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                   Gürcüstan milli hökuməti Ömər Faiqin iradəsini qıra bilmədi. Təqiblər, 
hədə - qorxular, həbslər bir nəticə vermədi. Öz haqqı mövqeyindən çəkinməyən 
Ömər Faiq onu da hiss etdi ki, bundan Sonra Gürcüstanda sakit yaşamaq və normal 
işləmək mümkün olmayacaq. Onsuzda həmin illərdə Gürcüstanda fəaliyyət göstərən 
demoktarik ziyalıların təntənəsinə və tərifli ədalətinə inanan adamların əksəriyyəti 
ya həbs edilmiş, ya da sıxışdırılıb ölkədən çıxarılmışdı. Onların bir hissəsi Şimali 
Qafqaza, Bakıya və başqa yerlərə çəkilib getmişdilər. Ömər Faiq də 1919-cu ilin 
ortalarında Bakıya gəlir. Onun bütün  elmi - publisistik və müəllimlik fəaliyyəti 
Azərbaycanla qırılmaz şəkildə bağlı olsa da, bu dəfə Bakıya işləmək üçün ikinci 
gəlişi idi. 20 il əvvəlki gəlişində onun Bakı haqqında ilk təəssüratı belə idi: “Ən 
böyük türk milyonerləri, ən nüfuzlu axundlar, ən böyük fanatik, ən qorxulu maarif 
düşməni, ən birinci millət xaini burada idi”. 

              Bununla belə o, “Özgələrin üzünü işıqlandıra – işıqlandıra özününkünün 
yanında üzü qara olan” Bakının gələcəyinə inanır və bu inamla da deyirdi: “Bakının 
böyük bir istehsal və ticarət bazası olması gələcək üçün faydalı ümidlər verir”. 

              İndi bu ümidlər sanki doğrulmuş, türk milyonerləri də, nüfuzlu axundlar da 
maarif düşmənləri də, keçmiş millət xainləri də milli qeyrətə gəlmiş, mütərəqqi 
ziyalılarla birləşib Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurulmasında iştirak 
etmiş. Şimali Azərbaycan sərbəst dövlət statusu qazanmışdır. Bu, bütün Şərqdə ilk 
demokratik respublika idi. Onun yaranışı qonşu respublikalara nisbətən çox 
çətinliklə başa gəlsə də, sürətlə inkişafa qədəm qoymuş və az bir müddətdə böyük 
nailiyyətlərlə  müvəffaq olmuşdur. Azərbaycan ziyalıları milli dövlət yaratmaq kimi 
tarixi bir addım atmaqda da, onu iki ilə qədər yaşatmaqda da sanki bir möcüzə 
göstərmişdilər. Çünki dövlət yaratmaq imkanı və yaşatmaq təcrübəsi olmayan bu 
ziyalıların hərəkəti çox böyük fədakarlıq tələb edirdi. Dövlət demək olar ki, boş 
yerdə və yalın əllə yaradılmışdır. Baş nəzir Fətəli Xan Xoyski 1918-ci ilin dekabrın 
7-də parlamentin birinci iclasında demişdir: “Möhtərəm Azərbaycan parlament 
üzvləri! Bu gün öylə böyük əziz və mübarək gündür ki, bunu biz azərbaycanlılar 
yuxumuzda da görməzdik. Bu gün o gündür ki, milli müqəddəratınızı öz əlinizə 
aldınız. Hökumət məni vəkil etmişdir, bu bayram münasibətilə sizi və sizinlə bərabər 
özümü təbrik edim”. 



           Hökumətin başçısı əsrlər boyu müstəmləkə vəziyyətində yaşayan 
Azərbaycan xalqı üçün nəhayət, həmin “böyük, əziz və mübarək” günün hansı 
çətinliklərdən doğduğunu, hansı xarici və daxili maneələrə sinə gərdiyini şərh edərək 
onu da göstərirdi ki, “hökümətimizi eylə bir zamanda təşkil etmişdik ki, bir kənddən 
digərinə getmək qorxulu idi, heç kəsin irzi, namusu, malı əmində deyildi.... dəmir 
yollar tamamilə yatmış kimi idi, poçt və teleqraf müxabiratı bilmərrə kəsilmişdi, 
dövlətin ən artıq möhtac olduğu maliyyət naminə heç bir şeyi yox idi, dövlət 
makinasını təşkil edən idarələrin bəziləlirin adı var idisə, özü yox idi. Hər yerdə beş 
– on adam dağışıb bir hökumət idi. Böylə bir zamanda bütün Azərbaycan tərəfindən 
seçilmiş Milli Şura hökuməti təyin edib məmləkətin müqəddəratını ona tapşırdı.... 
Fəqət bununla bərabər daxili işlər o qədər pərişan olan bir zamanda hökumət 
daxilində qanun və asayiş bərpasında aciz idi, zira nə əsgəri qüvvəmiz vardı, nə 
silahımız” ( “Azərbaycan” qəzeti, 9 dekabr 1918 ). 

              Hökumətin təşkili zamanı “hətta polis belə yox idi” deyən və Şərqin ilk 
qaranquşun yaramasından hədsiz dərəcədə sevinən Fətəli Xan hələ qarşıda böyük 
işlər gözlədiyini də bildirirdi. Xüsusən Milli Şuranın sədri Məmməd Əmin 
Rəsulzadə həmin parlamandakı proqram çıxışında bildirirdi ki, “Zaman ağır, 
keçəcəyimiz yol tikanlı və arizəmidir. İrəlidə bir çox müşkülat və maneələri də gözə 
almalıyıq. Bu maneələri yollarda, məbus əfəndilər, bir cox fədakarlıqlar ibraz etməli, 
təmsil etdiyiniz millətə səbat və mətanət göstərmək üzrə bir nümuneyi - əmsal təşkil 
etməlisiniz” ( “Azərbaycan” qəzeti, 9 dekabr 1918 ). 

              Məmməd Əmin Rəsulzadə  parlamanda dalğalanan üç rəngli bayrağa üz 
tutub onu da böyük ümidlə bildirirdi ki, “Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz”. 

            Belə bir ümumi səy, səbat və mətanətlə yaranmış Azərbaycan Xalq 
Respublikası ilk gündən öz proqramını elan etmiş “bütün millətlərlə, xüsusən də 
qonşu olduğu millət və dövlətlərlə” dostluq münasibətləri saxlayacağını, respublika 
ərazisində yaşayan “bütün millətlərə sərbəst inkişaf üçün geniş meydan” 
açacağını ,”xalqçılıq və demokratiya” prinsiplərinin var qüvvəsi ilə qorunmasına 
çalışacağını, “mətbuat, söz, vicdan, cəmiyyətlər və ittifaqlar azadlıqlarının” qanunla 
təmin ediləcəyini qətiyyətlə bildirmişdir. 

            Onu da açıq şəkildə elan etmişdir ki, “hökumət başlıca olaraq işçi və kəndli 
kimi əməkçi insanlara isnad etməlidir... Azərbaycan azadlıq ölkəsi olmalıdır, 
Azərbaycanda ögey - doğmalıq olmamalıdır”. 

           Bəli, ölkədə “ögey – doğmalıq” olmamalıdır! Nə dadlı, nə şirin sözlər! 
Çarizm zamanında da, sosializmin ”duyğunluq dövrü” adlandırdığımız illərində də, 
yenidənqurmanın başıbəlalı anlarında da insanları fəlakətə sürüyən bu “ ögey – 
doğmalıq idi. Təpədən dırnağa qədər beynəlmiləl olan Azərbaycan xalqı və onun 



yaratdığı demokratik dövlət bu sözləri var səsi ilə dünyaya bildirir və ona əməl 
edirdi. 

           Azərbaycan Xalq Respublikası 8 saatlıq iş günü müəyyən edərək onu da 
bildirirdi ki, “hər bir əməkçi həftədə 24 saatlıq istirahaət haqqına malikdir. Əvəzi 
işçinin maaşından çıxılmayan bu 24 saatdan başqa ildə bir aylıq mə’zuniyyət haqqı 
ilə də təmin olunmalıdır. Gecə xidməti yasaqdır. 16 yaşına qədər olan cocuqlardan 
çalışması qadağandır.Yaşı 16-dan 18-ə qədər olan işçilər 6 saatdan artıq 
işləməməlidir. Qadınlar səhhət və vücudlarına zərərli işlərdə çalışmamalıdılar. 
Həmilə qadınlar doğmamışdan 4 həftə əvvəl və doğuşdan sonra 6 həftə işdən azad 
edilməli və maaşları saxlanmalıdır. Qadın işçiləri olan müəssisələrdə uşaq bağçası 
açılmalıdır. Sahibkarların hesabına işçilərn sığorta fondu yaradılmalıdır. 
Müəssisələrdə səhiyyə evi açılmalıdır”1. 

               Hökumət “kəndliləri torpaqla , işçiləri ilə işlə təmin etmək”məsələsini 
əsas tələb kimi irəli sürsə də, hələlik sahibkarları müəyyən mülahizələrə görə 
sıxışdırıb aradan çıxarmaq istəmirdi. Məmməd Əmin Rəsulzadə özünün məşhur 
“ Əsrimizin Siyavuşu “adlı əsərində yazırdı: “Azərbaycan düşünürdülər ki, 
mülkiyyəti tamamilə ortadan qaldırmaq, şimdiki durum içərisində insanlardan şəxsi 
təşəbbüs quvvətini zorakı olaraq ortadan qaldırır. Bu qüvvət olmadıqca dünya nə 
mamur olur, nə də gözəl. Sosial həyat irəliləmədən düşər, insanlar bəsit bir 
ibtidailiyə foğru dönərlər, aləm nizamı pozular”2. 

                O da vardır ki, “burada bir sinif digər sinfə hakim deyildi. İnsan nə varına 
görə haqlı , nə də yoxsuluğuna görə haqsız görünürdü”3. 

               Belə bir ədalətli və əsl demokratik prinsiplərə əsaslanan, hətta “misli 
Avropada tətbiq olunmayan həqiqi xalq cümhuriyyətini” ( M.Ə.Rəsulzadə ), azlıqla 
qalan qeyri – millətlərə də öz ərazisində  “mədəni – milli muxtariyyat”  vəd edən 
cəmiyyəti çoxdan arzulayan və bütün həyatı boyu belə bir ideal uğrunda vuruşan 
Ömər Faiq hələ Gürcüstanda ikən Azərbaycanda baş verən bu hadisələrlə tanış idi. 
Bilirdi ki, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin  yaradılması bütün Yaxın və 
Orta Şərqdə ciddi siyasi hadisədir. Hələ vaxtilə “İşığımız sönməyəcəkdir” fikrini 
böyük ümid və inamla bildirən publisist işıqlı gələcəyin təntənəsinə inanırdı. Budur, 
həmin işığın ilk şöləsi Azərbaycan milli dövlətinin simasında parladı. O, bundan 
sevilməyə bilməzdi. ADR – in yaranmasından vecdə gələn demokratik əhval – 
ruhiyyəli ziyalılardan hamısı onun tədbirlərində iştirak edir, əllərindən gələni 
əsirgəmirdilər. Böyük Üzeyir Hacıbəyov milli dövlətin himnini bəstələmiş, hətta 
                                                             
1 Mirzə Bala Məmmədzadə .Azərbaycan istiqlalı və “Müsavat” ,səh. 14-15 

2 Məmməd Əmin Rəsulzadə. “Əsrimizin Siyavuşu”. Ankara,1989, səh. 46 

3 Yenə orada .səh.44 



onun ilk mətnini də özü yazmışdır. Zəmanənin ən lirik şairi Əhməd Cavad dövlətin 
üç rəngli bayrağına həsr etdiyi “Sevgili bayrağım” adlı şe’rində yazırdı: 

                Türküstan elləri öpüb alnını, 
                Dərdini söyləyir sənə, bayrağım. 
                Üç rəngli əksini quzğun dənizdən 
                Ərməğan yollasın yarə, bayrağım... 
 
                Köksümdə tufanlar gəldim irəli, 
               Öpüm kölgən düşən mübarək yeri, 
               Allahın yıldızı o gözəl pəri 
               Qoynunda sığınmış ayə, bayrağım. 
 
              Bütün bunlar Odlar yurdunda böyük el bayramına, misilsiz şənliyə səbəb 
olmuşdur. Bakıda müxtəlif ölkələrin nümayəndəlikləri yaradılmış, beynəlxalq 
əlaqələr genişlənməyə başlamış, qonşu xalqlarla, hətta onların bəzisinin 
nanəcibliyinə, xəyanətkarlığına, nankorluğuna, xəbis niyyətlərinə baxmayaraq 
dostluq, qardaşlıq tellərinin bərpa olunması üçün təməl daşları qoyulmuş, onlara 
qarşı həmişə olduğu kimi, indi də açıq ürəklə üz tutulmuş (üz qoymasalar da ), dövlət 
kabinetində yer ayrılmışdır. Əsrin Siyavuşu nəhəng fəaliyyət proqramı hazırlayıb işə 
başlamışdır. 

               İndi artıq nüfuzdan və hörmətdən düşmüş Kommunist Partiyasının o vaxt 
tərifli cənnət vədlərinə, yağlı və boyalı şüarlarına kor – koranə inanan Azərbaycan 
Respublikası özünün bütün 70 illik tarixi ərzində kənar respublikalardakı 
azərbaycanın sıxışdırılmasına, qırılmasına, elliklə sürgün edilməsinə bircə dəfə də 
olsa e’tiraz səsini qaldırmamışdır. Halbuki beşiyində boğulan Azərbaycan milli 
hökuməti təkcə respublika daxilindəki azərbaycanlıların təəssübünü çəkmirdi. Onun 
üçün harada olursa – olsun azərbaycanlı azərbaycanlı idi, onların da sıxışdırılan 
hüquqları müdafiəyə qalxmağı milli vəzifə hesab edirdi. 

             Milli dövlətin yaranmasından xeyli əvvəl, 1917-ci ildə Nəsib Yusifzadə 
deyirdi ki, uzaqlardakı qan qardaşlarımızın sıxışdırılmasına qarşı indiyə qıdır 
“susmuşuq, səsimizi belə çıxarmamışıq ), amma bundan sonra belə  rəzalətlərə səbr 
etmək olmaz” ( “ Açıq söz” ,20 yanvar 1917 ). 

            Azərbaycan Milli Respublikası torpağı müqəddəs, onun sahibini isə ən 
qiymətli varlıq hesab edirdi. Yuxarıda deyildiyi kimi, şübhəsiz ki. 1919-cu ilə qədər 
Gürcüstanda yaşayan və xalqımızın milli hüquqları uğrunda vuruşan Ömər Faiq 
bunlardan xəbərdar idi. Onu da bilirdi ki, Azərbaycanda baş verən milli özünü 
tanımaya, milli oyanışa hamı eyni münasibət göstərmir və göstərə də bilməzdi. 
İdarələrə soxulmuş köhnə elementlərin psixologiyasına, təbiətinə o, taxşı bələd idi 
20 ildən çıx idi ki, o, iti qələmi ilə köhnəliyə, zülm və istismara qarşı vuruşurdu. 
Harınlıq, şəxsi mənfəət ,mə’nəvi pozğunluq onun nəzərində insani sifətlərdən uzaq 



olan şeylər idi. Təəssüf ki, Azərbaycan milli dövlətinin həm yerlərdə, həm də 
mərkəzdəki dayaqlarının hamısı eyni səviyyəli adamlar deyildi və eyni məqsəd də 
güdmürdü. Ümumi obyektiv çətinliklərdən əlavə ayrı – ayrı şüurlu fitnəkarlıqlar, 
maneələr də vardır ki, bunlar qabaqcıl ziyalıların özündə narazılıq doğururdu. 
Xüsusən ilk günlərdə əyalətlərdə hərcmərclik, köhnə münasibətlər hökm sürürdü. 
Hətta Səməd Ağamalıoğlu kimi bir adam Tiflisdə çap etdirdiyi bir məqaləsində 
hökumətin bə’zi xan – bəy nümayəndələrinin yenə də “dinmə ver” prinsipinə 
əsaslandığını bildirir və hələ gözünü açmağa imkan tapmamış dövləti “şallaq və 
dəyənək dövləti” adlandırırdı ( “ Borba” qəzeti ,12 iyul 1918 ). 

               Əlbəttə bunlar, milli hökumətin fəaliyyətinin ilk aylarına təsadüf edirdi və 
M.Ə.Rəsulzadənin dediyi kimi, hər şeyi birdən – birə düzəltmək olmazdı.Bunun 
üçün hamı bir istiqamətə getməli, bir nöqtəyə vurmalı idi. Gözə görünən, baş verən 
bütün nöqsanlar üzə çıxarılmalı, aradan qaldırılmalı idi. Bunsuz cavan hökumətin 
böyük  planlarını həyata keçirmək olmazdı. 

                M.Ə.Rəsulzadə 1918-ci il dekabrın 7-də parlamanı açaraq hamını bu amal 
uğrunda birləşməyə çağıraraq bütün deputatların sürəkli alqışlarla qarşıladığı 
aşağıdakı sözlər demişdir: “ Əvət, əfəndilər, bu gün firqə ehtirasları, şəxsi – qərəzlər 
və bütün bu kimi, vətən və millət qayəsi qarşısında səfil qalan qərəzlər atılmalı, 
Vətən qayğası və millət duyğusu hər şeydən yüksək tutulmalıdır”. 

              Hələ inqilabdan çox – çox əvvəl Vətən və xalq məhəbbətinin 
“ məhəbbətlərimizin ən üst qatına çıxarmalıyıq” deyən Ömər Faiq məhz belə bir 
vaxtda Bakıya gəlmişdir. Onun iti qələminə, prinsipiallığına, işıqlı ideyalarına 
böyük ehtiyac var idi. Buna görə də ona çox mühüm bir iş tapşırılmışdır: şəhər 
polisində nəzarətçi. 

              Bəzi sənədlərdə onun vəzifəsi Nəzarət naziri kimi də gedir. Amma hər halda 
o, nəzarətçı – müfəttiş idi və bu, V.İ.Leninin “Az olsun, yaxşı olsun” əsərində tələb 
etdiyi fəhlə - kəndli müfəttişliyi kimi bir şey idi ki, bu vəzifəni Ömər Faiq 
Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin ilk illərində icra edəcəkdir. Hələlik onun  
Azərbaycan  Demokratik  Respublikasındakı fəaliyyətindən danışanda demək 
lazımdır ki, o, burada çox faydalı işlər görmüşdür. Onun nəzərindən heç bir əyinti 
yayınmırdı. Ömər Faiqin bacısı oğlu Əhməd Pepinov da parlamanın üzvü idi. Daha 
doğrusu, Əmək və əkinçilik naziri idi, özü də sosialist partiyasını təmsil edirdi. 
Bununla bərabər milli mədəniyyətin, xalq maarifinin, ali təhsilin inkişafında, 
xüsusən ilk universitetin açılmasında da müəyyən rol oynamışdır. 

              Azərbaycanın ilk demokratik milli hökümətində xalq və vətən üçün 
döyünən qəlblər az deyildi. Lakin M.Ə.Rəsulzadənin hamını vətən və xalq üçün 
yekdil olmağa çağırmasına baxmayaraq dövlət idarələrində ilk vaxtlar ağızbirliyi 
yox idi. Üstəlik yerlərdə xalqçılıq və demokratiya ləng yayılırdı. Hökumət 



nümayəndələri xalqa yox, əvvəlki mütiliklə xan – bəy təbəqəsinə, kapitalist ağalara 
xidməti birinci vəzifə hesab edirdilər. 

              Ömər Faiq Azərbaycan milli dövlətinin işinə cəlb olunan gündən hiss etdi 
ki, yuxarılarda nə qədər böyük işlər planı hazırlansa da, onları həyata keçirmək üçün 
aşağılarda ciddi maneələr vardır. Hökumətin əsl demokratik xarakter daşımasına 
baxmayaraq, bu demokratik tədbirlər xalqa gedib çatmır, maneələr qırılıb yox 
edilmir. Ölkədə görülən iş, özünün dediyi kimi, hələlik “ küy – kələkdən ibarətdir”. 
Çünki onun fikrincə, burada hamının “fikri xəyalı xüsusi mülkiyyətdir. Millət və 
hökümət düşüncəsi, xəzinə faydası birər bəhanə, birər lafdır... ümumiyyət pərdəsi 
altında xüsusiyyətdir. Hər kəs bu dərdə mübtəladır” ( “Azərbaycan” qəzeti, 9 iyul 
1919 ). 

               Bununla o, çoxpartiyalı, beynəlmiləl ruhlu milli demokratik dövlətin 
qətiyyən əleyhinə deyildi. Əksinə, bəzi rəhbər işçilərdəki biganəliyi, əyalətlərdəki 
hərc – mərcliyi cavan dövləti, onun sözləri ilə desək “dövlətimizi” sarsıdan amillər 
kimi qiymətləndirdi. O, elə belə də yazırdı: “ Bu dərd cavan hökumətimizi incidiyor, 
sarsıdıyor”. 

               Ümumiyyətlə götürdükdə o, “cavan dövlətimizi” möhkəmlətmək, 
dirçəltmək istəyir və buna var qüvvəsi ilə çalışırdı. O da məlumdur ki, Ömər Faiq 
bolşevik deyildi və ümumiyyətlə heç bir siyası partiyanın rəsmən üzvü olmamışdır. 
Siyasi – ictimai məsələlərin gələcək perspektivini onlar kimi konkret və aydın qoya 
bilməsə də, bütün fikri – zikri xalqla bağlı idi və xalqa zidd hərəkətlərə dözə bilmir, 
harda olursa olsun, haqsızlığa açıq etirazını bildirməkdən çəkinmirdi. Azərbaycan 
milli dövlətində işləyə - işləyə bu dövlətin bəzi işlərini kəskin tənqid etməsi də 
bundan irəli gəlirdi. 

                O, rəsmi dövlət vəzifəsi ilə əlaqədar olaraq bütün  Azərbaycanı gəzmiş və 
hər yerdə, özünün dediyi kimi “hərc – mərclik” , “mənfəətpərəstlik” görmüşdür. 
Bunlar onun ürəyini ağrıdır və o, bu barədə yazırdı: “Bunları hər kəs ürəkdən 
düzəltməyə can atmır, ortalıqda bir “spekulyasiyadır”, bir xəyanətdir gedir. Çox 
deyil, bir – iki saat ticarət nəzarətində, dəmiryol idarələmizdə, 
gömrükxanalarımızda.... olunuz, görünüz buralarda nə at oynadırlar, nə xəyanətlər 
edirlər” ( “Azərbaycan” qəzeti, 9 iyul 1919 ). 

              Bu “xəyanətlər”, bu “at oynatmalar” onun fikrincə, “heç kəsin kefini 
pozmayır, pozmaq deyil, hələ bir az açır da”. 

             Biz həmin milli hərəkata indinin gözü ilə baxanda çətinlik çəkmədən hiss 
edirik ki, Azərbaycanda yaranan yeni cəmiyyət, ilk demokratik quruluş bəzi sərvət 
sahiblərinin, bulanlıq suda balıq tutmaq eşqi ilə yaşayan və çarizmdən miras qalmış 
bir sira milli çinovniklərin ürəyindən olmamışdır. Onlar nəinki bu ilk milli hökumətə 



can – başla xidmət etmiş, əksinə, onun ayağına buxov olmuş, düşmən dəyirmanına 
su tökmüşlər. Milli birlik, milli təəssübkeşlik hamını öz təsiri altına ala bilməmişdir. 
Bütün nəticəsində demokratik sistem üçün zamanın qarşıya qoyduğu nəhəng planlar 
ciddi ətalətlə, biganəliklə qarşılaşmışdır. 

            Bunu Ömər Faiq də hiss edirdi. O, artıq bir illiyini qeyd etmiş demokratik 
respublikada xalq və vətən naminə əsl tərəqqi görmür, əksinə: “dala – dala tərəqqi 
etməkdəyiz” – deyirdi. 

            Bunun səbəblərindən biri o, hakimiyyətdə olan bəzi ağaların xəyanətində, 
şüurlu, fəaliyyətsizliyində görür və onu da bildirirdi ki, “ağalar yadlarından 
çıxardıqlarını xalq yanından çıxartmır, qoy onlar xalqın səbrindən , dözümündən sui 
– istifadə etməsinlər “ ( “Azərbaycan qəzeti, 9 iyul 1919 ). 

            Azərbaycan Demokratik Respublikası bir çox mühüm işlər görsə də bə’zi 
cox vacib milli məsələrdə köhnə ən’ənələri birdən birə qıra bilmədi və ya buna 
imkan tapmadı. Xüsusən ana dilinin əvvəlki kimi sıxışdırılması, hakim idarə 
orqanlarında işlədilməməsi bu qəbildən idi. Doğrudur, hökumət Azərbaycan dilini 
rəsmi dövlət dili e’lan etmişdi. Amma hələlik bunu bütünlüklə həyata keçirə 
bilmirdi. Fəhlə və kəndli çox vaxt öz dərdini öz ana dilində ifadə etməkdən məhrum 
olurdu. Rəsmi yazışmalar yenə də rus dilində gedirdi. Üzeyir Hacıbəyov yazırdı : 
“Bizim bütün rəsmi kağızlarımız sabiq rus çarlığının “kanselyariya” larına 
döndüyündən biçarə türk demokratiyası öz milli dövlətində də yenə tərcümanlar 
aramağa məcburdular ( “Azərbaycan” qəzeti, 10  iyul 1919 ). 

            Hökumətin milli dil sahəsindəki fəaliyyətindən, daha doğrusu 
fəaliyyətsizliyindən narazı olanlardan biri də Ömər Faiq idi. Bütün həyatı boyu 
Azərbaycan dilinin təmizliyi uğrunda mübarizə aparan qocaman jurnalist milli 
demokratik dövlətdə ona laqeyd yanaşılmasına dözə bilmirdi. 

             Müsavat partiyasının lideri, indi isə hökümətin başçısı, zəmanənin böyük 
oğlu Məmməd Əmin Rəsulzadə vaxtilə redaktoru olduğu “Açıq söz” qəzetinin ilk 
nömrəsində “Zəmanə adamı olmalıyız” deyə bir şüar irəli atmışdır. O, bildirirdi ki, 
zəmanə adamı olmaq üçün  “üç əsasa sarılmaq” lazımdır. Bu əsasları o, 
“türkləşməkdə, islamlaşmaqda və müasirləşməkdə” görürdü. M.Ə. Rəsulzadənin bu 
konsepsiyalarının hamısı doğru idi və onlar həqiqətən  dövrün tələblərindən 
doğurdu. Təsadüfi deyil ki, milli bayrağın rəngləri də bu üç prinsipin simvollarından 
ibarət idi: yaşıl, mavi, qırmızı. “Türkləşmək” , yəni özünü tanımaq, kökünə - soyuna 
bağlanmaq demək idi, bunsuz heç bir milli tərəqqidən söhbət gedə bilməzdi. 
“İslamlaşmaq” isə əsrlərdə xalqın inandığı etiqadın yaxşı tərəflərinin yaşatmaq, 
inkişaf etdirmək məsələsi ilə bağlı idi. Bunların hər ikisi insanın milli mənəvi – 
psixoloji aləmi ilə bağlı olsa da, “müasirləşmək” daha mühüm mahiyyət kəsb edirdi. 
Qırmızı rəng də buna işarə idi. İndi elə dövr gəlmişdi ki, əsrlərlə xalqın “ üstünə 



qonaq toz – torpaq” silinməli, gözləri açılmalı, yeni ictimai – siyasi həyata atılan 
qədəmləri möhkəm olmalı idi, yəni xalq müasir, mədəni bir inkişaf yoluna düşməli 
idi. Təəssüf ki, əsrimizin ilk rəsmi və imtiyazlı milli liderinin bu düzgün mövqeyi 
istənilən şəkildə inkişaf etdirilmirdi. Bu haqda ilk həyəcan təbili calanlardan biri 
yenə Ömər Faiq idi. O, Azərbaycana gəldiyi ilk günlərdən e’tibarən ümid bəslədiyi 
və etibar etdiyi M.Ə.Rəsulzadənin fikrini inkişaf etdirərək müasirləşməyi, birinci 
növbədə milli dili, milli ədəbiyyatı inkişaf etdirməkdə görürdü. 

                Ömər Faiq dil məsələsinə əvvəl də çox ehtirasla yanaşırdı və bunu az qala 
bütün mədəni tərəqqinin ilk çıxış nöqtəsi hesab edirdi. O yazırdı: 
“ Məhəbbətlərimizin ən üst qatına dil məhəbbətini çıxarmalıyıq. Dilimizi sevmək 
hamımızın ən birinci müqəddəs borcu olmalıdır... biz özümüzü bilməsək, öz dilimizi 
bəyənməsək, kim bizə hörmət edəcək və nədən ötrü də etsin... biz özümüzü 
istəməyəndə özgələrin bizi istəmələrini ummaq dəlilikdir. Çaşıb qalıram, ufaq bir 
millət heç yox ikən özünü böyüdür, öz varlığını hər yol ilə də olsa özgələrə bildirir. 
Öz ehtiramını saxlayır, özünü saydırır. Amma biz? Lap tərsinə, ən çox özümüzü 
özümüz bəyənmirik? ( “Yeni iqbal” , 2 iyul 1915 ). 

                 İndi bu “ özünü bəyənməmək” faciəsini hiss etməyin və onun daşını 
atmağın vaxtı gəlib çatmışdır. Milli dili, milli ədəbiyyatı inkişaf etdirmək üçün şərait 
yaradılmışdır ki, mədəni tərəqqi uğrunda mübarizənin istənilən nəticə verməsi üçün 
hamı bütün səyləri birləşdirib milli dilə sarınmalı, ondan uzaqlaşmanın faciəsini 
duymalıdır. O, “Milliləşmək” adlı seriya məqalələrində yazırdı: “ Canlı işlər, tarixi 
dəyişikliklər bizə göstərir ki,hər cəmiyyət, hər fərd, hər dürlü ənənəsindən, 
müqəddəsatından, iman və etiqadından az çox əl çəkdiyi halda milli dilindən əsla və 
əsla vaz keçməmişdir. Və heç vaxt da keçməz. Çünki bir millətin ədəbiyyata malik 
dili o millətin ruhu, nişaneyi – mövcudiyyatıdır. Ondan məhrum olduğu gün mərhum 
olmuş, ondan uzaqlaşdığı gün qəbrinə yaxınlaşmış deməkdir”. 

               Ömər Faiq dünya xalqlarının tarixi təcrübəsindən yaxşı bilirdi ki, dili 
əlindən alınmış hər bir millət tarix səhnəsindən silinməli, yox olub getməlidir. Odur 
ki, milli dili həmin millətin mövcudluq əlaməti hesab edən müəllif açıqca yazırdı: 
“Tarix bizə göstərir ki, bir millətin cahangirliyi, hökuməti, hətta yeri – yurdu da 
əlindən alınsın, madam ki, milli ədəbiyyatı var, o millət məhv edilməz. Dili 
kəsilməyən millətin vücudu kəsilməz, ədəbiyyatı yaşayan millət heç vaxt ölməz”. 

              Belə bir materialist mövqedən çıxış edən Ömər Faiq onu da deyirdi ki, 
“dünyada bədbəxt o millətdir ki, özgə millətin silahından ziyada dil və ədəbiyyatına  
əsir olaraq yaşamaqdadır. Hələ zəmanəmizdə milli ədəbiyyatına malik olmayan bir 
millətə həddi – rüşkə çatmamış bir bala nəzəri ilə baxıb cəmiyyəti - əqvam ailəsinə 
qəbul edilməməsi, öz müqəddəratının özünə verilmək istənilməməsi bizim kimi öz 



dili və ədəbiyyatını sevməyənlər üçün ən gözəl bir dərsi – ibrətdir ( “Azərbaycan” 
qəzeti, 21 noyabr 1919 ). 

             Əsrin əvvəllərində bütün mollanəsrəddinçilər realist ədəbiyyata əsas ideya 
silahı kimi baxırdılar. Yeni tənqidi realist ədəbiyyatın yaranması və 
formalaşmasında, Sabirlərin yetişməsində onların misilsiz rolu olmuşdur. İndi 
Azərbaycan milli hökuməti dövründə bir daha ədəbiyyat və dil məsələsinə qayıtmaq, 
“insanları qara cəhalətdən, istibdadan xilas edən yalnız və yalnız ədəbiyyatdır” 
fikrini təlqin etmək müəllifin əsl demokratik və vətəndaşlıq mövqeyindən irəli 
gəlirdi. O, ədəbiyyatın ictimai gücünə çox böyük əhəmiyyət verir və yazırdı : 
“Müstəbid hökümətin, keyfi idarənin, zalimanə üsulun ən böyük düşməni 
ədəbiyyatdır. Ədəbiyyat olan yerdə istibdad, istibdad olan yerdə ədəbiyyat 
yaşıyamaz”. 

                 Əlbəttə, burada söhbət hər cızmaqaradan yox, ciddi ədəbiyyatdan, xalqı 
yeni həyat uğrunda səfərbərliyə alan, özbaşınalığı, hərc – mərcliyi atəşə tutan realist 
ədəbiyyatdan gedir. Ömər Faiq keçmiş publisistik və naşirlik fəaliyyətindən bilirdi 
ki, “müstəbid və zalım padşahlar keyfi idarələrinin bəqayi-davamı üçün ən ziyada 
müraciət etdikləri tədbir ədəbiyyatı qısmaq, hürr mətbuatı yox etmək idi”. Bu yolda 
onun başı az bəlalar çəkməmişdi, senzor neştəri, istibdad təzyiqi onun sinəsini, söz 
mülkünü az yaralamamışdır. Biz “Molla Nəsrəddin” in bütünlüklə ağ səhifələrinə və 
“bizdən asılı olmayan səbəblərə görə bu səhifədə yığılmış material getmədi” 
sözlərinə, ayrı – ayrı eyhamlarına çox rast gəlmişik. 1917-ci ilə qədər bütün 
demokratik mətbuat orqanlarının başına belə müsibətlər gəlmiş və ən çox əzab 
çəkənlərdən biri də Ömər Faiq olmuşdur. Buna baxmayaraq onlar müxtəlif forma və 
vasitələrə əl atıb ürəyindən keçən sözləri deyə bilmişdilər. Azərbaycan Demokratik 
Respublikasının dövründə kəsərli sözə, iti  qələmə daha çox ehtiyac var idi. Hökumət 
çox böyük inkişaf proqramı işləyib hazırlamışdı. Onun demokratik, beynəlmiləl və 
xəlqi mahiyyəti bütün dəqiqliyi ilə açılıb şərh edilməli, vətəndaşların hamısı öz 
dövlətinin hər addımından, hər bir fəaliyyətindən agah olmalı idi. Milli dövlətin 
izlədiyi məqsəd, gətirdiyi yenilik geniş xalq kütləsinə çatdırılmalıdır. Onlar bu 
həqiqətin mahiyyətini dərk edə bilsələr, bütün varlığı ilə ona sarılar, uğrunda “can 
fəda” edə bilər. Bunun isə yeganə ifadə forması milli dil olmalıdır. Bunu nəzərə alan 
Ömər Faiq yazırdı: “Xalq hürriyyət və müsavatın qədrini, ləzzətini ancaq öz milli 
dilləri ilə anlaya bilər. Və ancaq bu anlayışda hürriyyət və istiqlalın mühafizəsi 
uğrunda fədai – can edə bilər”. 

                 Belə bir fəzilətə Azərbaycan mühitinin daha böyük ehtiyacı vardır. Ömər 
Faiqin fikrincə, bu sahədə də bütün sə’ylər birləşməli, milli dildə milli ədəbiyyat 
yaratmalı, əgər xalqa xidmət etmək, vətənin göylərini bürümüş qara buludlardan onu 
təmizləmək istəyən varsa, bu sahəyə xüsusi diqqət yetirməlidir.Çünki milli 
ədəbiyyat milli ziyalıların “əlində parlaq bir məş’əldir. Ancaq bu məşəl ilə xalq 



hüriyyətini mə’nasını düşünər, ədalətin doğruluğunu görər, istiqlalın qədr və 
ne’mətini bilər”. 

               Bəs bu milli ədəbiyyatı yeni şəraitdə necə yaratmalı? Əsrimizin əvvəlində 
“Qeyrət” mətbəəsi yaradıb zəmanənin tələb etdiyi ədəbiyyatın nəşrinə sözün əsl 
mənasında qeyrət edən, “Molla Nəsrəddin” kimi bir jurnalı çox vaxt təkbaşına 
çıxarıb ictimai şüura istiqamət verən və bu mühitin yetirdiyi böyük Mirzə Ələkbər 
Sabir kimi şairin nadir dühasına xüsusi qayğı göstərən, onun iste’dadını və 
təkrarolunmaz poeziyasını yüksək qiymətləndirən və təbliğ edən Ömər Faiq indi nə 
məsləhət görürdü? O, keçid dövründə gündəlik yenikləri dərk edən və dərk etməyən 
qələm sahiblərini qarşılaşdırmır, ayrı – ayrı istedadları da fərqləndirib öz idealına 
yoldaş olmağa çağırmırdı. Onun məsləhəti daha faydalı idi. O yazırdı: “Türkcənin 
yazı və mətbuat aləmindəki zəifliyinə gəlincə buradakı qüsur bə’zilərinin sandığı 
kimi, türkcənin özündə, onun əskik və qabalığında deyil, başına bəla etdiyi 
əlifbasındadır. Doğrudan da, türkcəmiz danışıq və ahəngi olduğu kimi göstərməyə, 
yazmağa əsla yaramayan ərəb əlifbasını qəbul edəndən öz varlığını ,öz istiqlalını 
itirmiş və bu günə qədər ərəbliyə əsir olaraq həqiranə ömür sürmüşdür 
( “Azərbaycan” qəzeti, 24 oktyabr 1919) 

                Çarizmin istibdadı dağılandan sonra bu məsələni ilk dəfə qaldıranlardan 
biri Ömər Faiq idi. O, bu işdə tələsməyi tələb edir və yazırdı:” Vaxtdır, həqiqi, 
ictimai bir inqilab ilə dilimizi bugünkü yaramaz və çirkin əlifba əsirliyindən qurtarıb 
öz təbiətinə, öz istiqlalına uyğun bir əlifba qəbul edəlim. Və bunun sayəsində 
dilimizə danışıqda qazandığı ümumilik şərəfini mətbuatda da qazandıralım. Və bu 
yol ilə xalq savad öyrədəlim, onlara qolayca bilgi və maarif qapılarını açalım.” 

                Onun fikrincə, geniş xalq kütlələrini ancaq bu yolla maarifləndirmək 
mümkündür: “hamıya ümumi tə’lim verəlim, elmin ləzzətini daddıralım! Və ancaq 
bundan sonra camaatdan hürriyyət, ədalət və istiqlal yolunda can verməyi istiyəlim. 
Yoxsa özgə cür hamısı boş, hamısı qayırma, hamısı küy – küləkdir” ( “Azərbaycan” 
qəzeti , 24 noyabr 1919 ). 

               Ömər Faiq dövlətdə həqiqətən nəzarətçi müfəttiş idi. Onun fəaliyyət dairəsi 
geniş olub toxunduğu məsələlər də müxtəlif sahələri əhatə edir və hamısında da 
müəyyən müsbət iz qoyurdu. 

               Onun Azərbaycan Dövlət Respublikasında gördüyü mühüm işlərdən biri 
Əli Bayramovun qatillərinin ifşası idi. 

                Məlumdur ki, Əli Bayramovu 1920-ci ildə vəhşicəsinə öldürmüş, bu qətlin 
izini itirməyə çalışmışlar. Uzun müddət davam edən axtarış müsbət bir nəticə 
verməmiş, Əlini gördüm deyən olmamışdır. Onun arvadı xalqın mərd və mübariz 
qızı mərhum Ceyran xanım Bayramova xatirələrində yazırdı: “Mən hümmətçilərə 



hüsn– rəğbət bəsləyən Ömər Faiq Nemanzadənin yanına getdim. Azərbaycanın 
maarifpərvər ziyalılarına mənsub olan bu şəxs müsavatın inzibati orqanlarında 
inspektor işləsə də, əksinqilabçıları görən gözü yox idi. Çünki onların 
haqsızlıqlarını, özbaşınalıqlarını hər gün görürdü. Ömər Faiq çox çalışdı, bütün polis 
şöbələrinə, rəsmi idarələrə zəng vurdu, izahat istədi, ancaq bir nəticə çıxmadı 
( “Xatirələrim” Bakı 1983, səh.52 ) 

                 Həmin gün Ömər Faiq bir nəticə çıxara bilməyəndə bütün işini Əlinin 
axtarılmasına yönəltmişdi. Arxivdə Əli Bayramovun öldürülməsi ilə əlaqədar bir 
istintaq sənədi saxlanılır. Bakı dairə məhkəməsi prokurorunun Ədliyyə nazirinin 
adına yazdığı sənəddə deyilir: “ Bu il mart ayının 28-də saat 12-də polis inspektoru 
Ömər Faiq əfəndi Ceyran xanım Bayramova ilə mənim yanıma gəlib bildirdi ki, bu 
qadının əri polis tərəfindən həbs edilib, sonra isə yoxa çıxıb, izi – sorağı yoxdur. 
Onu da dedi ki, Əli Bayramov Hümmət partiyasında üzdə olan adamdır, onun başına 
bir iş gəlsə, yaxşı nəticə verməyəcəkdir. Faiq əfəndi xahiş elədi ki, bu işlə ciddi 
məşğul olmaq, prokuror istintaqı aparmaq lazımdır”. 

                 Ömər Faiq vəzifəsini bununla məhdudlaşdırmamışdır. O, polis işçilərinin 
xarakterinə yaxşı bələd idi. Buna görə də özü bilavasitə bu işə girişmişdi. 

                Yazıçı Manaf Süleymanov həmin istintaq sənədlərinin Ömər Faiqlə 
əlaqədar olan hissəsini tərcümə edib “Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim” 
(«Дни минувшие») kitabına salmışdır. Bu parça təkcə Əli Bayramovun qatillərinin 
üzə çıxarılıb ifşa edilməsi baxımından yox, həm də milli dövlət polisinin iş üsulunu, 
orada hökm sürən hərc – mərcliyi və bizim publistimizin xarakter bütövlüyünü, 
narahat təbiətini və yenilməz idarəsini əks etdirmək cəhətdən çox maraqlıdır. Həmin 
kitabda Ömər Faiqin dilində verilmiş izahatda oxuyuruq: “Mart ayının ikinci 
yarısında idarədə yanıma tanımadığım bir arvad gəlib dedi ki, mən Ceyran 
Bayramovayam, ərimi tutublar, amma harada olduğunu oyrənə bilmirəm. O saat 
polismeystr Mirzəyevə zəng çalıb soruşdum. O, dedi ki , məndə belə dustaq yoxdur. 
Telefonu qoydu yerinə. Mən təkrar zəng çaldım: “Bəs deyirlər ki, Əjdər Əminov 
tutub Əlini gətirib sizə...” O səsini ucaltdı: “A!... Onu deyirsiniz? Hə, Əli 
Bayramovu Əjdər götürüb dala apardı”. “Necə yə’ni dala apardı?! Dustağı bir yerdə 
saxlamaq lazım idi”. “Mirzəyev dedi: Əjdər ondan, Əli Bayramovdan iltizam alıb 
buraxıb”. 

                 Mən Ceyran xanıma dedim ki, şikayət yaz mənə, isti – isti izini axtarıb 
tapaq. Hadisəni olduğu kimi yazıb verdi... Şəxsən nazir müavini Şərifbəy 
Rüstəmbəyova müraciət edim ki, istintaqa mane olduğuna görə Mirzəyevi tutmaq 
lazımdır. Rüstəmbəyov mənə acıqlanıb töhmət etdi ki, “sən daxili işlər nazirliyinə 
qarşı iş açırsan. Əmr ətdi ki, bu işə burnumu soxmayım! Məsələ prokurorluğa 
verilibdir”. 



                 İki gündən sonra nazir Vəkilov gələndə yanına, kabinetə getdim. Hadisəni 
ona danışdım və Mirzəyevi tutmağa xahiş etdim. Bu vaxt Rüstəmbəyov nazirin 
yanına gəldi və işi başa düşəndə, acıqlı – acıqlı söhbətə qarışıb dedi: “Heç belə şey 
yoxdur. Bunlar hamısı sənin şəxsi fantaziyandır”. 

                  Mən tutuldum. Vəkilovdan xahiş etdim ki, mənə təkliklə danışmağa 
imkan yaratsın. Rüstəmbəyov çıxıb getdi. Vəkilov məni dinlədi. Sözümü axıra kimi 
dedim və bütün sübutları söylədim və xahiş etdim ki, özümlə gətirdiyim qaradovoy 
Məmmədibrahim Məşədabbas oğlunu şəxsən dindirsin, Vəkilov Məmmədibrahimi 
təkliklə dindirdi. Mirzəyevi tutmaq barədə əmr verdi. Şəhər polismeysteri tə’yin 
olunmuş Kabulov əmri sabahı gün saat 12-də yerinə yetirdi. Mirzəyevi kaupvaxta, 
İçərişəhərə gətirdilər. Mən Bayıl qazamatına salmağı əmr etdim.Şərifbəy 
Rüstəmbəyov mane oldu”4. 

                    Bu lakonik səhnəcik çox şey deyir. Burada həm Ömər Faiqin 
prinsipiallığı, həm polis işçilərinin biganəliyi, həm də ümumiyyətlə iş üsulunun 
naqisliyi göz qabağındadır. 

                   Ömər Faiq əsas qatili həbsə aldırandan sonra yenə fəaliyyətə başlayır. 
Ceyran xanım qeyd edir ki, “Bir gün axşamdan xeyli keçmiş evimizin yanında bir 
fayton dayandı... Onu o dəqiqə tanıdım. Bu, Ömər Faiq idi. O evə keçmədən ayaq 
saxlayıb dedi:” Ceyran xanım, faytona əyləş, gedək qəbiristana. Deyirlər orada bir 
neçə sahibsiz meyit görüblər...” 

                   Ömər Faiq məni sahibsiz meyitlərin yanına apardı. Başsız meyiti 
görəndə dəhşətə gəldim...” 

                  Bu əhvalat 1920-ci ilin aprel ayının əvvəllərində Azərbaycan 
Demokratik Respublikasının son günlərinin yaxınlaşdığı anlarda olmuşdur. Aprelin 
axırında Xİ ordu Azərbaycana daxil oldu və burada Sovet hakimiyyəti quruldu. N. 
Nərimanovun təklifi ilə Ömər Faiq, yeni hökumətin işinə cəlb olundu. Bununla da 
onun həyatında və fəaliyyətində yeni bir dövr başladı. 

  

 

 

                                                             
4 Azərbaycan Demokratik Respublikası yıxılandan dərhal sonra Ə.Bayramovun qatilləri inqilabi tribunala 
verilmiş və 1920-ci il mayın 29-da onlardan 15 nəfəri güllələnmişdir. Güllələnənlər arasında Şərifbəy 
Rüstəmbəyov, Rüstəmbəy Mirzəyev də var idi (bax: “Yeni fikir” qəzeti, 13 aprel 1990 ). 

 


