
1918-ci il mayın 28-də Tiflis şəhərində Azərbaycan Milli Şurasın 

sədrinin müavini Həsən bəy Ağayev, katib Mustafa Mahmudov, Fətəli 

Xan Xoyski, Xəlil bəy Xasməmmədov, Nəsib bəy Yusifbəyli, Mir 

Hidayət Seyidov, Nəriman bəy Nərimanbəyov, Heybətqulu Məmməd-

bəyov, Mehdi bəy Hacınski, Əliəsgər bəy Mahmudbəyov, Aslan bəy 

Qardaşov, Sultan Məcid Qənizadə, Əkbər Ağa Şeyxülislamov, Mehdi 

bəy Hacıbababəyov, Məmməd Yusif Cəfərov, Xudadat bəy Məlikas-

lanov, Rəhim bəy Vəkilov, Həmid bəy Şaxtaxtinski, Firidun bəy Köçər-

li, Camo bəy Hacınski, Şəfi bəy Rüstəmbəyov, Xosrov Paşa bəy Sulta-

nov, Cəfər bəy Axundov, Məhəmməd Məhərrəmov, Cavad Məlik-Yeqa-

nov və Hacı Molla Axundzadədən ibarət tərkibdə Azərbaycanın 

istiqlaliyyəti haqqında Akt (Əqdnamə) qəbul etdi:  

 

AZƏRBAYCAN İSTİQLALINI MÜBƏYYİN ƏQDNAMƏ 

Böyük Rusiya inqilabının cərəyanı ilə, dövlət vücudunun ayrı-ayrı 

hissələrə ayrılması ilə, Zaqafqaziyanın rus orduları tərəfindən tərkibinə 

mövcud bir vəziyyəti-siyasiyyə hasil oldu. Kəndli qüvveyi-

məxsusilərinə tərk olunan Zaqafqaziya millətləri müqəddəratlarının 

idarəsini bizzat kəndi əllərinə alaraq Zaqafqaziya Qoşma Xalq 

Cümhuriyyətini təsis etdilər. Vəqayi-siyasiyyənin inkişaf etməsi üzərinə 

gürcü milləti Zaqafqaziya Qoşma Xalq Cümhuriyyəti cüzindən çıxıb da 

müstəqil Gürcü Xalq Cümhuriyyəti təsisini səlah gördü. 

Rusiya ilə Osmanlı imperatorluğu arasında zühur edən müharibənin 

təsviyyəsi üzündən hasil olan vəziyyəti-hazıreyi-siyasiyyə və məmləkət 

daxilində bulunan misilsiz anarşi Cənubi-Şərqi Zaqafqaziyadan ibarət 

bulunan Azərbaycana dəxi bulunduğu xarici və daxili müşkülatdan 

çıxmaq üçün xüsusi bir dövlət təşkilatı qurmaq lüzumunu təlqin ediyor. 

Buna binaən arayi-ümumiyyə ilə intixab olunan Azərbaycan Şurayi-

Milliyyəyi-İslamiyyəsi bütün cəmaətə elan ediyor ki: 

1. Bu gündən etibarən Azərbaycan xəlqi hakimiyyət həqqinə malik 

olduğu kibi, Cənubi-Şərqi Zaqafqaziyadan ibarət Azərbaycan dəxi 

kamiləl-hüquq müstəqil bir dövlətdir. 

2. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin şəkli-idarəsi Xalq Cümhuriyyəti 

olaraq təqərrür ediyor.  



3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün millətlər və bilxassə 

həmcüvar olduğu millət və dövlətlərlə münasibati-həsəna təsisinə əzm 

edər.  

4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti millət, məzhəb, sinif, silk və 

cins fərqi gözləmədən qələmrəvində yaşayan bütün vətəndaşlarına 

hüquqi-siyasiyyə və vətəniyyə təmin eylər.  

5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ərazisi daxilində yaşayan 

bilcümlə millətlərə sərbəstanə inkişafları üçün geniş meydan buraxır. 

6. Məclisi-Müəssisan toplanıncaya qədər Azərbaycan idarəsinin 

başında arayi-ümumiyyə  ilə  intixab  olunmuş  Şurayi-Milli  və  

Şurayi-Milliyə qarşı məsul hökuməti-müvəqqətə durur". 

Beləliklə, Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində ilk konstitusiya aktı –

İstiqlal Aktının qəbulu ilə Azərbaycan dövlətçiliyi dünyada Xalq 

Cümhuriyyəti formasında elan olundu. Bu siyasi və hüquqi sənəddə 

müstəqil Azərbaycan dövlətinin yarandığı bəyan edilmiş, onun 

hakimiyyətinin şamil olunduğu ərazinin hüdudları müəyyənləşdirilmiş, 

həmçinin dövlətin əsas fəaliyyət prinsipləri öz əksini tapmışdır. İstiqlal 

Aktında demokratik dövlətə məxsus atributların - hakimiyyətin xalqa 

mənsub olması, vətəndaşların mülki və siyasi hüquqlarının təmin 

edilməsi, bütün xalqların hər bir kəsin milli, dini, sinfi, silki və cinsi 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq azad inkişafı üçün şərait yaradılması, 

ən nəhayət, hakimiyyətin bölünməsi kimi prinsiplərin dövlət 

fəaliyyətinin əsası kimi bəyan edilməsi Azərbaycan xalqının suveren, 

demokratik, hüquqi dövlət yaratmaq əzmində olduğunu bütün 

bəşəriyyətə nümayiş etdirdi. İstiqlal Aktı bəyannaməsi Azərbaycan 

millətinin Kulturnation (millət-mədəniyyət) statusundan tamamilə başqa 

siyasi-hüquqi və mənəvi-psixoloji statusa - Statenation (millət-dövlət) 

statusuna qədəm qoyduğunu göstərdi. 

İstiqlal Aktının qəbul edildiyi Milli Şuranın elə həmin iclasında ilk 

Azərbaycan hökumətini təşkil etmək tapşırığı almış Fətəli xan Xoyski 

Müvəqqəti hökumətin tərkibini elan etdi: Nazirlər Şurasının sədri və 

daxili işlər naziri - Fətəli xan Xoyski (bitərəf); maliyyə naziri və xalq 

maarifi naziri - Nəsib bəy Yusifbəyli ("Müsavat"); xarici işlər naziri - 

Məmməd Həsən Hacınski ("Müsavat"); yollar naziri və poçt-teleqraf 



naziri - Xudadat bəy Məlikaslanov (Müsəlman Sosialist Bloku); ədliyyə 

naziri - Xəlil bəy Xasməmmədov ("Müsavat"); əkinçilik naziri - Əkbər 

Şeyxülislamov ("Hümmət"); hərbi nazir - Xosrov-Paşa bəy Sultanov 

("İttihad"); ticarət və sənaye naziri - Məmməd-Yusif Cəfərov (bitərəf); 

dövlət nəzarəti naziri - Camo Hacınski (Müsəlman Sosialist Bloku). Elə 

həmin gün Nazirlər Şurasının sədri F.X.Xoyski bir sıra dövlətlərin xarici 

işlər nazirliklərinə müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradılması 

haqqında radioqram göndərdi.  

Radioqramda hökumətin müvəqqəti yerləşdiyi şəhərin Yelizavetpol 

(Gəncə) olduğu göstərilirdi.  


