bağımsızlığını yeniden ilan ettiği devir. Yukarıda belirttiğimiz gibi, 
tarihi Azerbaycan’ın büyük bir kısmı güneyde, şimdiki İran Devleti’nin sınırları içerisindedir. 
Azerbaycan halkı bu arazide zengin siyasi tarih, medeniyet, ilim ve sanat eserleri 
yaratmıştır. Lakin, biz Güney Azerbaycan tarihine dair meseleleri burada ele almıyoruz. 

XIX. Asrın Başlarında Kuzey Azerbaycan’ın Rusya Tarafından 

İşgalinden Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Kurulmasına Kadar 

Olan Dönem  

Açık denize çıkışı olmayan Rusya I. Petro zamanında 1700-1721 yılları arasında Kuzey 
savaşı sonunda Baltık denizine ulaştıktan sonra yılın çoğu zamanında bu denizin donması 
onun denizcilik için yararsız olduğunu görerek sıcak denizlere sahip olmak maksadıyla 
Hazar sahillerine ve Kafkasya’ya doğru kısa süreli bir akında bulundu. Hazar’ın güney 
sahillerine çıkan Rus orduları hemen geri çağrıldı. 1813-1828 yıllarda ise Rusya büyük 
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güçlükle Kuzey Azerbaycan’ı işgal ederek Gülüstan ve Türkmençay antlaşmalarıyla 
kendisiyle birleştirmiş oldu. Güney Azerbaycan ise İran’a katıldı. Azerbaycan’la olan 
savaşlarda oldukça fazla sayıda Rus asker ve subayı öldü. Bakü’de general Sisianov’un 
başı kesildi. Azerbaycan işgal edilse de halk işgalcilerle anlaşamadı. Rus işgaline karşı 
muhtelif direniş hareketleri devam etti. Rus hükümeti müstemleke desteklerini oluşturmak 
için Azerbaycan topraklarına gayrımüslümleri yerleştirmeye başladı. Azerbaycan’a 
Ermenilerin göç ettirilmesinin sağlanması için Erivan ve Nahçıvan’da göç komiteleri 
kuruldu. Göç ettirilenlere özel imtiyazlar verildi. Ermeniler Kuzey Azerbaycan 
topraklarında, özellikle Nahçıvan, Erivan ve Karabağ’da iskan ettirildi. Bu bölgelerin 
ahalisinin etnik terkibi esaslı değişikliğe maruz kaldı. İşgal edilmiş topraklarda Ruslar ve 
Almanlar da yerleştirildi. Kuzey Azerbaycan’da ilk Rus iskanları 30’lu yılların başlarında 
meydana geldi. İşgal edilmiş Azerbaycan topraklarında kısa müddet 30’a kadar Rus köyü 
kuruldu. Gayri-Azerbaycanlıların göçürülmesi ile paralel olarak Azerbaycanlı ahalinin 
sayısı hayli azaldı. Müstemleke zulmünden canı yanan Müslüman ahali kendi ata 
topraklarından göçmeye başladı. Mesela, Gülüstan sulhune kadar Karabağ bölgesindeki 
20.000 Azerbaycanlı aileden yalnız 3.000 kadarı kaldı. Fakat, Çar idaresi Ermeni, Rus ve 
Almanları Kuzey Azerbaycan topraklarında yerleştirerek genel nüfus sayısını artırmış oldu. 

Rusya’nın Kuzey Azerbaycan’da uyguladığı milli ve dini zulüm, yerli nüfusdan idare 
organlarına koymayışı, islam dinine, milli dile, adet-ananeye ve medeniyete saygı 
göstermeyişi yönetime karşı olan düşünceleri keskinleştirdi ve halkın gazabını artırdı. Rus 
müstemlekeciliğine karşı isyanlar başladı. 30’lu yıllar Kuzey Azerbaycan’da Çarizmin 
müstemlekecilik siyasetine karşı Azerbaycan Halkının mücadele gücünü kahramanlıklar 
seviyesine çıkardı. Car-Balaken, Talış, Guba ve Şeki’de isyanlar başladı. Fakat, onlar Çar 
orduları tarafından mağlup edildi. İsyanların liderleri ve destekçilerinin bır kısmı hapsedildi 
büyük çoğunluğu ise idam edildi. 

Çarizme karşı mücadele ve gittikçe güçlenen eğitim herakatı Azerbaycan milletini daha da 
birleştirdi. Kuzey Azerbaycan’da milletin teşekkülü XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya 
çıktı. Fakat, Azerbaycan halkının hala XIX. asırdan hayli önceleri milletin başlıca özelliği 
olan arazi ve maneviyat birliğine sahipti. Milletin oluşması için gerekli olan iktisadi birlik 
yalnız sanayileşme devrinde oluştu. Milletin teşekkülünde diğer mühim şart ise arazi birliği 
idi. En eski devirlerden başlayarak, Azerbaycanlılar güneyde Kızıl-Özen çayından 
başlayarak, kuzeyde Büyük Kafkas sıra dağlarına, doğuda Hazar denizi sahillerinden 
batıda Göyçe gölü ve Gürcistan’a kadar uzanan büyük bir arazinin sakini idiler. Bu coğrafi 
sınırlar dahilinde halkımızın tarihi arazi birliği meydana çıktı. Milletinin teşekkülü prosesinin 
önemli yönlerinden biri Azerbaycan arazisinin Rusya ve İran arasında bölündüğü bir 
dönemde başlaması idi. İşgalden sonra Azerbaycan topraklarının muhtelif yönetimlerin 
terkibine katılması neticesinde kuzeydeki topraklar da parçalandı. 

Azerbaycan halkı kendinin çok uzun zaman boyunca ağır imtihanlardan başarıyla çıkmış, 
medeniyet incileri yaratmış, yabancılara karşı mücadelelerden pişerek çıkmış, gelişmiş, 
yüksek manevi keyfiyetleri kazanmış ve dünya medeniyetine emsalsiz katkılarda 
bulunmuştur. Azerbaycan Türklerinin menaviyat birliğinin muhtelif yönlerinin kurallaşması 
halkın birlik şuuru ile ilgili olup kendi ifadesini umumi adet, anane ve yaşam özelliklerinde 
bulmuştur. Azerbaycan Türklerinin karakterinde misaferperverlik, büyüklere hürmet, 
merhametli olmak, dostluğa sadakat, samimilik ve bir çok konuda müspet özellikler 
taşımaktadır. 

Yeni tarihi şartlarda Azerbaycan Halkının görkemli temsilcilerinden Mirza Fethali Ahundov, 
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Hasan bey Zerdabi, Necef Bey Vezirov ve başkalarının edebi-bedii ve ilmi-toplumsal 
faaliyeti, 1875 yılında ana dilinde ilk gazeteyi neşre başlaması, dünyevi okulların sayısının 
artması ve milli tiyatronun kurulması Azerbaycan medeniyetini yükselterek çıkartarak milli 
şuurun uyanması ve inkişafında mühim rol oynadı. 80’li yıllarda yayına başlayan "Kaşkül” 
gazetesi ilk defa "Azerbaycan milleti” ifadesini kullanarak bu fikri tebliğ etti. Halkın görkemli 
temsilcileri gazetelerin sayfalarında halkı uyanmaya çağırır, ana dilini inkişaf ettirmeye ve 
"Vatan” mefhumunu yaymağa çalışırlardı. Ahmed bey ağaoğlu, Ali bey Hüseyinzade, 
Alimardan bey Topçubaşov ve diğerleri devrin en cesaretli aydınlardandı. Milyoner 
yardımsever Hacı Zeynalabidin Tağıyev, halkı ilim ve maarifle buluşturmak için büyük işler 
yaptı. 

Azerbaycan’da kendilerine ait olan toprakların azlığına rağmen, Çarizm, müstemlekecilik 
ve Ruslaştırma siyaseti neticesinde XX. asrın başlarında buraya göç ettirilen Rusların 
sayısı arttı. Onlar, yerli köylülere ait olan verimli topraklara iskan ettirildi. Yalnız 1912’de 
Muğan’a göç ettirilmiş 20. 000 Rus’un yaşadığı 49 köy kuruldu. Devlet Ruslara resmi 
olarak silah verdi. 

Asrın başlarında bütün Rusya İmparatorluğu’nu olduğu gibi Azerbaycanı da devrim 
harekatı bürüdü. 1901 yılının başlarında Bakü’de 15 civarında sosyal-demokrat dernek 
faaliyet halindeydi. Azerbaycan’da işçi harekatı geniş taraftar bulmuştu. Bakü bütün Rusya 
İmparatorluğu’nda devrim merkezlerinden biri haline gelmişti. Devrimi önlemek için Çarizm 
Kafkasya’da Rus askerlerinin yardım ettikleri Ermenilerin Azerbaycanlılara karşı katliamları 
başlattı. Milli katliamları durdurmak bahanesi ile Çarizmi Kafkasya’da kuvvetlendirmek için 
ilave askeri birlikler yetiştirildi. Fakat, bütün bunlara rağmen, Rus işgaline karşı 
mücadelede Milli-azadlık harekatı bir an bile durmadı. Azerbaycan’da Milli- azadlık 
harekatının terkip kısmı köylü ve kaçak harekatı idi. Kaçak harekatının görkemli liderleri 
Nabi, Kerem, Deli Ali, Meşedi Yusuf, Meşedi Gadir, Gandal Nağı ve başkalarına resmi 
dairelerin çekememezlikleri artıkça onları yol kesen bir eşkıya gibi farzedip nüfusdan 
çıkarmaya çalıştılar. 

Bununla birlikte, diğer kuralları da ortaya çıktı. Kabiliyetli gençler dünyanın muhtelif tahsil 
merkezlerinde öğrenimlerine ara verip vatana döndükten sonra Milli Demokratik hareketin 
kurulması ve gelişmesinde büyük rol aldılar. Avrupa’daki önceki fikirlerleri de bilen bu 
gençler ilk etapta kendini kaybetmeyen, milletin tarihini ve manevi değerlerini araştırmanın 
zaruriliğini anladılar. Aydınlardan Hasan bey Zerdebi, Ali bey Hüseyinzade, Ahmed Bey 
Ağayev, Neriman Nerimanov, Celil Memmedguluzade, Mehemmed Hadi, Hüseyin Cavid, 
Üzeyir Bey Hacıbeyov, Mirze Elekber Sabir, Abdulla Şaig, Alimerdan Bey Topçubaşov, 
Firudin Bey Köçerli, Mehemmed Emin Resulzade ve başkaları milli ideallerin yayılmasında 
ve milli şuurun güçlendirilmesinde mühim rol oynadılar. Hasan Bey Zerdebinin ve 
Mehemmed Emin Rasulzadenin Milletçilik ve Devletçilik, Celil Memmedguluzadenin 
demokratizm idealleri büyük tesir gücüne malik idi. Milli tefekkür Türk aleminin görkemli 
temsilcileri İsmail Bey Gaspıralı, Ali Bey Hüseyinzade, Yusuf Akçoralı, Ahmed Bey 
Ağaoğlu, Ziya Gökalp ve başkalarının Türkçülüğe dair fikirlerinden kaynak almaktaydılar. 
Milli kadroların yetiştirilmesinde matbu sözün gücünü iyi anlayan aydınların gayreti ile 
1905’de ana dilinde "Hayat” gazetesi neşredildi. 

H. Z. Tağıyev ve M. Muhtarov’un yardımlarıyla kurulmuş "Neşri maarif” ve "Nicat” maarif 
cemiyetleri halkın aydınlanmasında ve Milli Azadlık Harekatı’nın güçlenmesinde büyük 
hizmetler gösterdiler. Milli harekatın taleplerinden biri olan milli dilin müstakil gelişmesi ve 
tahsilin ana dilinde olması Azerbaycan öğretmenlerinin 1906 yılının Ağustos’unda yaptığı I. 
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Kurultayında talep edildi. 

XX. asrın başlarında oluşan şartlarda aydınlar ahaliyi teşkilatlandırmak için siyasi partilerin 
kurulması gerektiğine inandılar. Mehemmed Emin Resulzadenin liderliğinde 1902’de 
"Müsalman Gençlik Teşkilatı” kuruldu. Bu teşkilat gizli faaliyet gösteren "Müsalman 
Demokratik "Musavat” Cemiyyeti”ne dönüştürüldü. 1904 sonbaharında milli aydınların 
temsilcilerinden Mirhasen Mevsimov’un, Memmedhasan Hacınski’nin ve Mehemmed Emin 
Resulzade’nin teşebbüsü ile Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi Bakü Komitesinin 
bünyesinde faaliyet gösteren "Müsalman sosyal- demokrat "Hümmat” teşkilatı” kuruldu. 
Teşkilatın "Hümmat”, sonra ise "Takamül” ve "Yoldaş” gazeteleri yayınlandı. Bolşeviklerin 
kontrolü altına geçen "Hümmat” teşkilatı milli gayesinden uzaklaştı. Kendilerine, milli istiklal 
uğrunda mücadele eden M. A. Resulzade ve onların fikirdaşları olan "Hümmat” 
teşkilatından uzaklaşarak Rusya’nın müstemleke idaresine karşı Azerbaycan milli inkılap 
harekatını hedef seçtiler. 

Çar, M. E. Resulzade’yi tehlikeli bir şahıs olarak takip ettirmekte idi. 1908 yılında İran’a 
gitmeye mecbur kalan Resulzade, Azerbaycan Türklerinin milli kahramanları olan 
Settarhan ve Bağırhanla birlikte Tebriz devrimine iştirak etti. Fakat, 1905-1907 yıllarında 
birinci Rus devriminin mağlubiyetinden sonra Azerbaycan’da milli bağımsızlık hareketinin 
temsilcileri ciddi baskılara maruz kaldılar. Sıkı takipler başladı, bağımsızlık fikirleri veren 
gazete ve dergiler kapatıldı. 

Azerbaycan ticari ve sanayi erbabı "Müselman Konstitusiya Partisi”ni kurdu. 1905 yılının ilk 
ve son baharlarında Ermenilerin Azerbaycan Türklerine karşı başlattıkları soy kırımlar ileri 
seviyede olduğu için sermaye ve büyük toprak sahiplerinin temsilcileri aynı aydınlar gibi 
siyasi parti ve silahlı müdafaa cemiyetleri kurmaya mecbur kaldılar. 

1911 yılının Ekimi’nde Abbasgulu Kazımzada, Tağı Nağıyev ve Mehemmedali Resulzada 
tarafından kurulduğu ilan edilmiş Musavat Partisi, Azerbaycan Halkının siyasi yönden 
teşkilatlanması ve birleşmesinde mühim rol oynadı. Musavatın programında Müslüman 
halklarının birliğine, bağımsızlığına ve devletçiliğinin yeniden oluşmasına maddi ve manevi 
olarak yardım etmek vaad edildi. Musavat 1913 yılında faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. 

Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması Azerbaycan’daki şartları değiştirdi. Yeni vaziyet milli 
hareketi zayıflatsa da onu durduramıyordu. Savaş yıllarında düşman tarafların her birinin 
Azerbaycan’a dair kendine has planları vardı. Büyük devletler Azerbaycan’ın servetlerine 
sahip olmak istiyorlardı. Çarizm Müslümanlara, o cümleden Azerbaycanlılara inanmayarak 
askeri hizmete çağırmıyordu. İstihbarat birimleri Türkçüleri ve İslamcıları daha ciddi 
izlemeye başladı. Bununla birlikte, Rus ordusu sırasında hizmet eden 200 kişiden fazla 
Azerbaycanlı subayın çoğunluğu savaşlarda gösterdiği kahramanlıklara karşılık muhtelif 
madalya ile taltif edildi. Generaller Samed Bey Mehmandarov, Aliağa Şıhlinski, İbrahimağa 
Vekilov ve Hüseyinhan Nahçıvanski’nin isimleri harp sanatı tarihinde önemli bir yer 
tutmuştur. İlk Azerbaycanlı askeri pilot Farruhağa Gaibov bu savaşlarda şöhret kazandı. 
Azerbaycan gençlerinden "Tatar süvari alayı” teşkil edildi. Bu alay Rus şovenistler hakaret 
amacıyla "Vahşi diviziya” diye adlandırdılar. Alay çarpışmalarda emsalsiz başarılar 
gösterdi. Bu savaş çatışmaları Azerbaycan Türklerine ve Müslümanlara büyük darbe 
vurdu. Savaş bölgelerindeki Azerilerin evleri dağıtıldı, öldürüldüler ve yerlerinden göç 
ettirildiler. Çarizm savaş döneminde Osmanlı ve İran’dan Ermenileri büyük guruplar 
halinde Azerbaycan topraklarına ve özellikle Erivan, Nahçıvan, Yelizavetpol ile Bakü’ye 
yerleştirdi. Cephelerdeki mağlubiyet neticesinde imparatorluk dahilindeki düzenin 
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bozulmasından da istifade eden Azerbaycan Milli Hareketi müstemleke esaretine karşı 
direnişini hayli güçlendirdi. 

Ekim Devrimi neticesinde Çar devrildikten sonra ülkede geçici hükümet kuruldu. Çarlığın 
yıkılmasından sonra partiler kuruldu, tabii bunlarla birlikte Musavat da yeniden siyasi 
faaliyetlerine başladı. Sosyalist meyilli teşkilatlar Azerbaycan’da İşçi Milletvekilleri 
Sovyetleri kurmaya başladı. Ancak bunların Azerbaycan’da sosyal dayanakları oldukça 
zayıftı. Aslında bu sosyalistleri Azerbaycan Türklerinin dışındaki unsurlar 
desteklemekteydi. Diğer taraftan 17 Mart 1917’de geçici hükümetin Bakü’da yerli istihbarat 
ve takip organı olan İçtimai Teşkilatların İcrası Komitesi kuruldu. Azerbaycan’da siyasi 
partilerin faaliyetlerinin genişlemesiyle birlikte Müslüman Milli Şuraları da kurulmaya 
başlandı. 27 Mart’ta aydınların temsilcilerinden ibaret Müslüman Milli Şurasının geçici İcra 
Komitesi seçildi. İcra Komitesi’nin başkanı Memmed hasan Hacınski, yardımcısı ise M. E. 
Resulzade oldu. Yerli ahalinin kesinlikle savunduğu Milli Şuralar hayli güçlü idi. Ekim 
Devrimi’nden sonra milli bağımsızlık harekatında yeni bir merhale başlandı. Azerbaycan 
aydınları Milli harekata yardım maksadıyla Müslüman Milli Şurası’nın Azerbaycan’ın şehir 
ve kazalarında şubelerini kurdular. Milli bağımsızlık harekatında ve Milli Azerbaycan 
Devleti’nin kurulmasında Musavatın rolü ölçülemez dercededir. 1917 yılının sonbaharında 
Güney Kafkasya’da Musavatın siyasi nüfuzu süratle arttı. 26 Ekim’de Musavat partisinin I. 
kurultayını açan M. E. Resulzade bağımsız Azerbaycan Devleti’nin kurulacağını söyledi. 
Bu dönemde Azerbaycan’da milli bağımsızlık tartışması esasen üç yönde yapılıyordu. 
Birincisi, geçici hükümetin esaret altına aldıkları halklara uyguladıkları politikalar karşı 
mücadele idi. Çünkü, geçici hükümet Çarın müstemleke politikasını daha ince fakat daha 
tesirli bir şekilde yürütüyordu. Azerbaycanlıları bölücülükle suçlayarak milli bağımsızlık 
harekatını boğmaya çalışıyordu. İkincisi, Sovyetlere karşı mücadeleden ibaretti. İçinde 
Azerbaycanlılar yok denecek kadar azdı, esasen Ermeni ve Ruslardan ibaret Bakü işçi ve 
asker milletvekilleri Sovyet yönetiminin Azerbaycan halkının menfaatleriyle ters olduğunu 
ifade ediyordu. Menşevik ve Taşnak blokunun önderlik ettiği Bakü Sovyeti bir ve bölünmez 
Rusya idealini savunuyordu. Azerbaycan Milli Hareketi bu siyasetin aleyhine idi. Üçüncüsü 
ise, imparatorluğun dağılması ile keskinleşen Ermeni-Müslüman düşmanlığı idi. Bu görüşe, 
Milli bağımsızlık hareketinin önemli bir bölümü ile milli aydınların liderleri katılıyordu. 
Daima ciddi gözetim altında bulundurulan Azerbaycan zenginleri ise milli bağımsızlık 
hareketine gizlice yardım etmekteydiler 

1917 yılının Ekimi’nde Petrograt’ta Bolşevik ihtilali neticesinde geçici hükümetin devrilmesi 
neticesinde Bolşevik diktatörlüğünün kurulması ile ülkede tamamıyla yeni siyasi şartlar 
oluşmuştu. Bolşevik hakimiyetini kabul etmeyen milliyetçi güçlerin bütün Güney 
Kafkasya’yı Rusya’dan ayırmaları gerekliliği artık şüphe götürmezdi. 

1918-1920 Yılları Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Devri 

Bolşeviklerin hedefi Rusya’nın eski müstemlekelerini başka başka adlar altında koruyarak 
bir yönetimde birleştirmek idi. Fakat, Azerbaycan’da esasen Azerilerin dışındaki 
milletlerden ibaret olan Bolşeviklerin sosyal dayanakları çok zayıftı. Ekim Devrimi 
öncesinde Bakü şehri yönetimi için yapılmış seçimlerde Bolşeviklerin aldıkları 3770 oyun 
2600’den fazlası Rusların çoğunlukta olduğu Bakü garnizonundandı. Seçimlere ilk defa 
iştirak eden Musavat partisi 25. 000 seçmenden 10.000 oy alarak oyların %40’ını almıştı. 
Kasım’da Bolşevikler aynı mahiyette Bakü Sovyeti’nin konferansını toplantıya çağırıp 
Bakü’de Ermeni Stepan Şaumyan başta olmak üzere Sovyet hakimiyetini ilan ettiler. Bakü 
Sovyeti’nin İcra organına Sovyet hakimiyetini savunan partilerin temsilcileri dahil edildiler. 
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Bunlar da aslında Azerilerin dışındaki kavimlerdendi. Böylelikle, Bolşevik-Taşnak ittifakı da 
resmi bir hüviyet kazandı. Musavat Partisi anti-Azerbaycan faaliyeti gösteren İcra 
Komitesine girmedi. Bu şartlarda Atlanta Devletlerinin, özelikle ABD, İngiltere ve 
Fransa’nın yardımı ile Kasım ayında Tiflis’te Azerbaycanlı, Gürcü ve Ermeni 
temsilcilerinden ibaret Trans-Kafkasya Komiserliği ve Temsilciliği kuruldu. Ancak burada 
da farklılıklar söz konusuydu. 1917 yılının Aralık ayında imzalanan Erzincan Anlaşması ile 
Osmanlı Devleti ve Rusya arasında Kafkas cephesinde ateşkes ilan edildi. Barış şartlarına 
göre, Rus ordusu işgal ettiği toprakları boşaltmalıydı. Kafkas cephesinden dönerek 
Rusya’ya giden Rus askerleri Azerbaycan köylerini talan ederek, açlık ve sefalet içerisinde 
olduklarından Rusya’ya dönmektense Bakü’de kalmayı tercih ediyorlardı. Rus ordusu 
kendi silah ve mühimmatını Ermenilerle, Bakü Bolşeviklerine verdiğinden Azerbaycan 
ahalisi silahsız kaldı. 1918 yılının Mart başlarında Bakü Sovyeti 20.000 silahlı güç topladı. 
Bolşeviklerin ve Ermeni partilerinin en güçlü rakibi Azerbaycan’ın bağımsızlığı uğrunda 
mücadele eden, geniş sosyal desteği olan ve yerli ahalinin savunduğu, sınıflar çatışmayı 
ve üstünlüğü reddeden, milli bağımsız cumhuriyetin ilkelerini ileri süren Musavat Partisi idi. 
Bolşevik hükümetini kuvvetlendirmek, Türklerin muhtemel saldırılarına karşı tedbir almak 
ve Musavat başta olmak üzere milli güçleri birer güç olmaktan çıkarmak gerekçeleriyle S. 
Şaumyan Azerbaycan Türklerinin soy kırımını başlattı. Sınıflar arası çatışma hemen 
Türkler ve Müslümanların toplu imhalarına döndü. Azerbaycan aydınları ise Müslüman 
ahaliyi sakinliğe, sıkıntı ve zorluklara tahammül etmeye çağırıyorlardı. 30 Mart akşam saat 
5’te Bakü’de ilk ateş açıldı. Mart soy kırımı başlayana kadar kendilerinin tarafsızlığını ilan 
eden Daşnaksütyun Partisi, Ermeni Milli Şurası ve Ermeni Kilisesi Bakü Sovyetini 
savundular. Ermeni askerleri ve Bakü’deki Ermeni aydınları da çatışmaya katıldı. 
Azerbaycanlılar katliamları önlemek için 31 Mart’ta ateşkes ilan etti. Azerbaycanlılara ait 
içtimai binalar, Milli remzler, medeniyet ocakları ve gazetelerin idareleri yakıldı. 2 Nisan’a 
kadar devam eden soykırımda 12.000’den fazla Türk ve Müslüman öldürüldü. Şamahı, 
Kuba, Haçmaz, Lenkeran, Hacıgabul ve Salyan’da da bu tür katliamlar yapıldı. Bu tür 
talanlardan en çok Şamahı kazası zarar gördü. 1914-1920 yılları arasında Türklere ve 
Müslümanlara karşı yapılan bu katliamların coğrafyası Anadolu, Güney Azerbaycan, Batı 
Azerbaycan, Kuzey Azerbaycan ve Borçalı dahil olmak üzere oldukça geniştir. Yapılan bu 
katliamın asıl sebebi bağımsız Azerbaycan Devleti’nin kurulmasını önlemek ve milli 
kuvvetleri yok etmekti. Bütün bu zulm ve katliamlar milli kuvvetleri zayıflatmakla birlikte 
bağımsız Azerbaycan Devleti’ni kurmak idealinin önünü kesmek ise mümkün olamadı. 
Bağımsız devlet kurmak uğruna yapılan mücadelede azim daha da güçlenmiş oldu. 

Türk ve Müslüman dünyanın manevi mesuliyetini taşıyan, Türklüğün ve halifeliğin merkezi 
olan Osmanlı Devleti harekete geçti ve 26 Mayıs’ta Tiflis’te Trans Kafkasya toplantısı 
yapıldı. Bu toplantıda Azerbaycan temsilcileri arasında 27 Mayıs’ta olağanüstü toplantı 
tertip edildi. Bu kuruluş Azerbaycan’ın yönetimi görevini üstlenerek Azerbaycan’ın geçici 
Milli Şurası ilan etti, M. E. Resulzade de bu şuranın başkanı H. Ağayev ve M. Seyidov 
başkan yardımcılıklarına seçildiler. 28 Mayıs’ta Tiflis’deki ‘Orient’ otelinde Azerbaycan Milli 
Şurası, Hasan Bey Ağayev’in başkanlığı ve M. Mahmudov’un katipliği ile (ayrıca 24 kişilik 
şura üyeleriyle birlikte) Azerbaycan’ı bağımsız devlet ilan etti ve Fethali Han Hoyskiy’e 
sekiz bakandan oluşan bir hükümet kurma görevi verildi.1 

Altı paragraftan ibaret olan "İstiklal Beyannamesi”nde; "Büyük Rus Devrimi’nin sonucunda 
Rusya’da öyle bir siyasi kuruluş meydana geldi ki, o, devlet organlarının muhtelif yerlere 
dağılmasına ve Rus askerlerinin Trans-Kafkasya’ı terk etmesine kadar icraatlarda 
bulunmuştur. Bu durumda kendi kuvvetleri ile baş başa bırakılmış olan Trans-Kafkasya 
Halkları yönetimlerini kendi ellerine alarak Trans-Kafkasya Demokratik Federal 
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Cumhuriyeti’ni kurdular. Ancak, siyasi gelişmelerin neticesinde Gürcü halkı Trans-
Kafkasya Demokratik Federal Cumhuriyeti’nden ayrılarak müstakil Gürcistan Demokratik 
Cumhuriyeti’ni kurmayı daha uygun bulmuşlardır. 

Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki savaşın bitmesiyle ilgili olarak Azerbaycan’ın 
mevcut siyasi durumu, ülkenin dahilinde görülmemiş anarşiye Doğu ve Güney Trans-
Kafkasya’dan ibaret olan Azerbaycan için kendi devlet kuruluşunu oluşturmayı büyük bir 
gereklilik hissetmektedir, Azerbaycan halkının içine düştüğü dahili ve harici durumdan 
ancak bu şekilde kurtarmak mümkün olacaktır. 

Halkın oylarıyla seçilmiş olan Azerbaycan Milli Şurası bunun temelini şimdi burada atarak 
bütün halka ilan etmektedir: 

1. Bugünden itibaren Azerbaycan halkları bağımsızlık hukukuna sahipdir ve güney 
bugünden itibaren Azerbaycan halkları bağımsızlık hukukuna malikdir; güney ve 
doğu Trans-Kafkasya’dan ibaret olan Azerbaycan tam bağımsız bir devlettir. 

2. Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin idare şekli Halk Cumhuriyeti olarak tespit 
edilmiştir. 

3. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti bütün milletler ve halklar ile dosttur. 

4. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti millet, din, sınıf ve cins farkına bakmaksızın sınırları 
dahilinde yaşayan bütün vatandaşlarının siyasi ve vatandaşlık haklarını temin eder. 

5. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti arazisi dahilinde yaşayan bütün milletlere serbest 
inkişaf için geniş imkan verir. 

6. Milli Meclis toplanana kadar Azerbaycan idaresinin başında genel seçim yolu ile 
seçilmiş Milli Şura ve Milli Şura’ya sorumlu olan geçici hükümet bulunur.2 

Bundan sonra Azerbaycan Milli Şurası ve hükümeti bağımsız devletin tanınması için 
diplomatik- siyasi faaliyete başladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Nazirler Şurasının başkanı 
Fetali Han Hoyski 29 Mayıs 1918’de dışişleri bakanına ‘Tiflis’te Azerbaycan’ın 
bağımsızlığını bildiren telgrafın gönderilmesine mani olmaktadırlar. Biz Ermenilerle olan 
bütün görüşmeleri bitirdik, onlar ultimatomu kabul edecekler ve savaş bitecek. Biz onlara 
Erivan’ı verdik, telgrafa ilave edin ki, hükümetin geçici olarak bulunacağı yer Yelizavetpol 
şehri olacaktır’ diye yazarak, bağımsızlık hakkındaki telgrafın İstanbul’a ve diğer harici 
ülkelere göndermek hususunda izin verdi.3 Bir müddet sonra Azerbaycan Hükümeti 
Gence’ye taşındı. 

25 Nisan’da Bolşevikler Mart katliamıyla ölenler hakkında araştırma yapmak için 25 
Nisan’da Bolşevikler Mart kırgınlarının ölüleri üzerinde araştırmalar yaparak Bakü Halk 
Komiserleri Sovyetini (HKS) oluşturdular. HKS Sovyetleşme adı altında Azerbaycanı işgal 
etmek için daha çok Ermeni silahlı kuvvetlerine sahip çıkmaktaydı. Müslüman ahalinin 
katledilmesinde Z. Avestiyan, N. Gazaryan ve Hamazaps’ın adları ön plandaydı. HKS 
Azerbaycan Milli hükümetine karşı Gence üzerine hücuma geçdi. Göyçay muharebesinde 
HKS birliklerinin önü kesildi. Gence’de Osmanlı ve Azerbaycan askeri birliklerinden ibaret 
Nuri Paşa’nın komutasında Kafkas İslam Ordusu kuruldu. Ordunun bu ismi taşımasında 
amaç Bakü hürriyetine kavuştuktan sonra çıkabilecek olan diplomatik, siyasi ve askeri 
güçlükleri önlemekti. Ordu Bakü’yü kurtarmak için hücuma geçti. HKS’nin Ermeni-Taşnak, 
Menşevik bölümleri Sovyet Rusya’nın Bakü’ye hiç bir şekilde yardım edemeyeceğinden, 
İran’dan İngilizleri davet etmeyi zaruri gördüler. Bakü Sovyeti’nin Bolşevik gurubu baskı ve 
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takipten vazgeçtiler. Neticede Menşevik- Taşnak ittifakı zemininde "Sentrokaspi ve 
Sovyetin Müveggati İcraiyya Komitasinin Riyaset heyeti diktaturası” denilen hükümet teşkil 
edildi. Bundan sonra Denstervil başta olmak üzere İngiliz orduları Bakü’ye geldi. 

1918 yılının yaz ve sonbaharında Azerbaycan ve Osmanlı ordu birlikleri Bakü’yü 
kurtarmak, Türk ve Müslüman ahaliyi soykırımdan kurtarmak için hücuma başladı. İngilizler 
Bakü’yü terk etmeye mecbur oldular. Ermeni birliklerinin bir bölümü Enzali’ye kaçtı. 
Eylül’ün 15’inde Kafkas İslam Ordusu Bakü’yü işgalden kurtardı. Kısa bir zaman zarfında 
Bakü’de kanun ve hukuk işler hale geldi. Şehrin bütün milletlerden olan ahalisi rahatlık 
buldu. Azerbaycan hükümeti ülkenin tabii payitahtı olan Bakü’ye taşındı. Ancak savaş 
sonucunda Osmanlı’nın mağlup olması Azerbaycan’ın talihine de tesir etti. Mondros 
mütarekesinden sonra Bakü’ye İngiliz generali Tomson’un komutanlığında müttefik 
kuvvetleri geldi. 

Azerbaycan hükümeti bütün vatandaşlara milli, dini, içtimai durumu ve cinsinden dolayı bir 
ayrıcalık gözetmeksizin siyasi haklar verdi. Azerbaycan Devleti ilk günden üç mühim fikri 
kendi ideali olarak gördü "Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muassırlaşmak”. Bu idealler 
üçrenkli bayrakta temsil edildi. Azerbaycan bayrağında mavi renk Türklüğü, kırmızı renk 
çağdaşlığı, demokrasiyi, yeşil renk ise İslamı ifade eder. Türk dili devlet dili ilan edildi. 
Tahsilin millileştirilmesine özellikle dikkat edildi. Azerbaycan parlamentosu faaliyetine 
başladı. Milli para çıkarıldı. Azerbaycan Milli ordusu kuruldu. 1918 yılının yazından 
başlayarak andranik Nahçıvan ve Zengezur bölgelerinde Azerbaycan sınırlarını geçerek 
ahali üzerine saldırılar başladı. Bu durumda Karabağ da tehlike altına girdi. Azerbaycan 
Hükümeti 1919 yılının Ocak ayında Şuşa, Cevanşir, Cebrail ve Zengezur kazalarını, 
Gence’nin sınırlarından ayırıp merkezi Şuşa şehri olmak üzere Karabağ bölgesi ordusu 
kuruldu. Hüsrev Paşa Bey Sultanov ordu komutanı tayin edildi. Azerbaycan ordusu 1920 
yılının Mart ayında Nevruz bayramı gecesi ayaklanarak Ermenistan’dan gönderilen nizami 
ordunun yardımıyla Karabağ’ın dağlık kısmını Azerbaycan’dan ayırmak isteyen Ermeni 
silahlı kuvvetlerini darmadağın etti. 

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin tartışılmayan arazisi 97297,67 km2 idi. Erivan ve Tiflis 
bölgesinin esasen Müslümanların yaşadığı kısımları Azerbaycanla Ermenistan ve 
Gürcistan arasında henüz kesinlik kazanmamış tartışmalı arazi olarak kalıyordu. Bu 
arazilerin sahası 15598,30 km2 idi. Bu arazilerin Azerbaycan’a aitliği hakkında hükümetin 
elinde tartışılmayacak kadar kesin olan tarihi, coğrafi, etnografik ve iktisadi deliller var idi. 
Tartışmalı olan arazilerle birlikte Azerbaycan’ın arazisi 113.895.97 km2’ye ulaşıyordu. 
Azerbaycan’ın ahalisi 2861,862 kişi idi. Bunun 1952, 250’unu, yani %70’ini Türkler ve 
Müslümanlar teşkil ediyordu.4 Bu devirde bütün Güney Kafkasya’da 7 milyon 687 bin 770 
kişi ahali yaşayordı. Onun 3 milyon 306 bini Azerbaycan Türk’ü idi. 

Paris sulh konferansından sonra Bakü’yü terk eden İngilizlerin şehir limanının yönetimini, 
askeri kısım ve askeri gemilerin bir kısmının Azerbaycan Hükümeti’ne verilmesi sebebiyle 
Hazar Deniz Donanması kuruldu. Osmanlı Devleti Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk 
devlet oldu. Harici siyaset sahasında Azerbaycan hükümetinin ilk adımı 1919 yılında Paris 
sulh konferansına gönderilecek temsilciler meclisinin oluşmasını ve statüsünü belirlemek 
oldu. M. Hacınski, A. Ağaoğlu, A. Şeyhülislamov, C. Hacıbeyli, M. Mehdiyev, M. 
Meherramov’dan ibaret temsilciler heyetine tanınmış siyasi lider, parlamentonun başkanı 
A. Topçubaşov liderlik ediyordu. Bu sırada İstanbul’da A. Topçubaşov İngiltere, ABD, 
İtalya, İsveç, İran, Hollanda v.b. ülkelerin askeri ve diplomatik temsilcileri ile bir takım 
faydalı görüşmelerde bulundu. Azerbaycan temsilciler heyeti konferansa iştirak etti. 2 
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Mayıs’da ABD başkanı V. Wilson’un teşebbüsü ilk defa Azerbaycan meselesi Versal sulh 
konferansının Dörtler Şurasının toplantısında tartışıldı. 28 Mayıs’da V. Wilson, Azerbaycan 
temsilcilerini kabul etti. Konferansta Ermeniler ABD vasıtasıyla Azerbaycan’a olan arazi 
iddialarını halletmek isteseler de bu istekleri olmadı. 

Trans-Kafkasya Birliği’nin dağılması neticesinde meydana gelen yeni devletlerden biri 
Ermenistan, yahud Ararat Cumhuriyeti idi. 1918 yılına kadar Kafkasya’da Ermenistan 
adında bir toprak olmamıştı. İşgalden sonra tahminen 1 milyon Ermeni’yi harici ülkelerden 
naklederek Çarizm Kafkasya’yı Ermenileştirmeye başladı. 1918 yılının Mayıs ayında 
Ermenistan Devletini kurmak için bir başkent gerekliydi. Ermenistan liderleri, ahalisi 
esasen Azerbaycanlılardan ibaret olsa da Erivan şehrini başkent yapmak istiyorlardı. Onlar 
Azerbaycan’a müracaat ederek Erivan’ı başkent olarak kendilerine verilmesini rica ettiler. 
Gergin, görüşmelerden sonra Azerbaycan Milli Şurası ihtilaflara son vermek için 
Ermenilere vererek Erivanın başkent olmasına razı oldular. Fakat, daha sonra Ermeniler 
yeni yeni arazi taleplerini ileri sürdüler. Bu zaman Ermenistan’ın arazisi yalnız 9 bin km2 idi. 

İngiltere temsilciler heyetinin teklifiyle Versal Ali Şurası 1920 yılının Ocak ayında 
Azerbaycan’ı bağımsız bir devlet olarak tanıdı. Bakü’de İngiltere, Fransa, ABD, İsveç v.b. 
ülkelerin diplomatik ve konsolosluk temsilcileri var idi. Azerbaycan’ın bağımsızlığını 20’ye 
yakın devlet tanıdı. Fakat, bu dönemdeki uluslararası konjöktür Azerbaycan’ın lehine 
değildi. 

1920 Yılının Nisanı’ndaAzerbaycan’ın Rusya Tarafındanİkinci Kez İşgal Edilmesinden1991 
Yılındaki SSCB’nin Dağılmasına Kadar Olan Sovyet Devri Bolşevik Rusyası bağımsız 
Azerbaycan Devleti’nin varlığını kabul edemiyor ve onu kendisi için bir tehlike olarak 
görüyordu. Ortaya çıkan uluslararası durumdan istifade eden Rusya 27 Nisan 1920’de 
Azerbaycan Milli Hükümetini işgal yolu ile devirdi. Bolşevikler hakimiyeti gasp ettiler. 
Neriman Nerimanov başkanlığında Azerbaycan SSR Halk Komiserleri Sovyeti kuruldu. 
Bakü’deki harici devletlerin diplomatik temsilcileri hapsedildi. Cumhuriyet devrinde 
kazanılan hakların tamamı iptal edildi. 

Kötü sonu bir kenara bırakılırsa Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin iki yıllık faaliyeti 
Azerbaycan Halkının tarihinde mühim bir dönemdir. Cumhuriyetin kurulması ile XIX. asrın 
başlarında kaybedilmiş olan devlet gelenekleri yeniden hayata geçirilmiş oldu. Azerbaycan 
Halk Cumhuriyeti Müslüman dünyasında kurulan ilk cumhuriyetti. 

Bolşevik hakimiyetinin ilk günlerinden itibaren Azerbaycan Halkı işgalle karşı direnç 
gösterdi. Gence, Karabağ, Zagatala, Lenkeran v.b. yerlerde Sovyet hakimiyeti aleyhine 
isyanlar başladı. Ancak, mukavemet hareketinin sosyal destekleri pek güçlü değildi. 
Bununla birlikte anti Sovyet mücadelesi muhtelif yollarla devam ediyordu. Dışarıya gitmek 
mecburiyetinde kalan Azerbaycanlı sosyal ve siyasi liderler Bolşevik diktatörlüğüne karşı 
mücadeleyi devam ettirdiler. 

İşgalden sonra Cumhuriyet devri liderleri ağır takiplere maruz kaldılar. 1920-1921 
yıllarında Milli hükümetin eski başkanları F. Hoyski ve N. Yusifbeyli, parlamentonun 
başkan yardımcıları H. ağayev, C. Behbudov, hükümet üyeleri H. Rafibayov, İ. 
Ziyadhanov, meşhur pedagog F. Köçerli v.b. Ermeni ve tetöristler tarafından öldürüldüler. 
M. Rasulzade hapsedilerek Moskova’ya götürüldü. Fakat, Bolşeviklerle birlikte çalışmaktan 
imtina eden Resulzade 1922 yılında Finlandiya’ya, oradan da Türkiye’ye göç etti. M. 
Resulzade göç ettiği yıllarda da bağımsız Azerbaycan uğrunda faaliyetini devam ettirdi. 
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Bolşevik hükümeti Azerbaycan’da fevri bir yönetimde bulundu. Kitlevi tutuklamalar ve 
katliamlar gerçekleştirildi. Azerbaycan petrolü yalnız Rusya’ya naklediliyordu. Servetlerinin 
vahşicesine talan ve istismar edilmesi sayesinde Azerbaycan Halkına mazotlu göller, 
sefalet ve yoksulluk kaldı. Bunun aksine Bolşevik Rusyası Bakü petrolleri sayesinde 
iktisadi sıkıntılardan kurtuldu. 

1991 yılına kadar devam eden Bolşevik işgalinin aşağıda belirttiğimiz ağır sonuçlara da 
sebep teşkil etti. Bağımsız Azerbaycan Devleti yönetimine son verildi. Kolektifleşme adı 
altında Azerbaycan’ın köy gelir kaynakları dağıtıldı, özel mülkiyet lağv edildi; zengin 
şahıslar hapislerde yattılar; sanayileştirme adı altında özel teşebbüs mahvedildi; 
müesseseler devletleştirildi; medeni devrim adı altında milli aydınlar mahvedildiler; eski 
elyazmaları yakıldı; alfabe değiştirildi; halkın adından Türk ifadesi kaldırılarak 
“Azerbaycanlı” olarak sanki farklı bir kavimmiş gibi adlandırıldı; milli şuur ve kimliğin 
unutulması siyaseti takip edildi. 

Bununla birlikte, Sovyet Devleti terkibinde bazı sahalarda ilerleyişler de oldu. Binalar, 
fabrikalar ve küçük sanayi müesseseleri kuruldu, yollar yapıldı v.b. 

Bolşevik işgalinin yaptığı zararlar bununla da bitmedi. 15 Haziran 1921’de RK (b) PMK’nin 
Kafkas bürosunun toplantısında Azerbaycan dahilindeki Dağlık Karabağ Muhtar Vilayeti 
kuruldu.5 Ancak, Ermenistan’da oldukça çok sayıda yaşayan Azerbaycan Türklerine 
benzer bir statü vermek ise kimsenin aklına gelmiyordu. 

30’lu yıllarda ülkede güçlenen Sovyet yanlılarından en çok Azerbaycan zarar gördü. Milli 
aydınlar, görkemli din büyükleri, Pan-Türkçü, Pan-İslamcı ve Türkiye ajanı damgası ile 
toplu halde öldürüldüler, zindanlara atıldılar. Azerbaycan’da yönetim kademelerine 
yerleştirilen Ruslar ve Ermeniler olayların ve baskıların şiddetlenmesinde önemli rol 
oynadılar. Bütün milli ruhlu aydınlar yok edildiler. 

Aslında 30’lı yılların baskıları, Azerbaycanlılara karşı XIX. asırdan beri uygulamaya 
konulmuş toplu katliamların değişik başka şekillerde devamı idi. Bolşevik uygulama ve 
baskıları 29.000 Azerbaycan Türk’ünü yok etti. 

İkinci Dünya Savaşı Azerbaycan tarihinde önemli merhalelerden birini teşkil eder. 
Azerbaycanlılar SSCB vatandaşları olarak Sovyet ordusu sıralarında faşizme karşı 
kahramancasına savaştılar. Bakü savaş cephesini petrolle destekledi. 

Cephe arkası lojistik destek savaşta galibiyetin önemli unsuruydu. Savaşta tahminen 
420.000 Azerbaycan Türk’ü helak oldu. İsrafil Memmedov, Hazi Aslanov, Ziya Bünyadov 
gibileri yüksek kahramanlık göstererek Sovyet İttifakı Kahramanı ilan edildiler. Bununla 
birlikte, bir kısım Azerbaycanlılar lejyoner birlikleri kurarak Almanya ile ittifak halinde 
Sovyetler Birliği’ne karşı da savaştılar. Bu, onların faşizmle birlikte olması demek değildi. 
Bolşevizme nefret besleyen Azerbaycan lejyoner birlikleri SSCB’nin mağlubiyetinden sonra 
Azerbaycan’ın bağımsızlığını yeniden sağlayacaklarını düşünmekteydiler. 6 Kasım 1943’te 
Berlin’de Azerbaycanlıların Milli Kurultai toplandı. Sürgünde Azerbaycan hükümeti ve 
parlamentosu kuruldu. Hükümetin başında Abdurrahman Fetali beyli Düdenginski 
bulunuyordu. Ancak, Almanların Kafkasya hakkındaki faşizm planlarını anlayan sürgündeki 
Azerbaycan siyasi liderleri ondan uzaklaştılar. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Azerbaycan’da siyasi rejim daha da katılaştı. Rejime karşı 
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mücadelede dışarıdaki siyasi muhacirler önemli rol oynadılar. 1949’da M. Resulzade 
Ankara’da "Azerbaycan Kültür Derneği”ni kurdu. 1945-1954 yıllarında Almanya’nın Münih 
şehrinde faaliyet gösteren "Azadlıg” radyosunun Azerbaycan şubesinin redaktörü A. 
Fetalibeyli-Düdenginski’nin Sovyet rejimine karşı mücadelede özel hizmeti oldu. Bu radyo 
istasyonu Sovyet rejiminin gerçek mahiyetinin öğrenilmesinde ve milli-azadlık 
mücadelesinde müstesna rol oynadı. Lakin 1954’te Fetalibeyli- Dügendinski Sovyet 
casusu tarafından öldürüldü. Siyasi sürgünde Mirza Bala Memmedzade gibileri Bağımsız 
Azerbaycan Devleti kurmak uğruna yapılan mücadelede büyük rol oynadılar ve başkaları 
da müstagil Azerbaycan Devleti kurmak uğrunda mübarizada büyük rol oynadı. 

40’lı yılların sonu 50’li yılların başlarında Ermeniler Moskova’nın bilgi ve izni ile Türkiye’ye 
karşı toprak iddialarında bulundular. Fakat, Türkiye’den toprak almanın mümkün 
olmadığını gören Ermeniler Azerbaycan’dan Dağlık Karabağ’ı talep etmeye başladılar. 
Bunda da başarılı olamayan Ermeniler dışarıda yaşayan Ermenileri Ermenistan’a göç 
ettirmek amacıyla Erivan ve Ermenistan sınırları dahilinde yaşayan Azeri Türklerini 
sıkıştırmaya baskı yapmaya başladılar. 1948’den başlayarak Ermenistan’daki 
Azerbaycanlıların tahminen 110.000’i planlı olarak ata yurtlarından sürüldüler. Onları 
Azerbaycan’da Mil ve Mugan’da yaşama ve şehirlenme yapılanması güç topraklara 
yerleştirdiler. 

5 Mart 1953’te Stalin’in ölümünden sonra ülkedeki siyasi rejimde tedrici yumuşama 
başladı. 1953 yılının Haziran’ında görevinden alınan Kuybışev petrol birliğine reis muavini 
olarak gönderilen Azerbaycan lideri M. C. Bağırov hemen hapse atılarak 1956 yılının 
Nisan’ında halk düşmanı iddiasıyla ölüm cezasına mahkum edildi. 30-40’lı yıllarda 
baskılara maruz kalan yüzlerce Azerbaycanlı bundan sonra isnat edilen suçlardan beraat 
ettiler. Hüseyin Cavid, Ahmed Cevad, Mikayil Müşfik, Yusuf Vezir Çamenzeminliy gibileri 
beraat edenlerdendir. 

Belirtmek gerekir ki, Sovyet devrinde Azerbaycan’da faaliyet gösteren parlamento ve 
hükümet formal karakter taşıyordu. Aslında, bütün hakimiyet Kominist Partisi’nın elinde idi. 
Azerbaycan’a ait bütün meseleler Moskova’da merkezi hükümet tarafınden hall edilir, 
yerinde ise icra olunurdu. 

1954 yılında Azerbaycan Kominist Partisi Merkezi Komitesinin birinci katibi vazifesine 
İmam Mustafayev seçildi. İ. Mustafayev, halkın vaziyetini iyileştirmek, Azerbaycan diline 
Devlet Dili statüsü vermek gibi işlerle ciddi şekilde uğraştı. Bunlardan dolayı Moskova onu 
cezalandırarak 1959 yılında milletçilik suçlamasıyla görevden aldı. Bundan sonra Veli 
Ahundov Azerbaycan’ın lideri oldu. 1969’da işten çıkarılan V. ahundov’un yerine 
Azerbaycan Devlet Tehlikesizliği Komitesi’nin başkanı, general H. Aliyev getirildi. O, 1982 
yılına kadar bu görevde kaldı. 1982yılında ise Sov. İKP MK siyasi bürosunun üyesi ve 
SSCB Nazırlar Sovyeti Başkanlığı’nın birinci muavini olarak Moskova’da çalışmaya 
başladı. Fakat, 1987 yılında onu görevinden aldılar. 

70’li yıllar bütün SSCB’de olduğu gibi, Azerbaycan’da da tarihe durgunluk yılları olarak 
geçmiştir. Azerbaycan’da bu yıllarda bütün ülkede olduğu gibi bir sıra fabrika ve 
müesseseler yapıldıysa da, yüksek okullar açılsa da, iktisadi durum kötüydü. 
Cumhuriyet’te et, yağ ve diğer erzak mahsülleri zor bulunuyordu. Hükümet karne sistemine 
geçdi. Halk Sovyet rejiminden eziyet çekiyordu. Cumhuriyet’te vazifelere Rus yanlısı 
şahıslar getiriliyordu. 
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1982 yılında Azerbaycan’da başkanlığa Bağırov getirildi. 

SSCB Kanunlarıyla tespit edilmemesine rağmen Sovyet döneminde Azerbaycan’ın harici 
siyaseti mevcut değildi. Dış İşleri Bakanlığı yalnız formal faaliyet gösteriyordu. Bütün 
ilişkiler istisnasız Moskova vasıtasıyla ve Merkezin nezaretinde uygulanırdı. 

1991 Yılında Azerbaycan’ınDevlet Bağımsızlığı Yeniden 

Sağlandıktan Sonraki Dönem  

80’li yılların ortalarında Sovyet cemiyetinin iktisadi, siyasi ve manevi hayatındaki sıkıntı 
daha da derinleşti. Azerbaycan halkının Kominist ideolojisine olan güveni hayli azaldı. 
Sovyet liderliği Türk ve Müslüman halkları sıkıştırmaya başladı. Bu şartlarda 
Azerbaycan’da milli düşünceler, kendine dönüş fikri gittikçe güçlendi. On yıllar boyu milli 
servetinin talan edilmesine, milli ve dini hislerinin tahkir edilmesine zorla sabretmiş halkın 
sabrı artık tükenmişti. 1988 yılından başlayarak Ermenistan’da yaşayan Azerbaycanlıların 
gruplar halinde sürgünü ve Dağlık Karabağ’da işgalcilik meyillerine ve terör hareketlerine 
Merkezi Moskova hükümetinin de ses çıkarmayışı Azerbaycan’da Halk harekatının 
başlamasına sebep oldu. İlk itiraz mitingi 19 Şubat 1988’de oldu. Bu dönemde Azerbaycan 
başkanı olan K. Bağırov istifa etti, onun yerine A. Vezirov getirildi (1988-1990). Kasım 
ayında Azerbaycanı miting ve nümayiş dalgası bürüdü. Bakü’de meydan harekatı 
güçlendi. Hükümet bu harekatın karşısını almak için Bakü, Nahçıvan ve Gence’de 
olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı koydu. Halk, Azerbaycan Halk Cephesi’nde 
birleşti. 1989 yılının Haziran’ında Bakü’de yapılan toplantıda Azerbaycan Halk Cephesin’in 
programı ve yönetmeliği kabul edildi. Sovyet devrinde Rus zulmüne karşı mücadele 
ederek isyancı olarak tanımlanmış ve hapislerde yatmış olan Ebulfeyz Elçi Bey teşkilatın 
başkanı olarak seçildi. Geniş sosyal desteği olan AHC cumhuriyetin içtimai-siyasi 
hayatında mühim rol oynamağa başladı. Halkın baskısı altında Eylül’ün 23’ünde Ali 
Sovyetin (Yüksek Meclis) "Azerbaycan SSCB suverenliği hakkındaki Konstitusiya 
Kanunu”nu kabul etti. Yüz binlerce insanı arkasına alan AHC Kominist ideolojisini ve idare 
sistemini korkuya saldı. Bazı yerleşim birimlerinde Sovyet ve Kominist organları 
hakimiyetten uzaklaştırıldı. 31 Aralık’ta Sovyet-İran sınırı Aras çayı boyunca dağıtıldı. 20 
Ocak’ta SSCB Ali Sovyeti’nin Riyaset Heyeti "Bakü şehrinde fevkalade vaziyetin tatbik 
edilmesi hakkındaki” fermanı verdi. Fakat, Bakü şehrinde televizyon vericisi 
patlatıldığından ahalinin bu fermandan haberi olmadı. 19 Ocak’tan 20 Ocağa geçilen gece 
Sovyet ordusu Bakü’ye hücum ederek büyük ve kanlı bir katliam yaptı. Bakü’de ve diğer 
yerlerde 131 kişi öldürüldü, 744 kişi yaralandı, 400 kişi haps edildi, 4 kişi kayboldu.6 "Gara 
Ocak”a itiraz olarak Azerbaycan’da 40 günlük milli tatil ilan edildi. Azerbaycan başkanı A. 
Vezirov gizlice Moskova’ya kaçtı. Bu zamana kadar Azerbaycan Nazirlar Kabineti’nin 
başkanı olarak görev yapan A. Mutallibov Azerbaycan KP MK’nın birinci katibi oldu (1990 
yılı Ocak-1992 yılı Şubat). Bundan sonra yerleşim birimlerinde Kominist hakimiyeti yeniden 
sağlandı. Hükümet AHC üzerine hücuma geçti. Bu şartlarda Azerbaycan halkı artık 
bağımsız bir devlet kurmamının zaruri olduğunu anladı. Ancak, bu sırada Ermeni saldırıları 
da yoğunlaşmıştı. 19 Mayıs 1990’da Azerbaycan SSR Ali Sovyetinin seçiminde A. 
Mutallibov Cumhuriyetin ilk Cumhurbaşkanı oldu. 5 Şubat 1991’de Azerbaycan SSR Ali 
Sovyeti’nin meclis kararı ile ülke "Azerbaycan Cumhuriyeti” olarak isimlendirildi. 
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin üç renkli bayrağı devlet bayrağı olarak kabul edildi. 

Fakat, bu zaman bütün ülkede olduğu gibi Azerbaycan’da da durum hayli gergin idi. 19 
Ağustos 1991’de Moskova’da bir grup muhafazakar lider ve asker isyan edip hakimiyeti ele 
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geçirdi. Demokratik kuvvetler kararlı tutum ve icraatlarıyla bu isyanın başarısına meydan 
vermediler. Azerbaycan başkanlığı isyancıları savundu. Bu sebeple Moskova’daki Ağustos 
hadiselerinden sonra Azerbaycan’da siyasi vaziyet gerginleşti. Muhalefet daha da 
güçlendi. Mitingler yeniden Azerbaycanı bürüdü. Azerbaycan Halkı Kominist Partisi 
ağalığının ve fevkalade vaziyetinin lağv edilmesini ve Dağlık Karabağ Muhtar Vilayetinde 
Azerbaycan’ın kendi kanunlarının uygulanması için katı tedbirlerin alınmasını talep 
ediyordu. Halkın ikazları neticesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Ali Sovyetinin olağanüstü 
toplantısı 30 Ağustos 1991’de “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet bağımsızlığının ilanı 
hakkındaki beyanname”’yi kabul etti. 

8 Eylül’de Azerbaycan’da ilk kez genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. A. 
Mutallibov yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Eylül’ün 14’ünde Azerbaycan Kominist Partisi 
33. kurultayında kendini lağvettiğini beyan etti. Cumhurbaşkanının muhalefet liderleri ile 
görüşmesinde Ali Sovyet’in lağvedilmesi iktidar ve muhalefet temsilcilerinden oluşan bir 
Milli Şura’nın kurulması kararı alındı. Ali Sovyet 18 Ekim’de “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
Devlet bağımsızlığı hakkındaki Konstitusiya Akti”ni kabul etti. Böylelikle, 1920 yılının 
Nisan’ında Bolşevik Rusyası’nın işgalı neticesinde kaybedilmiş olan Azerbaycan 
Devleti’nin bağımsızlığı yeniden kazanılmış oldu. Başkanlık sistemi getirildi. Yerleşim 
birimlerine icra hakimiyeti başkanlığı görevi tesis edildi. 26 Kasım’da Azerbaycan 
Cumhuriyeti Ali Sovyeti “Milli Şura hakkında” kanuna yeniden baktı. 25 kişi “Demokratik 
blok” temsilcilerinden ve 25 kişi iktidar tarafından milletvekillerinden ibaret Milli Şura 
kuruldu. 

Bu şartlarda SSCB’de gelişen her türlü olay Azerbaycan’a da tesir ediyordu. 8 Aralık 
1991’de Brest şehri yakınlığındakı “Viskuli” otelindeki Belurus, Rusya Federasyonu ve 
Ukrayna başkanları Müstakil Devletler Birliği oluşturulması hususunda anlaşma yaparak 
SSCB’nin uluslararası hukuki varlığına son vermiş oldular. 29 Aralık’ta Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nde yapılan referandumda halk oy birliğiyle Bağımsız Devletin yeniden 
oluşturulmasına sahip çıktı. 1992 yılının Mayıs’ında Milli Meclis Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin Devlet sembolünü, 1993 yılının başlarında Milli Banka kurulup, milli para 
olan manat piyasada işleme konuldu. 

Azerbaycan Devleti 2 Mart 1992’de Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye oldu ve faal olarak 
harici siyaset yapmaya başladı. Bununla birlikte Sovyet İttifakı terkibinde olan 
Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan devlet Türkiye Cumhuriyeti oldu. Sonra Romanya, 
Pakistan, İsviçre, ABD v.b. Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıdılar. 1993 yılının başlarında 
Azerbaycan Devleti’nin bağımsızlığını 116 ülke tanıdı, 70 harici devletle diplomatik alakalar 
kuruldu. Azerbaycan Cumhuriyeti 14 uluslararası teşkilata üye kabul edildi. Azerbaycan 
1991 yılında İslam Konferansı Teşkilatı’na, 1992’de İktisadi Emekdaşlık Teşkilatı’na üye 
oldu. Azerbaycan Devleti başka ülkelerle münasebetlerini uluslararası hukuk normalarına 
göre ilişkiler kurmaya başladı. Ancak, bu dönemde harici siyasetin ağır basan yönü Rusya 
ile münasebetlerdi. Ermeni saldırılarının yoğunlaştığı yeni kurulmuş bir devletin bu siyasi 
şartlarda uluslararası siyaset yapması ve dış ilişkilerindeki münasebetlerin aksatılmadan 
yürütülmesinin güç olduğunu da belirtmek gerekir. 

Ermeni ve Rus askeri birliklerinin yaptıkları Hocalı soykırımından sonra Azerbaycan 
cemiyetinde gerginlik yeniden artdı. Bu vaziyetde Ali Sovyet’in 5-6 Mart 1992’de yapılan 
olağanüstü toplantısında A. Mütallibov istifa etti. Onun selahiyetlerini Ali Sovyet’in başkanı 
olan Yakub Memmedov kullanmaya başladı. Bir müddet sonra A. Mutallibov yeniden 
hakimiyeti dönmeye arzu etti. 14 Mayıs 1992’de Ali Sovyet’in toplantısında o, yeniden 
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yönetime döndü. Mutallibov derhal olağanüstü halin uygulanması hususunda ferman verdi. 
Ancak demokratik güçler mitingler yaparak parlamentonun 14 Mayıs tarihli kararının 
Anayasa’ya aykırı olduğunu beyan ederek parlamentodan bu kararın iptalini istediler. 
Ültimatomun süresi dolduktan sonra AHC liderlerinin başkanlığı ile halk kütleleri 
Parlamento binasını, Başkanlık sarayını, Televizyon Radyo idaresini ve diğer Devlet 
müesseselerini ele geçirdiler. 18 Mayıs’ta Parlementonun toplantısında AHC 
kurucularından, rehberlerinden ve milli-azadlık harekatının liderlerinden biri, Ermeni 
ideologlarına ve sahtekar tarihçilerine hala 80’li yılların başlarında derin ilmi eserleri ile 
tutarlı cevap veren 35 yaşındaki İsa Gamber, Ali Sovyet’in başkanı seçildi. O, aynı 
zamanda Azerbaycan başkanı selahiyetlerini de kullanmaya başladı. İsa Gamber, 
Azerbaycan’ın komünist olmayan ilk başkanı oldu. Ülke içindeki siyasi çalkantı duruldu, 
silahlı gruplar silahsızlaştırıldılar. Halkta milli ruh yükseldi. Devlet güçlenmeye başladı. 
Yani sosyal-siyasi tesir alanı genişledi. Ordu güçlendirildi. Kısa sürede Azerbaycan ordusu 
Dağlık Karabağ’da ve onun civarındaki yerleşim yerlerinde işgalcilerden kurtarılmaya 
başlandı. Goranboy bölgesi işgal güçlerinden temizlendi. 

7 Haziran 1992’de yapılan alternatif başkanlık seçimlerinde AHC başkanı Ebulfeyz Elçibey 
Cumhurbaşkanı seçildi. Demokratik kuvvetler ordu kurmanın gerekliliğine özellikle dikkat 
çektiler. Rus ordusunun kalan birlikleri Azerbaycan’dan çıkarıldı. Azerbaycan kendi 
arazisinde Rus askeri birliği barındırmayan tek ülke oldu. Eski SSCB Hazar donanmasının 
kuvvet ve vasıtalarının %25’i Azerbaycan’a kaldı. 

İ. Gambar’ın başkanlığı ile ülke parlementosu Azerbaycan’da serbest Pazar ekonomisi, 
demokratik haklar ve insan hakları konularında mühim kanunlar kabul etti. Türk Dili, devlet 
dili ilan edildi. Latin yazılı, Azerbaycan alfabesine geçilmesi hususunda kanun kabul edildi. 
Milli Meclis Devlet sembolü, siyasi partiler, diplomatik derecelerin ve rütbelerin tespit 
edilmesi, dini inanış serbestliği gibi konularda kanunlar kabul edildi.7 Azerbaycan Devleti 
bir çok uluslararası kuruluşlara üye oldu. 

Azerbaycan Devleti faal harici siyaset yürütmeye başladı. Harici ülkelerde diplomatik ve 
konsolosluk gibi temsilcilikler açtı. Azerbaycan bir çok uluslararası ve sınırlı teşkilatın, o 
cümleden Kara Deniz İktisadi Birliğinin kurulmasına da iştirak etti. Azerbaycan Devleti 
ATAT’ın üyesi oldu. Devlet harici siyasetinin tercihi ağırlığı olarak Türkiye, ABD ve diğer 
Batı Devletleri ile münasebetleri ilan etti. Rusya ile iki taraflı iyi komşuluk alakalarının 
kurulmasına özellikle dikkat etti. Azerbaycan Devleti, Bağımsız Devletler Birliğine 
katılmadı. 

Azerbaycan Devleti’nin dahili ve harici siyasette kazandığı başarılar harici düşmanları 
rahatsız etmeye başladı. Azerbaycan’ın uyguladığı Batı’ya yönelik siyasetten rahatsız olan 
Rusya, Ermenistan’ı muhtelif yönlerden destekleyerek daha da güçlendirdi. 1993 yılının 
Nisan’ında Ermeni ve Rus askeri birlikleri Kelbeceri işgal ettikten sonra ülkede siyasi 
buhran oluştu. Askeri muhalefet de isyan etti. 1993 yılının Haziran’ında Gence’de Albay 
Suret Hüseyinov’un liderliğinde 709 numaralı birlik Devlet aleyhine ayaklandı. Neticede 
siyasi ve askeri muhalefet birleşti. Hükümet isyanı bastıramadı. Başbakan ve Meclis 
Başkanı istifa etti. 15 Haziran’da Haydar Aliyev Ali Sovyetin başkanı oldu. İsyancı Albay S. 
Hüseynov ise başbakan tayin edildi. 18 Haziran’da Devlet Başkanı E. Elçibey, doğum yeri 
olan Ordubat şehrinin Keleki köyüne gitmeye mecbur kaldı. 23 Haziran’da Milli Meclis 

Devlet Başkanı’nın yetkilerini H. Aliyev’e verdi. 3 Ekim’de yapılan Devlet Başkanı 
seçimlerinde H. Aliyev Devlet Başkanı oldu. Meclis Başkanlığına ise Resul Guluyev seçildi. 
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Ülkedeki silahlı birlikler zararsız hale getirildi ve ülkede sakin bir hava oluşturuldu. Daha 
sonra başbakan olan S. Hüseyinov ihtilal yapmak suçundan ömür boyu hapis cezasına 
çarptırıldı. 1996 yılının sonbaharında meclis başkanı R. Guliyev görevinden istifa etti. 
Onun yerine Murtuz Eleskerov geçdi. 

12 Kasım 1995’te genel seçim yolu ile Azerbaycan Anayasası kabul edildi.8 Bağımsız 
Azerbaycan Meclisi’ne ilk seçimler yapıldı. 11 Ekim 1998’de H. Aliyev yeniden ülkeye 
başkan seçildi. 12 Aralık 1999’da Azerbaycan’da ilk defa belediye seçimleri yapıldı. Bu 
seçimlerde ülkenin ana muhalefet partisi olan Musavat Partisi büyük başarılar elde etti. 

2000 yılının Kasım’ında Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’ne gözlemci ülkelerin yaptığı 
değerlendirme ise dikkat çekiciydi, gözlemciler yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerde ciddi 
usulsüzlükler, yolsuzluklar ve hile olduğunu tespit ettiler ve bu konudaki raporları 
uluslararası platformlarda kabul gördü. 

1993 yılının Haziran’ından sonra Azerbaycan yönetimi harici siyasette Batı’ya yönelik 
açılım yeniden Rusya’ya bağımlı bir hale getirmeye başladılar. Hatta Dağlık Karabağ 
probleminin halli ümidi ile 1993 yılının Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye olarak 
katıldılar. Ancak, buna rağmen Karabağ konusunda Rusya ve diğerlerinin olumlu bir tavır 
değişikliğine gitmediler. Bunun üzerine, hükümet yeniden harici siyasai faaliyetinde 
Türkiye, ABD ve diğer Batı ülkelerine yönelik politikaya ağırlık verdi. Azerbaycan yönetimi 
defalarca ABD, Türkiye, Büyük Britanya, İtalya, Almanya, Fransa v.b. ülkelerle muhtelif 
görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler sonucunda değişik konularda ikili ya da gruplar halinde 
anlaşmalar yapıldı. 

Azerbaycan Ekonomisi 

XIX. asrın II. yarısından başlayarak sanayileşmenin inkişafının sanayi mahsulleri için 
ham madde ve pazar talep etmesi müstemlekelerin aynı konudalardaki iştirakını zaruri 
kıldı. Azerbaycan Cumhuriyeti Rusya pazarına iştirak etti. Diğer müstemlekelerden farklı 
olarak tabii servetleri olan Azerbaycan Rusya’i hem de petrol ve diğer enerji kaynaklarıyla 
techiz ediyordu. 1848 yılında dünyada ilk defa Bakü’de petrol kuyusu kazıldı. 1871 yılında 
ise Azerbaycan’da sondayla ilk kuyu kazıldı. İsveç vatandaşı olan Nobel kardeşlerin şirketi 
olan "Nobel gardaşları şirketi”nin prensiplerini koydular. Başta Rotşild olmak üzere, 
Fransız ve Vişau ile İngiliz sermayesi Bakü petrol sanayiinde kendine bir yer buldu. Bakü 
Rusya İmparatorluğu’nun petrol çıkarma ve petrol işleme merkezine döndü. 

Azerbaycan kazalarında da sanayii şehirleri meydana geldi. Yelizavetpol kazasında, 
Gedebey’de, İlankayasında, Cevanşir kazasında Hendzasar ve başka madenlerde Bakür 
yatağı, Daşkesende demir ve kobalt madeni, Cevanşir ve Nahçıvan kazalarındaki 
madenlerden gümüş- kurşun madeni çıkarılıyordu. Zaylik köyü yakınlarında zay madeni 
çıkarılmaktaydı. Nahçıvan kazasında taş tuzu, Bakü ve Cevad kazalarında ise şor tuzlar 
çıkarılıyordu. İpek istihsali oldukça yaygındı. Azerbaycan’da pamuk istihsali de inkişaf etti. 
İlk pamuk işleme fabrikalarından biri 1882 yılında Nahçıvan’da yapıldı. 

Hazar Denizi ticaret donanmasının inkişafında büyük denizcilik şirketleri önemli rol oynadı. 
Ticaret gemilerinin sayısı arttı. Nakliyatın diğer sahaları da gelişti. 1883 yılı Nisan’ında 
Bakü’yü Tiflis ve Karadeniz limanları ile birleştiren Güney Kafkas demiryolu yapıldı. 
Böylelikle, Azerbaycan devrin muassır nakliyat vasıtaları ile dünya pazarına çıkmaya 
başladı. 
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Azerbaycan’da milli sermaye güçlendi. Saniyii ticaret sermayesinin büyük temsilcileri Hacı 
Zeynalabidin Tağıyev, Hacı Şıhali Dadaşov, Hacı Hacıağa Dadaşov, Hacı Mirzagulu 
Gadirov, Hacı Gurban Aşurov, Şamsi Asadullayev ve bunlar gibileri idi. Onlar 
Azerbaycan’ın ilim ve medeniyet tarihinde de destekledikleri çalışmalarla da önemli bir yer 
tutarlar. 

Azerbaycan’da tarihen şöhret kazanmış halıcılık da gelişmişti. Kuba, Şuşa, Cebrail ve 
Bakü halıları dünyanın her yerinde bilinmekteydi. 

Sanayileşme köyleri de geliştirdi. 1870 yılı istihsali ile Azerbaycan’da mülk sahibi köylüler 
şahsen azat edildikten sonra köylerde de sanayileştirmenin inkişafı süratlendi. Nahçıvan, 
Şuşa, Cevanşir, Yelizavetpol, Aras, Göyçay ve Cevad kazalarında pamuk üretimi, Nuha, 
Şuşa, Şamahı, Nahçıvan kazalarında ipekçilik, Lenkaran kazasında çeltikçilik, Kuba, 
Göyçay, Şamahı kazalarında, Zagatala çevresinde ve Karabağ’da bağcılık inkişaf etti. 
Hacı Zeynalabdin Tağıyev bağcılığa ve üzümcülüğe yardım etmek amacıyla Merdekan’da 
bağcılık okulu açtı. 

Azerbaycan’da taş kömürü ve yanıcı gazlar da bulunmuşsa da onların şimdilik sanayi için 
ehemmiyeti bulunmamaktadır. Enerji kaynaklarının esasını petrol, doğal gaz kaynakları, 
nehirlerin hidroenerji potansiyeli, güneş ve rüzgar enerjisi olmuştur. Ancak, güneş ve 
rüzgar enerjisinden az istifade edilmektedir. 

Petrol sanayii Azerbaycan’ın en eski sanayi sahalarından biridir. Ülkeyi haklı olarak "Petrol 
Akademiyası” olarak adlandırırlar. Petrol sanayii Azerbaycan’da diğer sahaların da süratli 
inkişafına yardım etmiştir. 1871 yılından 1998’e kadar kadar ülkede 1 milyar 290 milyon 
ton petrol istihsal edilmiştir. Bu kadar petrolün 1 milyar tondan fazlası Sovyet devrinde 
çıkarılmıştır. Petrol üretimi hem eski kuyuların yenilenmesi, hem de yeni petrol yataklarının 
keşfi sayesinde çoğalmıştır. 1930-40’lı yıllarda Lökbatan, Puta, Zığ, Gala, Garaçuhur, 
Duvannı v.b. petrol yatakları da bulundu. 1941 yılında Azerbaycan’da petrol hasılatı en 
yüksek seviyeye 23,5 milyon tona ulaştı. Bu zaman SSCB’de üretilen petrolün %75’i 
Azerbaycan’da çıkmaktaydı. 1941-45’li yıllar savaş zamanında Azerbaycan’da 73 milyon 
ton petrol hasılatı olmuştur. İkinci dünya muharebesinde faşizme karşı kazanılan zaferde 
Azerbaycan petrolü başlıca rollerden birini oynadı. 

Savaştan sonraki ilk on yılında 108 büyük sanayii müessesesi inşa edildi. Hazar 
Denizi’nde petrol yatakları bulundu. 7 Kasım 1949’da ilk deniz petrol kuyusu Petrol 
Daşlarında sondajı kuruldu. 1954-1964’lü yıllarda Zira, Sengaçal, Duvannı, Mişovdağ, 
Karabağlı, Pürsengi, bağımsızlık yıllarında ise azeri, Güneşli, Çırag, Şahdeniz, Karabağ 
v.b. yataklar keşfedildi. 1998 yılında Azerbaycan’da 11,4 milyon ton petrol çıkarıldı. 
Azerbaycan’ın Devlet bağımsızlığı sağlandıktan sonra petrol sahasında harici ülke 
şirketleri ile işbirliği sağlandı. 20 Eylül 1994’de Azerbaycan, ABD, Türkiye, İngiltere gibi 
ülkelerin petrol şirketleri konsorsium oluşturarak "Asrın mukavelesi”ni imzaladılar. Hazar 
Denizi’nin Azerbaycan sınırlarında petrol çıkarılmasına dair harici şirketlerle 15 anlaşma 
imzalandı. Bu anlaşmaların genel değerinin toplamı 50 milyar dolardır. 

Çıkarılan ham petrol ve petrol mahsulleri Hazar Denizi, demiryolu ve petrol boruları 
vasıtasıyla nakl ediliyor. Bakü-Groznı-Novorossiysk ve Bakü-Supsa boru hatlarının 
faaliyeti üst seviyededir. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı çalışmaları da başlamıştır. Bu hat 
Azerbaycan petrolünü doğrudan Akdeniz vasıtası ile dünya pazarına çıkması mümkün 
olacaktır. 
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Azerbaycan’da petrolle beraber gaz da aynı tarihlerde çıkarılsa da, gazın sanayi üretimi 
olarak istihsali 1928 yılında olabilmiştir. Ülkenin gaz yatakları esasen Apşeron 
yarımadasında ve Hazar Denizi’nin Şelf bölgesinde toplanmıştır. Bilinen gaz rezervlerinin 
%80’i, bunun %93’ü de deniz altındaki yataklarda bulunmaktadır. Karada en büyük gaz 
yatakları Garadağ-Gobustan ve Gürgen- Zira bölgelerindedir. 1997 yılında Azerbaycan’da 
6 milyar küp metre gaz istihsal edildi. Ülke dahilinde gaz borularının geniş şebekeleri 
bulunmaktadır. Karadağ-Ağ şehir, Garadağ-Sumgait, Karadağ-Bakü, Zira-Bakü, Siyazen-
Sumgait, Çırag-Petrol Daşları-Bakü gaz boruları faaliyet göstermektedir. 

Bütün Güney Kafkasya’da en güçlü elektrik istasyonları Azerbaycan’dadır. 
Azerbaycan’daki bütün elektrik istasyonlarının gücü 5 milyon kilovata yakındır. Bunun 
%80’i doğalgazla, %20’si ise su ile üretilen elektrik barajlarından üretilmektedir. 

Azerbaycan’da otomobil sanayii de bulunmaktadır. Bakü ve Gence otomobil fabrikaları, 
Mingeçevir köy tasarrufatı otomobil fabrikaları bulunmaktadır. 

Ülkede maden sanayii de inkişaf etmiştir. İşgal edilmiş olan Kelbecer, Zengilan ve 
Hocavend kasabaları arazilerinde altın yatakları bulunmuştur. Sumgayt ve Gence 
alüminyum fabrikaları da faaliyet halindedir. 

Bakü’de ve Sumgayt’ta kimya sanayii, Petrolçala’da yod-brom, Salyan’da plastik kütle, 
Gence’de sülfat madeni gibi işletmeler vardır. Petro-kimya sanayiinin yenileştirilmesine 
dair harici ülkelerle işbirliği yapılmaktadır. 

Ağaç imali ve mobilya üretimi müesseselerinin ekseriyeti Bakü’de bulunmaktadır. Son 
yıllarda bu istihsal sahaları diğer şehirlerde de kurulmaktadır. 

Ülkede zengin inşaat materyalleri sanayii de inkişaf etmiştir. 

Azerbaycan’da turizm için uygun şartlar bulunmaktadır. Ülkenin landşaft-iklim özellikleri 
dinlenme turizmini geliştirmek için mümkün görülmektedir. Şuşa, İstisu, Naftalan, Bilgah, 
Galaaltı, Nabran gibi tatil beldeleri meşhurdur. Hazar Denizi’nin sahilleri de tatil turizmi 
bölgesidir. 

Ülkenin toprak sahasının yalnız 4,3 milyon hektarı diğer bir deyişle, yarısı köy 
işletmesindedir. Azerbaycan’ın köy işletmesi genel mahsulünün %61’i tarımın, %39’u 
hayvancılığın üretimidir. Ülkede tarım inkişaf etmiştir. Tarımda Şeki, İsmaillı, Celilabad, 
Şamahı, Sabirabad, Ağcabadi, Balaken ve Beylagan şehirleri önemli yer tutar. 

Pamukçuluk Azerbaycan’ın stratejik ehemiyeti haiz ve en çok gelir getiren bir sahası 
olmuştur. Şu anda pamukçuluk tamamıyla Kür-Aras ovasında toplanmıştır. Ancak, son 
yıllarda pamuk üretimi hayli azalmıştır. 

Azerbaycan’da tütüncülük de inkişaf etmiştir. Tütün ekimi Şeki, Oğuz, Yardımlı, Gabala, 
Zagatala, Lerik bölgelerinde yaygındır. 1998 yılında ülkede 14,6 bin ton tütün yaprağı 
istihsali olmuştur. 

Azerbaycan çay üretimine göre eski SSCB sınırları içerisinde Gürcistan’dan sonra ikincidir. 
Çay ekim sahaları 17 bin hektar teşkil etmektedir. Çay sahaları Lenkaran, Astara ve 
Masallı şehirlerindedir. 
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Ülkede seracılık ve sebze üretimi de yaygındır. Kuba, Kaçmaz, Lenkaran ve Masallı, 
Lenkaran, Saatlı, Kürdemir v.b. şehirlerde hıyar, domates, lahana, karpuz, incir yetiştirilir. 
Gedebey, Tovuz, Şemkir kasabalarında patates yetiştiriciliği yaygındır. Ülke köylerdeki 
tarım istihsali ile kendi ihtiyacını karşılayacak durumdadır. 

Azerbaycan’da üzüm damla ve sulama şartlarında yetiştirilir. 

Kuba-Kaçmaz, Şeki-Zagatala ve Nahçıvan’da elma, ceviz, fındık, kestane, ayva, erik 
yetiştirilir. Göyçay narı hayli meşhurdur. Ülke arazisinda limon, portokal, naringi, feyhoa, 
badem, püsta, incir, zeytin v. s. yetiştirilir. 

Hayvancılık Şeki-Zagatala, Lerik, Yardımlı, Ağdam, Barda gibi kasabalarda yaygındır. 
Ülkede koyunculuk inkişaf etmiştir. İstihsal olunan etin %20’si koyunculuktan elde 
edilmektedir. Kuşçuluk da Azerbaycan’da inkişaf etmiştir. Ülkede istihsal olunan etin 
%30’sunu kuş etindendir. Azerbaycan’da baramaçılıg (ipekböcekçiliği) ve arıcılık da vardır. 
Son yıllar arıcılık geniş yapılmıştır. 

Yiyecek mahsüllerine bağlı sanayii de gelişmiştir. Şarapçılık, meyve, sera ve balık 
konserveleri, tütün mamulatı, et-süt sanayii, ekmek üretimi de özellikle ayrı bir yer tutar. 

Ülkede balıkçılık ve avcılık da gelişmiştir. Azerbaycan yurt dışına siyah havyar ihraç 
etmektedir. Ülkede balık kombinaları ve fabrikaları faaliyet göstermektedir. Hazar 
Denizi’nin Azerbaycan sahilleri nadir bulunan balıklar açısından zengindir. 

Azerbaycan tedavi amaçlı tabii suları açısından da zengindir. Ermeni silahlı kuvvetleri 
tarafından işgal edilene kadar Kelbecer’in meşhur İstisu termalinde tabii maden su 
dolduran fabrika çalışmaktaydı. Sirab, Bademli, Vayhır maden suları kaynaklarında 
fabrikalar da çalışmaktadır. Ülkede yeni yeni kaynak sularını işleme müesseseleri inşa 
edilmektedir. 

Azerbaycan’da çağdaş nakliyatın tamamı bulunmaktadır. Ülkenin ulaşım şebekesinin 
terkibine demiryolu, su, otomobil, hava yolları ve boru hatları dahildir. Azerbaycan’da nehir 
nakliyatının rolü çok azdır. Kür çayı yatağından Yevlak şehrine kadar küçük çay gemileri 
ile yerli ehemiyetli yükler taşınır. 

Ülkede yük taşımalarının hacmine göre damiryolu birinci yeri tutar. Azerbaycan’dan 
götürülen ve Azerbaycan’a getirilen yüklerin %70’i, yolcu taşımalarının ise %30’su 
demiryoluyla yapılmaktadır. 

Azerbaycan’da ilk demiryolu 1878-1879 yıllarında Bakü ile Balakanı arasında yapıldı. 1879 
yılında petrol sanayii sahiplerinin vasıtasıyla Bakü-Tiflis demiryolunun inşasına başlandı. 
Bu yol 1883 yılında faaliye başladı. 1900 yılında Bakü-Derbend demiryolu hattı çekilerek 
Rusya’nın Merkezi şehirleri ile birleştirildi. Sonraki yıllarda Tiflis-Erivan-Uluhanlı-Noraşen-
Culfa, Alat-Culfa demiryol hatlarının çekilişi bitirilmiş oldu. Bakü-Astara demiryolu da 
yapıldı. Demiryolları bütün ülke arazisini baştan sona kaplamaktadır diyebiliriz. 
Demiryolunun 1111 km’si elektrikledir. Fakat, Dağlık Karabağ hadiseleri başladıktan sonra 
Ermenistan tarafı Bakü-Nahçıvan demiryolunu kapatarak ulaşımı engellemiştir. 

Bakü, Hazar Denizi’nde en büyük limandır. Ülkenin bütün deniz yolları buradan başlar. 
Bakü deniz limanından Heştarhan’a, Mohaçkale’ye, Merkezi asya’ya, İran’a, ayrıca Volga-
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Baltık su yolu vasıtası ile dünyanın bir çok limanlarına gitmek mümkündür. 

Azerbaycan’da otomobil nakliyatı süratla gelişmektedir. Ülke Bakü-Gazak yolu ile 
Gürcistan’a, Bakü-Astara yolu ile İran’a, Bakü-Derbent yolu ile ülke Rusya’ya çıkabilir. 
Avrupa Birliği’nin TRASEKA programı üzerine Büyük İpek yolu hattının yeniden kurulması 
ile ilgili olarak otomobil nakliyatının da güçlenmesi devam etmektedir. 

Azerbaycan’da dahili ve harici hava hatlarının geniş şebekesi faaliyet göstermektedir. 
Bakü, Gence, Nahçıvan mühim havayolu merkezleridir. Yevlak, Lenkeran, Şeki ve diğer 
şehirlerde hava alanları inşa edilmiştir. 

Bakü önemli bir uluslararası hava limanıdır. Ondan dünyanın 40’dan fazla ülkesinin hava 
yolları şirketi istifade etmektedir. Avrupa ile Asya arasında transit yolu gibi hava limanının 
önemi gittikçe artmaktadır. 

Boru hatları nakliyatı ülkenin en eski ve inkişaf etmiş nakliyat çeşitlerindendir. 
Azerbaycan’da ilk boru hattı 1878 yılında Balakanı ile Gara şehirdeki petrol rafineleri 
arasında çekildi. 1907 yılında uzunluğu 885 km olan Bakü-Batum ağ petrol hattı kullanıma 
açıldı. 60’lı yıllardan sonra Ali Bayramlı- Bakü, Petrol Daşları-Bakü, Siyazen-Bakü petrol 
hatları inşa edildi. 

En büyük gaz hattı Karadağ-Ağstafa-Tiflis, Mozdok-Gazimemmed, İran-Astara-
Gazimemmed hatlarıdır. 1997 yılında Bakü-Groznı-Novorossiysk ve 1999 yılında yapılan 
Bakü-Tiflis-Poti (Supsa) petrol hatlarının mühim ehemiyeti vardır. 

Azerbaycan dünyanın bir çok harici ülkeleri ile ticari münasebetleri bulunmaktadır. Türkiye, 
İran, Büyük Britanya, Rusya, ABD, İtalya, Almanya vb. ülkelerle ile ticaret önemli yer tutar. 
Azerbaycan esasen petrol ve petrol mahsülleri, pamuk, madeni metallar, kimya sanayii 
mahsülleri, soğutucular, petrol üretim ve işleme ile ilgili sanayii, klima gibi ürünleri ihraç 
etmektedir. Ülkeye ise dışarıdan esasen yağ, un, şeker, buğday, otomobil, konfeksiyon, 
ayakkabı, gıda maddesi, ağaç mamulü v.b. getirilir. 

Azerbaycan Medeniyeti 

Azerbaycan sadece tabii servetleri ile değil, halkının yarattığı eski ve zengin medeniyeti ile 
de meşhurdur. Azerbaycan halkı dünya ilim ve medeniyet hazinesine büyük inciler 
vermiştir. Hatta bu medeni servetler devrimize kadar gelmektedir. 

Kuzey Azerbaycan’ın işgal edilmesi ile Rusya’nın müstemlekeci siyaseti ilim ve 
medeniyete de tesirini göstermiştir. Rusya, Kuzey Azerbaycan’da tahsil sahasında kötü bir 
siyaset gütmekteydi. Önceki dönemlerde tahsil sahasında elde edilen bilgiler inkar edilip 
Ruslaştırma yolu ile Çarlığa sadık memurların yetiştirilmesine yönlendirilen tahsil sistemi 
kurulmuştu. Tahsil sisteminin ilk basamağı bir yıllık "köy okulları”, sonraki basamakları ise 
kaza mektepleri, lise, üniversite ve teknik yüksek okulları idi. Kaza mektepleri Şuşa’da 
(1830), Bakü’de (1832), Nuha’da (1832), Gence’de (1833), Nahçıvan’da (1837) ve 
Şamahı’da (1838) açıldı. Azerbaycan aydınları liselerin kurulmasını teklif etmişlerdi ancak 
"bu tedbirlerin vakti değil” bahanesi ile Çarlığın hakimiyet organları tarafından 
reddedilmişti. Azerbaycan Türkçesi ile eğitim veren derslikler 30 yılların sonunda açılmaya 
başladı. 
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Müstemlekecilik ve Ruslaştırma siyasetine rağmen, Azerbaycan medeniyeti terakkiperver 
hadimlerin -M. F. Ahundov, meşhur maarifci- pedagog, alim ve mütefekkir H. Zardabi, 
dramaturg N. Vezirov, pedagog ve maarifci S. A. Şirvani, halk maarifi hadimdari S. M. 
Genizada, Raşid bey Efendiyev gibi bir nesli de yetiştirdi. H. Z. Tagıyev, M. Nağıyev v.b. 
maarif sahasında cesaretli adımlar atarak mektepler açar, gençlerin başka şehirlerde tahsil 
almalarına yardım ettiler. Avrupa tahsili görmüş yeni milli aydınlar nesli yetişmeye başladı. 
Önceki öğretmenler, demokratik aydınlar mektep ve medreselerdeki eskimiş tahsil 
usüllerini tenkit ederek ana dilinde yeni usül mektepler açmaya çalıştılar. Şamahı’da Seyid 
Azim Şirvani, Şuşa’da Mir Muhsin Navvab, Nahçıvan ve Ordubad’da Memmedtağı Sidgi’yi 
teşkil ettikleri mekteplerde ana dili, tarih, coğrafya, tabiat v.b. fenler öğretiliyordu. 80’li 
yılların ortalarında Rus-Azerbaycan mektepleri kurulmaya başlandı. Bu mekteplerde 
Azerbaycan dili mecburi derslerdendi. İlk Rus-Azerbaycan mektebinin esası 1887’de 
Bakü’de H. Mahmudbayov ve 

S. M. Genizada tarafından yapıldı. Nahçıvan, Nuha, Şuşa, Gence, Şamahı, Salyan ve 
başka yerlerde de böyle mektepler açıldı. 1896’da Bakü’de erkek lisesi faaliyete başladı. 
Zagatala, Bakü, Şuşa v.b. şehirlerde gız mektepleri açıldı. 1879’de Gori şehrinde Güney 
Kafkas öğretmenler seminerinde Azerbaycan bölümü kuruldu. 

İlk kütüphane-okuma salonları mekteplerin kontrolünde açıldı. Bakü, Nahçıvan, Guba, 
Şamahı, Ordubad, Lenkaran, Gence, Şuşa, Ağdam v.b. yerlerde bu türden 29 kütüphane 
vardı. N. B. Vezirov, N. Narimanov, H. Mahmudbayov, S. M. Genizada, R. Efendiyev, Ü. 
Hacıbayov, M. E. Sabir, C. Mammadguluzade, M. Şahtahtinski, A. Şaig, S. S. Ahundov ve 
başkaları modern pedagojik prensipler esasında yeni mekteplerin açılmasını talep 
ediyorlardı. A. Şaig, H. Mahmudbeyov ve başkaları ana dilinde ders kitapları yazdılar. 
Mekteplerin sayısı da arttı. 1902’de Azerbaycan’da 240 civarında kadar ilk okulda 15 
binden çok öğrenci okuyurdu. Gori öğretmenler seminerinin mevcut şubeleri talepleri 
karşılayamadığından 1914’de Gence’de, iki il sonra ise Bakü’de muallimler semineri 
faaliyete başladı. 

Milli Azadlıg hareketinin tesiri altında sayısı hayli artan kütüphaneler harici ülkelerden 
30’dan fazla dilde gazete, dergi ve kitap alıyordu. 

1918’de Azerbaycan Devleti kurulduktan sonra Milli hükümet ilim ve medeniyete özel 
önem verildi. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti halkın eğitimine de önem verdi. İlk Halk Maarif 
Bakanı olarak Nesibbey Yusufbeyli tayin edildi. Hükümet 28 Ağustos 1918’de mekteplerin 
millileştirilmesi hakkında kararı kabul etti. Bakü, Gence, Şuşa, Gazah v.b. şehirlerde 
hususi pedagoji kursları teşkil edildi. artık 1919 yılın başlarında Azerbaycan’da 23 orta 
ihtisas ve 637 ilk okul faaliyet gösteriyordu. 1 Ağustos 1919’da Bakü Devlet Üniversitesi 
açıldı. Azerbaycan hükümeti tarafından 100 genç Türkiye, İtalya, Fransa, İngiltere ve 
Rusya’nın yüksek okullarında tahsil almaya gönderildi. 

Fakat, Bolşevik işgali Milli hükümetin başladığı işi yarım koydu. 1920 yılının Nisan’ından 
sonra tahsil yeniden Ruslaştırıldı. 1926’da Azerbaycan’da ahalinin %25’i, 1930’da ise 
yarıdan çoğu okur yazardı. 30’lu yılların sonunda Cumhuriyet’te okulların genel sayısı 
4500 civarındaydı. 

20 yıllarında Azerbaycan’da yeni yüksek okullar açıldı. Artık 1940-1941 eğitim yılında 
Azerbaycan’da 16 yüksek okul vardı. 
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30’lu yıllarda tahsil sahasında Ruslaştırma hayli güçlendirildi. 1939 yılının sonunda latin 
işaretli Azerbaycan alfabesi değiştirilerek kiril işaretleri kullanıldı. Bundan maksat 
Azerbaycan halkının Latin alfabesiyle ortaya koyduğu ilim ve medeniyetin nesillere 
geçmesini önlemekti. 

İkinci Dünya Muharebesi Azerbaycan tahsil sistemine de ağır darbe vurdu. Bir çok 
öğretmen cephelere savaşmaya gitti. 1949’da zorunlu eğitim başladı. 1959’da ise zorunlu 
eğitim sekiz ila 1966’da on yıla çıkarıldı. 60-70’li yıllarda yeni yüksek okullar açıldı. SSCB 
dağıldıktan ve Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra özel okullar da açıldı. Artık 
XX. asrın 90’lı yıllarının sonunda Azerbaycan’da tahminen 50’ye yakın yüksek okul vardı. 

İşgal Azerbaycan ilimine büyük zarar verdi. İşgalden sonraki ilk yıllarda tarihçiler 
Mehemmed Razi, Mehemmed Sadig, Abdürrezzag Dunburlu, Kerim Ağa Şakihanov, Mirza 
Adıgözelbey, Mirza Cemal gibilerince temsil edilmekteydi. İşgalden sonra ayrı ayrı 
hanlıkların tarihine dair eserlar yazıldı. Şeki’nin sonuncu hanının oğlu Kerim ağa 
Şakihanov Azerbaycan Türkçesinde "Şaki hanlarının tarihi”, Mirza adıgüzel bey ve Mirza 
Cemal Cevanşir ise Karabağ hanlığının tarihine dair "Karabağname” eserlerini yazdılar. 
Abasgulu Ağa Bakühanov Azerbaycan tarihinin ilmi esaslarla yazılmasının metodunu 
ortaya koydu. 

XIX. asrın ikinci yarısında tarih ilmi esasen Mirza Yusuf Karabağlı, Rızagulubey Mirza 
Camaloğlu, Ahmedbey Cevanşir, Hasenalihan Karabağlı ve başkalarının şahsında temsil 
edildi. Görkemli tarihçi-hronist M. C. Rızagulubey 70’li yıllarda "Karabağname” eserini 
tertip etti. H. Karabağlının 1880’de yazdığı "Karabağname” adlı eseri XVIII. asrın ikinci 
yarısı-XIX. asrın ise başlarında ortaya çıkan hadiseleri ihtiva etmektedir. 1883’te Şuşa’da 
Ahmedbey Cevanşir "1747’den 1805’e kadar Karabağ hanlığının siyasi vaziyeti” 
hakkındaki eserini Rus dilinde yazdı. Mir Mehdi Hazani’nin "Kitabi-tarihi Karabağ” eseri ise 
hanlığın kurulmasından Türkmençay Antlaşması’na kadarki dönemde olmuş olayları ihtiva 
etmektedir. 

XX. asırda Azerbaycan tarihine dair eserlerin yazılması işi devam ettirildi. 

Azerbaycan’da felsefi fikrin inkişafı A. A. Bakıhanov ve M. Ş. Vazehin felsefi idelojileri ile 
bilinirlerdi. Reşid Bey İsmailov "Muhtasar Kafkas tarihi”, Hacı Şeyh Hasen Mollazade 
Gencevi "İslam ve Doğu ülkeleri”, Mirza Rahim "Tarihi-Cedidi-Karabağ” ("Karabağ’ın yeni 
tarihi”) adlı eseri yazdı. 

15. yıl Rusya Arkeoloji Cemiyeti’nin Doğu heykeltıraşlığı şubesinin başkanı olarak görev 
yapan oryantalist M. S. Topçubaşov dünyaca şöhret kazandı. Meşhur oryantalist Mirza 
Kazımbey Rusya İlimler akademisinin muhbir üyesi, Büyük Britanya Kral Cemiyeti’nin ve 
başka nüfuzlu uluslararası teşkilatların üyesi seçildi. 

Azerbaycan’ın ilk önemli kimyacısı Muhsin bey Hanlarov Almanya’da tahsil alarak ilimler 
doktoru derecesine yükseldikten sonra Bakü’de kendi sahasındaki araştırmalara devam 
etti. Bakü’de onunla birlikte harici ülkelerde tahsil almış tanınmış kimyacılardan S. 
Gambarov, İ. Amirov vb. çalışmaktaydılar. Azerbaycan dili ilmi eserler dili idi. Bakü’deki 
bilimsel labratuvarlarda M. Hanlarov, A. Mirzayev, İ. Rzayev, F. Rüstembeyov ve diğer 
Azerbaycanlı alim-mühendisler çalışıyordu. 

Bolşevik işgali ilmin inkişafına da ciddi darbe vurdu. Bununla birlikte, 1923’te Azerbaycan’ı 
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bilen bir cemiyet kuruldu. Bu cemiyet 1929’da Devlet İlmi Tedkikat Enstitüsü’ne çevrildi. 
1932’de bu enstitünün bünyesinde SSCB EA Güney Kafkas şubesinin Azerbaycan bölümü 
teşkil edildi. 1935’te bu şube SSCB EA Azerbaycan bölümüne çevrildi. Sovyet devrinde 
Azerbaycan tarihçilerinin yeni nesli yetiştirilmeye başlandı. Bu devir tarih ilminin başlıca 
özellikleri gerçek tarihi hadise ve olayları çarpıtmak, Kominist Partisi’nin hakim rolünü 
göstermek, sınıflar arası çatışmayı ön plana çıkarmak vs. idi. Bununla birlikte, Sovyet 
devrinde Azerbaycan tarihçilerinden İ. Hüseynov’un, A. Sumbatzade’nin, Z. Bünyadov’un 
vb. eserleri tarih ilimine büyük faydaları oldu. Arkeoloji ilerledi, tıpçı M. Topçubaşov 
meşhurlaştı. Azerbaycan Sovyet İttifakında Türkolojinin Merkezi haline geldi. 1926’da 
Bakü’de I. Umumi Türkoloji Kurultayı toplandı. 

Cumhuriyet’te petrol ilmi inkişaf etti. İkinci Dünya Muharebesi yıllarında Azerbaycan ilmi 
faşizmle mücadelede kullanıldı. 1945’de Azerbaycan İlimler Akademisi kuruldu. 

Devlet bağımsızlığını kazandıktan sonra Azerbaycan ilmi ne kadar güçlüğe düştüyse de, 
uluslararası alâkalar genişledi. Devlet bağımsızlığının kazanılması ile yakın ve uzak tarihi 
geçmişe yeni bir Baküş oluştu. Bu, tarihi olduğu gibi ve objektif yazmaktan ibaret idi. 
Azerbaycan tarihçileri doğrudan harici ülkelere çıkmak imkanını kazandılar. Onlar bir çok 
uluslararası konfranslara iştirak ettiler, hariçte bir çok bilimsel makale ve kitaplar 
yayınladılar. 

Birinci işgalden sonra Azerbaycan edebiyatında uzun bir tarihe sahip olan Milli edebi 
ananeler inkişaf ettirildi. Yeni edebi cereyanların esasları belirlendi. Azerbaycan 
edebiyatının mühim kollarını klasik romantik hikaye ve realizm oluşturuyordu. Mirza Şafi 
Vazeh, Gasım Bey Zakir, İsmail Bey Gutgaşınlı vb. gibi görkemli edebiyatçıları klasik 
romantik şiirin gazel, muhammes, terkib-i bend, destan, manzum hikaye, satirik hikaye, 
dramaturkiya v.s. türlerde eserler verdiler. 

XIX. asrın ikinci yarısında edebiyata yön veren akım realizm demokratik ve maarifçilik 
ideallerinin tebliğini, edebiyatta sosyal hayatla ilgili konulara yer verilmesini ve halkçılık 
tartışmalarına da son vermek istedi. Azerbaycan edebiyatında prensipleri M. F. Ahundov 
tarafından konulmuş demokratik idealleri S. A. Şirvani, C. Memmedguluzade, N. Vezirov 
ve başkaları geliştirdi. M. F. Ahundov komediler yazmakla Azerbaycan edebiyatında dram 
türünün şeklini ortaya koydu. Sonuncu Karabağ Hanı-Mehdigulu Hanın kızı, şaire 
Hurşidbanu Natevan "Han Gızı” adı ile bütün Karabağ’da tanınmaktaydı. 

XX. asrın başlarında içtimai-siyasi hayatta ortaya çıkan hadiseler kendi edebiyatını da 
bulmuş oldu. Mürekkep tarihi şartları aksettiren edebiyatta konu zenginliği, meselelerin 
genişliği ve derinliği Bakümından Milli edebiyat tarihinde yeni bir merhale idi. Azerbaycan 
edebiyatında tenkidi realizmin ayrı bir türü olarak gelişti. Tenkidi realizmi C. 
Memmedguluzadesiz tasavvur etmek mümkün değildir. O, bedii nesr ve dram türlerinin 
güzel numunelerini ortaya koydu. Şiir sahasında tenkidi realizm en yüksek zirvesine büyük 
şair Mirza Elekber Sabir yaratıcılığına ulaştı. Tenkidi realistlerden A. Hagverdiyev ve Y. V. 
Çamenz Eminli realist bedii edabiyatın ideal-bedii keyfiyetlerle zenginleşmesinde, dram, 
facia, hikaye ve roman türlerinin gelişmesinde büyük hizmet gösterdiler. 

Roman türüne ilk kez maarifçi-realistler müracaat ettiler. M. S. Ordubadi’nin "Badbaht 
milyoncu”, İ. Musabayov’un "Petrol ve milyonlar saltanatında”, A. Sahhatin "Ali ve Aişa” 
eserleri Milli romanın ilk numuneleri gibi kıymetli idi. Müterakki romantizmin M. Hadi, H. 
Cavid, A. Şaig gibi temsilcileri Çarizme ve onun müstemlekecilik siyasetine karşı tartışmayı 
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aksettiren, Güney Azerbaycan’ı hilas etmeye çağıran, Milli medeniyetin terakkisini tebliğ 
eden klasik sanat eserlerini yaratmakla büyük iş yaptılar. 

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti devrinde Hüseyin Cavid, Mehemmed Hadi, Ahmed Cevad, 
Celil Memmedguluzade, Cafer Cabbarlı v.b. kendi eserleri ile Milli ruhun uyanmasında 
emsalsiz hizmette bulundular. 

Fakat, Bolşevik işgali edebiyata ağır darbe vurdu. Milli edebiyatın yerini proleter edebiyatı 
tuttu. 1926’da "Gızıl galamlar” ittifakı kuruldu, daha sonra Azerbaycan Yazıcılar İttifakına 
dönüştürüldü. Ancak, ülkeyi bürüyen baskı Azerbaycan medeniyetine büyük darbe vurdu. 
30’lu yıllarda görkemli medeniyet hadimleri H. Cavid, A. Cavad, Y. V. Çamenz Eminli, M. 
Müşfig, A. M. Şarifzada, Ü. Racab vb. Sovyet rejiminin kurbanları oldular. 

Büyük Vatan muharebesi yıllarında ve ondan sonra S. Vurgun, M. Rahim, O. Sarıvelli, R. 
Rıza v.b. şiirleri askerleri ve emektaşları galip gelmeye teşvik etti. 

80’li yılların sonu 90’lı yılların başlarında içtimai hayatın bütün sahalarında olduğu gibi 
medeniyet sahasında da geçiş devrinin zorlukları kendini gösterdi. Bununla birlikte, 
edebiyat ve incesanat sahasında Komünist ideolojiye karşı mücadele devam etmekte idi. 
Azatlık ideallerinin yayılmasında şiir hususi rol oynadı. Azerbaycan poetik fikrinin tanınmış 
simalarından olan Halil Rıza’nın şiirleri elden ele geziyordu. Bahtiyar Vahabzade, 
Memmed Aras vb. şiirleri halka azadlık, kahramanlık hislerini aşılıyordu. 

XIX. asrın ilk yarısında aşık musikisi halk arasında büyük hürmete malik idi. Aşık konserleri 
şehir ve köyleri geziyor, halk meclislerine iştirak ediyorlardı. Hanendelik de geniş inkişaf 
yoluna çıktı. XIX. asrın ikinci yarısında yetenekli musiki ifacıları Kafkasya’dan çok 
uzaklarda meşhur olan Harrat Gulu, Hacı Hüsü, Meşedi İsa, Cabbar Garyağdı, Elesker 
abdullayev, Keçeci oğlu Mehemmed ve başkaları idi. Musiki hayatının kaynayıp taştığı yer 
Karabağ idi. Muharebe yıllarında Azerbaycan incesanat hadimlari faşizme karşı kazanılan 
zaferde büyük pay sahibi idiler. Azerbaycan sanatçıları askeri birliklerde askerlere moral 
gecelerinde 35. 000 konser verdiler. 

Sovyet devrinde Azerbaycan’da konservatuar ve musiki mektepleri kuruldu. Pişekar 
musikiciler ve bestekarlar nesli yetişdi. 1934 yılında Bestekarlar İttifakı kuruldu. Üzeyir 
Hacıbeyov, Fikret Amirov, Gara Garayev, arif Malikov vb. Azerbaycan bestekarlık 
mektebinin görkemli temsilcileri oldular. 

Azerbaycan muğam sanatı inkişaf etti. R. Muradova, H. Hüseynov, A. Babayev v.b. 
meşhurlaştı. 

Devlet bağımsızlığının kazanılması ile güçlüklere rağmen, musiki incesanatı da inkişaf etti. 
Yüksek musiki tahsili veren yeni mektepler açıldı. Azerbaycan musikisi doğrudan dünyaya 
çıktı. A. Gasımov büyük mugam ifacısı gibi meşhur oldular. 

XIX. asırda tasviri incesanatın görkemli temsilcisi olan ressam Mirza Eski Erivani Erivan 
serdarı Hüseyingulu hanın sarayını yeniden yaptı ve sarayın yaz salonu duvarlarında 
Fetali hanın oğlu Abbas Mirzenin ve Hüseyingulu hanın portrelerini yaptı. Şehir inşaasında 
görkemli mimar Kasımbey Hacıbababayov’un büyük hizmeti oldu. Bakü’da mimarlık incisi 
sayılan binalar inşa edildi. Merdekan’da meşhur zenginler M. Muhtarov’un ve Ş. 
Asadullayev’in villaları inşa edildi. Deniz kenarına bulvar yapılmaya başladı. 
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Mimarlık inkişaf etti, yeni yeni binalar yapıldı. Azerbaycan’ın Devlet bağımsızlığını yeniden 
kazandıktan sonra muasır mimarlık üslubunda yeni binalar yapıldı. Bakü’nün mimarlık 
simasında ciddi değişiklik yapıldı. 

Ressamlık sahasında kazanılmış prensiplerin çoğu devrin istedadlı ressamı Mirmuhsin 
Nevvab’ın adı ile ilgiliydi. Satirik grafiğin inkişafında Azim Azimzade büyük rol oynadı. 
Behruz Kengerli pişakar ressam gibi şöhret kazandı. Sovyet devrinde Azerbaycan 
renkkarlık mektebi meşhur olmuştu. 1932’de Azerbaycan Ressamlar İttifakı kuruldu. 
Sovyet devrinde T. Salahov, M. Hüseynov, T. Narimanbeyov’un eserleri dünyada tanındı. 

23 Mart 1873’de M. F. Ahundov’un "Lenkaran hanının veziri” adlı komedisinin temaşaya 
sahnelenmesi ile Azerbaycan pişekar tiyatrosunun esasları belirlenmiş oldu. Tagıyev’in 
1883’te tiyatro binası yaptırması Azerbaycan’da tiyatro sanatının inkişafına sebep oldu. 
Cihangir Zeynalov, Habib Bey Mahmudbeyov, Necefgulu Veliyev gibi istedadlı tiyatrocular 
yetişti. Kuba, Nuha, Şuşa, Nahçıvan, Gence ve başka şehirlerde tiyatro gösterileri yapıldı. 
Şuşa yeni tiyatro merkezine döndü. 1883’te Nahçıvan’da dram cemiyeti teşkil olundu. 
1895’te Bakü artistler Cemiyeti tesis edildi. 

Milli Azadlık harekatının genişlediği şaratlarda, 1904’de "Müselman Artistleri Cemiyeti” 
teşkil edildi. Hayır cemiyetlerinin bünyesinde tiyatro grupları ve şubeleri meydana geldi. C. 
Zeynalov, H. Arablinski, C. Hacınski, A. Rzayev, M. Aliyev, S. Ruhulla, H. Sarabski ve 
başkaları Azerbaycan Milli tiyatrosunun en parlak yıldızları seviyesine yükseldiler. 1917’de 
Nahçıvan’da "el güzgüsü” adlı tiyatro cemiyeti kuruldu. Gösterilerin ekseriyetinde R. 
Tahmasib liderlik ediyordu. Ü. Hacıbeyov, M. Magomayev, C. Garyağdı, G. Primov ve 
başkaları Azerbaycan Milli musikisinin inkişafı, zenginleşmesinde büyük hizmetler 
gösterdiler. 12 Ocak 1908’de tanınmış bestekar, Milli opera sanatının banisi Üzeyir 
Hacıbayovun "Leyli ve Macnun” operası ilk defa sahnelendi. Bundan sonra o, "Şeyh 
Sinan”, "Rüstem ve Söhrab”, "Aslı ve Kerem” gibi operalarını yazdı. Azerbaycan musikili 
komedyasının da banisi Ü. Hacıbayov oldu. "Er ve Arvad”, "O Olmasın Bu Olsun”, "Arşın 
Mal Alan” komedyalarının sahnelenmesi tiyatro sanatını zenginleştirmekle birlikte, yazara 
dünyada şöhret kazandırdı. 

Cumhuriyet devrinde Bakü’de tiyatro grubu oluşturuldu. 

Nisan işgalinden sonra 1922’de Azerbaycan Devlet Dram tiyatrosu, 1924’te Opera ve 
Balet tiyatrosu, 1931’de Kukla tiyatrosu, 1936’da Genç Temaşacılar Tiyatrosu, 1938’de 
Musikili komediya tiyatrosu kuruldu. adil İskenderov rejisör, Abbas Mirza Şerifzada, Sidgi 
Ruhulla, Ulvi Receb, Rıza Tahmasib, Merziye Davudova, Elesker Elekberov ise aktörler 
olarak tanındılar. Müstakillik yıllarında Azerbaycan tiyatrosu maddi zorluk çekmekle 
birdlikte serbestlik kazandı. Ülkede yeni yeni tiyatrolar faaliye başladı. 

1940’da Efrasiyab Bedelbeyli ilk Azerbaycan baletini- "Gız galası”nı yazdı. 

İlk Azerbaycan filmi 1916’da çekildi. 1926’da Bakü’de film seti yapıldı. 1926’da Azerbaycan 
radyosu, 1956’da ise Azerbaycan’da televizyonu yayına başladı. Devlet bağımsızlığı elde 
edildikten sonra bazı özel radyo ve iletişim şirketleri de kurulmuştur. 

Çarizm Azerbaycanı işgal ettikten sonra gazeteler da çıkmaya başladı. Azerbaycan 
Türkçesinde ilk gazeteler asrın birinci yarısında neşredildi. 1832 yılının Ocak’ında 
"Tiflisskie vedomosti” gazetesinin ilavesi olarak Azerbaycan Türkçesinde "Tatar haberleri” 
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adlı sayfası çıktı. XIX. asrın 50’li yıllarında Azerbaycan’da küçük matbaalar kuruldu. 

Kuzey Azerbaycan matbuatının banisi Hasanbey Zerdebi oldu. Onun 1875’te ana dilinde 
"Akıncı” gazetesinin büyük zorluklarla yayına başlaması bütün Kafkasya’da ses getirdi. 
1877-1878’li yıllar Rusya-Türkiye muharebesinin başlaması ile Çar yönetimi gazetenin 
siyasi karakterli meselelere değinmesini yasakladı, daha sonra ise gazetenin neşri 
tamamıyla durduruldu. Avrupa medeniyetini yakınen bilen Celal Ünsizade 1880’da Tifliste 
"Kaşkül” gazetesinin esaslarını ortaya koydu. Ana dilinde gazete ve dergilerin sınırlı sayıda 
yayınlanması sebebiyle Azerbaycan aydınları kendi yazılarına da Rusça matbuat 
sayfalarında devam ettiriyorlardı. 

XX. asrın başlarında matbuat ve neşriyat işleri güç durumdaydı. Birinci Dünya Savaşı 
arifesinde Azerbaycan’da 275 isimle bin nüsha kitap, onlarla dergi ve gazete 
neşrediliyordu. Azerbaycan matbuatı fikirlerine göre demokratik, sermaye taraflısı ve 
Bolşevik şeklinde bölünürdü. C. Memmedguluzade, M. Şahtahtinski, S. Hüseyin, Ö. Faik, 
Ü. Hacıbeyov ve diğerleri Milli-demokratik matbuatımızın sayılan "Akıncı” ve "Keşkül”ün en 
iyi ananelerini devam ettirmek için yeni demokratik matbuatın oluşturulması uğrunda 
mücadele ettiler. 

1906 yılı Nisan’ında ışık yüzü gören "Molla Nasraddin” dergisi 25 yıl faaliyet gösterdi. 
Büyük yardımsever H. Z. Tağıyev, M. Muhtarov, Ş. Asadullayev, İ. Aşurbayov ve 
başkalarının vasıtası ile yayınlanan gazete ve dergilerin esas ideali halkın azadlığı ve 
mutluluğu idi. Bu gazete ve dergileri A. Ağaoğlu, A. Hüseynzada, A. M. Topçubaşov, H. 
Vezirov, M. E. Resulzade ve diğer ileri gelen aydınlar redakte ediyorlardı. Azerbaycan 
Halkının Milli-Azadlıg uğrunda mücadelesinde M. E. Resulzadenin redaktörü olduğu "açıg 
söz” gazetesi müstasna rol oynadı. 

Cumhuriyet devrinde Azerbaycan’da "Azerbaycan”, "İstiklal” v.b gazeteleri yayınlıyordu. 
Ancak, Bolşevik işgalinden sonra bu gazeteler kapatıldı. Bunların yerine Cumhuriyette 
"Komünist”, "Bakinski Raboçi” vb. gazeteleri yayına başladı. 

70’li yıllarda Azerbaycan’da 84 gazete ve 23 dergi yayınlanıyordu. 

Bağımsızlık yıllarında oldukça fazla gazete ve dergi kurulmuştur. 90’lı yılların ortalarında 
ülkede 600’ye yakın haberleşme vasıtası bilinmekteydi. XX. asrın sonlarında ise 200 
civarında gazete ve onlarca dergi yayınlanırdı. Ülkede 20 haber ajansı faaliyet 
göstermektedir. Azerbaycan’da en yüksek tiraja sahip gazete "Yeni Musavat”’tır. Bundan 
başka "Azerbaycan”, "Doğu”, "Eho”, "Zerkalo” vb. yüksek tirajla çıkmaktadırlar. 

Komşu Devletlerle Karşılıklı İlişkiler 

XIX. asrın I. yarısında Güney Kafkasya’yı işgal ettikten sonra Rusya İmparatorluğu rejimi 
sıkı tutmak amacıyla muhtelif vasıtalardan istifade etti. Kuzey Azerbaycan’ın işgali bittikten 
sonra Rusya, Azerbaycan halkının yaşadığı arazilerdeki etnik vaziyeti değiştirmek için 
Ermenileri ve diğer Hristiyan halkları bu arazilere iskan ettirmeye başladı.9 İran ve 
Türkiye’den nakledilen Ermenileri yerleştirmek için Erivan’da ve Nahçıvan’da iskan 
komiteleri oluşturuldu. İran’dan 40 bin, Türkiye’den ise 90 bine yakın Ermeni Azerbaycan 
topraklarına göç ettirildi. Kafkasya’da çalışmış Rus memuru N. Şavrov 1911’de "mevcut 
durumda Güney Kafkasya’da yaşayan 1.300.000 Ermeni’nin 1.000.000’dan fazlası yerli 
ahali değildi ve bizim tarafımızdan göç ettirilmişlerdi”10 diye yazmaktadır. Göç ettirilenler 

http://www.altayli.net/


AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 

Türk Tarihi Araştırmaları http://www.Altayli.Net 

   Sayfa No: 35 

daha çok Erivan bölgesinde, Nahçıvan’da ve Karabağ’da iskan ettirildiler. Ahalinin etnik 
terkibi esaslı şekilde değişti. Bu göç politikasından önce Karabağ eyaletinde 20 aileden 
1600’ü (%8,4) Ermeni idiyse, göç sonucunda Ermenilerin yoğunluğu %34,8’e yükseldi. 
İşgalden evvel Erivan hanlığı ahalisinin %20’den fazlası Ermeniler idiyse, 1834-1835 
yıllarında bu rakam %46 oldu. Göç ettirilmeden önce Nahçıvan vilayetinde 434 Ermeni 
ailesi yaşıyorsa, göçler sonucunda buraya 2551 yeni aile yerleştirildi. Bunun karşılığında 
ise Ermenilerin göç ettirildiği topraklarda yaşayan Azerbaycanlılar tedricen başka yerlere 
göçmeye başladılar. İşgal edilen topraklara Ruslar da göç ettirildi. 

Azerbaycan Türklerinin yaşadığı topraklara Ermenilerin ve Rusların göç ettirilmesi, 
vazifelere ise Azerbaycan Türklerinin yerine Rusların yerleştirilmesi, onların yerli ahali gibi 
farzedilmesi rahatsızlığa ve tartışmalara sebep oldu. Daha sonra ise Ermeniler bu 
toprakları kendi toprakları gibi talep etmeye başladılar. 

Çarizm 1905-1907 yıllarında devrimi önlemek veya zayıflatmak için Kafkas’ın muhtelif 
yerlerinde Ermeni-Azerbaycanlı kırgınları türettiler. Bu kırgınların gidişinde çok sayıda 
Azerbaycanlı mahvedildi. 

Birinci Dünya Savaşı’nın gidişinde Çarizm hakimiyet organlarının askeri birliklerin yerleşim 
birimlerinden kaçan Ermenileri planlı bir şekilde Azerbaycan topraklarına yerleştirilmesi 
Azeriler arasında rahatsızlığa sebep oldu. Erivan bölgesine 110. 000, Yelizavetpol 
bölgesine 20.000, Kars vilayetine 20.000 Ermeni yerleştirildi. 1916’da Bakü’de 3000’e 
yakın Ermeni 487 evde yerleştirilmişti.11 Bütün bunlar Ermeni-Azeri ilişkilerini olumsuz 
yönde etkiledi. Aynı zamanda Güney Kafkasya’da ve Güney Azerbaycan’da Ermeni silahlı 
birlikleri kurularak Osmanlı Devleti arazisine gönderdi. Bu birlikler Türk ve Müslüman halka 
karşı toplu katliamlar yaptılar. 

Rus ordusu, Ekim Devrimi’nden sonra savaş bitiminde ele geçirdikleri ve toplu halde 
tuttukları arazileri ve silahlarını Ermenilere bıraktı. Bolşeviklerin himayesi ve liderliği ile 
Ermeniler yeniden Azerbaycanlılara ve diğer müsalman halklara karşı toplu katliamlar 
yaptılar. Toplu katliamların coğrafyası anadolu, Güney Azerbaycan, Kuzey Azerbaycan, 
Batı Azerbaycan (şimdiki Ermenistan) ve Borçalı kapsamaktaydı. 1918 yılının Mart’ında 
Bakü’de Taşnak-Bolşevik ittifakı 12.000’den fazla Azerbaycanlıyı katletti.12 Kısa bir zaman 
zarfında Azerbaycan’ın muhtelif yerlerinde 30.000 Azerbaycanlı mahvedildi. 1918 yılının 
Mart’ına kadar Erivan çevresinde 135.000 Azerbaycanlının yaşadığı 199 köy dağıtıldı.13 

1918’de Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan müstakil cumhuriyetler ilan edildikten sonra 
onların arasında arazi anlaşmazlıkları var idi. Ararat (Ermenistan) Cumhuriyeti’ni kurmak 
için Ermeniler Erivan’ı başkent yapmak için Azerbaycan hükümetinden rica ettiler. Uzun 
müzakerelerden sonra Azerbaycan Milli Şurası 29 Mayıs 1918’deki toplantısında 
Ermenilerle çatışmaları bitirmek için Erivan’ı Ermenilere adeta hediye ettiler.14 Ancak çok 
geçmeden Ermeniler Azerbaycan’a ve Gürcistan’a karşı arazi iddialarını tekrar dile 
getirdiler ve eski Türk topraklarından yerli ahaliyi sürmeye saşladılar. 

Bağımsızlık elde edildikten sonra Azerbaycanla Gürcistan arasında küçük anlaşmazlıklar 
olsa da, bu anlaşmazlıklar çok çabuk giderilip müttefik oldular. Azerbaycan ve Gürcü 
temsilciler heyeti Paris sulh konferansında birlikte hareket ettiler. Kafkasın Bolşevikler 
tarafından işgalinden sonra da Azerbaycan Halkı ile Kuzey Kafkas Halkları arasında 
anlaşmazlık konusu bulunmamaktaydı ve onları müstemleke karşısında bağımsızlık 
düşüncesi birleştiriyordu. 

http://www.altayli.net/


AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 

Türk Tarihi Araştırmaları http://www.Altayli.Net 

   Sayfa No: 36 

1920 yılı Nisan işgalinden sonra Bolşevik maskesi giyen Ermeniler yeniden 
Azerbaycan’dan toprak talep etmeye başladılar. Uzun tartışmalar sonucunda Dağlık 
Karabağ’da yaşayan 140.000 kişi 

Ermeniye muhtariyet hukuku verildi. Onlar için Muhtar vilayet kuruldu. Ermenistan’da 
yaşayan AzerbaycanlIlar kat kat çok olmalarına rağmen onlara böyle bir hukuk verilmedi. 

Sovyet devrinde oluşturulmuş şartlarda Ermeni liderleri Azerbaycan topraklarını sulh 
yoluyla almaya üstünlük verdiler. 20-30 yıllarında Azerbaycan’ın bazı sınır yerleşim 
birimleriden münbit topraklar alınıp Ermenilere verildi. Lakin Ermeniler bununla da 
yetinmediler. 

Bu yıllarda Mil ve Mugan topraklarına 50.000 Rus’un ve hayli Yahudi’nin iskanı konusunda 
zemin hazırlıkları yapılmıştır.15 

İkinci Dünya Savaşı sonlarında oluşmuş şartlardan istifade eden Ermeniler Türk dünyası 
aleyhine değişik metodlarla çalışmaya başladılar. Onlar Türkiye’ye karşı toprak iddiasında 
bulundular. Bunda başarısız olunca Ermeniler yeniden Azerbaycan’a karşı toprak 
iddialarına giriştiler. Ermenistan KP MK’nın katibi arutyunov ÜİK (b)P MK’ya mektup 
yazarak Dağlık Karabağ’ın Ermenistanla birleştirilmesini talep etti. Bu konuda ÜİK (b) PMK 
katibi Malenkov 28 Kasım 1945’te Azerbaycan KP(b)MK katibi M. C. Bağırov’a mektup 
yazdı.16 M. C. Bağırov 10 Aralık 1945 tarihli 330 no’lu cevabi mektubunda Ermenilerin 
iddialarını reddetti.17 Bununla birlikte Şuşa istisna olmak kaydıyla, Dağlık Karabağ’ı 
Ermenistanla sınırı olmamasına rağmen vermek mümkündü. Bunun mukabilinde 
DGMV’nin Ermenistan’a verilmesi konusu görüşülürken Ermenistan SSCB’in tamamıyla 
Azerbaycanlıların yaşadığı ve Azerbaycanla sınır olan Azizbayov, Vedi ve Karabağlar 
yerleşim birimlerinin Azerbaycan’a verilmesi konusunun gündeme getirilmesi istendi. Bu 
yerleşim birimlerinin Nahçıvanla Azerbaycan’ın diğer arazilerini, yani, Türkiye ile 
Azerbaycan’ı ve bütün Türk dünyasını kara yoluyla birleştirebileceğini ifade etmek 
gerekmektedir. 

M. C. Bağırov mektubunda, Gürcülerin de Azerbaycan’dan Balaken, Zagatala ve Gah 
yerleşim birimlerini talep ettiklerini yazdı. Bu yerleşim birimlerinde yaşayan 79.000 ahalinin 
yalnız 9.000’i İngiloy idi. O, bu konunun da görüşülmesinin mümkün olabileceğini 
mektubunda belirtmişti. Aynı zamanda Azerbaycan’la sınırdaş olan ve tamamıyla 
Azerbaycanlıların yaşadıkları Gürcistan SSR’in Borçalı şehrinin de Azerbaycan’a 
bağlanması konusunu da teklif etti. Bu toprakların Çarizm vaktinde "tatar distansiyası” 
olarak düşünüldüğünü belirtmeliyiz bu Türkiye sınırına kadar uzanıyordu. 

Nihayet, M. C. Bağırov Azerbaycanla sınırdaş olan ve ahalisi tamamyla 
Azerbaycanlılardan ibaret olan Rusya terkibine katılmış tarihi Azerbaycan toprakları olan 
ve zamanda Bakü yönetiminde olmuş Derbend ve Kasımkend şehirlerinin yeniden 
Azerbaycan’a bağlanması konusunu gündeme getirdi. 

İ. V. Stalin konulardan haberdar olunca arşiv belgesine "Bunların başı harab olmuş.” 
şeklinde derkenar yazarak meseleyi bitirdi. Ancak, Ermeniler üçüncü bir varyanta el attılar. 
Bu da dışarıda yaşayan Ermenilerin Ermenistan’a dönmesi talebiydi, bu istekle Kremlin’in 
karşısına çıktılar. Bu konu için 23 Aralık 1947’de SSCB Nazırlar Sovyeti toplanarak 
"Ermenistan SSR’den kolhozcuların ve başka Azerbaycanlı ahalinin Azerbaycan SSR’in 
Kür-Aras ovalığına iskanı hakkında” kararı kabul etti. 10 Mart 1948 tarihli bir başka kararla 
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bu işi uygulamak için geçici bir plan hazırlandı. Hariçdeki Ermenilerin dönmesi için 1948-52 
yıllarında Ermenistan’da yaşayan 400.000’den fazla Azerbaycanlının 150.000’den çoğu 
planlı şekilde yurtlarından sökülerek Azerbaycan’ın Mil ve Muğan arazilerinde 
yerleştirildiler.18 Azerbaycanlıların yurtlarından sürgün edilmesi ile "Türksüz Ermenistan” 
kurulmasın planının tatbiki mümkündü. Ermenistan’da tarihi Türk isimleri değiştirildi ve 
Azerbaycanlılar Devlet işlerinden uzaklaştırıldılar. 

Ermeniler bundan sonra da kötü niyetlerinden vazgeçmediler. Azerbaycan Devlet 
Tehlikesizliği bakanı, general Mayor Yemelyanov’un 24 Ağustos 1946 tarihinde DGMV’de 
Ermeni aydınlarının menfi ahval-ruhiyesi hakkındaki soruşturmasında Stepanakert’ta 
Ermenilerin Türkiye ve Azerbaycan düşmanı olduğuna dair istihbari bilgiler verilmişti.19 

60-70 yıllarında da Ermenilerin Türk düşmanlığı devam etti. 60’lı yıllarda Moskova’daki 
muayyen güçler Azerbaycan’ı korkutmak için Dağlık Karabağ konusunu yeniden gündeme 
getirdi. Fakat, Kruşşev, bu konuyu Azerbaycan’ın lehine olacak şekilde halletti. 

70’li yıllarda da Ermenilerin Dağlık Karabağ konusunu yeniden gündeme getirme istekleri 
engellendi. 

80’li yılların başlarında Azerbaycan’ın Kazak ve Gedebey şehirlerinde binlerce hektar arazi 
Ermenista’a verildi. Halkın itirazına rağmen, hakim kuvvetler onları zorla bastırdı. Sov. İKP 
MK’nın Baş katibi M. S. Gorbaçov’un müşavirlarinden biri olan Ermeni asıllı A. 
Aganbekyan 1987 yılının Kasım’ında Paris’te "Humanite” gazetesine verdiği demeçte, 
Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a verilmesi konusunda ülke yöneticilerine karşı fikir beyan 
etmişti. Bu şartlarda Azerbaycan topraklarında "Büyük Ermenistan” kurma planlarını 
hayata geçirmek için Ermeni siyasetçileri faaliyete başladılar. Ermeni planlarının ilk 
kurbanları yine Ermenistan’da yaşayan Azerbaycanlılar oldular. Ermenistan’da devlet 
seviyesinde yapılandırılan gizli silahlı birlikler Azerbaycanlıları topraklarından vahşicesine 
koğup çıkarmaya başladılar. 1988 yılının Ocak ayında Ermenistan terkibindeki Gafan ve 
Mehri şehirlerinden ilk kaçkınlar Azerbaycan’a gelmek zorunda kaldılar. Dağlık Karabağ’a 
terörist birlikler gönderilldi. 17 Şubat’ta "Ermenistan’ı Türklerden temizlemeli”, 
"Ermenistan’da yalnız Ermeniler yaşamalıdır”, "Türksüz Ermenistan” sloganları altında 
yapılan mitinglerden sonra Dağlık Karabağ Ermenileri de Stepanakert’de mitinglere 
başladılar. 20 Şubat’ta DGMV Sovyetinin toplantısında Azerbaycan SSR Ali Sovyeti’ne 
vilayetin statüsünün belirlenmesi hususunda müracaat etti. Aşağı Karabağ ahalisi 24 
Şubat’ta Yukarı Karabağ’a yürürken Asgaran bölgesinde Ermeniler 2 Azerbaycanlıyı 
kurşunladılar, 19 kişiyi ise yaraladılar. Bundan sonra hadiseler daha da kızıştı. Ermeniler 
yeni yeni fitne fesat çıkarttılar. 28 Şubat’ta Sumgayt’ta bir grup Ermeni katil 32 kişiyi 
(onlardan 6’sı Azerbaycanlı idi) öldürdü, 200 ev harap edildi, onlarca bina, özel araba ve 
otobüsleri yaktılar. Bütün bu yaptıklarına rağmen Ermeniler Azerbaycanlılar hakkında 
kamu oyunda olumsuz fikir uyandırabildiler. Ermeni silahlı birlikleri Gugark ve Garabağ 
Muhtar Cumhuriyeti’nde 100’e yakın çocuğun bir çoğunu diri-diri ağaca bağlayıp benzin 
döküp yaktılar, bir kısmını da borulara doldurup ağzını kaynakladılar. 11 Aralık’ta 
Ermenistan’da deprem mağdurlarına Azerbaycan’dan yardıma giden 78 kişilik İL-76 
uçağını Ermeniler roketle düşürdüler. 8 Ağustos 1991’de Ermenistan’da son kalan 
Azerbaycanlı köyü olan Mehri bölgesindeki Nüvedi köyü boşaltıldı. Böylelikle, 1988’den 
başlayarak Ermenistan’daki 185 Azerbaycanlı köyünden 230.000 kişi kovuldu, 31.000 ev, 
165 kolhoz ve sovhoz emlakı talan edildi, 225 kişi öldürüldü, 1200’e yakın insan yaralandı, 
yüzlerce insanın azaları kesildi, gözleri çıkarıldı. Bütün bunlar karşısında merkezi Moskova 
hükümeti bu vahşeti durduramadı. Azerbaycan yönetimi de bazı hadiselerde aciz kaldı. 
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1988 yılının Haziranı’nda Ermenistan SSR Ali Sovyeti DGMV Halk Deputatları Sovyeti’nin 
Ermenistanla birleşmek hususundaki kararına onay verdi. Neticede, Azerbaycan’ın arazi 
bütünlüğü bozuldu. 1989 yılının Ocak ayında SSCB Ali Sovyeti’nin Riyaset Heyeti 
"Azerbaycan SSR’in DGMV’de özel idari yönetimi hakkında” karar verdi. Ermeniperest A. 
Volskin’in başkanlığında Moskovaya tabii olan Hususi İdare etme Komitesi oluşturuldu. 
DGMV aktif olarak Azerbaycan’ın yönetiminden çıkarıldı. Hususi İdare etme Komitesi 
vilayetindeki Azerbaycanlıları sıkıştırmağa başladı. Ermenistan’dan silah ve mühimmat 
taşınması zorlaştırıldı. 1989 yılının Haziran’ında Stepanakert’in 14.000 Azerbaycanlı 
ahalisi şehirden kovuldu. 

Azerbaycan’daki Milli Azadlık harekatının talepleri altında SSCB Ali Sovyeti 28 Kasım 
1989’da Hüsusi İdare Etme Komitesini lağv etti. Vilayetin idaresi SSCB Ali Sovyeti Hüsusi 
Komissiyasının denetimi altında Azerbaycan SSR’in Teşkilat Komitesine verildi. 
Ermenistan SSR Ali Sovyeti ise 1Aralık’ta "Ermenistan SSR ve Dağlık Karabağ’ı 
birleştirmek hakkındaki kararı” kabul etti. DGMV’nin iktisadi ve siyasi idaresi Ermenistan’a 
verildi. 

15 Ocak 1990’da SSCB Ali Sovyeti DGMV ve çevresinde olağanüstü hal ilan etti. Aynı yılın 
Mayıs ayında vilayetin idaresi yeniden Azerbaycan’a verildi. Fakat Ermeni terörü bitmedi. 
Yukarı Karabağda Ermeni silahlı kuvvetlerinin vahşilikleri devam etti. Şehirlerde Ermeni 
birliklerine karşı Azerbaycanlıların gönüllü birlikleri savaşıyordu. Artık Dağlık Karabağ’da 
10.000’lerce Azeri birer kaçkına dönmüştü. Moskova Azerbaycan’ın bağımsızlığına doğru 
giden yolu gittikçe zora sokmuştu. Nitekim, Eylül’ün başlarında "Dağlık Karabağ 
Cumhuriyeti” kurulduğu ilan edildi. Yukarı Karabağ’da yerleşen Sovyet ordu birliklerinin 
yardımı ile Ermeni birlikleri Goranboy şehrinin bir çok köyünü ele geçirerek talan ettiler. 20 
Kasım’da Hocavend şehrinin Garakend köyü hava sahasında Azerbaycan’ın Devlet katibi, 
iç işleri bakanı, baş savcı, birkaç milletvekilinin de uçtuğu helikopter Ermeniler tarafından 
vurularak düşürüldü. 

1992 yılının Ocak ayında Ermeni işgalcileri, Rus ordu birliklerinin yardımı ile Dağlık 
Karabağ’daki Azerbaycan Türklerinin yaşadığı köylere hücum ettiler. Karkicakan, Malıbayli 
ve Guşçular köyleri Ermeni terörist birlikleri tarafından yakıldı. 25 Şubat’ta Ermeni birlikleri, 
Hankendin’deki Rusya’ya mahsus 366. alay ve ona bağlı birlikler Hocalı şehrine hücum 
ettiler. Hocalı şehri vahşicesine darmadağın edildi, ahalisi ise topluca katledildi. Hocalıda 
yapılanın tam adı ise tabii ki bir ‘Soykırım’dı. Bu katliamda Ermeni silahlı birlikleri 613 
Azerbaycanlıyı öldürdüler, 487 kişiyi yaraladılar, 1275’i ise esir alındılar, 6 aileyi tamamen 
mahvettiler. Kaçmaya çalışan yaşlı, çocuk, kadın kısmını karlı bir gecede Ermeniler 
tarafından katledildiler. Hocalı faciasından sonra Azerbaycan’da durum daha da 
gerginleşti. Azerbaycan’da hakimiyet el değiştirdi. 9 Mayıs’ta Ermeniler 29.500 nüfusa 
sahip olan Şuşa’i işgal ettiler. Şehrin savunmasında 155 kişi şehit oldu, 167’si ise 
yaralandı. Daha sonra Azerbaycan Milli Kuvvetleri Laçin’i terk etmeye başladılar. 18 
Mayıs’ta 59.900 nüfusa sahip olan Laçin işgal edildi. 1993 Nisan’ında 57. 500 nüfusa sahip 
olan Kelbecer şehri işgal edildi.20 Böylelikle Ermeniler Dağlık Karabağ’ın ve çevresinin 
işgalini gerçekleştirmiş oldular. 1994 yılı Mayıs ayında ateşkes ilan edildi. 

Ermeni terörü ve bunun neticesindeki tecavüzünün Azerbaycan oldukça büyük zararları 
oldu. Bir milyon fazla insan kendi vatanları dışında sürgün hayatı yaşamaya başladı. 
Karabağ’da yaşayan 52.000 Azeri Türk’ü öz vatanlarından ayrı düştü. Azerbaycan 
topraklarının %20’si işgal edilmiş oldu. Karabağ’ın dışında Nahçıvan’ın ve Kazağ’ın bazı 
yerleşim birimleri Ermeni silahlı birliklerinin işgali altında kaldı.21 Ülkenin gelir kaynakları 
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darmadağın oldu. 

İşgal edilen yerlerde Ermeni tetrörist birlikleri 927 kütüphane bulundurulan 4,6 milyon eski 
elyazması ve baskı kitapları yaktılar,22 20 medeniyet evini dağıttılar.23 

Ermeni tecavüzünü durdurmak için Azerbaycan Devleti BMT’ye ve muhtelif uluslararası ve 
muhtelif teşkilatlara müracaat etti. BMT Tehlikesizlik Şurası şimdiye kadar Dağlık 
Karabağ’la bağlı dört kanun ve sedrin bir dizi beyanatını kabul etmiştir. 

Problemin halli için oluşturulmuş Minsk grubunun saiları ve iki ülke liderlerinin görüşleri de 
hala hiç bir fayda vermiyor. Ermenistan Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a birleştirilmesini, 
veya bağımsız olmasını talep etmektedir.24 

* * * 

Böylelikle, XIX. asrın birinci yarısından XXI. asrın başlarına kadar olan devri gösteriyor, 
Azerbaycan halkı onun aleyhine yöneltilen bütün faaliyetlere rağmen daima bağımsızlık 
uğrunda muhtelif şekiller ve metodlarla görüşmeler yapmıştır. 

Azerbaycan Halkı XX. asırda iki defa devlet bağımsızlığını yeniden kurmuştur. Birinci defa 
kazanılan devlet bağımsızlığının ikinci kez Devlet bağımsızlığı sağlaması gösterdi ki, 
Azerbaycan halkı bağımsız devleti kurmaya, inkişaf ettirmeye ve güçlendirmeye kadirdir. 
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