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XIX. YüzYIlIN bAŞlArINDA GüNEY 
KAfKASYANIN ruSYA TArAfINDAN 
İŞGAlİ İlE AzErbAYCAN TOprAKlArI 
İKİYE pArÇAlANMIŞTIr. KuzEYDE Mİl-
lETİN öNDE GElENlErİNİN, özGürlüK 
vE Mİllİ ŞuuruN GElİŞMESİ İÇİN YO-
rulMADAN vErDİKlErİ MüCADElE 95 
YIl öNCE AzErbAYCAN DE MOKrATİK 
CuMHurİYETİ'NİN (ADC) İlAN EDİlMESİ 
İlE SONA ErMİŞTİr. bu OlAY bölGEDE 
YAŞANAN TOpluMSAl vE SİYASİ SürEÇ-
lErİN MANTIKSAl DEvAMI OlMuŞTur. 
O zAMANA KADAr CuMHurİYET fİKrİ, 
HAlKIN GElECEğİ İÇİN SİYASİ MüCADElE 
prOGrAMININ TEMElİNİ OluŞTurArAK 
TOpluM ŞuuruNDA KöK SAlMIŞTI. bu 
DuruMDAN fAYDAlANAN AzErbAYCAN 
DEMOKrATİK CuMHurİYETİ'NİN (ADC) 
KuruCulArI 28 MAYIS 1918 - 28 NİSAN 
1920 TArİHlErİ ArASINDA MİllETİN HA-
YATININ HEr AlANINDA KöKlü DEğİŞİK-
lİKlEr YApMIŞlArDIr. 

AzerbAycAn 
DemokrAtİk 
cumhurİyetİ – 95 

Dr. Firdovsiye AhmeDovA, 
Tarih Bilimci 

Tarih Bilinci

Azerbaycan Demokratik 
Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Bildirisi. 

28 Mayıs 1920 yılında Azerbaycan Milli 
Şura toplantısında kabul edilmiştir
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Güney kafkasyanın rusya İm-
paratorluğu çöktükten sonra 
çeşitli devletlerin mücadele 

arenası haline geldiği şartlarda, Azer-
baycan halkının ermeni milliyetçiler 
tarafından soykırıma ve etnik zulme 
uğradığı zaman bağımsız devlet ku-
rulması yönündeki çabalar, bu konuda 
yeterli tecrübe ve önkoşullar olmaksı-
zın olağanüstü irade, amaç iddialığı, 
vatanseverlik ve halkın karşısında olan 
sorumluluk duygusu talep ediyordu. 

ADC Müslüman Doğuda ve Türk 
dilini konuşan halklar arasında ilk 
parlamento yönetimli cumhuriyet 
olmuştur. ADC’nin ilan edildiği ta-
rih olan 28 Mayıs yukarıda belirti-
len iki yıl süresince yaygın olarak 
kutlanmıştır. 1920 yılında ise bu gün 
Azerbaycan devletinin çöktüğü ta-
rihten sonraki döneme denk gelmiş 

olup, Gence’deki isyana katılan kişiler 
tarafından kurşun ve top yağmuru al-
tında sade bir şekilde kutlanmıştır. ka-
tılımcılar şu sloganları önermişlerdir: 
28 Mayıs günü sadece bağımsızlığın 
ilan edildiği gün değil, Vatanı uğruna 
hayatlarını yitirenleri anım günü de 
olsun; 28 Mayıs düşmana karşı verdi-
ğimiz mücadelede gönül yüceliğinin 
ve manevi zaferimizin ifadesi olacak-
tır1 (5). Sonuçta 1920 yılının 28 Mayıs 
günü «milletin şerefi ve haysiyetinin 
tekrar halk onayını aldığı» gün olarak 
kalmıştır. (1, cilt 1, s. 396). AdC’in kısa 
bir geçmişi içinde buna benzer olay-
lar çoktu: Zor şartlarda genç cumhuri-
yet her fırsatta zorluklarla sınanıyordu. 

AdC’nin kurucuları ise bu zor du-
rumda kendi dönemleri içinde en 
önde gelen, demokratik yönetim 
şeklini seçmişlerdir. Yeni cumhuri-

yetin programı olan Bağımsızlık 
Bildirisinde demokrasi ilkelerine, 
sovyet ve parlamento devletinin 
ilkelerine bağlılık sözkonusudur. 
Bu ilkeler sonuna kadar yerine ge-
tirilmiştir (2, s. 10). devlet iktidarı 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin haritası. 1919 yılı Versay Barış Konferansında tanınmıştır

Milletvekili rozeti. Azerbaycan 
Demokratik Cumhuriyeti 

Parlamentosu Başkanı Alimerdan 
Bey Topçubaşov'a aittir. Milli 

Azerbaycan Tarih Müzesi

1 22 Mayıs-03 Haziran 1920 tarihli Gence isyanı, Azerbaycan halkının bağımsızlığı için mücadele etmeye hazır olduğu-
nu gösteren sovyet iktidarına karşı olan en büyük ayaklanmadır. Ayaklanmanın yenil giye uğramasına ve daha önce 
görülmemiş sürgünler başlamasına rağmen, Gence isyanı 1924 yılına kadar devam eden isyanların arasında ilk isyan 
olmuştur (Editörün notu).
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parlamento, hükümet ve yargı siste-
mi olmak üzere üç kuvvet ile temsil 
edilmiştir. Parlamentoda en az sayı-
daki milletler bile dahil olmak üzere 
hemen hemen her milletin temsilcisi 
vardı: Müslüman olan Türkler2 – 80 
sandalye, ermeniler – 21, ruslar – 10, 
Almanlar – 1, Yahudiler – 1, Gürcüler 
– 1, Polonyalılar – 1. Bunun dışında 
Bakü sendikaları 3, Bakü Petrol Sana-
yicileri Birliği – 2 sandalyeye sahipti 
(4, s. 23-26). Yürütme gücünü elinde 
bulunduran hükümet, yasama gücü 
olan parlementoya tabiiydi. Devlet 
parlamentonun kabul ettiği kanun 
ve aldığı kararların esasında yöne-
tilmiştir. 

AdC’nin kurulduğu tarihten bir 
gün önceye kadar Azerbaycanlıların 
Güney kafkasyada yoğun yaşadıkları 
toplam alan yaklaşık 150 bin kilometre 
kare teşkil etmiştir. ADC’nin kapsadı-
ğı 114 bin kilometre karelik alanda 
ise 3,3 milyonluk nüfus yaşıyordu 
(1, cilt 1, s. 11). Bakü şehrinin «Bakü 
halk komiserleri konseyi» olarak bi-
linen Bolşevik-Taşnak hükümetinin 
elinde bulunmasından dolayı, ilk dö-
nemde Gence şehri ülkenin geçici 
başkenti olarak ilan edilmiştir.  

1918 baharında Taşnaklarla anlaş-
ma yapan Bolşevikler iktidarı ele geçir-
mek ve Azerbaycanlıların bağımsızlık 
fikrinin gerçekleşmesini engellemek 
amacıyla Bakü’de ve Azerbaycan’ın di-
ğer illerinde Müslüman nüfusa yönelik 
soykırım başlatmışlardır. Sonuç olarak 
Bakü şehri ve ona bağlı topraklar onla-
rın kontrolü altına girmiştir. Sadece 15 
eylülde AdC hükümeti, Osmanlı dev-
letinin kafkas İslam Ordusunun yar-
dımıyla, şiddetli çatışmalardan sonra 
Bakü’yü azat etmiş ve 17 Eylülden iti-
baren Bakü cumhuriyetin başkenti 
olarak ilan edilmiştir.  

Cumhuriyetin yaşadığı dönem-
de 5 hükümet değişmiştir. İlk üç hü-
kümetin başında Fatali han hoyski, 
son ikisinin başında da ise nesib bey 
Yusifbeyli bulunuyordu. Başlangıçta 
hükümet, başkanı Memmed emin 
resulzade olan Azerbaycan Milli Şu-
rasına, daha sonraki dönemlerde ise 
Ali Merdan bey Topçubaşov başkan-
lığındaki AdC parlamentosuna bağ-
lıydı. Parlamentonun açılış töreni 
07 Aralık 1918’de yapılmış ve 17 
ay görev yapmıştır. Bu süre zarfın-
da 145 toplantı yapılmış, arasında 

230’u kabul olunan 270’den fazla 
kanun taslağı görüşülmüştür (4; 1, 
cilt 1, s. 155). Parlamentonun millet-
vekilleri 11 fraksiyon ve grup içinde 
birleşmiştir. dolayısıyla Azerbaycan’da 
parlamento demokrasisi ve etiği gibi 
çok değerli bir deneyim kazanılmıştır. 
«devletin kaderi tamamıyla kendisine 
bağlı olan Milli Meclis, ülkenin bütün 
sınıflarını ve milletlerini temsil etmiştir. 
Milli Meclisin onayı alınmadan karar-
lar alınmıyor, masarif yapılmıyor, savaş 
başlamıyor, barış anlaşması imzalan-
mıyordu. Meclisin güvenini kaybeden 

Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun topçusu. 1919

2 Cumhuriyetin Azerbaycanlı nüfusu o dönemin belgelerinde "Türk" olarak geçmekteydi.

Tarih Bilinci
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hükümet dağılıyordu. Görev, tahak-
küm aracı demek değildi. Parlamento 
mutlak hükümrandı» (M.resulzade). 

Cumhuriyetin ilk günlerinden 
itibaren gerek devlet yapısının oluş-
turulması gerekse devletin bir çok 
sorunun giderilmesine yönelik temel 
etkinlikler gerçekleştirilmiştir.  21 Ha-
ziran 1918 tarihinde, kırmızı fon-
da beyaz ay ve sekiz köşeli beyaz 
yıldızdan oluşan devlet bayrağı 
onaylanmıştır, 09 Kasım 1918’de 
ise kırmızı zemin üç renkli zeminle 
değiştirilmiştir (3, ss. 188, 250).

Bakü’nün azat edilmesi ve Azer-
baycan topraklarının tek bir iktidar 
altında birleştirilmesi yeni kurulan 
cumhuriyetin önünde duran başlıca 
görevlerdi. Bunun için milli ordunun 
kurulması gerekiyordu. hükümet he-
men silahlı kuvvetleri organize etme-
ye başlamıştır. 26 Haziran 1918’de 
ilk Azerbaycan Askeri Komutanlı-
ğı oluşturulmuştur (3, s. 196). 27 
Haziran 1918’de ise Türkçe yani 
Azerbaycanca devlet dili olarak 
ilan edilmiştir (3, s. 201). eski okullar 
devletleştirilmiş, yeni okullar ve öğret-
menlik kursları açılmış, imparatorluk 
yıllarında adları değiştirilmiş olan eski 
topografik isimlerin geri dönmesine 
ilişkin kararlar alınmıştır. Örneğin rus-
ya İmparatorluğu yıllarında Yelizavet-
pol olarak bilinen ve Azerbaycan’ın 
ikinci büyük şehri sayılan Gence’ye ta-
rihî adı tekrar kazandırılmıştır. Bunun 
dışında harbi seferberlik yapılmıştır, 
11 Ağustos 1918’de askerlik hizme-
tine dair karar alınmıştır. kısa zaman 
önce, 15 Temmuz 1918’de Olağanüs-
tü Soruşturma komisyonunun kurul-
masına ilişkin karar alınmıştır. Bu ko-
misyonun görevi, Güney kafkasya’da 
I dünya Savaşı yıllarında Müslüman 
Türk nüfusa karşı uygulanan kitlesel 
şiddeti, toplu cinayetleri ve soygun-

ları araştırmak, suçluları mahkeme 
sorumluluğuna tabii tutmaktı (3, s. 
213). Azerbaycan heyeti tarafından 
Paris Barış konferasında sunulan 36 
cilt ve 3500 sayfadan ibaret olan ön 
soruşturma dosyasını ve 95 fotoğra-
fı hazırlayan komisyon kasım 1919’a 
kadar çalışmıştır. komisyon ayrıca 128 
taslak rapor ve kararname hazırlamış 
ve kitlesel şiddet olayları ile cinayet-
lere katılan 194 kişinin ceza sorumlu-
luğuna çekilmesi için konuyu günde-
me getirmiştir (1, cilt 1, ss. 379-380). 
09 Şubat 1920 yılında Azerbaycan’ın 
bağımsızlığının Paris Barış konferansı 
tarafından de facto tanındığı vesilesiy-
le parlamento af kararı almış ve etnik 
nefret temelinde yapılan suçlara bağlı 
olan bütün ceza davaları durdurul-
muştur (1, cilt 1, s. 381). Fakat AdC’nin 
Olağanüstü Soruşturma komisyonu-
nun dosyaları, Azerbaycan halkına 
XX. yüzyılın başında yapılan soykırım 
ile ilgili ilk kaynak niteliğinde olmakla 
büyük değer taşımaktadır. 

ekonomi alanında önemli et-
kinlikler düzenlenmiştir. çeşitli özel 
mülk sistemlerinin gelişmesi için eşit 
imkanlar sunan liberal ekonominin 
kurulması öngörülüyordu. Bu yön-
de cumhuriyet yıllarında önemli ba-

şarılar elde edilmiştir: Bakü-Batum 
petrol borusu tekrar çalışır vaziyete 
getirilmiş, Bakü-Culfa demir yol inşa-
atı devam etmiş, Azerbaycan devlet 
bankası kurulmuş, kendi banknotları 
çıkarılmış, hazar denizi gemicliğinin 
gelişmesine ilişkin kararlar alınmıştır 
(3; 1, cilt 1, s. 57).

devlet, ülkenin toprak bütünlüğü 
ve  savunma kabiliyetinin sağlanma-
sına büyük önem vermiştir. 11 Ocak 
1919’da yeni askeri üniformaya geçiş 
yapılmıştır. kendi askeri uzmanlarını 
yetiştirmek için askeri okullar, istih-
kamcılar, harbi demir yolcuları ve as-
keri sağlık memurları yetiştiren okullar 
açılmıştır (1, cilt 1, s. 49).

kültürel alanda yürütülen ve dev-
letçiliğin güçlenmesine çok hizmet 
eden çalışmaları da vurgulamak gere-
kir. AdC’nin yayınları arasında «İgbal» 
gazetesi ayrı bir yer almaktadır. Bu ga-
zete, cumhuriyetin toplumsal ve siyasi 
amaçlarını konseptüel bir şekilde an-
latan ilk basın organıdır. «İgbal» gaze-
tesinin başlıca yazarları arasında «diri-
lik» gazetesininki gibi Azerbaycan’daki 
milli kurtuluş hareketinin başkanlığını 
yapan «Musavat» partisinin organı 
olan «Açık Söz» gazetesinin yönetici-
leri ve görevlileri vardır. Bunun dışında 

Azerbaycan Demokratik  Cumhuriyeti'ne ait banknotlar, 1919
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AdC döneminde «İstiklal», «Azerbay-
can», «Ovragi-nafise», «Müslümanlık», 
«kurtuluş», «Medeniyet», «Gençler 
Yurdu», «Şeypur», «Zanbur» gazeteleri 
milli ideolojinin tebliği için çok emek 
harcamışlardır. Aynı zamanda ülkenin 
bütün toplumsal-siyasi, ekonomik 
ve kültürel hayatı «Azerbaycan» adlı 
resmî gazete sayfalarında yansıtılmış-
tır. Bu gazetenin ilk 4 sayısı Gence’de 
çıkmış olup, daha sonra Azerbaycan-
ca ve rusça olmak üzere Bakü’de ya-
yınlanmaya başlamıştır. 15 eylül 1918 
tarihli sayısında Bakü’nün azat edilme-
si hakkında bildiriler ve bilgiler basıl-
mıştır (1, cilt 1, s. 70-72).

Azerbaycan hükümetinin ilk faali-
yetleri arasında Transkafkasya Öğret-
men Okulunun Azerbaycan Şubesi-
nin Tiflis’ten Gazah şehrine taşınma 
olayını vurgulamak gerekir. Gazah 
Öğretmen Okulu, Azerbaycan’ın ilk 
okulları için öğretmenler yetiştiren ilk 
eğitim kurumu olmuştur. 1919 yılında 
hükümet yüksek öğretim kurumları-
nın açılması alanında ardıcıl çalışmalar 
gerçekleştirmiştir. Amaç, Azerbaycan 
Üniversitesi, Tarım enstitüsü ve devlet 
konservatuvarı açmaktı (1, cilt 1, s. 74). 
Fakat o dönem şartlarında bu amacı 
sadece kısmen yerine getirmekte mu-
vaffak olunmuştur. 94 yıl önce «mille-
tin refahını sağlayan bilim tapınağı» 
olarak kabul edilen, bağımsız Azer-
baycan’ın ilk yüksek kurumu açılmıştır. 
1 Eylül 1919 tarihinde Azerbay-
can’ın parlamentosu Bakü Üniver-
sitesinin açılmasına dair kanun ka-
bul etmiştir (3, s. 101-103).  Bunun 
dışında yurtdışındaki üniversitelerde 
eğitim görmeleri için gençlerin yurt-
dışına gönderilmesi planlanıyordu. 
1919-1920 öğretim yılında, yüksek 
eğitim almak üzere devlet hesabına 
100 gencin yurtdışına gönderilmesi-
ne ilişkin karar alınmıştır. Bunun için 

7 milyon ruble tahsis edilmiştir. her 
öğrenciye 400 frank tutarında burs 
bağlanmış ve 1000 frank tutarında yol 
masrafları için para verilmiştir.  eğitim 
bittiğinde her öğrenci  4 yıl içinde 
tayin oldukları yerde çalışmak zorun-
daydı.  dolayısıyla 45 kişi okumaları 
için Fransa’ya, 23 kişi İtalya’ya, 10 kişi 
Büyük Britanya’ya, 9 kişi de Türkiye’ye 
gönderilmiştir (1, cilt 1, s. 75-76).

1919 yılında Bakü Üniversitesi nez-
dinde Müslüman doğunun Araştırıl-
ması derneği kurulmuştur. Bu dernek 

Azerbaycan’ın tarihi, kültürü ve edebi-
yatının incelenmesi ve tanıtılması için 
çok işler yapmıştır. 1920 yılının başın-
da Milli eğitim Bakanlığında arkeoloji 
bölümü açılmıştır. Aynı zamanda «Yaşıl 
Gelem» edebiyat derneği, Müslüman 
kültürü ve Sanatının korunması der-
neği, «Türk Ocağı» ve diğer dernek-
ler de faaliyet göstermişlerdir. Aralık 
1919’da Bağımsızlık Müzesinin açılmış 
olması, ülkenin kültürel hayatında 
önemli bir olaydı (1, cilt 1, s. 77). Müze-
nin, parlanmentonun ilk yıldönümü-
ne denk getirilerek açılması sembolik 
anlam taşıyordu. Bunun dışında Azer-

baycan alfabesinin latin grafiği teme-
linde değişmesi ile ilgili komisyon ku-
rulmuştur. Basın sansürü kaldırılmış, 
tarihî günlerin kutlanmasına ilişkin 
kararlar alınmıştır. 

Bağımsız devletin 03 Mart 1919 
tarihli hükümet kararıyla kurulan ba-
ğımsız haber ajansı olan Azerbaycan 
Telgraf Ajansının kurulması, AdC’nin 
önemli başarılarından biriydi (3, s. 
285). 02 Şubat 1920 tarihinde Azer-
baycan Telgraf Ajansı (AZTAG) kurul-
ması ile ilgili yeni karar alınarak bu 
kurum 01 Marttan itibaren Bakanlar 
kurulu nezdinde bağımsız yapı olarak 
çalışmaya başlamış, SSCB döneminde 
ise Birlik telgraf ajansının içinde yer 
almıştır.  

11 Ağustos 1919 tarihinde Azer-
baycan Demokratik Cumhuriyeti 
Vatandaşlığı Hakkında Kanun’un 
kabul edilmesi ile birlikte Azerbay-
can’ın devlet bağımsızlığının onay-
lanmasında önemli adım atılmıştır. 
kanuna göre, vatandaşlığı kabul eden 
herkes kanunun 6. maddesinde be-
lirtilen şekilde yemin etmesi gereki-
yordu: «Ben (adı, soyadı) Azerbaycan 
vatandaşlarının saflarına girerek Yüce 
Allah’ın ve kendi vicdanım karşısın-
da Azerbaycan’a sadakatimi kutsal 
ve sarsılmayacak şekilde korumayı ve 
bundan sonra başka vatan tanıma-
mayı, Azerbaycan vatandaşının bütün 
görevlerini şartsız yerine getirmeyi 
ve gücümü, mülkümü, gerekirse de 
hayatımı esirgemeden Azerbaycan 
Cumhuriyetinin mutluluğu uğruna 
inanç ve sadakatle hizmet etmeyi vaat 
ediyor ve yemin ediyorum.  Bu yemini 
yerine getirmek için Allah yardımcım 
olsun». Yemini getirmeyen kişiler «ye-
min ederim» sözlerini demeden vaat-
te bulunuyorlardı (3, s. 97).

Azerbaycan Demokratik Cum-
huriyeti, bütün Doğuda halkın ik-

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin milli 
marşı. Beste – Üzeyir Hacıbeyli, 

söz yazarı – Ahmet Cavad

Tarih Bilinci
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tidarda olduğu ilk devlet, ABD ve 
birçok Batı ülkesinden çok daha 
önce kadınlara oy kullanma hakkı-
nı veren cumhuriyettir. 

AdC başından beri aktif dış poli-
tika yürütmüştür. «Osmanlı İmpara-
torluğu ve Azerbaycan Cumhuriyeti 
hükümetleri Arasında Barış Anlaşma-
sı» iki tarafın imzaladığı ilk belgeydi. 
Avrupa ülkeleri ile diplomatik ilişkileri 
kurmak için 03 Ağustos 1918 tarihin-
de Ali Merdan bey Topçubaşov olağa-
nüstü elçi ve yetkili bakan konumun-
da İstanbul’a gönderilmiş (2, s. 53) ve 
28 Aralık’ta Paris Barış konferansına 
gönderilen heyetin başkanlığını da 
yapmıştır. 02 Mayıs 1919’da ABd cum-
hurbaşkanı Vudro Vilson’un girişimiyle 
Azerbaycan konusu, Paris konferansı 
dörtlü konseyinin toplantısında ilk 
defa ele alınmıştır (1, cilt 1, с. 53). 

rusya İmparatorluğunun yıkıntıları 
üzerinde kurulmuş olan cumhuriyetle-
rin kaderinde olabilecek dönüm nokta-
sı İngiltere Başbakanı lloyd George’un 
kasım 1919’da parlamentonun Avam 
kamarası’ndaki konuşmasında açıkça 
ortaya konulmuştur. konuşmasından 
onun Azerbaycan’ın tanınması ve ona 
yardım edilmesi gerektiği tarafdarı 
olduğu anlaşılıyordu. İngiliz tarafının 
önerisiyle 10 Ocak 1920 tarihinde Paris 
Barış konferansının Yüksek konseyinin 
oturumu açılmış, ertesi gün ise İngil-
tere dışişleri Bakanı lord Curson’un 
önerisiyle konsey aşağıdaki kararı ver-
miştir: «Antanta müttefikleri ile ülkeleri 
Azerbaycan hükümetini de facto fiilen 
tanımaktadırlar» (2, s. 502-503).

Azerbaycan’ın uluslararsı barış 
konferansı seviyesinde tanınmasıyla 
genç cumhuriyetin diplomatik ilişki-
leri genişlemiştir. Bakü’de Belçika, 
İsviçre, Hollanda, Çekoslovakya, 
Finlandiya ve daha birkaç devle-
tin konsoloslukları açılmıştır. 20 

Mart 1920’da İran de jure Azerbaycan’ı 
tanımış (1, cilt 54), ve kısa zamanda 
Tahran’da Azerbaycan’ın Büyükelçiliği, 
Tebriz’de ise Başkonsolosluğu, rasht, 
Anzali, Meşhed şehirlerinde vice-kon-
soloslukları, hoy ve Aher’de ise konso-
losuk şubeleri açılmıştır. Azerbaycan 
parlamentosu İngiltere, Fransa, 
İtalya, ABD, İsviçre, Polonya, Rus-
ya’da diplomatik temsilciliklerin 
açılmasına ilişkin kanun kabul 
etmiştir (2, s. 562-565). Azerbay-
can’da İngiltere, Yunanistan, Bel-
çika, Gürcistan, Ermenistan, Dani-
marka, İtalya, Litvanya, Polonya, 
İran, ABD, Ukrayna, Finlandiya, İs-
veç ve İsviçre devletlerinin temsil-
cilikleri faaliyet göstermeye başla-
mıştır (1, cilt 1, s. 55). Azerbaycan’ın 
uluslararası ilişkiler sisteminde katılımı 
nisan 1920’da Sovyet rusya’nın askeri 
müdahalesi sonucunda kesilmiştir. 

devletin yıkılmasına rağmen milli 
düşünce, milli devletçiliğe olan arzu 
aynı kalmıştır. XX. yüzyılın sonunda 
yeni kurulan bağımsız Azerbaycan 
devleti Birinci Cumhuriyetin gele-
neklerine bağlılığını ilan etmiştir. 
28 Mayıs günü Cumhuriyet Günü 
olarak resmi şekilde ilan edilmiş, 
diğer önemli tarihî olayların anı-
sının korunmasına ilişkin kararlar 
alınmıştır. AdC’nin meşhur şahsi-
yetlerinin adlarının halkın hafızasın-
da tekrar yer aldığı dönem başlamış, 
bu kişilerin hayatları ve faaliyetleri ile 
ilgili birçok makale, kitap yazılmış ve 
programlar yapılmıştır. Bunun dışın-
da Birinci Cumhuriyetin ideologları, 
manevi babaları olan yazar ve şairle-
rin eserleri yayınlanmaya ve baskıları 
yenilenmeye başlamıştır. AdC döne-
minde temeli atılan bayramlar yeni-
den kutlanır olmuştur. Tek sözle Azer-
baycan devletçiliğinde süreklilik ilke-
sine dayanarak milli belleğin yeniden 

kurulması alanında kararlar alınmış ve 
alınmaktadır. resmi düzeyde düzen-
lenen yıldönümü etkinlikleri, yüksek 
düzeyde defalarca yapılan siyasi de-
ğerlendirmeler, günümüzdeki Azer-
baycan devletinin gelecekte gelişim 
yönlerini belirlerken tarihî mirasına 
ilgi, tarihî köklere bağlılık gösterdiği-
nin en iyi örneği olmaktadır. 
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