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Zaqafqaziya Seymi dağıldıqdan bir
gün sonra, mayın 27-də Azərbaycan is
tiqlaliyyətini elan etmək və ilk Azərbaycan
hökumətini yaratmaq üçün Seymin bütün
müsəlman nümayəndələri Tiflisə toplanır.
Hərtərəfli müzakirədən sonra onlar belə
ağır bir zamanda Azərbaycanın
idarə olunmasını öz üzərinə
Müəllif məqaləni aktual bir məsələyə götürm ək qərarına gələrək
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli İslam

Şurası tərəfindən 28 may 1918-ci ildə qəbul
edilmiş «İstiqlal bəyannaməsi»nin şərhinə həsr
etmişdir.
İ. Q.Abbasov haqlı olaraq göstərir ki, Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli İslam
Şurası tərəfindən qəbul edilmiş «İstiqlal bə
yannaməsi» müəyyən mənada həmin dövrdə
ölkənin ali qanununun konstitusiya qurucu
luğunun başlanğıcı kimi qəbul edilə bilər.
M üəllif məqalədə 5 bənddən ibarət «İstiqlal
bəyannaməsimin geniş və hərtərəfli izahını
vermişdir.

özlərini A zərbaycanın M illi
Şurası (əslində bu orqan Azər
baycan M illi İslam Şurası ki
mi oxunmalıdır-İ.A.) elan edir
lər (1, səh.6].
G izli səsv erm ə y o lu ilə
M .Ə .R əsulzadə Azərbaycan
M illi İslam Şurasının Sədri,
H.Ağayev və M .H.Seyidov isə
onun müavinləri seçilirlər [2,
səh. 103].
M.Ə.Rəsulzadənin M illi İs
lam Şurasının Sədri seçilməsi
Ə sas sözlər: Azərbaycan Xalq Cüm- həm də ona görə əlamətdar idi ki, o, özü
hu riyyəti, «İstiqlal bəyannam əsi», həmin iclasda iştirak etmirdi. Bu zaman
Konstitusiya, kişi və qadının hüquq bə o , Batumda Zaqafqaziya nümayəndə
heyətinin tərkibində Türkiyə və Almaniya
rabərliyi, müvəqqəti hökumət.
elçiləri ilə regionun siyasi gələcəyi haq
qında
çətin danışıqlar aparırdı [2, səh. 104].
may 1918-ci ildə Zaqafqaziya
28 May 1918-ci ildə isə Tiflisdə Qaf
Scyminin son iclası keçirilir.
Gürcüstan Zaqafqaziya Seymindən çı qaz canişininin iqam ətgahında Azər
xaraq, may ayının 26-da öz istiqlaliyyətini baycan M illi İslam Şurasının üzvləri
Azərbaycan xalqının taleyində mühüm
elan edir.
rol oynam ış bir qərar qəbul edilir. Be
-
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müstəqilliyinə səs verm işlər [3, səh . 71;
4, səh. 120-121].'
G öründüyü kimi, Y aq ublu N .Q ki
Qeyd edilən iclasda keçmiş Zaqafqa
ziya Seyminin 26 nəfər müsəlman de tabında kobud yanlışlığa y o l vermişdir.
putatları iştirak edir. Azərbaycan Milli H ər hansı sənəddə, xü su si ilə tarixi
İslam Şurasının iclasında iştirak edən sənədlərdə yanlışlıqlara y o l verilm əsi
26 nəfərdən 24-ü həmin məsələnin lehinə isə qəbuledilm əzdir.
«Zaqafqaziya Seym inin m üsəlm an
səs verir, lakin 2 nəfər - S.M.Qənizadə
və C.Axundov bitərəf qalırlar. Bundan fraksiyası və Azərbaycan M illi Şurası
sonra Azərbaycan Milli İslam Şurası tə iclaslarının protokolları» 2 0 0 6 -c ı ildə
Azərbaycan Respublikasının M illi Ar
nəffüs elan edir.
O zam an ölkədə ali dövlət orqanı xiv İdarəsinin rəisi, tarix e lm lər i dok
olan bu qurum un sədri kimi M .Ə .R ə- toru A.Ə .Paşayevin red ak torlu ğu ilə
sulzadə Azərbaycan dövlətçiliyinin tə nəşr edilm iş və qeyd edilən kitabın
şəkkülü və m öhkəm ləndirilm əsi pro 120-121-ci səhifələrində A zərbaycan
M illi İslam Şurasının 28 m ay 1918-ci
sesinə bilavasitə rəhbərlik edirdi. Bu
il tarixli 2 № -li iclas p rotokulunun su
baxımdan çox simvolikdir ki, müstəqili
rəti rus dilində arxiv sən əd lərin ə əsas
A zərbaycanın m övcudluğunu təsdiq
lanaraq həm in nəşrə daxil edilm işdir.
e d ə n ilk b e y n ə lx a lq sən əd , m əh z,
H əm in sənədin arxivin 970 № -li fondu
M . Ə .R əsulzad ə tərəfindən im zalan 
nun , 1 № -li siyahısında, 1 № -li işinin
m ışdır [2, səh. 107].
49-50-ci vərəqələrində saxlan ılan su
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Yaqublu
rətinə əsaslandığı göstərilmişdir. Proto
N. Q «Müsavat partiyasının tarixi» kita
kolda göstərilir ki, həmin iclasd a 26
bında göstərir ki, Azərbaycan Milli İslam
nəfər iştirak etmiş, Azərbaycanın dövlət
Şurasının 28 may 1918-ci il tarixli icla
m üstəqilliyinə 24 nəfər səs verm iş, 2
sında 24 nəfər iştirak etmişdir və Azər nəfər isə b itərəf qalmışlar [4, soh. 120baycanın müstəqilliyinə lehinə onlardan 121].
22 nəfəri səs vermiş, 2 nəfər- S.M.Qəni
Həmin protokoldan görünür ki, Azər
zadə və C. Axundov isə bitərəf qalmışlar. baycan Milli İslam Şurasının ilk -2 8
Lakin Zaqafqaziya Seyminin müsəlman may 1918-ci il tarixli iclasının gündəli
fraksiyası və Azərbaycan Milli Şurasının yində 3 məsələ dururdu:
iclas protokolları məcmuəsinin 120-121 1. Son hadisələrlə əlaqədar Yelizaci səhifələrində göstərilir ki, Azərbaycan vetpoldakı (Gəncə şəhərinda-İ.A.) və
Milli İslam Şurasının 28 may 1918-ci il ziyyət barədə doktor Ağayevin məlumatı.
tarixli iclasında 26 nəfər iştirak etmiş,
2. Batumdan Rəsulzadənin verdiyi
onlardan 24 nəfəri Azərbaycanın dövlət teleqram və məktubun oxunması.
lə ki, həmin iclasda Azərbaycanın döv
lət m üstəqilliyi elan edilir.
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3.
Seymin (Zaqafqaziya Seymi nə«İstiqlal bəyannaməsi» oxunur və Milli
zərdə tutulur-LA.) buraxılması və Gür İslam Şurasının üzvləri bu sənədin
cüstanın müstəqilliyinin elan edilməsi
ilə əlaqədar Azərbaycandakı vəziyyət
barədə.
Birinci məsələ barəsində Yelizavetpoldan yeni qayıtmış doktor Ağayev geniş
məlumat verərək göstərir ki, ora cəmi 23 türk zabiti gəlmişdir. Məruzəçi qəti
olaraq bildirir ki, bu zabitlərin Yelizavetpola gəlişi Azərbaycanın gələcək siyasi
həyatı üçün əhəmiyyəti yoxdur. Belə ki,
Türklər Qafqaz Azərbaycanında heç bir
mürtəci məqsəd güdmürlər, əksinə Türklər
Azərbaycanın və Zaqafqaziya respubli
kalarının müstəqilliyinin qorunmasında
maraqlıdırlar.
Bundan sonra Rəsulzadənin Batumdan
göndərdiyi teleqram və məktubunu Yusifbəyov elan edir və Azərbaycan Milli
İslam Şurası bu sənədlər üzrə Yusifbəyovun çıxışını məlumat kimi qəbul edir.
Üçüncü məsələ üzrə - Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyi barəsində şura üzvi
Xəlil bəy Xasməmmədov məruzə edir
və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
təxirə salınm az elan edilməsini zəruri
hesab esir. Həmin məsələ barədə Yusifbəyov, Şeyxülislamov, Seyidov və başqalan çıxış edirlər.
Y u x a n d a qeyd edildiyi kim i, 26 nə
fər M illi İslam Şurasm ını üzvündən
24 n ə fər i A zərbaycanın dövlət m üstə
qilliyinə səs verir, 2 nəfər - S.M.Qəniyev
və C .A x u n d o v isə b itərəf qaürlar. Be
ləliklə, M illi İslam Şurasının üzvləri

oxunuşunu ayaqüstə dinləyirlər.
«İstiqlal bəyannam əsi»ndə göstəri
lirdi:
I. Bu gündən etibarən Azərbaycan
xalqları suverən hüquqların daşıyıcılarıdırlar, Şərqi və Cənubi Zaqafqa
ziyadan ibarət olan A zərbaycan tam
hüquqlu m üstəqil dövlətdir.
II. M üstəqil A zərbaycan dövlətinin
siyasi quruluş form ası Xalq Cüm hu
riyyətidir.
III. Azərbaycan X alq Cümhuriyyəti
bütün m illətlər və xüsusilə həm sərhəd
millət və dövlətlərlə mehriban qonşuluq
m ünasibətləri yaratm ağa çahşır.
IV. Azərbaycan X alq Cüm huriyyəti
m illət, m əzhəb, sinif, silk və cins fərqi
gözləm əd ən öz sərh əd ləri daxilində
yaşayan bütün vətəndaşlarına siyasi
və vətəndaşüq hüquqları təm in edir.
V. Azərbaycan X alq C üm huriyyəti
ərazisi daxilində yaşayan bütün mil
lətlərə azad inkişafları üçün geniş mey
dan verir.
VI. M üəssislər M əclisi toplanm caya
qədər Azərbaycan idarəsinin başında
xalq seçkiləri ilə seçilm iş M illi Şura
və M illi Şura qarşısında m əsuliyyət
daşıyan M üvəqqəti hökum ət durur [2,
səh .10S].

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
ali qanunu - konstitusiyası olmamışdır.
Ü m um m illi lid er H eyd ər Ə liyev
A z ə r b a y c a n R e s p u b lik a s ın ın y en i
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K onstitusiya layihəsini hazırlayan ko
m issiyanın 5 iyun 1995-ci il tarixli ic
lasında nitqində dem işdir: «A zərbay
can R espublikasının ilk dem okratik
dövlətinin, 1918-ci il m ayın 28-də ya
ranm ış dem okratik resp ublikasının
K onstitusiyası olm ayıb. Ancaq bu hö
kum ət, bu dövlət fəaliyyət göstərdiyi
dövrdə Konstitusiya xarakteri daşıyan
bir neçə aktlar, qərarlar qəbul etm iş
və onların əsasında işləm işdir. O na
görə də onların, dem ək olar ki, m üəy
yən qədər Konstitusiya quruculuğunun
başlancığı kimi qiym ətləndirm ək olar»
[5, səh. 5].

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
ali qanunu-konstitusiyasının qəbul edil
məməsinin səbəbi ondan ibarətdir ki, bu
dövlət - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
tarix üçün çox qısa müddətdə, cəmi 23
ay fəaliyyət göstərmişdir. Bu müddətdə
Şərqdə ilk demokratik respublika olan
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 3 yerdə Tiflisdə (18 gün), Gəncədə (3 ay) və
Bakıda isə (19 ay yarım) fəaliyyət gös
tərmişdir.
Həmçinin, qeyd edilməlidir ki, Azər
baycan Xalq C üm huriyyəti rəhbərlə
rinin konstitusiya quruculuğu barədə
təsəvvürləri yox idi. B elə ki, Şim ali
Azərbaycanın daxil olduğu Çar R usi
yasının özündə belə konstitusiya qu
ruculuğu təcrübəsi m övcud deyildi.
B aşqa sözlə, Ç ar R usiyasının heç vaxt
ali qanunu - konstitusiyası m övcud
olm am ışdır. Beləliklə, bu səbəblərdən
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A zərb aycan X alq C ü m h u riy y ə tin in
konstitusiyasım qəbul etm ək mümükün
olm am ışdır.

Bundan sonra Azərbaycan X alq Cüm
huriyyətinin ilk hökumətinin - Nazirlər
Şurasının təşkili Fətəli X an Xoyskiyə
tapşırılır və fasilə elan edilir.
T əxm inən bir saatdan s o n r a Milli
tslam Şurasının üzvləri yenidən toplaşır
və A zərbaycan M illi İsla m Ş u rasın ın
birinci M üvəqqəti H ö k u m ətin in haq
qında qərara elan edilir.
H əm in qərara əsasən:
1. Nazirlər Şurasının Sədri və Daxili
işlər naziri - Fətəli Xan Xoyski;
2. Hərbi nazir - Xosrov Paşa b əy Sul
tanov;
3. Xarici İşlər Naziri - M əhəm m əd
Həsən Hacınski;
4. Maliyyə və maarif naziri - Nəsib
bəy Yusifbəyli;
5. Ədliyyə naziri - Xəlil b əy Xasməmmədov;
6. Ticarət və sənaye naziri - M əhəm 
məd Yusif Cəfərov;
7. Əkinçilik və əmək naziri - Əkbər
Ağa Şcyxülislamov;
8. Poçt və teleqraf naziri - Xudadat
bəy Məlik-Aslanov;
9. D övlət m üfəttişi - C am o bəy
H acınski göstərilən v əzifələrə təyin
edilirlər [4, səh. 128-129].
«İstiqlal bəyannaməsi»nin 1-ci bən
dində göstərilirdi ki, bu gündən etibarən
Azərbaycan xalqlan suverən hüquqların
daşıyıcılandırlar, Şərqi və Cənubi Za
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qafqaziyadan ibarət olan Azərbaycan
tam hüquqlu müstəqil dövlətdir. Azər
baycan Xalq Cümhüriyyəti bütün Şərqdə
ilk parlamentli respublika idi.
Beləliklə, «İstiqlal bəyannaməsi»nin
l-ci maddəsinə əsasən Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyi elan edilir və bu
m üstəqil d övlətin Z a q a fq a z iy a n ın
C ənubi-Şərqində yerləşm əsi bütün
dünyaya bəyan edilir. H əm çinin, «İs
tiqlal bəyannaməsi»nin l-ci bəndindən
bir daha aydın olur ki, bu dövlətdə
hakimiyyət xalqa m əxsusdur.
«İstiqlal bəyannam əsi»nin 2-ci bən
dində göstərilirdi ki, m üstəqil Azər
baycan dövlətinin şəkili-idarəsi (ida
rəçilikforması-LA) Xalq Cümhüriyyəti,
başqa sözlə, xalq respublikasıdır.
Həmin sənədin 3-cü bəndində gös
tərilirdi ki, Azərbaycan Xalq C üm hu
riyyəti bütün m illətlər və beynəlxalq
aləmdə m ünasibətdə olduğu, xüsusilə
qonşu xalqlar və dövlətlərlə m ehriban
qonşuluq münasibətlər qurm qağa cəhd
edəcəkdir.
«İstiqlal bəyannaməsi»nin 4-cü bən
dində elan edilir ki, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti millət, məzhəb, sinif, silk
və cinsi fərq gözləmədən, yaşayan bütün
vətəndaşların siyasi və vətəndaşlıq hü
quqlarına təminat verir.
Beləliklə, «İstiqlal bəyannaməsi»nin
4-cü bəndi cins fərqi qoymadan, ərazisində
yaşayan bütün vətəndaşlarınım hüquq
bərabərliyini, başqa sözlə, kişi və qadın-
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larin cəmiyyətdə hüquq bərabərliyini
elan etmişdi.
Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan
Respublikasının ilk konstitusiyası olan
- Ümumazərbaycan l-ci Sovetlər qu
rultayı tərəfindən 19 may 192l-ci ildə
qəbul edilmiş Azərbaycan Sovet Sosialist
Respublikasının Konstitusiyasında nəinki
qadınla kişinin hüquq bərabərliyi, hətta,
ümumilikdə vətəndaşların hüquq bəra
bərliyi haqqında müvafiq maddə (norma)
nəzərdə tutulmamışdı.
Azərbaycan Xalq Cüm huriyyəti tə
rəfindən qəbul edilm iş «İstiqlal bə
y a n n a m əsin in 5-ci bəndində göstərilir
ki, ərazisində yaşayan bütün xalqların
və əhalinin sərbəst inkişafı üçün geniş
m eydan açır.
Nəhayət, «İstiqlal b əyan n am əsin in
6-cı bəndində göstərilirdi ki, Azərbay
canda idarəçiliyin başında M əclisiM üəssisan (Parlament-İ.A.) toplaşana
qədər xalq səsverm əsilə seçilən M illi
Şura (Milli İslam Şurası-LA.) və Milli
İslam Şurası qarşısında m əsul olan
m üvəqqəti hökum ət durur.
Yalnız keçmiş Azərbaycan Sovet So
sialist Respublikasının 14 mart 1937-ci
ildə IX fövqəladə Sovetlər qurultayı tə
rəfindən qəbul edilmiş Qonstitusiyasınm
(Əsas Qanun) XI fəsli «Vətəndaşların
əsas hüquq və vəzifələri» adlanmaqla,
129-cu maddədə qadına kişi ilə barəbər
hüquq verilməsi göstərilirdi.
B eləliklə, Azərbaycan Respublikası
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1920-ci ilin aprel ayının 28-də zorla
sovetləşdikdən 17 il sonra qəbul edilmiş

siyasının b aşlanğıcı olm aq la, böyük
tarixi və hüquqi əh əm iyyət kəsb et

kon stitu siyasın d a qadınlara kişi ilə
bərabər hüquq verilm əsi nəzərdə tu
tulurdu.

mişdir.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ «ДЕКЛАРАЦИИ НЕЗАВИСИМОСТИ»
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аббасов Ильгам Курбан оглы,
старший преподаватель Академии Юстиции,
доктор философии по праву.
Автор статью посвятил актуальному вопросу - разъяснению «Декларации не
зависимости», принятого 28 мая 1918 года Национальным Исламским Советом
Азербайджанской Демократической Республики.
И.Г.Аббасов справедливо приходит к выводу о том, что «Декларация незави
симости» принятая Национальным Исламским Советом Азербайджанской Де
мократической Республики в некотором смысле может быть принята как высший
закон страны - начало конституционного строительства.
Автор в статье дал широкое и всестороннее разъяснение «Декларации незави
симости», состоящей из пяти пунктов.
Ключевые слова: АзербайджанскаяДемократическая Республика, «Декларация
независимости». Конституция, равноправие мужчины и
женщины, временное правительство.
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SOME QUESTIONS OF THE "DECLARATIONS OF INDEPENDENCE"
OF THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC
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Ilham Gurban ogly Abbasov,
The senior Teacher of the Academy of Justice PHD on jurisprudence.
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The author devoted article to an actual topic - an explanation of "The declaration of
independence", accepted on May 28, 1918 by the National Islamic Council of the
Azerbaijan Democratic Republic.
I. G. Abbasov fairly comes to a conclusion that the "Declaration of independence",
adopted by the National Islamic Council of the Azerbaijan Democratic Republic
somewhat can be adopted as the supreme law of the country - the beginning of the
constitutional construction.
The author in article offered a wide and comprehensive explanation of the
"Declaration of the independence" consisting of five points.
Key words: Azerbaijan Democratic Republic, "Declaration o f independence", Constitution, equality o f the man and woman, provisional government.
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