Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin

PARLAMENT SƏNƏDLƏRİ
Azarbaycan Parlamentarizmi sistemini öyranmak üçün manba kimi
Azərbaycan tarixinin müxtəlif
dövrlərinin mənbələr əsasında öyrə
nilməsi hər zaman aktual olması ilə
diqqəti cəlb edir.Tarixi ədəbiyyat
dan fərqli olaraq mənbələr öz mötə
bərliyi, dövrün mənzərəsini dəqiq
və qərəzsiz əks etdirməsi ilə yadda
qalır. Belə mənbələr sırasında Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinin ali
qanunverici orqanı kimi 1918-ci ilin
dekabrın 7-dən 1920-ci ilin aprelin
27-nə kimi fəaliyyət göstərmiş Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinin Par
lamentinin iclaslarının protokolları
nı qeyd edə bilərik.
Azərbaycan Parlamentinin keçi
rilmiş 145 iclasının protokolları parlamentli respublikanın hüquqi döv
lət quruculuğu yolunda fəaliyyətini
öyrənmək üçün mənbə kimi mü

hüm əhəmiyyət kəsb edir.Parlament
iclaslarının protokollarının araşdırıl
ması göstərir ki, parlamentin iclasla
rı Azərbaycan dilində aparılırdı.
Dövlət dilinə xüsusi diqqət və qayğı
göstərilirdi.
Parlamentin nizamnaməsindən
(maddə: 106) məlum olur ki, Parla
mentin iclaslarına onun sədri, sədr
olmadıqda əvvəlcə Həsən bəy Ağa
yev, sonra isə M.Y.Cəfərov, onlar olmadıqda
isə
2-ci
müavin
S.M.Qənizadə rəhbərlik edirdilər.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentli respublika olduğundan Par
lamentin sədri, eyni zamanda, dövlət
başçısı funksiyasını yerinə yetirirdi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Parlamenti öz fəaliyyəti dövründə
demokratik əsaslarla fəaliyyət gös

İstiqlal bəyannamasinin elan olunması. Tiflis, Qäfqaz canişininin sarayı,-1918, 28 may
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tərmiş, vətəndaşların hüquqlarını
qorumaq, dövlətin demokratik və
hüquqi əsaslarını möhkəmləndir
mək üçün lazımi qanun və qərarlar
çıxarmışdır. Azərbaycanda yaşayan
bütün xalqların, milli azlıqların par
lamentdə təmsil olunması, qanunla
rın hazırlanmasında bilvasitə iştirakı
həmin dövrdə qanunverici orqanın
ölkədə ayrı-seçkilik, milli zəmində
fikir ayrılığı yaratmadığını açıq şə
kildə göstərirdi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Parlament sənədlərinin Azərbaycan
Parlamentarizmi sistemini öyrənmək
üçün mənbə kimi əhəmiyyətinin di
gər bir xüsusiyyəti isə ondan ibarət
dir ki, biz bu sənədləri araşdırarkən
parlamentin ayrı-ayrı iclalarında
Azərbaycanın o dövrkü siyasi, icti-

ARAŞDIRMA
mai və mədəniyyət xadimlərinin qərb
siyasi idarəetmə sisteminə necə də
rindən bələd olduqlarını, hakimiyyə
tin bölgü prinsipinin siyasi idarəet
mədə faydalarını dərindən mənimsə
diklərini onların çıxış və müzakirələ
rində açıq şəkildə görə bilirik.

Azərbaycan dövlətçiliyi
tarixində Parlament
idarəçiliyinin yaradılması
Qədim və zəngin dövlətçilik tari
xinə malik olan Azərbaycanda par
lament idarəetmə sistemi 1918-ci il
dən başlanır. 1918-ci ilin maym 28-də
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
elan edilməsindən sonra bu istiqa
mətdə həm Azərbaycan Milli Şurası,
həm də Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyətinin hökuməti əməli addımlar
atdı, normativ-hüquqi bazanı for
malaşdıra bildi. Hələ çar Rusiyası
dövründə Dövlət Dumalarında
Azərbaycanı uğurla təmsil edən zi
yalılar zəngin dövlətçilik və idarəet
mə təcrübələrini irəli sürdülər, Azər
baycan tarixində parlament mədə
niyyətinin əsasını qoydular.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
nin parlamentinin formalaşdırılmasma gedən yol asan olmadı. 1917-ci
ildə çar Rusiyasının dağılması Cə
nubi Qafqazda müstəqil dövlətlərin
yaradılmasına şərait yaratdı. Əvvəl
cə Cənubi Qafqazdan Rusiya Dövlət
dumasına seçilmiş deputatlardan
ibarət Cənubi Qafqazın idarəsi üzrə
xüsusi komitə, elə həmin ilin noyab
rında isə Cənubi Qafqaz Komissarlı
ğı yaradıldı. Lakin Rusiyada 1917-ci
ilin oktyabrında bolşeviklərin çevri
liş yolu ilə hakimiyyəti ələ alması
Cənubi Qafqazdan Rusiyanın Müəs
sislər Məclisinə seçilmiş deputatla
rın yolunu bağladı və nəticədə 1918ci ilin fevralın 14-də həmin nüma
yəndələr Tiflisdə toplaşaraq Cənubi
Qafqazın ali hakimiyyət orqanı olan
Zaqafqaziya Seymini yaratdılar.
Cənubi Qafqaz Seymində və hö
kumətində fəaliyyət göstərən Azər
baycan, Gürcüstan və erməni nüma
yəndələri arasında ümumi bir plat
forma olmadığından Seym tezliklə
dağıldı və 1918-ci ilin maym 26-da
Gürcüstan istiqlaliyyətini elan etdi.
Cənubi Qafqaz Seymi dağıldıqdan
bir gün sonra, maym 27-də Azərbay

canın istiqlaliyyətini elan etmək və
bəy Xasməmmədov, Nəsib bəy YuAzərbaycan hökumətini yaratmaq
sifbəyov, Mir Hidayət Seyidov, Nə
üçün Seymin bütün müsəlman nü
riman bəy Nərimanov, Heybətqulu
mayəndələri Tiflisdə toplandı. İclasa
Məmmədbəyov, Aslan bəy Qarda4-cü Rusiya Dövlət Dumasının və Cə
şov, Sultan Məcid Qənizadə, Əkbər
nubi Qafqaz Seyminin keçmiş üzvü
ağa Şeyxülislamov, Mehdi bəy HacıMəmməd Yusif Cəfərov sədrlik edir
bababəyov, Məmməd Yusif Cəfərov,
di. İclasda keçmiş Cənubi Qafqaz
Xudadat bəy Məlikaslanov, Rəhim
Seyminə daxil olan "Müsavat" parti
bəy Vəkilov, Həmid bəy Şahtaxtins
yası və partiyasızlarm demokratik
ki, Firudin bəy Köçərli, Cəmo bəy
qrupunun müsəlman sosialistlər blo
Hacınski, Şəfi bəy Rüstəmbəyov,
ku, "İttihad" və müsəlman sosial-de
Xosrov Paşa bəy Sultanov, Cəfər
mokratların, menşevik "Hümmət"
Axundov, Məhəmməd Məhərrə
partiyalarının nümayəndələri iştirak
mov, Cavad Məlik-Yeqanov və Hacı
edirdilər. İclas Batumdan qayıtmış
Molla Axundzadənin iştirak etdiyi
Cənubi Qafqaz Mərkəzi Müsəlman
həmin iclasda Azərbaycanın istiqlal
Şurasının üzvü N.Yusifbəylinin mə
bəyannaməsi qəbul edildi (Sultan
ruzəsi ilə açıldı. Natiq bildirdi ki,
Məcid Qənizadə və Cəfər bəy Axun
Türkiyə Cənubi Qafqazın müstəqilli
dov səsvermədə bitərəf qaldılqr).
yinin saxla-nılmasmda qəti qərarlıHəmin dövrdə "Əqdnamə" və ya
dır və bu gənc dövlətin möhkəmlən
"Misaqi Milli" adlanan bu sənədi
məsi, güclənməsi və çiçəklənməsi
H.Ağayev, F.X.Xoyski, N.Yusifbəyli,
üçün əlindən gələni edəcəyinə hazır
Cəmo bəy Hacınski, Şəfi bəy Rüs
olduğunu bildirir...
təmbəyov, Nəriman bəy NərimanN.Yusifbəylinin məruzəsini din
bə-yov, Cavad bəy Məlik Yeqanov,
ləyən Seymin Müsəlman Fraksiyası
Mustafa Mahmudov imzaladılar.
Seymin özünü buraxması məsələsini
Bəyannamədə deyilirdi:
geniş və hərtərəfli müzakirə etdi,
Zaqafqaziya
Müsəlmanlarının
İstiqlal bəyannaməsi
Müvəqqəti Milli Şurası elan etmək
(Əqdnamə)
barədə yekdil səslə qərar qəbul etdi.
1. Bu gündən etibarən Azərbay
Fövqəladə iclas Azərbaycan Milli
can xalqı hakimiyyət hüququna
Şurasının Rəyasət Heyətini seçdi. Rə
malik olduğu kimi, Cənub-Şər
yasət heyətinə "Müsavat" partiyasın
qi Zaqafqaziyanı əhatə edən
dan və bitərəflərin demokratik qruAzərbaycan da tam hüquqlu
pundan-M.Ə.Rəsulzadə,
müstəqil bir dövlətdir;
M.H.Hacınski, N.Yusifbəyli, X.Xas
2. Müstəqil Azərbaycan dövləti
məmmədov, M.Y.Cəfərov, Müsəlma
nin idarə forması Xalq Cümhu
Sosialistləri Blokundan - X.Məlik-As
riyyətidir;
lanov və Cəmo Hacmski, Sosial-de
3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
mokrat "Hümmət" partiyasından isə
bütün millətlərlə, xüsusilə qon
- doktor X.P.Sultanov seçildilər. Gizli
şu olduğu millətlər və dövlət
səsvermə nəticəsində həmin vaxt Balərlə mehriban münasibətlər ya
tumda Türkiyə nümayəndə heyəti ilə
ratmaq əzmindədir;
danışıqlar aparan M.Ə.Rəsulzadə
4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Milli Şuranın sədri, H.Ağayev və
milliyyətindən, məzhəbindən,
M.H.Seyidov sədrin miia-vinləri,
sinfindən, silkindən və cinsin
M.Mahmudov və R.Vəkilov katib,
dən asılı olmayaraq öz sərhəd
F.X.Xoyski isə yekdil səslə icraedici
ləri daxilində yaşayan bütün və
orqanm, hökumətin sədri seçildilər.
təndaşlarına siyasi hüquqlar və
1918-ci il maym 28-də Tiflisdə
vətəndaşlıq hüququ təmin edir;
keçmiş Qafqaz Canişinin sarayında
5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
sədr müavini H.Ağayevin sədrliyi
öz ərazisi daxilində yaşayan bü
və M.Mahmudovun katibliyi ilə Mü
tün millətlərin sərbəst inkişafı
İli
Şurasının
ilV
irhcı
Voçl
səlman M
—üçün geniş imkanlar yaradır;
rildi. Gəı
BäÜ^albİliatef^ÄzidenÄıiMüəssislər Məclisi toplanmcaya
Milli Şur г nın aşağıdakı.üzvləri isti:iqbdər Azərbaycanın başında
rak edird : Fətəli xan \oysld.
Xoyski. Xəlil
Xəli
xilqm seçdiyi Milli Şura və Mil-
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li Şura qarşısında məsuliyyət
daşıyan Müvəqqəti hökumət
durur.
Göründüyü kimi, Azərbaycan
Milli Şurası çox çətin bir şəraitdə iki
mühüm tarixi qərara imza atdı. Bi
rincisi, Azərbaycanın istiqlaliyyətini
elan etdi, ikincisi, Fətəli xan Xoyski
başda olmaqla Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin ilk hökumətini
formalaşdırdı. Lakin qarşıda hələ
dövlət quruculuğu prosesində
mühüm addımlardan biri olan Par
lamentin yaradılması dayanırdı.

1.1. Parlament idarəçiliyi
istiqamətində Azərbaycan
Milli Şurasının rolu
Parlament idarəetmə sisteminə
keçmək üçün Azərbaycan Milli Şura
sı qəti addımlar atdı. Hələ 1918-ci ilin
18 BİRLİK WWW.ATXEM.AZ

iyunun 17-də Gəncədə öz fəaliyyətini
dayandırmış Azərbaycan Milli Şurası
həmin il noyabrın 16-da Bakıda öz
işini yenidən bərpa etdi. Milli Şura
nın 16 noyabr tarixli iclasm-da geniş
nitq söyləyən M.Ə.Rəsulzadə qeyd
edirdi ki, "Milli Şuramız MəclisiMüəssisan əzası ilə tamamən xalq
tərəfindən seçilmiş bir şura deyildir.
Bugünkü Milli Şuramız parlaman
surəti almaq üçün genişliyəcək, ora
ya bütün siniflərdən, müqəddəratını
Azərbaycan müqəddəratı ilə əlaqə
dar edib, Azərbaycanın şadlığı ilə
şadlanan, qəmi ilə qəmgin olan bü
tün millətlərin nümayəndələri cəlb
olunacaqdır. O vaxt tam bir parlamana malik olacağız..."
Qeyd edək ki, hələ 1918-ci ilin iyu
nun 17-də Gəncədə ikən şəhər idarə
sinin binasmda M.Ə.Rəsulza- dənin

sədrliyi ilə Milli Şuranın keçirilən
sayca 7-ci iclasında Milli Şuranın bu
raxılması, bütün qanunverici və ic
raedici hakimiyyətin Azərbaycan
müvəqqəti hökumətinə verilməsi
haqqında iki mühüm qətnamə qəbul
edilmişdi. Milli Şuranın buraxılması
haqqında birinci sənəddə göstərilirdi
ki, həm daxili, həm də xarici siyasət
sahəsində Azərbaycanda yaranmış
ağır vəziyyəti nəzərə alaraq Azərbay
can Milli Şurası bütün hakimiyyəti
F.X.Xoyskinin sədrliyi ilə yaradılmış
hökumətə həvalə edir və ona tapşırır
ki, öz hakimiyyətinin qısa müddətdə
çağrılacaq Müəssislər Məclisindən
başqa heç kimə güzəştə getməsin,
ikinci sənəddə isə qeyd olunurdu ki,
Azərbaycan hökuməti Azərbaycanın
dövlət istiqlaliyyətini və mövcud si
yasi azadlıqları ləğv edə bilməz, aq
rar və digər bu kimi mühüm inqilabi
əhəmiyyətli qanunların dəyişdiril
məsinə hökumətə heç bir səlahiyyət
verilmir. Azərbaycan hökuməti 6 ay
dan gec olmayaraq Müəssislər Məcli
si çağırmalıdır.
Göründüyü kimi, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin müqəddəratı üçün
yaranmış ağır tarixi şəraitdə Fətəli
Xan Xoyski hökuməti müvazinətini
itirmədi, Parlamentli respublika ida
rəçiliyinin hüquqi norma və qaydala
rına sadiq qaldı, eyni zamanda, Müəs
sislər Məclisinin çağrılması üçün ha
zırlıq görməyə başladı. Milli Şuranın
1918-ci il 17 iyun tarixli qərarından
hələ 6 ay keçməmiş, daha doğrusu,
hökumətin təkbaşına hakimiyyəti da
vam etdirmək səlahiyyəti olduğu hal
da, Fətəli Xan Xoyskinin təşəbbüsü və
müraciətinə əsasən, 1918-ci il noyab
rın 16-da Azərbaycan Milli Şurası ye
nidən fəaliyyətə başladı.

1.2. Azərbaycan Parlamentinin
təşkili haqqında qanunun qəbul
edilməsi
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Parlamentinin formalaşdırılması haq
qında qanun Azərbaycan Milli Şura
sının 1918-ci il 20 noyabr tarixli icla
sında qəbul olundu. M.Ə.Rəsul
zadənin sədrliyi ilə keçirilən həmin
iclasda qeyd olunurdu ki, hələ 1917ci ilin aprel aymda toplanan Ümumqafqaziya Müsəlmanları Qurultayı
Cənubi Qafqaz müsəlmanları ümum-

ARAŞDI RMA

»rr*^>C^İ» »•
• z*iÄ^r^-4 «<*4AÜui'»Z* >dr»>

>—<<z V Z”z .

/v^vw/'Ч '< 4**ф{ЩйЛЛ^

. XJirA- s ’jxtx'xj-'»—-'5-л<>

Ь»

.У-A^-V > İ} Wz«c/

&.*'r"'^ **^ <'—'^"<’<''z“" Ä»

• tAHj

'ö*>''*"•J»

Azərbaycan Məclisi-Məbusamnm təsisi haqqında qanun, 1918, 20 noyabr
milli və mədəniyyətlərini idarə və si
yasi vəziyyətlərini müdafiə etmək
üçün bir mərkəzi komitə təşkili layi
həsini cızaraq Bakı Komitəsinə ver
mişdi. Mərkəzi Komitə keçən sənə
noyabr aymda dəvət edilən Milli Ko
mitələr konfransının qərarına görə
Azərbaycan Məclisi-Müəssisanmı 1
ay sonraya qədər toplamalıydı. Fəqət
əhvali-siyasiyyə və fövqəladə vəziy
yət buna imkan verməyərək (1917-ci
ilin oktyabrında bolşevik çevrilişi nə
zərdə tutulur - Z.Ə.)
Cənubi Qafqazdan Rusiya Müəs
sislər Məclisinə gedəcək nüma-yəndələr Müəssislər Məclisi dağıldığın
dan Tiflisə yığışaraq Cənubi Qafqaz
Seymini təşkil etdilər. Rusiya Müəs
sislər Məclisinə seçibmiş 14 müsəl
man məbusu siyahıların firqələr tə
rə-findən dərin-ıləşməsi surətilə
44-ə qədər çoxaldı. Azərbaycanda
Məclisi-Müəssisan toplamağın qey

ri-mümkün olduğunu görən Cənubi
Qafqaz Mərkəzi Müsəlman Komitə
si bu məsələnin həllini Cənubi Qaf
qaz Seymində Azərbaycanı təmsil
etməkdə gördü. Çünki bu nümayən
dələr Cənubi Qafqazdakı müsəlman
əhalisi arasındakı müxtəlif siyasi cə
rəyanları təmsil edirdi və bir mil
yondan yuxarı müsəlman əhalisinin
səslərini qazanmış nümayəndələr
idi. Ona görə də Cənubi Qafqaz Seymi və Cənubi Qafqaz Cümhuriyyəti
hökuməti öz işinə xitam verdikdə
Cənubi Qafqaz Seymindəki 44 mü
səlman nümayəndələri özlərini
Azərbaycan Milli Şurası elan etmiş
və Azərbaycanın idarəsini öz üzəri
nə götürmüşdülər.

1.3. Azərbaycan Parlamentinin
formalaşdırılması qaydaları
1918-ci ildə regionda və beynəl
xalq aləmdə cərəyan edən hadisələr

Azərbaycan nümayəndəli orqanın
təşkil edilməsi məsələsində ümum
xalq seçkilərinin keçirilməsi mexa
nizmini işləyib hazırlamağa imkan
verməmişdi. Milli Şuranın 20 noyabr
tarixli iclasında qeyd olunurdu ki,
Azərbaycan yalnız azərbaycanlılarla
məskun deyildir. Ona görə də Azər
baycan Milli Şurası Azərbaycan əra
zisində yaşayan bütün millətləri
təmsil etməlidir. Hazırda Milli Şura
da olan 44 nəfər nümayəndə onları
təmsil etmir. Digər tərəfdən, müxtə
lif siyasi partiya nümayəndələrin
dən başqa Azərbaycan xalqının
müxtəlif təbəqələrənin nümayəndə
lərinin də belə bir təşkilatda təmsil
olunmalarına böyük ehtiyac vardır.
Milli Şurada bildirilir ki, Bakı quber
niyası ilə Gəncə quberniyası, Zaqa
tala dairəsi və İrəvan ilə Tiflis quber
niyalarının bir hissəsi Azərbaycan
ərazisini təşkil edir. Bu ərazilərdə
Qafqaz təqvimində verilmiş məlu
matlara əsasən 2.750.000 nəfər əhali
var. Onlardan 1.900.000 nəfəri mü
səlman, 500.000 nəfəri erməni,
230.000 nəfəri isə ruslardır. Hər 24
min nəfərdən bir nümayəndə hesabı
ilə müsəlmanlar 80, ermənilər 21,
ruslar 10, almanlar 1, yəhudilər 1,
gürcülər 1 nümayəndə göndərməli
dirlər.
Beləliklə də, yuxarıda göstərilən
qaydalara əsasən Azərbaycan Parla
mentinin təşkili haqqında qanun la
yihəsi qəbul olundu və 120 nəfərdən
ibarət Azərbaycan Parlamentini formalaş-dırmaq qərara alındı.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Parlamentinin çağrılması ilə bağlı
olaraq Azərbaycan Milli Şurası adın
dan onun sədri M.Ə.Rəsulzadə 1918ci il noyabrın 29-da Azərbaycan və
rus dillərində "Bütün Azərbaycan
əhalisinə" müraciət ünvanladı. Mü
raciətdə deyilirdi:
"...Bu aym 19-da qəbul etdiyi qa
nunnaməyə görə Şurayi-Milli dekab
rın 3-nə qədər 120 əzalıq bir MəclisiMəbusan (Parlament) halma gələcək
dir. Bu məclisə azlıqda qalan millət
lərdən nümayəndələr cəlb olunduğu
kimi, məmləkətin vilayətlərindən də
vəkillər çağırılmışdır. Bizə fəlakət və
səfalətdən başqa bir şey verməyən
ədavət və ixtilafı bir tərəfə qoyaq. Ta
rix hamımızı bir yerdə yaşamaq məc-
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hüriyyətində qoyub. Yeni başlayan
həyatın təbii məşəqqətlərini asanlıqla
çəkmək üçün yaşayışımızı aqil və in
sani əsaslar üzərində quraq, bir-biri
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mizi sevək, ehtiram edək. Milli və
məzhəb fərqlərinə baxmayaraq, bü
tün Azərbaycan vətəndaşları bir və
tənin övladlarıdır. Ümumi vətəndə

müştərək həyatlarmı qurmaq və öz
səadətlərinə birlikdə yetişmək üçün
onlar bir-birlərinə əl uzatmalı və yar
dım etməlidirlər..."
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1.4.Azərbaycan Parlamentinin
açılması yolunda meydana
çıxan çətinliklər
M.Ə.Rəsulzadənin "Bütün Azər
baycan əhalisinə" müraciətinə uy
ğun olaraq Parlamentin açılışı 1918ci il dekabrın 3-nə təyin olunmuşdu.
Lakin yaranmış daxili və beynəlxalq
vəziyyət Parlamentin açılmasına
hərtərfli şəkildə təsir edirdi. Bu
dövrdə Azərbaycanda siyasi hadisə
lərin inkişafı daxili proseslərdən da
ha çox I dünya müharibəsinin gedi
şindən və nəticələrindən asılı idi.
Məlum olduğu kimi, 1918-ci ilin
oktyabrın 30-da Türkiyə ilə Antanta
dövlətləri arasında Mudros barışığı
imzalandı. Mudros müqaviləsinin
şərtlərinə görə məğlub sayılan Os
manlı dövlətinin qüvvələri Bakını
tərk etməli, Antanta qüvvələri tərə
findən Bakının tutulmasına mane
olmamalı, Cənubi Qafqaz dəmir yo
lu üzərindəki nəzarət hüququnu
Antantaya güzəştə getməli idi. İra
nın Ənzəli limanında yerləşən ingi
lis hərbi qüvvələri müttəfiqlər adın
dan Bakını tutmalı idi. Mudros barı
şığının 11-ci maddəsinə əsasən,
Azərbaycan İngiltərənin nüfuz
dairəsi elan edilir, 15-ci maddəyə
əsasən isə Azərbaycanın yolları və
neft mədənləri ingilis komandanlı
ğının nəzarəti altına keçir, Türkiyə
dən Bakının işğalına etiraz etməmək
tələb olunurdu.

Azərbaycan hö
kuməti və onun
Osmanlı dövlətin
də olan diplomatik
nümayəndəsi
Mudros barışığının
Azərbaycana aid
ağır şərtlərinə bi
ganə
qalmadı.
Azərbaycanın İs
tanbuldakı fövqə->ladə və səlahiyyətli
nümayəndəsi
Ə .T opçubaşov Tür
kiyə tərəfinə Azər
baycan nümayən
dəsinin iştirakı ol
madan Bakı və
Azərbaycan dəmir
yolu
haqqında
Mudros barışığına
bəndlərin
daxil
edilməsinə etirazını bildirdi. Etiraz
notasında deyilirdi: "Osmanlı höku
mətinin Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyətini tanımasına baxmayaraq,
Cümhuriyyətin paytaxtı Bakı şəhəri
haqqında maddənin Mudros barışı
ğına daxil edilməsi beynəlxalq hü
quq və normalara zidd olub, Azər
baycanın ingilislər tərəfindən
işğal olunmasının asanlaşdırılmasına xidmət edir."
Osmanlı qüvvələri Bakını
və Azərbaycanı tərk etdikdən
sonra 1918-ci il noyabrın 17-də
general V.Tomson Bakıya gəl
di. V.Tomson bəyanat verərək
elan etdi ki, noyabrın 17-si sə
hər saat 10.00-a qədər Bakı
şəhəri Azərbaycan və türk or
dularından təmizlənməlidir.
Bakı və onun neft mədənləri
ingilislərin nəzarəti altına ke
çəcəkdir, ölkənin qalan hissə
si isə Azərbaycan hökımrmətinin və ordusunun nəzarəti
altında olacaqdır. Azərbaycan
rəsmi şəkildə tanınmır, lakin
İngiltərə, Fransa və ABŞ
nümayəndələri onun höku
məti ilə de-fakto əlaqə yara
dacaqlar. General Tomson
Bakmın general-qubernatoru
olacaq, ingilislər şəhər polisi
nə rəhbərlik edəcək, şəhər du
ması yenidən azad fəaliyyətə
başlayacaqdır...

Göründüyü kimi, ingilis qoşunla
rının Bakıya daxil olması o zamankı
Azərbaycan Cümhuriyyətini olduq
ca çətin duruma salmışdı, istər hö
kumət, istərsə də parlamentin açıl
masını planlaşdıran Azərbaycan
Müvəqqəti Milli Şurası V.Tomsonla
danışıqlar aparmağa çalışırdılar. Bu
zaman Bakıda fəaliyyət göstərən rus
və erməni Milli Şuraları da Bakıya
gəlmiş Müttəfiq qoşunlarının baş
komandanı general Tomsonla danı
şıqlar aparır və Azərbaycan Parla
mentinin açılmasına hərtərəfli mane
olmağa çalışırdılar.
İstər rus, istərsə də ermeni Milli
Şuralarının Tomsonla danışıqları
müəyyən nəticəni vermişdi. Bakıya
gələn V.Tomson Azərbaycan Cüm
huriyyəti hökumətindən tələb edir
ki, o, Bakıdakı Rus Milli Komitəsi ilə
yaxınlıq etsin. Yaranmış vəziyyətin
ciddiliyini nəzərə alan Azərbaycan
Milli Şurası bir sıra qapalı və gizli
iclaslar keçirdi. Lakin rus və erməni
Milli Şuraları ilə aparılan danışıqlar
heç bir nəticə vermədi.
1918-ci il dekabrın 1-də M.Ə.Rə
sulzadənin sədrliyi ilə Bakıda Milli
Şuranın sayca 5-ci, qapalı keçirilən
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamentinin binası (indiki M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun binası)
3-cü iclasında qısa məruzə ilə çıxış
edən F.Xoyski əyalətlərdə Parlamen
tə seçkilər barədə məlumat verərək
bildirdi ki, demək olar ki, hər yer
dən seçilmiş nümayəndələr də de
kabrın 3-nə gəlib çata bilərlər. Hə
min iclasda F.Xoyski general V.Tomsonla görüşünün nəticələri barədə
də məlumat verdi. O, qeyd etdi ki,
bizim noyabrın 24-də qəbul etdiyi
miz qətnamə ilə tanış olan V.Tomson çox razı qaldı. O, bu cür qətna
mədən sonra Rus Milli Şurasının tə
ləbinin həddindən artıq olduğunu,
Rus Milli Şurasının böyük səhv bu
raxdığını qeyd etdi.

Azərbaycan Parlamentinin açılma
sı uğrunda səylərini davam etdirən
Azərbaycan Milli Şurası 1918-ci ilin
dekabrın 3-də Bakıda sayca 6-cı olan
son iclasmı keçirdi. Axşam saat 8-də
hö-kumət üzvlərinin iştirakı və
M.Ə.Rəsulzadənin sədrliyi ilə keçiri
lən iclasda F.X.Xoyski general V.Tomsondan elə həmin gün saat 14.00-da
aldığı məktubun məzmununu Milli
Şura üzvlərinə çatdırdı. Məktubda
deyilirdi: "Koalisiyalı hökumətin tər
kibi elan olunmayınca Bakıda Parla
mentin iclası keçirilə bilməz."
Azərbaycan Milli Şurasının son ic
lasında Xoyskinin verdiyi məlumata

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin iclas zalı
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görə təkcə Azərbaycan parlamentini
istəməyən ruslar və ermənilər deyil,
həm də bütün vasitələrdən istifadə
edən bir sıra müsəlmanların özləri
tərəfindən də Azərbaycan Milli Şura
sını V.Tomsonun gözündən salmağa
və onun yanında Şuranın rolunu he
çə endirməyə çalışırlar...
V.Tomsonla söhbətləri barədə
məlumatları davam etdirən F.Xoys
ki "qəti şəkildə generala hökumətin
təşkilinin parlament yolu ilə forma
laşdırılması prinsipi üzərində israr
etdiyini və yalnız xalqın əsas hissəsi
nin tərəfindən seçilmiş qanunverici
lik orqanının verdiyi səlahiyyət yolu
ilə seçilmiş hökumət həmin orqana
arxalanmalı və onun qarşısında he
sabat verməli olduğunu" bildirdi.
Natiq sonda qeyd etdi ki, nəhayət ki,
bu fikirlə general V.Tomson razılaş
dı.
Milli Şuranın son iclasmdakı he
sabatında F.Xoyski Tomsona - "Par
lament xaricində yeni hökumət ya
ratmaq olarmı?- sualı ilə müraciət
etdiyini və Tomsondan - "Bəli, mənə
hökumət təşkil edə biləcək 2 nəfərin
adını göstəriblər. Bunlar Mirzə Əsə
dullayev və M.H.Hacmskidir... Bu
şəxslər haqqında təklifi ermənilər də
etdilər" - cavabı aldığını da səsləndirdi.Göründüyü kimi, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin
açılması uğrunda çox gərgin bir mü
barizə gedirdi. Parlamentin açılma
sına həm daxili qüvvələr, həm də
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xarici faktor bütün vasitələrlə əngəl
olmağa çalışırdı. Antantanı təmsil
edən İngiltərə rəsmiləri isə Azərbay
canı müstəmləkə kimi idarə edilmə
sində maraqlı görünürdü.
Bütün görünən çətinliklərə bax
mayaraq, Cümhuriyyət xadimləri
tarixi şəraiti lazımınca qiymətləndi
rə bildilər.Apanlan çox gərgin danı
şıqlar və diplomatik mübarizədən
sonra nəhayət ki, 1918-ci il dekabrın
7-də
gündüz
saat
1320-də
H.Z.Tağıyevin Nikolayev küçəsində
yerləşən keçmiş qız məktəbinin bi
nasında müsəlman şərqində ilk par
lamentin birinci iclasının təntənəli
şəkildə açılışı oldu.
Parlamenti açan Azərbaycan Milli
Şurasının sədri M.Ə.Rəsulzadə bö
yük təbrik nitqi söylədi. Orada deyi
lirdi: "Möhtərəm Millət vəkilləri!
Azərbaycan Milli Cümhuriyyətinin
ilk parlemontosunu açmaq səadəti
nin, Siz möhtərəm millət vəkillərini
təbrik etmək şərəfinin öhdəmə düş
məsi ilə iftixar edirəm (alqışlar)...
Əfəndilər, Rusiyada zühur edən bö
yük inqilab digər həqiqətlər arasın
da bir böyük həqiqəti dəxi elan et
mişdi. Bu həqiqət millətlərin hürriy
yət və istiqlal haqları idi..."
Parlament demokratiyasının tən
tənəsini yüksək qiymətləndirən
M.Ə.Rəsulzadə daha sonra qeyd
edirdi: "Bu gün əqəliyyət təşkil edən
millətlərin nümayəndələri ilə qəza
ların yeni nümayəndələri dəvət
olunmaq üzrə iştə bu məclis təşkil
edilmişdir. Bu məclis ümumi seçki
üsulu ilə toplanaraq Azərbaycan
Məclisi-Müəssisanı toplanıncaya qə
dər məmləkətimizin sahibi olacaq.
Burada Azərbaycanda bulunan bü
tün millətlərin, təbəqələrin və müx
təlif cərəyanların nümayəndələri ol
duğundan bu məclis vətənimizi ta
mamilə təmsil edə bilər..."
Parlamentin ilk iclasında "Müsa
vat" fraksiyasının təklifi ilə Əlimər
dan bəy Topçubaşov Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin
sədri, Həsən bəy Ağayev isə sədrin
1-ci müavini seçildilər.
Beləliklə, Azərbaycan parlamenti
nin yaradılması ilə parlamentli res
publikanın fəaliyyət dövrü başladı,
hakimiyyətin bölgü prinsipində ali
qanunverici orqanın yeri və rolu hu-

quqi şəkil almaqla Azərbaycan parlamentarizmi sisteminin əsası qoyuldu.

NƏTİCƏ
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
nin Parlament sənədlərinin Azər
baycan Parlamentarizmi sisteminə
dair mənbə kimi təhlili göstərir ki,
1813-cü il Gülüstan və 1828-ci il
Türkmənçay müqa-vilələri ilə ikiyə
parçalanmış tarixi Azərbaycan bü
tün dövlət atributlarından məhrum
edilsə də, XIX əsrin II yarısından eti
barən Azərbaycanda doğulub boyabaşa çatan, çar Rusiyasının elmi mü
hiti vasitəsilə qərb dəyərlərinə yiyə
lənən, eləcə də Qərbin bir çox ali
məktəblərində yetişən görkəmli zi
yalı nəsli Azərbaycanda sivil ida
rəetmə sistemini yarada bilmiş, tari
xi Azərbaycanın şimal hissəsini dün
ya dövlətləri ailəsinə daxil etmişlər.
Azərbaycanda Parlament sistemi
nin formalaşmasında Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin liderləri M.Ə.Rəsulzadə, Ə.M.Topçubaşov,
F.X.Xoyski, N.Yusifbəyli, H.Ağayev,
M.Y.Cə-fərov, M.H.Hacmski və di
gərlərinin böyük xidmətlər göstərdi.
Hələ çar Rusiyası dövründə Dövlət
Dumalarında Azərbaycanı təmsil et
mələri ilə zəngin dövlətçilik və parlamentarizm təcrübəsi qazanmış
adını çəkdiyimiz dövrün ictimai-si
yasi və dövlət xadimləri öz təcrübə
lərini Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yətinin Parlamentini formalaşdır
maqla ortaya qoydular.
Əsas fəaliyyətini ölkənin suveren
liyinin qorunmasına, ölkənin sosialiqtisadi və maliyyə problemlərinin
həllinə, ölkənin siyasi və ərazi toxu
nulmazlığını təmin etməyə, vətən
daşların hüquqlarını qorumağa,
dövlətin demokratik və hüquqi əsas
larını möhkəmləndirməyə, istiqla
liyyətinin dünya dövlətləri tərəfin
dən tanınması üçün lazımi şərait
yaratmağa, onun xarici ölkələr, ilk
növbədə isə yaxın qonşuları ilə siya
si, iqtisadi və ticarət əlaqələrini ya
ratmağa yönəltmiş Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin Parlamenti müza
kirələrə 270-dən çox qanun layihəsi
çıxartdı, onlardan 230-nu 3-cü oxu
nuşdan sonra qəbul etdi.
Parlament sənədlərinin təhlilindən
aydın olur ki, fəaliyyətə başladıqdan

Dr. Ziyad ƏMRAHOV
AMEA Elm tarixi İnstifunun
Tarixşünaslıq və Mənbəşünaslıq
şöbəsinin müdiri

sonra özünün bir sıra iclaslarını Azər
baycanda 1918-1920-ci illərdə türkmüsəlman əhalisinə qarşı daşnakbolşevik qüvvələri tərəfindən həyata
keçirilən soyqırımlara həsr etdi. Zən
gəzur, Qarabağ və Naxçıvanda ermə
nilər tərəfindən törədilmiş soyqırım
cinayətlərini dəfələrlə müzakirə edə
rək müvafiq qərarlar çıxardı.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Parlament sənədlərinin Azərbaycan
Parlamentarizmi sistemini öyrənmək
üçün mənbə kimi əhəmiyyətinin di
gər bir xüsusiyyəti isə ondan ibarət
dir ki, biz bu sənədləri araşdırarkən
parlamentin ayrı-ayrı iclalarında
Azərbaycanm o dövrkü siyasi, icti
mai və mədəniyyət xadimlərinin qərb
siyasi idarəetmə sisteminə necə də
rindən bələd olduqlarını, hakimiyyə
tin bölgü prinsipinin siyasi idarəet
mədə faydalarını dərindən mənimsə
diklərini onların çıxış və müzakirələ
rində açıq şəkildə görə bilirik.
İlk Azərbaycan Parlamentinin özü
nəməxsusluğunda bir cəhəti də xüsu
silə qeyd etmək lazımdır ki, 17 aylıq
fəaliyyəti dövründə demokratik prin
siplər əsasında idarəetməyə üstünlük
verən Parlament ölkə ərazisində məs
kunlaşmış milli azlıqları da unutma
dı, onların da qanunvericilik orqa
nında təmsil olunmasına şərait yarat
dı. İstər rus, istərsə də erməni icmala
rının nümayəndələri qanunların ha
zırlanmasında, müzakirə edilməsin
də yaxından iştirak edirdilər.
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