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"Millət yoludur, haqq 
yoludur tutduğumuz yol, 

Ey haqq, yaşa, ey sevgili 
millət, yaşa, var ol! "  

Tofiq Fikrət

28 may (1918) - Azərbaycan Respublikasının 
ən mühüm dövlət və ümumxalq bayramların-
dan biri - Respublika günü. Müsəlman şərqin-
də ilk demokratik respublikanın - Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı və Azərbaycan 
dövlətçiliyinin bərpa edildiyi gün. 1918-ci ildə 
Azərbaycan Milli Şurasının iclasında 6 bənddən 
ibarət Azərbaycanın İstiqlal bəyannaməsi qəbul 
olundu. Bəyannamədə müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin idarə formasının xalq cümhuriyyəti 

olduğu, bütün millətlər və dövlətlərlə yaxın mü-
nasibətlər qurmaq əzmi, millət, məzhəb, sinif, 
silk və cins fərqi gözləmədən, bütün vətəndaş-
ların mülki və siyasi hüquqlarının təmin edilmə-
si, xalq cümhuriyyəti ərazisi daxilində yaşayan 
millətlərin sərbəst inkişaflarına geniş meydan 
verilməsi təntənə ilə vəd edilirdi. Bu tarixi sənə-
də əsasən, Müəssislər Məclisi çağırılana qədər 
Milli Şura ölkədə qanunverici, müvəqqəti hö-
kumət isə icraedici orqan hesab olunmuşdur. 

Beləliklə, Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində ilk 
konstitusiya aktı - İstiqlal bəyannaməsinin qəbu-
lu ilə Azərbaycan dövlətçiliyi dünyəvi xalq cüm-
huriyyəti formasında elan olundu. Milli Şuranın 
elə həmin iclasında bitərəf Fətəli xan Xoyskinin 
başçılığı ilə Xosrov Paşa bəy Sultanov, Məmməd 
Həsən Hacınski, Nəsib bəy Yusifbəyli, Xəlil bəy 
Xasməmmədov, Məmməd Yusif Cəfərov, Əkbər 
ağa Şeyxülislamov, Xudadat bəy Məlik-Aslanov, 
Camo bəy Hacınskidən ibarət ilk Azərbaycan 
hökuməti yaradıldı. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qısa müddət 
ərzində həyata keçirdiyi ciddi tədbirlər sayəsin-
də bütün dövlətçilik atributları – öz parlamenti, 

hökuməti, ordusu, bayrağı və pul vahidi olan 
müstəqil, suveren bir dövlətə çevrildi. Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşasa da, 
demokratik dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat,  
mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, hərbi quruculuq 
sahələrində atdığı mühüm addımları başa çatdı-
ra bilməsə də,  onun qısa müddətdə həyata ke-
çirdiyi tədbirlər xalqımızın tarixində silinməz iz 
buraxmış, milli dövlətçilik ənənələrimizin bər-
pası işində mühüm rol oynamışdır. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fər-
manı (1992) ilə 28 may – Respublika günü hər 
il ümumxalq bayramı kimi dövlət səviyyəsində 
qeyd olunur. 

RƏSULZADƏ Məhəmməd Əmin 
Hacı Molla Ələkbər oğlu (31.1.1884, 
Bakı, Novxanı k. - 6.3.1955, Türkiyə, 
Ankara) - Azərbaycanın görkəmli 
siyasi və dövlət xadimi; Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyətinin (1918-
20) banilərindən biri; Azərbaycan 
Milli Şurasının sədri (1918, 27 may 
- 1918, 17 iyun; 1918, 16 noyabr – 7 
dekabr), Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyəti Parlamentində "Müsa-
vat" və bitərəflər fraksiyasının səd-
ri; jurnalist, publisist. İlk təhsilini 
Sultan Məcid Qənizadənin 2 saylı 
rus-tatar (rus-Azərbaycan) mək-
təbində almış, Bakı texniki mək-
təbini bitirmişdir. Gənc yaşların-
dan inqilabi hərəkata qoşulmuş, 
"Müsəlman Gənclik Təşkilatı" adlı 
gənc azərbaycanlı inqilabçılar dər-
nəyi yaratmış və ona başçılıq et-
mişdir (1902-03). Təşkilat mətbəə 
üsulu ilə intibahnamələr çap edib, 
əhali arasında yaymışdır. 1904-cü 
ildə o, Rusiya Sosial Demokrat Fəh-
lə Partiyası Bakı Komitəsi nəzdində 
"Müsəlman sosial-demokrat "Hüm-
mət" qrupunun yaradılmasında işti-
rak etmişdir. Bu dövrdə mətbuatda 
("Şərqi-Rus", "Hümmət", "Təkamül" 
və s.) dərc olunmuş yazılarında 
xalqa söz, mətbuat, vicdan, cəmiy-
yət və ittifaqlar yaratmaq azadlıqla-
rı verilməsi, vətəndaşların əmlakı-
nın və canlarının toxunulmazlığının 
təmin olunması tələbləri ilə çıxış 
edir, xalqı maariflənməyə çağırır, 
Rusiyanın Azərbaycanda yeritdiyi 
milli qırğın siyasətini kəskin tənqid 
edirdi. 1905-07-ci illər rus inqila-
bının gedişində və bundan sonra 
Azərbaycanda yaranan milli oyanış, 
Əlimərdan bəy Topçubaşov, Əh-
məd Ağaoğlu, Əli bəy Hüseynzadə, 
Həsən bəy Zərdabi və b.-nın Çar 
Rusiyasının milli ayrı-seçkilik si-
yasətinə qarşı mübarizəsi, getdikcə 
genişlənməkdə olan "türkləşmək, 
islamlaşmaq və müasirləşmək" 
("türk qanlı, islam imanlı, Avropa 
qiyafətli") məfkurəsi Rəsulzadənin 
milli-siyasi görüşlərinin formalaş-
masına güclü təsir göstərmişdir.
1906-07-ci illərdə "Təkamül"də, 
həmçinin başqa qəzetlərdə mil-
lətlərə, tayfalara, siniflərə, insan-
lara (fərdlərə) hüquq bərabərliyi 
və azadlıq tələb edən yazılarla 
çıxış etmiş və zaman keçdikcə bu 
siyasi tələbləri "insanlara hürriy-
yət, millətlərə istiqlal!" çağırışı 
kimi formalaşdırmışdır. 1905-07-
ci illər inqilabının məğlub olma-
sından sonra Rusiyada təqiblərin 
artdığı şəraitdə Rəsulzadə İrana 
mühacirət etdi. Rəsulzadə 1908-
11-ci illər İran inqilabında, Cənubi 
Azərbaycanda milli-demokratik 
oyanışda fəal iştirak etmişdir.  
Rəsulzadə 1913-cü ildə Romanov-
lar sülaləsinin 300 illiyi münasibə-
tilə verilmiş əfv-ümumidən sonra 
Bakıya dönür, "Müsavat" partiya-
sının rəhbərliyinə keçir və milli 
azadlıq mübarizəsində daha fəal 
iştirak edir. 1915-ci ildə "Açıq söz" 
qəzetini nəşr edir. Azərbaycan 
dilinin saflığı uğrunda mübarizə 
aparır, "Dirilik" (1914-16) jurnalın-
da "Milli dirilik" başlığı ilə silsilə 
məqalələr dərc etdirir, millətin tə-
rifındə dini birliyi deyil, dil və mə-
dəniyyət birliyini önə çəkir, milli 
istiqlal ideyalarını geniş təbliğ edir. 
Onun rəhbərlik etdiyi "Müsavat" 
partiyası milli azadlıq mübarizəsi-
nin önünə keçir. Rusiyada Fevral 
inqilabının (1917) qələbəsindən 
sonra milli əsarət altında olan 

xalqlara, o cümlədən Azərbay-
can xalqına yeni yaradılacaq de-
mokratik Rusiyada "Milli-məhəlli 
(ərazi) muxtariyyət" verilməsi uğ-
runda mübarizə aparır. Moskva 
qurultayında onun Azərbaycan 
dilində etdiyi çıxışda irəli sürülən 
"Milli-məhəlli (ərazi) muxtariy-
yət" proqramı Əhməd Salikovun 
"milli-mədəni muxtariyyət" proq-
ramından fərqli olaraq, böyük səs 
üstünlüyü ilə (446:291) qəbul olu-
nur. Nəticədə,  Rusiyanın gələcək 
dövlət idarəçiliyi formasını müəy-
yən edəcək Müəssislər Məclisinə 
Azərbaycanla yanaşı, Türküstan-
dan da deputat seçildi. 1917-ci 
ilin iyununda "Müsavat”la Nəsib 
bəy Yusifbəylinin başçılıq etdiyi 
"Türk Ədəmi-Mərkəziyyət" Parti-
yası birləşdi. Rəsulzadə birləşmiş 
"Türk Ədəmi-Mərkəziyyət Firqəsi 
Müsavat”ın sədri oldu. 1917-ci ilin 
oktyabrında "Türk Ədəmi-Mərkə-
ziyyət Firqəsi Müsavat”ın 1-ci qu-
rultayında M.Ə.Rəsulzadə parti-
yanın Mərkəzi Komitəsinin sədri 
seçildi. O, qurultaydakı çıxışında 
partiyanın mübarizə istiqamətini 
müəyyən edərək bildirdi: "Milli 
istiqlala malik olmayan bir millət, 
hürriyyət və mədəniyyətini də hifz 
edə bilməz. İnsanlara hürriyyət, 
millətlərə istiqlal". Lakin Oktyabr 
çevrilişindən (1917) sonra Rusi-
yada bolşevik irticası və yeni milli 
əsarət dövrü başlandı. Silah gücünə 
keçmiş Rusiya imperiyasının sər-
hədlərini bərpa etmək siyasəti ye-
ridildi. Bakıda və onun ətraflarında 
hakimiyyəti ələ keçirən Şaumyanın 
bolşevik-daşnak güruhu Azərbay-
cana "muxtariyyət" əvəzinə "mə-
zarıstan" vəd etdi və 1918-ci ilin 
martında Bakıda və bunun ardınca 
ölkənin digər bölgələrində Azər-
baycan xalqına qarşı kütləvi soyqı-
rımları törədildi. Bu zaman Rəsul-
zadə Qafqazın Rusiyadan ayrılaraq 
müstəqil konfederasiya dövləti ya-
ratması və Türkiyə ilə sülh danışıq-
larına girməsi uğrunda mübarizəyə 
başlayır və Tiflisdə  Zaqafqaziya 
frak siyası rəyasət heyətinin sədri ki-
mi çıxışlar edir. Zaqafqaziya seymi 
dağıldıqda Rəsulzadə Batum konf-
ransında iştirak etdiyinə görə gizli 
səsvermə nəticəsində qiyabi olaraq 
Azərbaycan Milli Şurasının səd-
ri seçilir (1918, 27 may). Milli Şura 
Azərbaycanı müstəqil dövlət elan 
edir və M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan 
Milli Şurasının sədri kimi xarici işlər 
naziri M.Hacınski ilə birlikdə Os-
manlı dövləti ilə Batum müqaviləsi-
ni imzalayır. 
O, 1918-ci ilin iyununda AXC-nin 
İstanbul beynəlxalq konfransına 
göndərilən səlahiyyətli nümayən-
də heyətinin sədri olmuşdur. 1918-
ci il noyabrın 16-da Azərbaycan 
Milli Şurasının fəaliyyəti bərpa 
olunduqdan sonra onun sədri kimi 

AXC Parlamentinin formalaşdırıl-
masında mühüm rol oynamışdır. 
Parlamentin təntənəli açılışında 
(1918, 7 dekabr) parlaq nitq söy-
ləmiş və sonra "Müsavat" partiya-
sı adından gənc Cümhuriyyətin 
dövlət quruluşu, daxili və xarici si-
yasətinin əsas prinsipləri barədə bə-
yannamə ilə çıxış etmişdir. Onun "...
müstəqil Azarbaycanı təmsil edən o 
üç boyalı bayrağı Şurayi-Milli qaldır-
mış, türk hürriyyəti, islam mədəniy-
yəti və müasir Avropa iqtidarı-əh-
rarnəsini təmsil edən bu üç boyalı 
bayraq daima başlarımızın üstündə 
ehtiraz edəcəkdir. Bir dəfə qaldırılmış 
bayraq bir daha enməyəcəkdir" söz-
ləri parlament üzvlərinin ayaq üstə 
sürəkli alqışları ilə qarşılanmışdı. 
M.Ə.Rəsulzadə parlamentdə Bakı 
Dövlət Universitetinin açılması 
ətrafında gedən müzakirələrdə də 
qətiyyətli çıxışlar etmişdi. M.Ə.Rə-
sulzadə universitet fəaliyyətə baş-
ladıqdan sonra tarix-filologiya 
fa kültəsində Osmanlı ədəbiyyatı 
tarixindən dərs demişdir. 
Rəsulzadə "Müsavat" partiyasının 
1919-cu ilin dekabrında keçirilmiş 
2-ci qurultayının rəyasət heyətinin 
sədri seçilmiş, partiyanın Mərkəzi 
Komitəsinin və parlament frak-
siyasının fəaliyyəti haqqında he-
sabat məruzəsi ilə çıxış etmişdir. 
Yenidən partiyanın Mərkəzi Ko-
mitəsinin sədri seçilmişdir. 
1920-ci il aprelin 27-də 11-ci Qırmı-
zı ordunun artıq Bakını ələ keçir-
miş olduğu şəraitdə Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti Parlamen-
tində hakimiyyəti bolşeviklərə 
təhvil vermək məsələsi müzakirə 
olunarkən qətiyyətlə bunun əley-
hinə çıxmışdır. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin süqutundan 
sonra gizli fəaliyyətə keçən Rəsul-
zadənin göstərişi ilə Bakıda "Mü-
savat"ın gizli mərkəzi yaradıldı. 
Onun özü isə Lahıcda gizləndi... 
M.Ə.Rəsulzadə 1920-ci il avqustun 
17-də həbs olunmuş, lakin İ.Stali-
nin göstərişi ilə həbsdən azad olu-
nub Moskvaya aparılmış, RSFSR-in 
Milli İşlər Komissarlığında işlə tə-
min olunmuşdu. Bir müddət sonra 
Sankt-Peterburqa, oradan isə gizli 
yolla Finlandiyaya keçərək, Tür-
kiyəyə mühacirət etdi. 1922-ci ilin 
sonlarında onun İstanbulda siyasi 
mühacir həyatı başlandı... Mühari-
bədən sonra, 1947-ci ildə Türkiyəyə 
qayıdan Rəsulzadə burada Azər-
baycan Milli Mərkəzinin başçısı 
kimi fəaliyyətini davam etdirdi. 
Rəsulzadə ömrünün sonunadək 
Azərbaycanın müstəqilliyinin bər-
pa olunması uğrunda istiqlal mü-
barizəsini davam etdirmişdir. An-
karanın Əsri qəbiristanında dəfn 
olunmuşdur. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
Ensiklopediyası, II cild

Azərbaycan Milli Şurasının 
qərarına əsasən, Azərbayca-
nın istiqlaliyyətini rəsmən elan 
edən sənəd (əqdnamə). İstiqlal 
bəyannaməsi Azərbaycan Milli 
Şurasının 1918-ci il mayın 28-də 
Tiflisdə, keçmiş Qafqaz canişi-
ninin iqamətgahında keçirilən 
iclasında qəbul olunmuşdur. 
İclasa Həsən bəy Ağayev səd-
rlik etmişdir. Altı bənddən 
ibarət olan bəyannaməni (bu 
sənədi o dövrdə əqdnamə və 
ya misaqi-milli də adlandırır-
dılar) Azərbaycan Milli Şura-
sının aşağıdakı üzvləri imza-
lamışlar: Həsən bəy Ağayev, 
Fətəli xan Xoyski, Nəsib bəy 
Yusifbəyli, Camo bəy Hacınski, 
Şəfı bəy Rüstəmbəyli, Nəriman 
bəy Nərimanbəyov, Cavad Mə-
lik-Yeqanov, Mustafa Mahmu-
dov. 

Azərbaycanın istiqlaliyyətinin 
elan olunması və Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin yaran-
ması barədə Nazirlər Şurası-

nın sədri Fətəli xan Xoyskinin 
adından mayın 30-da radiote-
leqrafla dünyanın əksər siyasi 
mərkəzlərinə - London, Paris, 
Vaşinqton, İstanbul, Berlin, 
Madrid, Moskva, Roma, Vya-
na, Buxarest, Tokio, Haaqa, Ko-
penhagen, Stokholm və s. yer-
lərə rəsmi məlumat verilmişdir. 
İstiqlal bəyannaməsinin elan 
olunması Azərbaycan xalqının 
taleyində misilsiz tarixi hadisə 
idi. M.Ə.Rəsulzadə sonralar 
bu barədə belə yazmışdır: "28 
mayıs 1918-ci il bəyannaməsini 
nəşr etməklə Azərbaycan şura-
yi-milliyəsi, sözün siyasi məna-
sı ilə, bir Azərbaycan millətinin 
varlığını təsbit etmişdir. Beylə 
ki, Azərbaycan kəlməsi sadə 
coğrafi, etnoqrafi və linqvistik 
bir kəlmə olmaqdan çıxaraq, si-
yasi bir aləm olmuşdur".


