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Fazil Mustafa
Milli Məclisin deputatı,
Böyük Quruluş Partiyasının sədri

1918-ci il mayın 27-də Zaqafqa
ziya Seyminin Müsəlman fraksiya
sının üzvləri toplaşaraq Azərbay
canın müstəqilliyini elan etmək
üçün özünü Azərbaycan Milli Şu
rası adlandırmağı qərara aldı. Bu,
ilk Azərbaycan parlamentinin tə
məlinin qoyulması tarixidir və hə
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1918-ci il Azərbaycan dövləti və xalqı üçün
silsilə yüzilliklər tarixidir. Azərbaycan Milli
Şurasının yaradılmasının, ilk Azərbaycan hö
kumətinin fəaliyyətə başlamasının, Qafqazİslam Ordusunun qurulmasının, Azərbaycan
Milli Ordusunun formalaşmasının, Bakının
işğaldan azad edilməsinin, Azərbaycan parla
mentinin açılışının 100 illiyi qeyd olunacaq.
Ancaq bütün bu yüzillikləri ümumiləşdirən
şərəfli bir tarixin yubileyi var: bu da Azər
baycan xalqının modern dövlətçilik tarixinin
100 illiyidir. Həm də bu modern dövlət türkmüsəlman coğrafiyasında ilk parlamentli,
demokratik bir cümhuriyyət hesab olunur.

min Milli Şura mayın 27-də keçiri
lən iclasında o zaman Batumda
Azərbaycan nümayəndə heyətinin
başçısı kimi danışıqlar aparan Mə
həmməd Əmin Rəsulzadəni qiyabi
olaraq sədr seçdi. Milli Şuranın
sədrinin müavinləri isə Həsən bəy
Ağayev və Mir Hidayət Seyidov

təsdiq olundular. Mayın 27-də ke
çirilən Milli Şuranın iclasında Fətə
li xan Xoyskinin başçılığı ilə icra
orqanı - hökumət seçildi və bu or
qanın tərkibinə Məhəmməd Həsən
Hacınski, Xəlil bəy Xasməmmədov, Nəsib bəy Yusifbəyli, Xudadat bəy Məlik-Aslanov, Camo bəy

Azərbaycan Demokratik Respublikası parlamentinin birinci iclası (1918-ci il)

Hacınski, Məmməd Yusif Cəfərov,
Xosrov Paşa bəy Sultanov və Ək
bər ağa Şeyxülislamov daxil edildi
lər.

1918-ci il mayın 28-də Həsən
bəy Ağayevin sədrliyi ilə Tiflis şə
hərində keçirilən Azərbaycan Milli
Şurasının tarixi iclasında Azərbay
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canın fədakar övladlarının səs ver
diyi və imzaladığı istiqlal Bəyan
naməsinin ilk iki maddəsi ilə bir
millətin yeni dünyada tanıtım pas
portuna əbədi bir möhür vurulur
du. Bir millətin dünyaya səslənişini əks etdirən həmin tarixi sənədin
ilk iki maddəsində millətin iradəsi
nin üç prinsipial istiqaməti açıqla
nırdı:
v Azərbaycan xalqı hakimiyyət
haqqına sahibdir;
v Cənub-Şərqi Zaqafqaziyadan
ibarət olan Azərbaycan tam
hüquqlu müstəqil dövlətdir;
✓ Müstəqil Azərbaycan dövləti
nin idarə forması xalq cüm
huriyyətidir.
Bu, yalnız həmin günün deyil,
həm də gələcəyin Azərbaycan döv
lətinin mövcudluğunun və tanıtımımn dəyişməz çərçivəsi olacaqdı.
Yəni bundan sonra Azərbaycan
adlanan adi bir coğrafiya məfhu
mu millətin istiqlal iradəsi ilə ya-
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Məhz bu tarixi missiyanın yeri
yətin ilk paytaxtı elan olunan Gən
zılmış əbədi mövcudluq əsəri kimi
nə yetirilməsinə yol açan, istiqlal
cə şəhərinə köçdü və burada hə
təqdim ediləcəkdi. Məhz bu əsər
tariximizdə bəlkə də ən mühüm
min ilin sentyabrın 17-dək fəaliy
istiqlal haqqını gerçəkləşdirmiş bir
sənədlərdən biri olan və 1918-ci il
yət göstərdi. Bu dövrdə Azərbay
millətin qurduğu dövlətin məhz
iyunun 4-də Batumda Osmanlı
can hökumətinin qarşısında əsasən
bu istiqamətlər üzrə dünya ailəsi
dövləti və Azərbaycan Xalq Cüm
bir həyati əhəmiyyət daşıyan vəzi
nin içində var olmasını, böyüməsi
huriyyəti arasında
ni və söz sahibinə çevrilmə
bağlanan
müqaviləni
sini təmin edəcəkdi.
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Məhəmməd Əmin Rəsul
zəruridir. Azərbaycan
zadə "Azərbaycan Cümhu
adından Milli Şuranın
riyyəti" əsərində yazırdı:
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Lİ..I, bu müqavilə nəticəsin
olaraq vurğulayırdı ki,
də yenicə yaradılmış
sonrakı nəsillər cümhu
Azərbaycan Cümhuriy
riyyət ideyasının hansı
yətinin ayaqda dura bil
inanılmaz ağır şərtlərdə
məsi üçün Türk-İslam
gerçəkləşdiyini anlasın
Ordusunun yardımına
lar. Bildiyimiz kimi,
hüquqi əsas yaranmışdı.
Azərbaycan Cümhuriy
Türk ordusunun gəlişi ilə
yəti elan olunmasına
qısa müddətdə Azərbay
baxmayaraq, Milli Şura
can Milli Ordusunun for
tərəfindən Fətəli xan
malaşması prosesi başla
Xoyskinin başçılığı ilə
mış, iki qardaş ölkənin
seçilən kabinet bir mü
hərbi birliklərinin əsgər və
hacirət hökuməti kimi
• ••
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dakarlığı nəticəsində düş
məcbur idi. Yeni cüm
mənin ölkə ərazisindən qo
huriyyəti təsis edən
vulması, Qarabağda vaxta
və onun ən ali orqanı
Azərbaycan Demokratik Respublikasının
şırı meydana gələn erməni
olan Milli Şura da
qiyamlarının yatırılması ger
istiqlal Bəyannaməsi
1918-ci il mayın
çəkləşdirilmişdi.
28-dən
iyunun
Yalnız 1918-ci il sentyabrın
16-dək Gürcüstanın
15-də Nuri paşanın rəhbərliyi al
fə dururdu: Azərbaycanın ən bö
paytaxtı Tiflisdə fəaliyyət göstərir
tında yeni yaranmış Azərbaycan
yük şəhəri olan Bakını və ətraf
di. Bu fədakar insanlar yeni dövləti
Milli Ordusunun da tərkibində ol
bölgələri işğal altında saxlayan
başqa ölkənin paytaxtında qur
duğu Qafqaz İslam Ordusu Bakını
S.Şaumyanın başçılıq etdiyi Bakı
muşdular. Bu, həm də onu göstə
erməni-bolşevik işğalından azad
Xalq Komissarları Soveti adı altın
rirdi ki, bir xalqın əsrlərdir yaşadı
etdikdən sonra sentyabrın 17-də
da türk-müsəlman əhalisinin qətğı doğma vətənində öz dövlətini
Azərbaycan hökuməti Bakıya köçə
liamını gerçəkləşdirən erməni daş
qurmaq üçün imkanları düşmənlər
bilmiş və cümhuriyyət süqut edən
nak-bolşevik silahlı quldur dəstə
tərəfindən hansı səviyyədə məh
günədək öz yeni paytaxtında müs
lərini məhv edərək dövlətin bütün
dudlaşdırılmışdı. Yalnız 1918-ci il
təqilliyi qorumaq uğrunda müba
ərazilərində suverenliyi təmin et
iyunun 16-da yenicə yaradılmış
rizəni davam etdirmişdir. Yuxarı
mək.
Azərbaycan hökuməti cümhuriy
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da qeyd olunan faktlar da onu
göstərir ki, dövrün hansı çətinliklə
ri içində fikrən yaranmış bu cüm
huriyyəti qısa bir müddət ərzində
real bir dövlətə çevirmək mümkün
olmuşdur.
M.Ə.Rəsulzadə 1954-cü ildə
"Azərbaycan davası" adlı məqalə
sində maraqlı bir müqayisə aparır
dı. O yazırdı: "Yüz il öncə ayrı-ayrı
xanlıq halında Çar Rusiyasının ha
kimiyyəti altına düşən Azərbaycan
Birinci Dünya hərbi nəticəsində çö
kən Rusiya İmperatorluğunun xa
rabası altında siyasi bir bütün, bir
millət, bir dövlət olaraq qalxdı".
Maraqlıdır ki, 71 il mövcud olmuş
Sovet Rusiyasının hegemonluğuna
əsaslanan SSRİ dövlətinin içində
kağız üzərində də olsa müttəfiq
respublika statusunda olmağımıza
görə məhz Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin mövcudluğuna borc
luyuq. 1919-cu il yanvarın 12-də
böyük dövlətlər tərəfindən Azər
baycanın dövlət müstəqilliyinin ta
nınması faktı torpaqlarımızı işğal
edən Rusiyanın bolşevik rejimini
məcbur etdi ki, formal da olsa

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti IV kabinetinin üzvləri

Azərbaycanın bərabərhüquqlu
müttəfiq respublika statusunu ta
nısınlar. SSRİ-nin çöküşündən son
ra isə keçmiş sovet məkanında olan
yalnız müttəfiq respublikaların öz
mövcud əraziləri ilə BMT tərəfin
dən müstəqil dövlət kimi tanınma
sı faktı da Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin bizim üçün hansı

əvəzsiz bir dəyər olduğunu bir da
ha göstərir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
nin 100 illiyi həm də xalqımızın in
sanlığa bir hesabatıdır. Bu, Azər
baycan xalqının demokratiyaya,
cümhuriyyət ideyasına, hüquqa nə
qədər bağlı bir xarakterə sahib ol
duğunun bariz göstəricisidir. Təsa-

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin deputatları (Bakı, 1920)
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düfi deyildir ki, 1918-ci il dekabrın
7-də fəaliyyətə başlamış Azərbay
can parlamentində Azərbaycanda
yaşayan xalqların sayı nəzərə alına
raq, azərbaycanlılardan 80 nəfər,
ermənilərdən 21 nəfər, ruslardan 10
nəfər, yəhudilərdən 1 nəfər, alman
lardan 1 nəfər təmsilçi nəzərdə tu
tulmuşdu. Bakıda fəaliyyət göstə
rən erməni və rus milli şuraları o
zaman işğalçı ingilis ordusunun ko
mandiri olan general Tomsonun
yardımı ilə Azərbaycan parlamenti
nin açılışına mane olmağa çalışsalar
da, bunun qarşısı alındı və parla
ment ilk iclasını keçirərək yenidən
Fətəli xan Xoyskinin başçılığı ilə
üçüncü Azərbaycan hökumətinin
təşkil olunmasına qərar verdi.
Yarandığı gündən öz işini de
mokratik prinsiplər üzərində quran
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

parlamentinin 120 nəfərdən ibarət
olması nəzərdə tutulsa da, 1919-cu
ilin sonlarında cəmi 96 deputat
fəaliyyət göstərirdi. Müsavat və bi
tərəflər bloku, "İttihad", "Əhrar"
partiyaları, Sosialistlər, Müstəqillər,
Sol müstəqillər fraksiyaları ilə yana
şı, 4 nəfər Slavyan-Rus Cəmiyyəti, 5
nəfər Erməni fraksiyası, 6 nəfər
Daşnak fraksiyası, 4 nəfər Milli az
lıqlar fraksiyasının fəaliyyət göstər
məsi insan haqlarına, milli azlıqla
rın hüquqlarına nə dərəcədə həs
saslıqla yanaşılan demokratik bir
dövlətin qurulmasından xəbər ve
rirdi. Halbuki, hələ 9 ay öncə Bakı
da və Azərbaycanın bir sıra bölgələ
rində erməni-bolşevik quldur dəs
tələri tərəfindən türk və müsəlman
əhalisinə qarşı törədilən soyqırım
hadisəsinin yaraları hələ sağalma
mışdı və həmin qətliamı törədən

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusunun paradı (Bakı, 1918)
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lərlə fikir birliyi içində olanların
təmsilçilik haqqının tanınması bir
millətin alicənablıq və humanistliyinin ən bariz göstəricisi idi.
17 ay müddətində fəaliyyət gös
tərən Azərbaycan parlamenti çalış
ma məhsuldarlığı ilə seçilmiş, 130
iclas keçirərək 270-ə yaxın qanun
layihəsinə baxmış, 230 qanun qə
bul etmişdir. Parlamentin qarşısın
da duran ən mühüm vəzifələrdən
biri də Azərbaycanın müstəqilliyi
nin tanınması olmuş, böyük dövlət
xadimi Əlimərdan bəy Topçubaşo
vun rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyətinin müdhiş fədakarlığı sayə
sində Paris Sülh Konfransında
müstəqilliyin de-fakto tanınması
ilə Qərbi Avropa ölkələrində və
ABŞ-da diplomatik nümayəndəlik
lər açmaq barədə qanun qəbul
edilmişdir.

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
1955-ci il martın 12-də çapdan çıx
mış "May duyğuları" adlı son
şeirində millətin və dövlətin gələ
cəyini belə oxuyurdu:

Tarixin yenə gözəl bir çağında
Qaranlıq qış keçib balıar gələcək.
Hər hansı bir ilin aydın günündə
Azərbaycan istiqlala erəcək.

Xalq Cümhuriyyəti dövründə hazırlanmış orden və medalların eskizləri

Azərbaycanın dövlət rəmzləri
olan Dövlət bayrağı, Dövlət gerbi,
Dövlət himni və Dövlət möhürü
nün hökumət tərəfindən qəbul
olunması da böyük tarixi dəyərlə
rin millətin şüurunda təməlini
qoymuşdur.
Maraqlıdır ki, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin parlamenti 1920ci ilin aprelində gerçəkləşdirilən
bolşevik Rusiyasının işğalı zamanı
da dövlət müstəqilliyinin qorun
ması üçün son qərarında belə, prin
siplərini vurğulamağa çalışmışdır.
1920-ci il aprelin 27-də Məmməd
Yusif Cəfərovun sədrliyi ilə silahlı
bolşeviklərin mühasirəsi altında
keçirilən son parlament iclasında
hakimiyyətin bolşeviklərə verilmə
si barədə çıxarılan 7 bənddən iba
rət qərarın birinci bəndində "Sovet
hökuməti tərəfindən idarə olunan
Azərbaycanın tam istiqlaliyyətinin
qorunması" qeyd edilirdi.
Cümhuriyyətin süqutunun ar
dınca işğalla barışmayan Azərbay
can övladları böyük bir müqavimət

hərəkatına başladılar. Təkcə 1920-ci
ilin may ayında Gəncədə işğalçılara
qarşı başlanan qiyamı amansızlıqla
yatıran bolşevik qüvvələri 48 minə
yaxın mübariz soydaşımızı qətlə
yetirmişlər. Cümhuriyyətin liderlə
rinin xeyli hissəsi erməni-bolşevik
terrorunun qurbanı olmuş, Fətəli
xan Xoyski, Həsən bəy Ağayev, Nə
sib bəy Yusifbəyli kimi böyük döv
lət adamları xainlər tərəfindən öl
dürülmüşlər. Bununla belə, müha
cirətə getməyə məcbur olmuş cüm
huriyyət liderləri bu ideyanı canlı
tutaraq unudulmasına imkan ver
məmiş, ağır şərtlər altında da olsa,
Azərbaycanın yenidən azadlığa qo
vuşması üçün əmək sərf etmişlər.
Yenə də Məhəmməd Əmin Rəsul
zadənin rəhbərliyi altında müxtəlif
ölkələrdə buraxılan jurnallarda, el
ini və siyasi konfranslarda, başqa
ölkələrin rəsmi şəxsləri ilə təmaslar
da Azərbaycan mühacirətinin təm
silçiləri kimi əsarət altında olan mil
lətin səsini dünyaya duyurmağa
çalışmışlar.

Bu şeirdə yer alan öncəgörmədən 36 il keçməmiş - 1991-ci il
oktyabrın 18-də özünü 1918-d ildə
qurulmuş Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin varisi kimi tanıdan
ölkəmiz "Azərbaycan Respublikası
dövlət müstəqilliyi haqqında"
Konstitusiya Aktını qəbul etdi. Be
ləliklə, Məhəmməd Əmin Rəsulza
dənin öncəgörməsinə uyğun ola
raq, nəhayət, "qaranlıq qış gedib,
bahar gəldi" və Azərbaycan yeni
dən istiqlalına qovuşdu.
2017-ci il mayın 16-da Azərbay
can Respublikasının Prezidenti İl
ham Əliyev "Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi
haqqında" Sərəncam imzalamış
dır. Burada tariximizin ən böyük
hadisəsinin ən yüksək səviyyədə
keçiriləcək tədbirlərlə anılması nə
zərdə tutulmuşdur. Bununla yana
şı, 2018-ci ilin ölkə Prezidenti tərə
findən "Cümhuriyyət ili" elan
edilməsi də bütün Azərbaycan xal
qının ürəyincə olmuşdur. Tariximi
zin bu qürur dolu yubileyinin ən
yüksək səviyyədə ümummilli bay
ram kimi keçirilməsi onu göstərir
ki, Azərbaycanda Prezidentdən
tutmuş sıravi vətəndaşlara qədər
hər kəs üçün ən böyük dəyər məhz
cümhuriyyət ideyasıdır. Bu gün
dünyaya öz səsini duyuran, de
mokratik, hüquqi prinsipləri uca
tutan müasir Azərbaycan dövləti
də artıq 26 ildir ki, bu tarixi varisli
yi şərəflə yaşadır, bilavasitə cüm
huriyyət ideyasının parlaq əsəri
kimi inkişaf edir, dünyada siyasi
və iqtisadi cəhətdən mötəbər möv
qe qazanmağa can atır.
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