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Azərbaycan! Qədim tarixə malik odlar yurdum! Mü
qəddəs ata ocağım, laylalı, nəğməli ana qucağım. Əbədi
yanarım, əbədi yaşarım olan bu müqəddəs torpaq Babək
lərin nəfəsində, Cavanşirlərin məhəbbətində dünyam hey
ran qoyub.
Azərbaycan deyiləndə qəlbimin döyüntüsü şimşəklənir, könlümə od-alov saçılır, sinəmdə sönməz ocaq
çatılır. Ürəyim dilə gəlir. Ümid dolu bir çağırışla yaz, yarat
deyir. Ürəyimin telləri bir yay kimi dartmır, ana yurda
sevgi üstündə köklənir. Bu arzu, bu istəklə anamız
Azərbaycanın dövlət atributları haqqında eşitdiklərimi,
bildiklərimi yazmaq istəyilə yazı masama yaxınlaşıram.
Qələmim uğurlu bir səfərə haraylayır məni. Yurdumun,
elimin, obamın ecazkar gözəlliklərindən fərəhlənmişəm,
xalqımın, millətimin sevincinə sevinmişəm, kədərindən
kədərlənmişəm. Çox vaxt fərəhimdən qəlbim qürur bağla
yır. Mənim qürur mənbəyim dövlət müstəqilliyimizin
rəmzləri olan atributlarımız: bayrağımız, himnimiz,
gerbimizdir. Dövlət rəmzlərimizi, atributlarımızı bilmək,
onlarda olan mənaları öyrənmək və ən nəhayət, dövlət
atributlarımıza iftixarla yanaşmaq hər bir Azərbaycan
vətəndaşının müqəddəs borcudur.
Hər yeni kitab stolüstü kitabımdır. Lakin klassik
sənətkarlarımız mənim üçün müqəddəsdir. Doğma
Naxçıvanımızın söz sənətkarlarını həmişə sevə-sevə
oxumuşam. Onların hər kəlamı mənim üçün müqəddəs
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varlıqdır.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, bütün türk
dünyasının iftixarı Heydər Əliyev dövlət rəmzlərimizə
hörmətlə yanaşmağı, dövlət atributlarımızı uca tumağı
bütün gənclərə tövsiyyə etmişdir. Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev öz çıxışlarının birində bildirmişdir:
’’Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır, bizim millimənəvi dəyərlərimizin əsasında tərbiyələndirilməlidir.
Gənclərimiz bizim tarixi yaxşı bilməlidir, keçmişimizi
yaxşı bilməlidir. Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi
yaxşı bilməyən gənc vətənpərvər ola bilməz. Hər bir gənc
vətənpərvər olmalıdır. Vətənpərvərlik böyük bir məfhum
dur. Bu, sadəcə orduda xidmət etmək deyil. Vətənə sadiq
olmaq, vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq- budur
vətənpərvərlik. Ona görə də gənclərə mən nə demək
istəyirəm?
Hər bir gənc Azərbaycanın müstəqil gələcəyini təmin
etmək üçün Vətəni sevməlidir, ölkəni sevməlidir, torpağı
sevməlidir, xalqımızı sevməlidir, dilimizi sevməlidir, milli
ənənələrimizi sevməlidir”.
Şübhəsiz, gənclərimizə bu tələblər səviyyəsində təhsil
verə bilsək, həmin vətənpərvər gənc milli müstəqilliyi
mizin, dövlətimizin simvolu, rəmzi olan üçrəngli ay
ulduzlu bayrağımızı, gerbimizi və himnimizi ürəkdən
sevəcək, onlarda olan dərin mənanı dərk edəcək, lazım
gələndə bu torpaq uğrunda öz canını verməyə hazır
olacaqdır.
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BÖYÜK
ŞƏXSİYYƏTLƏR
YARANIR AZ-AZ

Həyatın bağlandı Azərbaycana,
Dar gündə yetişdin xalqın dadına.
And içdin “Quran”a, Əsas Qanuna,
Dağılmış vətəni yenidən qurdun,
Xalqı bəlalardan, dardan qurtardın.

HEYDƏR ƏLİYEV ULU TANRININ
AZƏRBAYCANA BƏXŞ ETDİYİ
ƏVƏZEDİLMƏZ LİDERDİR
Bütün varlığı ilə Azərbaycana və azərbaycançılığm
inkişafına xidmət edən ümummilli lider Heydər Əliyevin
ölkəmiz və xalqımız qarşısında xidmətləri olduqca
böyükdür. Böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev Azərbay
cana rəhbərlik etdiyi illər ərzində dövlətçilik tariximizə
xilaskar kimi daxil olmuş və Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
bütün dövrlərdə bu tarixi missiyanı çox böyük uğurla
yerinə yetirmişdir. Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin
formalaşması, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulması
birbaşa ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Heydər
Əliyev ulu Tanrının Azərbaycana, Azərbaycan xalqına
bəxş etdiyi əvəzedilməz lider və xalqın xilaskandır.
1969-cu ildə birinci dəfə Azərbaycanda siyasi haki
miyyətə gələn ulu öndər Heydər Əliyev, əslində, sosialiqtisadi böhran keçirən Azərbaycanı 1970-1985-ci illərdə
keçmiş ittifaqın ən qabaqcıl respublikalarından biri səviy
yəsinə qaldırdı. Azərbaycanlılar arasında milli birlik yarat
dı, respublikanı tərəqqiyə və inkişafa doğru apardı. Böyük
tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev müxtəlif sahələr, xüsusən
gələcək dövlət müstəqilliyi üçün lazım olan peşəkar
kadrları hazırlamaq istiqamətində bütün imkanlarından
istifadə etdi. Müdrik şəxsiyyətin respublikada elm və
təhsilin, mədəniyyət və incəsənətin, səhiyyənin inkişafına
xüsusi qayğı göstərməklə bərabər, Azərbaycanda mədəni

yüksəlişə nail olmaq üçün gördüyü işlər dünya xəritəsində
Azərbaycan adlı bir nəhəngi formalaşdırdı. Təhsilin
inkişafı, milli kadrların, hazırlanması işinin təşkili bu
dövrdə, demək olar ki, Heydər Əliyevin daimi diqqətində
dayanırdı. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən 1971ci ildə yaradılmış Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin
müasir Azərbaycan ordusunun yaranmasında xüsusi
əhəmiyyət daşıması danılmazdır. O illərdə azərbaycanlı
hərbçilərin hazırlanması yalnız sovet ordusu tərkibində
mümkün idi. Bu da bir həqiqətdir ki, sovetlər birliyi
dövründə azərbaycanlılar sovet ordusu sıralarında tank,
raket, aviasiya və digər hərbi-texniki sahələrdə deyil, əsa
sən tikinti batalyonlarında xidmət edirdilər. Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin açılışından sonra azərbaycanlı
ların hərb elminə olan marağı artdı, peşəkar hərbçilərin sis
temli hazırlanması üçün fəaliyyət planının əsası qoyuldu.
Sovetlər birliyi dönəmində azərbaycanlıların xaricə
göndərilməsi yox dərəcəsində idi. Azərbaycan beynəlxalq
aləmdən tamamilə təcrid olunmuşdu. Ulu öndər Azərbay
canın beynəlxalq aləmə inteqrasiyası üçün bütün imkan
lardan istifadə etdi. Bu illərdə ixtisaslı azərbaycanlı kadrla
rın xarici ölkələrə işləməyə göndərilməsi sahəsində də
mühüm addımlar atıldı. Bu isə beynəlxalq aləmdə respubli
kamızın tanınmasında böyük rol oynadı.
Azərbaycanın müasir tarixinin memarı və yaradıcısı
olan Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 19691982-ci illərdə həyata keçirdiyi bütün tədbirlər sanki
gələcək müstəqil Azərbaycanın formalaşdırılması üçün
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hesablanmışdı. Bu da həqiqətdir ki, müasir mərhələdə
Azərbaycanın suverenliyi və iqtisadi müstəqilliyinin təməli
həmin dövrlərdə qoyuldu.
1993-cü ilin yayında, müstəqilliyini təzəcə qazanmış
Azərbaycan xalqının öz taleyini yenidən ulu öndər Heydər
Əliyevə etibar etməsi heç də təsadüfi deyildi. Çünki
Heydər Əliyev tarixin yetişdirdiyi fenomenal şəxsiyyətlər
dən biri kimi Azərbaycan xalqının qəlbinə yol tapmış lider
idi. Azərbaycanın siyasi məkanında fəaliyyət göstərən
bütün qüvvələr də belə bir qənaətdə idilər ki, ölkənin
müstəqilliyini və bir dövlət kimi mövcudluğunu yalnız ulu
öndər Heydər Əliyev qoruyub saxlaya bilərdi.
Ölkə daxilində sabitliyin yaradılması çox çətin bir
proses idi. Ancaq türk dünyasının böyük oğlu Heydər
Əliyevin qətiyyəti sayəsində Azərbaycanda siyasi sabitlik
bərqərar oldu, ölkədə geniş quruculuq işlərinin təməli qo
yuldu. Ən əsası isə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
qorundu və möhkəmləndi.
1993-ci ilin 15 iyunundan başlayaraq ölkədə bütün
sahələr üzrə inkişafın əsası qoyuldu. Azərbaycanın müstə
qillik tarixində yeni mərhələ başlandı. Orduda sabitlik
yarandı, vahid komandanlıq bərqərar oldu. Heydər Əliye
vin gərgin əməyi və zəhməti sayəsində 1994-cü il sentya
brın 20-də «Əsrin müqaviləsi» imzalandı. «Əsrin müqavi
ləsi »nin imzalanmasından sonra informasiya blokadasında
olan Azərbaycan haqqında dünya dövlətlərinin siyasi
baxışları tamamilə dəyişdi. Azərbaycan üçün bu gün də
həyati əhəmiyyət daşıyan bu müqavilənin imzalanması
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həm respublikanın daxilində sabitliyin bərqərar olmasına,
həm də xarici siyasətdə uğurların əldə olunmasına imkan
yaratdı.
Xalqının yolunda çəkdiyi əzab-əziyyəti sevgi ilə qar
şılayan, həyatının mənasını xalqına xidmətdə görən
ümummilli lider Heydər Əliyev tarixdə yeni bir era yarat
dı. Bu gün hər bir Azərbaycan övladı ulu öndərin gördüyü
qlobal əhəmiyyətli işlərin tarixi dəyərindən qürurlanır.
Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlər
də öz zəngin təcrübəsi, yüksək intellekti sayəsində, ardıcıl
olaraq, milli siyasət xəttini işləyib hazırlamış və bütün
çətinliklərə sinə gərərək milli dövlətçilik konsepsiyasını
dönmədən həyata keçirmişdir.
Ulu öndərin xalqımız qarşısında əvəzsiz xidmətlə
rindən biri də 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsver
məsi (referendum) yolu ilə qəbul edilmiş müstəqil
Azərbaycanın Konstitusiyasını yaratmasıdır.
Heydər Əliyev milli mənəvi dəyərlərimizi hər zaman
uca tutur, onun qorunması və əbədi olması üçün bütün
imkanlardan istifadə edirdi. Xalqımızın milli sərvəti olan
dilimizin inkişafına daim qayğı göstərilməsi, haqlı olaraq,
ulu öndər Heydər Əliyevin böyük tarixi xidmətlərindən
sayılır.
Heydər Əliyevin apardığı uğurlu daxili və xarici
siyasət sayəsində Azərbaycanda davamlı sabitlik yaradıl
mış, ölkədə demokratiya və fikir azadlığı bərqərar olmuş,
iqtisadiyyat inkişaf etmiş, xalqın həyat səviyyəsi yüksəl
dilmişdir. Bu gün Azərbaycan Respublikası özünün ən
9

qüdrətli bir dövrünü yaşamaqdadır. Əsası ulu öndərimiz
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan milli dövlətçiliyimizin
hər bir sahəsində böyük uğurlar qazanılmış, Azərbaycan
Cənubi Qafqazda lider dövlətə çevrilmişdir.
Azərbaycan xalqı ümummilli lider Heydər Əliyev
siyasi kursunun ən layiqli davamçısı Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin ölkəmizin xoş
bəxt gələcəyi, iqtisadiyyatın inkişafı, müstəqil dövlətimizin
dünyada tanınması, beynəlxalq aləmdə mövqelərinin get
dikcə möhkəmləndirilməsi naminə böyük, əzəmətli quru
culuq işlərinə müdrikliklə rəhbərlik etməsinin şahididir. Bu
gün dünyanın ən inkişaf etmiş dövlətləri Azərbaycanı ən
islahatçı dövlət kimi tanıyır. Bu, böyük tarixi qələbədir.
Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qo
yulmuş böyük quruculuq işləri Prezidentimiz cənab İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqra
mının, həmçinin digər layihələrin uğurla icra olunması
bölgələrimizin, şəhər və kəndlərimizin simasının dəyiş
məsinə, əhalinin sosial, mədəni və məişət şəraitinin, rifah
halının yüksəlməsinə gətirib çıxarmışdır.
Azərbaycan yaşadıqca ümummilli lider Heydər
Əliyev siyasəti yaşayacaq, ölkəmizdə xalqın rifah halı daha
da yüksələcək, Azərbaycan dünyada öz nüfuzunu qoruyub
saxlayacaq, müstəqil Azərbaycan yeni-yeni zirvələr fəth
edəcəkdir.
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VƏTƏNƏ SEVGİ
14 iyul 1969-cu il xalqımızın tarixinə əlamətdar gün
kimi daxil olmuşdur. Həmin gün respublikamızda rəhbərin
seçim günü yox, milli liderimizin gəlişi günü idi. Azər
baycan Kommunist Partiyası MK-nın 1969-cu il iyul
plenumu yekdilliklə Heydər Əliyevi MK-nın I katibi
seçmişdir.
Bu dövrdə Azərbaycan ağır bir vəziyyətdə idi. Səna
ye, kənd təsərrüfatı, təhsil və elm, səhiyyə, mədəniyyət,
demək olar ki, bütün sahələrdə gerilik hökm sürürdü.
Xalqımızın müdrik, uzaqgörən oğlu Heydər Əliyevin
parlaq zəkası və istedadı sayəsində ölkəmiz sürətlə inkişaf
yoluna qədəm qoydu. Azərbaycan ən qısa müddətdə qa
baqcıl respublikalardan birinə çevrildi. Sosial-iqtisadi hə
yatın bütün sahələrində geriliklər aradan qaldırıldı. Res
publikamızda öz mənafeyini güdən rəhbərlərə, xalq təsər
rüfatının bir çox sahələrində hegemonluq edən müxtəlif
qruplara, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı ciddi mübarizə
aparıldı. Xalqımızın əzilmiş, tapdalanmış, unudulmuş milli
ruhu özünə qaytarıldı. İctimai və iqtisadi sahələrdə dərin
islahatlar həyata keçirildi, xalqımızın maddi-rifah halı
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoydu.
1970-83-cü illərdə baş verən dəyişikliklər, yeniliklər
Azərbaycanın quruculuq salnaməsinin parlaq səhifələrini
təşkil edir, Heydər Əliyev rəhbərliyinin birinci dövrü kimi
tarixdə öz layiqli yerini alırdı.
Həmin dövrdə Azərbaycan nəhəng tikinti meydan11

çasını xatırladırdı. Nəhəng zavod və fabriklər, yeni, əhə
miyyətli istehsalat sahələri açılırdı. Azərbaycanda istehsal
olunan 350 adda məhsul dünyanın 65 ölkəsinə ixrac
olunurdu.
Dahi rəhbər Azərbaycanın gələcəyini düşünərək
uzaqgörənliklə atdığı addımlardan biri də gənclərə göstər
diyi qayğı idi. Gələcəyin müstəqil ölkəsi üçün gərəkli ixti
saslara yiyələnməkdən ötrü gəncləri keçmiş SSRİ-nin
nüfuzlu alı məktəblərinə göndərirdi. Bu dövrdə SSRİ-nin
170 qabaqcıl məktəbinə 3500 gənc göndərilmişdi. Ümum
milli lider bununla da kifayətlənmədi. O, Bakıda Cəmşid
Naxçıvanski adma Hərbi Liseyin yaradılmasına çətinliklə
də olsa nail oldu. Bu önəmli iş Azərbaycan adının o
zamankı SSRİ-də tanınması ilə yanaşı, həm də bugünkü
müstəqil Azərbaycan Respublikasında ordu quruculuğu
istiqamətində atılan ən dəyərli addımlardan birincisi idi.
Azərbaycançılıq ideologiyasım rəsmi şəkildə siyasi
müstəviyə çıxaran, onu dövlət siyasətinə çevirən Heydər
Əliyev ölkəmizdə milli fikir və düşüncənin inkişaf etdiril
məsinə nail oldu. Ulu öndərimiz Azərbaycana rəhbər
liyinin birinci mərhələsində (1969-1982-ciillər) uzaqgö
rənliklə milli duyğularımızın dirçəlməsi, tariximizin, mə
dəniyyətimizin, adət-ənənələrimizin, musiqimizin, kino
muzun və s. yaxşı cəhətlərinin üzə çıxarılması və bu
ideologiyanın məqsədli, düşünülmüş şəkildə inkişaf etdiril
məsi bu böyük şəxsiyyətin torpağa, Vətənə bağlılığından
irəli gəlirdi.
«Azərbaycanlı kimi dünyaya gəldiyimə, Azər12

baycan dilində danışmağıma, Azərbaycan kimi Vətə
nim olduğuna, Azərbaycanı təmsil etdiyimə görə özü
mü həmişə xoşbəxt saymışam» - deyən Heydər Əliyev
bütün mənalı həyatı boyu Azərbaycan adlı məmləkəti ən
uca varlıq kimi qəbul etdi və bu yurdun keçmiş SSRİ
məkanında olan müttəfiq respublikalardan birincilər sıra
sında olmasına çalışdı və buna nail oldu.
Bakıda geniş şəkildə aparılan quruculuq işləri, Abşe
ronun yaşıllıq diyarına çevrilməsi istiqamətində görülən
tədbirlər, bölgələrimizdə aparılan tikinti-quruculuq işləri
əhalinin maddi-rifahının, məişət şəraitinin yaxşılaşmasına
təkan verdi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin yüksək fitri
qabiliyyətinin nəticəsi idi ki, Azərbaycan o zamankı nə
həng dövlətin ən öncülü kimi tanındı. O illəri yaşamış
insanlar yaxşı xatırlayırlar ki, Heydər Əliyevin 1969-cu
ildə Azərbaycan rəhbərliyinə gəlişi və qısa müddətdə
ölkəmizdə əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi istiq
amətində gördüyü əməli işlər hər bir vətən övladına sevinc,
qürur bəxş etdi. Heydər Əliyev Azərbaycanın ədəbiyyat və
incəsənət xadimlərinin o zamankı İttifaqın ən böyük titulu
olan Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülməsi
sahəsində də mühüm işlər gördü və Azərbaycan ziyalıları
da İttifaq səviyyəsində tanınmağa başladı. Xalq yazıçıları
Süleyman Rəhimovun, Mirzə İbrahimovun, xalq şairləri
Süleyman Rüstəmin, Rəsul Rzanın və başqalarının Sosia
list Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülməsi Heydər Əli
yevin qətiyyəti və nüfuzu sayəsində mümkün olmuşdur.
Heydər Əliyev Azərbaycanın qüdrətli qələm sahib13

larinin yubileylərinin keçirilməsi, onların əsərlərinin İttifaq
miqyasında tanınması və təbliğini də daim diqqət m ər
kəzində saxlayır, azərbaycançılıq ideologiyasının genişlən
məsi istiqamətində tarixi işlər görürdü. Nizami Gəncəvi
nin, Məhəmməd Füzulinin. Nəsiminin, Xətainin, Cəlil
Məmmədquluzadənin, Hüseyn Cavidin, Aşıq Ələsgərin,
Nəriman Nərimanovun və başqalarının yubileylərinin İtti
faq miqyasında keçirilməsi məhz bu amala xidmət edirdi.
Ulu öndərin «Xalqımız böyük xalqdır. Böyük tarixə,
böyük mədəniyyətə malik olan xalqdır. Biz mədəniy
yətimizi, onun qədimliyini, dünya miqyasında böyük
şöhrətə malik olduğunu xalqımıza nə qədər dərindən
anlatdıra bilsək, bir o qədər də xalqımızda vətən
pərvərlik hissini, vətəndaşlıq hissini, azərbaycançılıq
hissini yüksəldərik» müdrik fikirləri əməli işdə özünü
daha dərindən göstərirdi. Məhz bu dövrlərdə milli
kinomuzda çəkilən filmlər sırasında «Nəsimi», «Babək»,
«Dədə Qorqud», «Dəli Kür», «Nizami» və s kinofilmlər
tariximizin təbliğinə xidmət edirdi.
Vətən torpağını qarış-qarış gəzən, vətən mülkünü
ürəkdən sevən Heydər Əliyev ana yurdun hər bir guşəsinin
gözəlləşməsi və abadlaşması, ən başlıcası ölkə vətəndaşla
rının yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsini diqqətdə saxla
yır, bunun üçün bütün imkanlardan istifadə etməyə çalışır
dı.
Doğma vətənimizin bütün bölgələrində olduğu kimi
qədim Naxçıvan torpağında da quruculuq işləri o
dövrlərdən başlayaraq geniş vüsət aldı. Yeni Naxçıvanın
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təməlinin qoyulması, çoxmərtəbəli binaların, məktəblərin
tikilməsi, fabrik və zavodların, xəstəxanaların salınması
ulu öndərin xalqına, Vətəninə göstərdiyi xidmətlərin cüzi
bir hissəsi idi.
Elə həmin dövrdə mənim yaşadığım Culfa rayonunda
da geniş quruculuq və abadlıq işləri vüsət aldı. Həmin
dövrlərdə Culfa düzünün susuz çöllərinə Araz çayından su
xəttinin çəkilməsi, burada geniş ərazidə üzümlüklərin
salınması, Culfa şəhərinin abadlaşdırılması sahəsində görü
lən işləri rayonumuzun yaşlı sakinləri iftixarla xatırlayır.
Şərqin qapısında yerləşən Culfa şəhərində şəhər məktə
binin, xəstəxananın, yaşayış evlərinin, tikiş fabrikinin və s.
tikilməsi ulu öndərin bu torpağa qayğısının təcəssümü idi.
Həmin dövrdə Araz çayı üzərində su elektrik stansi
yasının tikintisi, Naxçıvana qaz xəttinin çəkilişi Heydər
Əliyevin mühüm xidmətlərindən idi.
90-cı illərin əvvəllərində yenicə müstəqillik qazanmış
ölkəmizi düşdüyü bəladan qurtarmağın düzgün yolunu
Heydər Əliyevin yenidən ölkə rəhbərliyinə qayıdışında
görən Azərbaycan xalqı üzünü Naxçıvana-o zaman Naxçı
vanda yaşayan və çalışan ulu öndərə tutdu.
Azərbaycan xalqı tam qətiyyətlə inandı ki, ölkəmizin
nicatı, onun müstəqilliyinin qorunub möhkəmlənməsi Hey
dər Əliyev ideyalarında, Heydər Əliyev yolundadır. Azər
baycan Respublikasının inkişafı, tərəqqisi və dünyada
tanınması Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi xətlə bağlı
dır.
Əgər 1990-cı illərdə Heydər Əliyev siyasi hakimiy15

yətdə olsaydı, nə Xocalı faciəsi, nə Laçın, Şuşa dərdi, nə
də Dağlıq Qarabağ problemi olmazdı. Onda biz bu gün
daha əzəmətli bir Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin şahidi
olardıq.
Zamanına sığmayan böyük Heydər Əliyev ideyaları
bu gün onun layiqli davamçısı Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilir. Azərbaycan Respublikası iqtisadi-siyasi,
sosial-mədəni cəhətdən daha da inkişaf edir, ölkəmiz daha
da gözəlləşir.
Nə qədər Azərbaycan adlı məmləkət var, nə qədər
müstəqil Azərbaycan yaşayır Heydər Əliyevin ideyaları da
yaşayacaq və Azərbaycan xalqı bu ölməz ideyaların
nurundan bəhrələnəcək və firavan həyat yolunda inamla
sabaha doğru addımlayacaq.

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN DİLİ
Əsrlərin sınağından çıxmış ana dilimiz dünyanın
ən zəngin qüdrətli dillərindən biridir. Xalqın mənəviy
yatının aynası olan dil həmin xalqın tarixi keçmişini
açıqlamaqda ən qüdrətli silahdır. Çünki dilin gücü,
sözün təsiri böyük bir ordunun gücündən qat-qat artıq
dır. Qüdrətli şəxsiyyətlərimizin, böyük söz ustaları
mızın xalqı ayağa qaldıran, düşməni lərzəyə salan,
insanı həyəcana gətirən çıxışları buna canlı misaldır.
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Dil həm psixologiyadır, həm tarixdir, həm də mədə
niyyətdir. Millətin birləşməsində, tarixin «dağıdıcı» sınaq
larından keçməsində, tarixini qoruyub saxlamasında və
gələcək nəsillərə ötürməsində, şübhəsiz ki, dilin rolu
əvəzsizdir. Bütün xalqlarda olduğu kimi, Azərbaycan xal
qının da dili onun milli varlığını müəyyən edən başlıca
amillərdəndir. İstər sovetlər birliyi dönəmində, istərsə də
müstəqillik illərində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev dilimizin inkişafı, qorunması üçün mühüm
tədbirlər müəyyənləşdirmiş, Azərbaycan dilinin dövlət dili
statusunu tam reallaşdırmışdır.
Azərbaycan Respublikasında ana dilimizin istifadə
sinin genişlənməsi, bu sahəyə xüsusi qayğı vətənini
canından çox sevən müdrik, uzaqgörən dövlət xadimi
чл Heydər Əlirza oğlu Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən
\ sonra geniş vüsət almışdır. XX əsrin II yarısında Azər
baycan dilinin hərtərəfli inkişafı, ümumişlək dilə, dövlət
dilinə çevrilməsi, diplomatiya aləminə yol açması dün
yanın böyük dövlətlərinin, beynəlxalq təşkilatların kürsü
lərində səslənməsi bilavasitə böyük tarixi şəxsiyyət Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Belə ki, 1969-cu il iyunun 14-də
Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin
Plenumunda Heydər Əliyevin respublikaya rəhbər seçil
məsi ilə xalqımızın tarixində yeni mərhələ başlandı. Ulu
öndərin hakimiyyətə gəlməsi ilə Azərbaycanda dövlət
idarəçiliyində yeni nəfəs, yeni iş metodu, ciddi nizamTfrtılilli liderin
intizam yaradıldı Azərbaycan, xalqı umum.
ninl
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
ətrafında sıx birləşərək пэ|Щ & даЬ 1ет1эпi lıəll etməyə
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başladı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin ölkəmizdə hakimiyyətdə
olduğu birinci mərhələdə - 1969-1982-ci illərdə əldə
edilməsi çətin olan bir şox tarixi nəaliyyətlərə imza atıldı.
Bu dövrdə xalqın həyatında əsaslı dönüş yarandı. İlk
növbədə təhsil, mədəniyyət, incəsənət, milli-mənəvi dəyər
lərin qorunması və inkişaf etdirilməsi qarşıya əsas məqsəd
kimi qoyuldu.
Bu dövrə nəzər saldıqda diqqəti çəkən ən vacib və
zəruri məqamlardan biri də hələ o vaxt bu günkü m üstə
qilliyin təməlinin yaradılmasıdır. Kommunist rejiminin sərt
qaydalarına baxmayaraq xalqımızın tarixi, mədəniyyəti ilə
bağlı məsələlər ətraflı şəkildə müzakirə olunmuş,
Azərbaycan dilinin inkişafına, onun milli di! kimi
formalaşmasına yönələn qərarlar qəbul edilmişdir. M illi
dillərin sıxışdınlması siyasətinin yeridildiyi bir zamanda
ulu öndər Heydər Əliyevin qayğısı nəticəsində an dilinin,
Azərbaycan dilinin inkişafına xüsusi diqqət yetirildi. Hər
xalqın milli-mənəvi dəyərlərinin yaşadılması və inkişaf
etdirilməsində ana dilinin müstəsna rol oynadığını diqqətə
çəkən Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin daha da zəngin
ləşdirilməsi, dövlət dilinin qorunması sahəsində bir-birinin
ardınca mühüm əhəmiyyət kəsb edən tədbirlər həyata
keçirirdi. Ana dilində dərsliklərin, kitab nəşrlərinin geniş
ləndirilməsi, dilçi alimlərə qayğı göstərilməsi belə tədbir
lərdən idi. Bu illərdə Azərbaycan dilinin tarixi, qram
matikası və türk dilləri sırasında mövqeyini əks etdirən
kitabların yazılması məhz ulu öndər Heydər Əliyevin
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doğma dilinə qayğısının nəticəsi idi. «Vahid sovet xalqı»,
«vahid dil» siyasətinin nəinki geniş təbliğ olunduğu, hətta
güclü şəkildə geniş tətbiq edildiyi bir dövrdə milli dil
məsələsinin ortaya atılması tutduğu vəzifədən asılı
olmayaraq hər bir şəxs üçün bir növ tale məsələsi ola
bilərdi. Bu, pərvanənin özünü oda atmasına bənzəyirdi.
Hətta bu məsələ bir çox xalqların siyasi xadimləri üçün
faciə ilə nəticələnmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq,
iimıımmilli lider Heydər Oliyev ana dilinin dövlət dili kimi
fəaliyyətinə qətiyyətlə çalışırdı. Ulu öndər sovet rejiminin
tüğyan etdiyi bir vaxtda deyirdi ki, konstitusiya vətən
daşlara təhsil hüququ vermişdir. Bu hüquq ana dilində
oxumaq imkanı ilə təmin olunur.
SSRİ Konstitusiyası qəbul edildikdən sonra müttəfiq
respublikalarının konstitusiya layihələri dərc olunaraq
ümumxalq müzakirəsinə verildi. Azərbaycan Respubli
kasının Konstitusiya layihəsinin ümumxalq müzakirəsinin
yekunlarına həsr olunmuş iclasda ulu Öndər Heydər Əliyev
qətiyyətlə bildirmişdir: «Azərbaycan Sovet Sosialist
Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir». Bu təklif
yekdilliklə qəbul olundu və Azərbaycan SSR-də dövlət dili
Azərbaycan dili oldu. O dövrlərdə ölkədəki mühüm təd
birlərdə ana dilində danışan və dilimizin şirinliyini, incə
məna çalarlarını natiqlik məharətini geniş auditoriyaya
sirayət etdirən ımidrık şəxsiyyət ölkəmiz müstəqillik
qazandıqdan sonra yenidən aakimiyyətə gəldikdə də ana
dilimizin qorunmasının qayğısına qalırdı. Ölkəmizin birliyi
üçün dilimizin Azərbaycan dili adlandırılmasını məqbul
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saydı və bununla bağlı müzakirələr keçirildi.
Müzakirədə ziyalılar, dilçi alimlərlə yanaşı sadə xalq
kütlələri də iştirak etdi. Qızğın müzakirələrdən sonra 1995ci il 12 noyabrda ümumxalq səsverməsi ilə qəbul olunan
Konstitusiyada dilimiz Azərbaycan dili adlandırıldı. Bu
məsələ Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 21-ci
maddəsində öz əksini belə tapdı: «Azərbaycan Respub
likasının Dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Res
publikası Azərbaycan dilinin inkişafım təmin edir».
Beləliklə, ana dilimiz, mənəviyyatımız, milli-mənəvi
dəyərlərimiz özümüzə qaytarıldı, adət-ənənələrimiz qorun
du, inkişaf etdirildi. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi
Avropa və dünya birliyinə inteqrasiya olundu. Daima
xalqm dilini sevməyi, onu milli varlıq kimi qorumağı töv
siyə edən ümummilli lider Heydər Əliyev xalqm inkişafın
da, yaşamasında ana dilinin rolunu yüksək qiymətlən
dirərək deyirdi: «Bütün xalqlarda olduğu kimi, Azərbaycan
xalqının ana dili onun varlığını müəyyən edən başlıca
amillərdəndir... İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə
malik olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük gələcəyə
malikdir. Ona görə də xalqımıza ulu babalardan miras qal
mış bu ən qiymətli milli sərvəti hər bir Azərbaycan
Respublikası övladı göz bəbəyi kimi qorumalı, daim qayğı
ilə əhatə etməlidir. Bu onun müqəddəs vətəndaşlıq borcu
dur».
Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyinin bərpa
sına nail olduqdan sonra Azərbaycan dili xalqımızın icti
mai-siyasi, sosial-iqtisadi və elmi-mədəni həyatında döv20

lətin rəsmi dili kimi əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında 18
iyun 2001-ci il tarixli və «Azərbaycan Respublikasında
Dövlət Dili haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu
nun tətbiq edilməsi barədə 2 yanvar 2003-cü il tarixli
fərmanları ilə ədəbi dilimizin fəaliyyət meydanı daha da
genişləndirilmiş, onun müxtəlif üslublarının potensialı bir
daha üzə çıxarılmış, bütünlüklə dil mədəniyyətinin qarşı
sında yeni üfüqlər açmışdır.
Dahi öndərin imzaladığı «Azərbaycan Respublika
sında Dövlət Dil Komissiyasının tərkibinin təsdiq edilməsi
haqqında» 4 iyul 2001-ci il tarixli, «Azərbaycan əlifbası və
Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında» 9
avqust 2001-ci il tarixli sərəncamlar da ölkəmizdə dil siya
səti və dil quruculuğunun mükəmməl konsepsiyasını, onun
uzunmüddətli strategiyasını və aydın proqramını verən
tarixi qanunvericilik aktıdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan dili haqqında verilən
fərman və sərəncamlarda, dahi rəhbər Heydər Əliyevin
yüksək intellekti, zəngin dövlətçilik təcrübəsi, yenilməz
məntiqi, vətəndaşlıq qeyrəti, ana dilimizə misilsiz məhəb
bəti mühüm rol oynayır.
Ulu öndər özü gözəl natiq olmaqla yanaşı Azər
baycan dilini bütün incəliklərinə qədər bilir və öz məftu
nedici çıxışları ilə hamını heyran edirdi. Heydər Əliyev
Azərbaycan dilinə yüksək qiymət verərək söyləmişdir:
«Dilimiz çox zəngin və ahəngdardır, dərin tarixi köklərə
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malikdir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz ana dilini,
Azərbaycan dilini bilməlidir. Şəxsən mən öz ana dilini çox
sevir və bu dildə danışmağımla fəxr edirəm».
Azərbaycan dilinin inkişafı, onun tətbiqi sahəsinin
genişləndirilməsi və yabançı təsirlərdən qorunması, habelə
bu dilin saflığı, təmizliyi uğrunda müəyyənləşən xətt
ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli
davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev tərəfindən də uğurla davam etdirilir. Belə ki,
«Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin
həyata keçirilməsi haqqında» 12 yanvar 2004-cü il tarixli
sərəncam ölkəmizdə dil siyasətinin önə çəkildiyini təsdiq
ləyir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin «Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində
zamanın tələblərinə uyğun ifadəsinə və ölkədə dilçiliyin
inkişafına dair Dövlət Proqramı haqqında» 23 may 2012-ci
il tarixli sərəncamı dövrün dil şəraiti və dil qurucu
luğundan irəli gələn zərurətdir.
İftixarla söyləyə bilərik ki, bütün sahələrdə olduğu
kimi, Azərbaycan dilinin inkişafı və onun dövlət səviy
yəsində işlədilməsi məhz Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri, böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır.
Damarlarında azərbaycanlı qam axan hər bir Azər
baycan övladı milli varlığımız olan dilimizi sevməlidir.
Fikrimizi böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin Azər
baycan dili haqqında söylədiyi müqəddəs kəlamla bitirmək

istəyirik: «Azərbaycan dili bu gün dərin fikirləri ən incə
çalarlarınadək olduqca aydın bir şəkildə iladə etmək
qüdrətinə malik dillərdəndir. Düşüncələrdəki dərinliyi,
hislərdəki incəlikləri bütünlüklə ifadə etmək kamilliyinə
yetişə bilməsi üçün hər hansı xalqa bir neçə minillik tarixi
yaşaması lazım gəlir. Azərbaycan dilinin bugünku inkişaf
səviyyəsi göstərir ki, Azərbaycan xalqı dünyanın ən qədim
xalqlarındandır».
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ŞƏRQDƏ VƏ BÜTÜN TÜRK DÜNYASINDA
İLK DEMOKRATİK RESPUBLİKA

QÜRUR
MƏNBƏYİMİZ

1918-ei il may ayının 28-də Azərbaycan Milli
Şurası Azərbaycanın müstəqilliyini elan etdi. Bununla
bütün Şərqdə və türk dünyasında ilk demokratik
respublika yarandı. Qan yaddaşımıza, tariximizin
səhifələrinə qızıl hərflərlə yazılmış 28 May günü
Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin qurulması
müjdəsi əks-səda yaradaraq bütün dünyanı dolaşdı.
Dünyanın bütün radio kanalları bu xəbəri dünya
xalqlarına çatdırdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
nəinki təkcə türk dünyasında, eyni zamanda bütün
Şərq aləmində ilk demokratik respublika idi.
Odlar yurdu Azərbaycanda qurulan Demokratik
Cümhuriyyətin azadlıq saçan nurlu şəfəqləri aləmə yayıldı,
daim azadlıq yolunda çarpışan ulu bir xalqın başı
üzərindən zülmət pərdəsini qaldırdı.
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi elan olunan
kimi Milli Şura 12 nəfərdən ibarət Azərbaycan hökumətini
yaratdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının
birinci sədri Fətəlixan Xoyski təyin edildi. Azərbaycan
hökuməti səlahiyyətli dövlət sturukturu yaratdı. Türk dili
dövlət dili elan edildi, dövlət bayrağı təsdiq edildi və yeni
yaradılan Azərbaycan ordusuna çağırışın elan edilməsi
haqqında qərar qəbul olundu.
Milli hökumətin iqamətgahı Gəncə şəhərində yerlə
şirdi. Bir qrup vətənpərvər ziyalı dövlət işlərində işləmək
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üçün irəli çəkildi. Azərbaycandan kənarda yaşayan
qabaqcıl, tanınmış ziyalılar Vətənə çağırıldılar.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ərazisi müəyyən
edıilərkən qarşıya böyük çətinliklər çıxdı. Ermənistan
Respublikası havadarlarına arxalanmaqla ərazi problemləri
yaratdı. Azərbaycan torpağı hesabına yaradılmış Ermənis
tan Respublikası Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ, Naxçıvan,
Şərur-Dərələyəz qəzalarına torpaq iddiaları irəli sürdü.
Ermənistan eyni zamanda tarixən Azərbaycana məxsus
olan Zəngəzur ərazisini də özünə birləşdirməyə çalışırdı.
Bütün bunlar azmış kimi Gürcüstan Respublikası Zaqatala
dairəsinə iddialar qaldırdı. Azərbaycan hökuməti öz qanuni
toıpağı olan Borçalı qəzasının Gürcüstan Respublikasının
tərkibinə daxil olmasım qəbul etməkdən imtina etdi.
Azərbaycan həmçinin Cənubi Dağıstan (Tabasaran) ərazi
sinə də haqlı iddia irəli sürürdü.
Beləliklə, Azərbaycanın şimal hissəsində müstəqil
dövlət -Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti yaradıldı.
Ümumi sahəsi 150 min kvadrat kilometrdən çox olan
respublikanın ərazisinə Bakı və Yelizavetpol (Gəncə)
quberniyaları, İrəvan quberniyasının Borçalı, Tiflis və sığnaq qəzalarının mühüm hissəsi, Zaqatala qəzası, Dərbənd
şəhəri və onun ətrafı, Qaytaq. Tabasaran qəzasının bir
hissəsi daxil idi.
Hər zaman olduğu kimi, 1918-ci ildə də xain qonşu
larımız ermənilər bizə arxadan zərbə vurdular. S.Şaumyanın və Andmikin başçılığı ilə ermənilər türk-müsəlman
əhalisini soyub talayır, dəhşətli qırğınlar törədirdilər. Silah26

lanmış erməni-quldur dəstələri Azərbaycanda silahsız əha
liyə qarşı tarixdə görülməmiş vəhşiliklə divan tutdular.
Onlar qadınları saç-saça bağlayıb nəfəsləri kəsilənə qədər
sürüyür, körpə, südəmər uşaqları süngüyə keçirib öldürür,
insanları diri-diri tonqala atıb yandırırdılar. Məscidlər,
tarixi abidələr məhv edilir, evlər yandırılıb külə döndə
rilirdi. Belə şəraitdə Milli Hökumət öz qarşısına birinci
dərəcəli vəzifə kimi Bakını yad ünsürlərdən, xüsusilə
erməni qaniçənlərindən, cəlladlarından təmizləmək işini
qoydu. 1918-ci il sentyabrın 15-də bu vəzifə türk ordu
sunun qardaşlıq köməyi ilə həyata keçirildi. Nuru Paşanın
ordularının yaxından köməkliyi nəticəsində Bakıda və ətraf
bölgələrdə əmin-amanlıq yaradıldı. Mərkəz Gəncədən
Bakıya köçürüldü.
1918-ci il noyabr ayının 18-də Azərbaycan Milli
Şurası özünü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parla
menti olan etdi. Əlimərdan bəy Topçubaşov Parlamentin
sədri seçildi. 1918-ci il noyabrından 1919-cu ıl mart
ayınadək Naxçıvanda Araz-Türk Respublikası yaradıldı.
Ümumi sahəsi 8696 kv. km-ə bərabər olan Naxçıvan ArazTürk Respublikasının ərazisinə Sürməli qəzası, Üçmüəzzin
qəzasının bir hissəsi, Sərdarabad, İrəvan qəzasının bir
hissəsi Uluxanlı (Zəııgıbasar), Qəmərli (Gərnibasar), Vedi
(V edi basar), Şərur-Dərələyəz qəzası, Naxçıvan qəzası,
Ordubad qəzası, Mehri bölgəsi daxil idi. Qeyd edək ki,
mərkəzi Naxçıvan şəhəri olan Araz-Türk Respublikasının
əhalisi bir milyon nəfərdən artıq olmuşdur.
1918-ci il iyul ayının 15-də Azərbaycan Xalq Cüm
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huriyyətinin qərarına əsasən erməni silahlı dəstələrinin
dinc Azərbaycan əhalisinə qarşı törətdiyi soyqırımı və əm 
lakın talan olunması ilə əlaqədar vəhşilikləri araşdıran
Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası yaradıldı. Tarixi m əlu
matlara görə 1918-1921-ci illərdə daşnak-qul dur dəstələri
təkcə qədim Naxçıvan torpağında 100 minə yaxm azər
baycanlım qətlə yetirmişlər.
Çətin və mürəkkəb şəraitdə yaşamasına baxmayaraq
Milli Hökumət ölkədə maarif və mədəniyyətin dirçəlib
inkişaf etdirilməsi naminə çox mühüm işlər görməyə
başladı. Ölkədə məktəblər açıldı, elmin, təhsilin inkişafı
üçün qərarlar qəbul olundu. Böyük pedaqoq Firidun bəy
Köçərlinin təşəbbüsü ilə Qori Müəllimlər Seminariyasının
Azərbaycan Şöbəsi Qazağa köçürüldü. 1919-cu il noyabırm 15-də Bakı Dövlət Universitetinin açılışı mühüm
hadisələrdən birinə çevrildi. Ordu quruculuğu sahəsində
bir sıra əməli işlərin görülməsi Azərbaycan Respublika
sının müdafiə qabiliyyətini gücləndirdi. Torpaq kəndlilərə,
onun əsl sahiblərinə verildi. Hökumət milli əskinaslarımanatı dövriyyəyə buraxdı.

Təəssüf ki, Azərbaycan üzərində müstəqillik günə
şinin parlaması yalnız 23 ay çəkdi. Rusiya imperiyasının
Bakı neftinə olan marağı, Azərbaycanın zəngin təbii
sərvətlərinə sahib olmaq arzusu Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətini işğal etməyə sövq etdi. 1920-ci il aprel ayında
işğalçı rus orduları Dərbənd körpülərini keçərək Azər
baycan torpaqlarını ələ keçirməyə başladılar.
Nəticədə işğalçı rus ordusunun döyüş əməliyyatları
və təzyiqi nəticəsində Azərbaycanın Milli Hökuməti istefa
verdi.
28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycanın şimalında sovet
hakimiyyəti elan olundu. Xalqa divan tutuldu, zamanzaman sərvətlərimiz kənara daşındı, nemətlərimiz qəsb

Beynəlxalq vəziyyətlə əlaqədar türk ordusu Türki
yəyə döndü. Elə bu zaman daşnak-quldur dəstələri Dağlıq
Qarabağda üsyan qaldırdılar, yenidən erməni-quldur dəstə
lərinin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı başladı. Milli
Hökumət qısa müddət ərzində könüllülərdən ibarət 40
diviziya təşkil edib Dağlıq Qarabağa göndərdi. 1920-ci il
mart aymırt sonlarında Dağlıq Qarabağda əmin-amanlıq
yaradıldı.

olundu.
Lakin Azərbaycan xalqı sarsılmadı, qəlbində olan
azadlıq arzuları sönmədi. Yetmiş ildən sonra, qanlar baha
sına olsa da, öz azadlığımızı bərpa edə bildik.
18 oktyabr 1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyi
yenidən bərpa olundu. Bu istiqlal və azadlıq heç də
xalqımız iiçtin asan başa gəlmədi. 20 Yanvar faciəsində və
Qarabağ döyüşlərində igid oğullarımız torpaq uğrunda,
Vətən yolunda şəhidlik zirvəsini fəth etdi.
Müstəqilliyi əldə etmək çətin olsa da, onu qorumaq,
möhkəmləndirmək ondan daha çətindir. 1993-cü il iyun
hadisələri zamanı Azərbaycan yenidən parçalanıb məhv
olmaq təhlükəsi ilə üzləşdi. Azərbaycan xalqı üzünü o
zaman Naxçıvanda çalışan ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevə tutdu. Ulu öndər Heydər Əliyev xalqın çağırışına
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səs verərək Azərbaycanı parçalanmaqdan, məhv olmaqdan
xilas etdi. «Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir,
dönməzdir, daimidir» - deyən Heydər Əliyev müstəqil
Azərbaycam dünyanın ən qüdrətli dövlətləri sırasına
çıxarmaq yolunda çalışdı, Azərbaycan Respublikasının
beynəlxalq aləmdə nüfuzunu qaldırdı. Ümummilli lider
Heydər Əliyevin Azərbaycanda enerji ehtiyatlarının nəqli
sahəsində qəbul etdiyi qərarlar, Bakı - Tbilisi - Ceyhan
neft kəmərinin əfsanədən reallığa çevrilməsi yönündə
atdığı inamlı addımlar Azərbaycan Respublikasının
gələcək taleyinə çox böyük təsir göstərdi. “Heç bir qüvvə
Azərbaycanın müstəqilliyini əlindən ala bilməz. A zər
baycan Respublikası milli dövlət quruculuğu yolunda
uğurlar qazanaraq böyük gələcəyə doğru inamla addım 
layır” - deyən Heydər Əliyev Azərbaycan adlı məmləkətin
işıqlı, nurlu sabahlara doğru fəaliyyət yolunu müəyyən
etdi, onu inamla irəli apardı.
Öz fəaliyyət proqramında Azərbaycan Xalq C üm 
huriyyətinin yolunu davam etdirdiyini vurğulayan ümum
milli lider Azərbaycan tarixinin şanlı səhifəsi olan Azər
baycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün xalqımızın tarixinin
ən parlaq səhifəsi olduğunu göstərərək demişdir: «Azər
baycan Xalq Cümhuriyyəti gərgin və mürəkkəb ictimaisiyasi şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərsə də, sonrakı
nəsillərin yaddaşında xalqımızın, tariximizin ən parlaq
səhifələrindən biri kimi həmişə qalacaqdır».
Bu gün Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli da
vamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
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İlham Əliyevin apardığı siyasət bir daha göstərir ki,
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi və dönməzdir.
Cənab İlham Əliyev demişdir: «Azərbaycanın qabaqcıl
ziyalılarının, Xalq Cümhuriyyəti qurucularının, ictimaisiyasi xadimlərin həyata keçirməyə başladığı ideyalar,
planlaşdırdığı layihələr bu gün müstəqil Azərbaycan
Respublikası tərəfindən uğula gerçəkləşdirilir».
Bəli, bu gün müstəqil Azərbaycan Respublikasının ay
ulduzlu üçrəngli bayrağı etibarlı əllərdədir. Respublikamı
zın bütün bölgələrində olduğu kimi, muxtar respublikamız
da da aparılan geniş abadlıq və quruculuq işləri, əhalınm
rifah halının yaxşılaşdırılması yönündə görülən işlər, ordu
muzun günü-gündən güclənməsi Azərbaycan dövlət müs
təqilliyinin əbədi olacağına qəli inam yaradır. Azərbaycan
xalqı əmindir ki, ölkəmi/ daha da inkişaf edəcək, daha
böyük zirvələr iəth edəcək.
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AZƏRBAYCAN DİLİ VARLIĞIMIZ,
MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR

DİLİMİZ- MÜQƏDDƏS
VARLIĞIMIZ

Azərbaycan dili dünyanın qədim və zəngin dillə
rindən biridir. Bir çox orta əsr mənbələrinin verdiyi
məlumata görə, eramızın I minilliyində bugünkü Azər
baycan torpağında müxtəlif tayfa və qəbilə birləşmələri
yaşamışlar ki, bunların da çoxu türkdilli olmuşdur.
Bunları diqqətə alaraq Azərbaycan dilinin iki böyük
inkişaf dövrü keçdiyini qeyd etınək olar: 1) Azərbaycan
dilinin XIII əsrə qədərki inkişaf dövrü; 2) XIII əsrdən
sonrakı dövrü.
Dilimizin yazıyaqədərki tarixini öyrənmək üçün
müxtəlif dildaxili və dılxarici amillərdən istifadə edilir.
Dilimizin yazıyaqədərki tarixinin tədqiqində ümumtürk
yazılı mənbələri olan Orxan Yenisey abidələrinin, M.Kaşğarlı «Divani- Lüğət-it türk»əsərinin və XII əsrə qədər
yazıya alınmış bir sıra türk yazılı abidələrinin, dialektlərimizin, V-XII əsrlərdə ərəb, fars, gürcü və sair dillərdə
yazılmış mənbələrdə təsadüf olunan türk mənşəli sözlərin
rolu əvəzsizdir.
Xalqın tarixini ən etibarlı şəkildə yaşadan abidə
dildir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Oliyev A/ərbaycan dili haqqında danışarkən demişdir:
«Azərbaycan dili bu gün dərin fikirləri ən incə
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çalarlarınadək olduqca aydın bir şəkildə ifadə etmək
qüdrətinə malik dillərdəndir. Düşüncələrdəki dərinliyi,
hisslərdəki incəlikləri bütünlüklə ifadə etmək kamil
liyinə yetişə bilməsi üçün hər hansı xalqa bir neçə min
illik tarix yaşaması lazım gəlir. Azərbaycan dilinin
bugünkü inkişaf səviyyəsi göstərir ki, Azərbaycan xalqı
dünyanın ən qədim xalqlarındandır».
Bəli, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev çox
uzaqgörənliklə bu dərin mənalı fikirləri söyləmiş, Azər
baycan dilinə çox düzgün qiymət vermişdir. «Dərin fikir
ləri ən incə çalannadək olduqca aydm şəkildə ifadə etmək
qüdrətinə malik olan Azərbaycan dili» dünya dilləri
içərisində ahəngdarlığı, kamilliyi, incəliyi ilə seçilir. Azər
baycan dilini - öz doğma dilini bütün incəliklərinə qədər
bilən Heydər Əliyev dilimizə həssaslıqla yanaşır, dərin
məntiqi təfəkkürü sayəsində dünyanın ən məşhur natiqləri
kimi fikirlərini ifadə edirdi.
Dilimizin tarixinə həssaslıqla yanaşan Heydər Əliyev
18 iyun 2001-ci il tarixdə imzaladığı «Azərbaycan dilinin
tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında» fərmanında
Azərbaycan dilinin tarixi nəzərdən keçirilməklə bərabər
bugünkü mövqeyi xalqa çatdırılmışdır. Bu fərman dilimizə
dövlət qayğısından doğan bir fərman idi. Bu böyük şəxsiy
yət millətimizin, milli mənəvi dəyərlərimizin, mədəniyyət
və incəsənətimizin əbədi qoruyucusu və keşikçisi olduğunu
bir daha sübuta yetirdi. «Dövlət dilinin tətbiqi işinin
təkmilləşdirilməsi haqqında» məlum fərmanda qeyd olu
nurdu ki, «Neçə-neçə böyük mədəniyyətin yaradıcısı

olan xalqımızın tarixi qədər onun dilinin təşəkkülü ta
rixi də olduqca qədimdir. Azərbaycan dili türk mənşəli
ümumxalq canlı danışıq dili zəminində əınələ gəlib
şifalıi-ədəbi dilə çevrilənədək və sonradan bu əsasda
Azərbaycan ədəbi dilinin yazılı qolu təşəkkül tapana
qədər yüz illər boyunca mürəkkəb bir yol keçmişdir».
Tədqiqatçılar Azərbaycan dilinin inkişafını 2 böyük
dövrə bölürlər: 1) Azərbaycan dilinin təşəkkül mərhələsi;
2) Azərbaycan dilinin inkişaf mərhələsi.
Azərbaycan dilinin təşəkkül mərhələsi miladdan əv
vələ gedib çıxır. Bu mərhələ eradan əvvəl I minilliyin
sonundan başlayaraq XVI əsrin sonu, XVII əsrin əvvəllərinədək olan dövrü əhatə edir. Bu dövrün ən böyük abidəsi
«Kitabi Dədə-Qorqııd» dastanı, ən qədim yazılı nümunə
ləri isə İ.Həsənoğlunun qəzəlləri, Əlinin «Qisseyi-Yusif»
poeması, «Dastani Əhməd Həraıni» əsəri, Qazi Bürhanəddinin «Divan»ı, Nəsimi kimi dahi söz sənətkarlarının
əsərləridir.
Azərbaycan dilinin 11 inkişaf mərhələsi isə XVI əsrin
sonu, XVII əsrin əvvələrindən başlayaraq bugünkü günə
kimi olan dövrü əhatə edir. Bu mərhələdə Şah İsmayıl
Xətai.
Məhəmməd
bü/uli,
Molla Pənah Vaqif,
M J'.Axuıulxadə. Г Məmmədquluzadə, S.Vurğun, R.Rza
\ə onlarca qüdrətli so/ ustalarımız, qələm sahiblərimiz
dıhmı/ın zənginləşməsi, inkişaf etməsi üçün bütün
imkanlardan istifadə etmişlər.
Ana dilinə həmişə diqqətlə yanaşan, dilimizin dərin
bilicisi olan ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin dövlət
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dilimizin yeni inkişaf dönəmində yaranmış vəziyyəti
nəzərə alaraq 18 iyun 2001-ci ildə imzaladığı «Dövlət
dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında» fərma
nında dilimizin öz tarixi inkişafı boyu əldə etdiyi uğurlarla
yanaşı, yaşadığımız dövrdə dövlət dili sahəsində yaranmış
problemlər də geniş təhlil edilir və həmin problemlərin
həlli yolları göstərilirdi.
Danılmaz həqiqətdir ki, bu fərman Azərbaycan dili
nin dövlət dili kimi statusunun daha da yüksəldilməsi,
onun xalqın mənəvi sərvətinə çevrilməsi yolunda misilsiz
bir addımdır.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 9 avqust
2001-ci il tarixdə imzaladığı «Azərbaycan əlifbası, Azər
baycan dili gününün təsis edilməsi haqqında» fərmanı ilə
avqust aymın 1-i Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan
əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd olunması
böyük tarixi hadisədir.
Tədqiqatlardan məlumdur ki, dünyada 3500-dən artıq
dil vardır və bunlar müxtəlif əlifbalarla öz yazı mədə
niyyətini inkişaf etdirir. Dünyada ən qədim əlifba Finikiya
tacirlərinin yaratdığı əlifbadır. Türklərə məxsus əlifba isə
Orxan Yenisey kitabələrinin yazıldığı əlifbadır. Cəmi 35
hərfdən ibarət olan bu əlifba türklərin qədim dövrlərdən
yazı mədəniyyətinə malik olduğunu göstərir.
Azərbaycan xalqının təşəkkül tapmasında iştirak
etmiş müxtəlif etnosların qədim yazı mədəniyyətinin ilk
nümunələri bu gün ən qiymətli yadigarlardır.
Qobustan, Gəmiqaya, Şirvan zonasında aşkar edilmiş
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işarə və damğalar, həmçinin epiqrafık abidələr şəklində
daşların yaddaşına həkk olunaraq günümüzədək yaşamış
bu yazı nümunələri tarixin böyük kəşfi olan ilk yazı
nümunələri hesab olunur.
Tarixi mənbələr göstərir ki, qədim Azərbaycan
ərazisində müxtəlif dövrlərdə müxtəlif əlifbalar mövcud
olmuşdur. Moısey Kalantaytuldu «Alban tarixi» kitabında
Albaniyada 52 hərfdən ibarət əlifbadan istifadə olun
duğunu qeyd etmiş, bu yerdə yaşayan etnoslann zəngin
bədii təxəyyülü olduğunu göstərmişdir. Atəşpərəstliyin zərdüştülüyün dini kitabı olan « Avesta»da qədim əlifba ilə
yazıldığı qeyd olunmuş, bu kitab Makedoniyalı İsgəndər
tərəfindən yandırılmışdır. Bütün bunlar göstərir ki, islama
qədərki dövrdə yaranan əlifbalarımız və bu əlifba ilə
yazıya köçürülmüş sənət nümunələrimiz ya bu günə qədər
gəlib çatmamış, ya da məhv edilmişdir.
İslamın yayıldığı dövrdən xalqımız ərəb əlifbasından
geniş şəkildə istifadə etmiş, bu əlifba ilə min ildən artıq bir
dövrdə özünün zəngin bədii və elmi irsini yazıya köçürüb
yaşatmışdır. Orəb əli (basının çətinliklərini görən görkəmli
mütəfəkkirlər М .Г.'Xxııud/adə, Məhəmməd ağa Şahtax
tinski, Cəlil Məmmədquluzadə və başqalan bu əlifbanı
sadələşdirmək üçiin əlifba problemi üzərində düşünməyə
məcbur olmuşlar.
XX əsrin əvvəllərində cərəyan edən ictimai-siyasi və
mədəni proseslərin gedişi ziyalılarımızı əlifbam daha
münasib əlifba ilə əvə/, etmək, ideyasını gerçəkləşdirməyə
sövq etmişdir.
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Latın qrafikasına keçid Azərbaycan xalqının Avropa
xalqlarına yaxınlaşmasına, dünya mədəniyyətinin ən yaxşı
ənənələrindən istifadə etməsinə geniş imkanlar açdı.
Xatırlamaq lazımdır ki, latın qrafikasına keçid 1992ci ildən başlandı. Həmin il Azərbaycan hökumətinin qərarı
ilə yeni əlifba komitəsi yaradıldı. Bu, latın qrafikalı
əlifbaya keçmək üçün ilk ciddi addım idi. 1929-cu il
yanvarın 1-dən etibarən Azərbaycanda kütləvi şəkildə latın
qrafikalı əlifba tətbiq edildi. Latın qrafikalı Azərbaycan
əlifbasına keçid qarşıda geniş imkanlar yaratdı. Latın
qrafikasına keçid həm də türkdilli xalqların mədəni və elmi
cəhətdən bir-birinə yaxınlaşmasına şərait yaratdı. Lakin
bütün bu nəaliyyətlərə baxmayaraq 1940-cı il yanvar
ayının 1-dən kril əlifbası əsasında yeni qrafikalı əlifbaya
keçmək haqqında hökumət qərar qəbul etdi. Dilimizin
fonetik, orfoqrafik, qrammatik quruluşuna yad olan bu
əlifba bir sıra çətinliklər yaratdı. Buna görə də Azərbaycan
ziyalılan, xüsusilə dilçi alimləri kril əlifbasındakı bir sıra
hərfləri dəyişmək məcburiyyətində qalddar. Bu proses
1960-cı ilədək davam etdi.

DİLİN VARLIĞI, ELİN VARLIĞI
Uzun və şərəfli yol keçən Azərbaycan dili dünyanın
ən qədim, zəngin və qüdrətli dillərindən biridir. Azərbay
can dili xalqımızın keçdiyi bütün tarixi mərhələlərdə
formalaşaraq cilalanıb təkmilləşmiş, dünya dilləri sırasında
özünəlayiq yerlərdən birini tutmuşdur.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev
Azərbaycan dili haqqında danışarkən dilimizin qədim tari
xi köklərə malik olduğunu vurğulamış, Azərbaycan
vətəndaşlarına öz ana dilini dərindən öyrənməyi tövsiyə
edərək demişdir: ‘"Bi/ dilimizlə fəxr etməliyik. Dilimiz çox
zəngin və ahəngdardır, dərin tarixi köklərə malikdir. Hər
bir Azərbaycan vətəndaşı öz ana dilini, dövlət dilini
bilməlidir. Şəxsən mən öz ana dilimi çox sevir və bu dildə
danışmağımla fəxr edirəm”.
Türk dilləri ailəsinin oğuz qrupuna daxil olan Azər
baycan dili tədqiqatçılar da göstərdiyi kimi miladdan
əvvəlki dövrlərdə formalaşmış, zənginliyi, axıcılığı, sadə
liyi, səlisliyi və şirinliyi ilə dünyada tanınmışdır.
Azərbaycan dilindən danışanda Qorqud atamızın
kəlamlarından yoğrulmuş '‘Kitabi-Dədə Q orqud’ dastanları
yada düşür.
Azərbaycan ikinci dəfə müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra Azərbaycan dili dövlət dili kimi daha da inkişaf etdi.
Azərbaycan dilinin təbliği, inkişafı və tətbiqi sayəsində
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müstəqillik illərində dövlət səviyyəsində mühüm,
əhəmiyyətli işlərin görülməsinə şərait yaradıldı.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev
dövlət dilimizin yeni inkişaf dönəmindəki vəziyyətini
nəzərə alaraq 2001-ci il iyun ayımın 18-də “Dövlət dilinin
tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” çox mühüm
tarixi əhəmiyyətə malik fərman imzaladı. Bu fərman
ölkəmizdə Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi statusunun
daha da yüksəldilməsi, xalqın mənəvi sərvətinə çevrilməsi
və inkişaf etdirilməsi yolunda atılan ən uğurlu addım kim i
çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Ulu öndər Azərbaycan
dilindən bəhs edərkən demişdir: “Azərbaycan dili bu gün
dərin fikirləri ən incə çalarlarınadək olduqca aydın b ir
şəkildə ifadə etmək qüdrətinə malik dillərdəndir. Düşüncə
lərdəki dərinliyi, hisslərdəki incəlikləri bütünlüklə ifadə
etmək kamilliyinə yetişə bilməsi üçün hər hansı xalqa b ir
neçə minillik tarix yaşaması lazım gəlir. Azərbaycan
dilinin bugünkü inkişaf səviyyəsi göstərir ki, Azərbaycan
xalqı dünyanın ən qədim xalqlarmdandır”.
Bu bir həqiqətdir ki, “Dövlət dilinin tətbiqi işininn
təkmilləşdirilməsi haqqında” fərmandan sonra Azərbaycan
dilinin inkişafı sahəsində qarşıda yeni-yeni üfüqlər açıldı.
Azərbaycan övladının dilimizə münasibəti müsbət mənada
köklü şəkildə dəyişildi. Azərbaycan dilinin üslubi
imkanlan genişləndi, orfoqrafiyası təkmilləşdirildi və
qrammatik quruluşu inkişaf etdirildi.
Bu gün Azərbaycan dilinin özünəməxsus terminologoyası yaradılıb. Bu isə Azərbaycan dilinin durmadan
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inkişaf etdiyini, zənginləşdiyini və əhatə dairəsinin
genişləndiyini göstərir.
Azərbaycan dilində elə sözlər, elə ifadələr, elə zərbi
məsəllər var ki, qılıncdan kəsərli, şimşəkdən itidir. Ana
dilimizin gözəlliyi fikir dolğunluğunda, sadəliyində, müd
rikliyində, doğmalığındadır. Müdrik babalarımız söyləyib
ki, “hər xalq öz dilində görünür”. El - ulusa sözlə birlikdə
bir ağırlıq gəlib, bır ucalıq gəlib.
Qopuzun olduğu yerdən söz boylandı, saz səsi gələn
verdən sö/ ucaldı.
l 'lıılaı ımı/ın sö/ boğçasından yoğrulan “Söz böyü
yün, sıı kiçiyin”, “Sö/ \a r el içində, söz var ev içində”,
“Söz insanın vuran əlidir”, “Sözü sözdən alarlar”, “Söz
sahibi ölsə də, söz qalar”, “Söz qılıncdan itidir” kimi atalar
sözləri el-el, ulus-ulus, oymıaq-oymaq gəzərək yaddaşlarda
özünə yuva qurdu.
Sinəsi sözlə dolu olan Qorqud atamızdan mənəvi qida
alan Qurbaııi, Xəstə Qasım, Aşıq Ələsgər dilimizin gözəlli
yindən, imkanlarından faydalanaraq mükəmməl sənət əsər
ləri yaratdılar.
M.F.Axundov, C.Məmmədquluzadə, H.Cavid, Ü.Ha
cıbəyov, R.Rza kimi görkəmli şəxsiyyətlər dilimizin ifadə
imkanlarından istifadə edərək mükəmməl sənət əsərləri
yaratdılar.
Ana dili müqəddəs varlıq olan anamızın dilidir.
Anamızın şııin laylası ilə gülə-gülə ruhumuza hopan ana
dilimiz ruhumuzun qidasıdır.
Görkəmli maarifçi Firidun bəy Köçərlinin söylədiyi
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kimi “Hər millətin özünəməxsus ana dili var ki, onun
məxsusi malıdır. Ana dili millətin mənəvi diriliyidir, həya
tının mayası mənziləsindədir. Ananın südü bədənin mayesi
olduğu kimi, ananın dili də ruhun qidasıdır. Hər kəs öz
anasını və vətənini sevdiyi kimi, ana dilini də sevir.
Bu, Allah-Təalanın gözəl nemətlərindən biridir, onu
əziz və möhtərəm tutmaq hər kəsə borcdur”.
“Dilimiz - müqəddəs varlığımızdır”, “Dilimizi yaxşı
öyrənək”, “Gəlin gözəl və təmiz danışaq”, “Ana dilim
şirindir” kirni tez-tez eşidilən çağırışlar Azərbaycan dilinin
kütləvi şəkildə yayılmasına, kamilləşməsinə kömək edir.
Əlbəttə, doğma dildə mükəmməl danışmaq insanın böyük
ləyaqətidir və eyni zamanda bu başqa dilləri öyrənməyə də
kömək edir. Ana dilimizin saflığını qorumaq hər kəsin
vətəndaşlıq borcudur.
Fikrimizi “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin yetir
məsi Ömər Faiq Nemanzadənin aşağıdakı kəlamları ilə'
ümumiləşdirək: “Millətimizi sevmək üçün öncə dilimizi
sevməliyik. Həm də elə eşq ilə sevməliyik ki, heç bir şey
ona əngəl ola bilməsin. Məhəbbətimizin ən üst qatına dil
məhəbbətini çıxarmalıyıq. Dilimizi sevmək hamımızın ən
birinci borcu olmalıdır”.
Dil millətin varlığı, var olma səbəbidir, varlığımızı
qorumaq üçün dilimizi sevməli, qorumalıyıq.
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DİLİMİZİ SEVƏK, ONUN SAFLIĞINI
QORUYAQ
Əsrlərin fırtına və sınaqlarından çıxmış Azərbaycan
dili dünyanın ən zəngin, ahəngdar və qüdrətli dillərindən
biridir. Azərbaycan dilinin tarixi xalqımızın tarixi qədər
qədimdir.
Hər bir xalqın kökü ana dilindən başlanır. Çünki dilin
gücü, sözün təsiri böyük bir ordunun gücündən qat-qat
artıqdır. Ulularımız “söz qılıncdan itidiri’-deyərək sö2ün
təsir gücünü yüksək qiymətləndirmiş, xalqın keçmişinin
aynası olan dilə yüsək qiymət vermişlər.
İyirminci yüzilliyin son otuz ilində və iyirmi birinci
əsrin ilk illərinə Azərbaycan dilinin hərtərəfli inkişafı,
onun təkcə sözlə deyil, müxtəlif sahələrdə zənginləşərək
nüfuz qazanması da Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Sovetlər dönəmində olduğu kimi, Azərbaycan öz
müstəqilliyini əldə etdikdən sonra da Heydər Əliyev dili
mizlə bağlı problemlərin həllinə olduqca ciddi yanaşmış,
çox mühüm qərarlar qəbul etmiş, təqdirəlayiq işlərin
həyata keçirilməsinə nail olmuşdur.
İkinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin dilimizlə bağlı qəbul
etdiyi rəsmi dövlət sənədlərinə qısaca nəzər salmaqla
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fikrimizi aydınlaşdıra bilərik:
1) 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul olunmuş müstəqil
Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyasının 21-ci
maddəsində deyilir:” Azərbaycan Respublikasının dövlət
dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası A z ə r
baycan dilinin inkişafını təmin edir”.
2) 18 iyun 2001-ci ildə “Dövlət dilinin tətbiqi işiniıı
təkmilləşdirilməsi haqqında”.
3) 04 iyul 2001-ci ildə “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Dil Komissiyasının təsdiq edilməsi haqqında”
4) 0У avqust 2001-ci ildə “Azərbaycan Əlifbası və
Azərbaycan Dili Gününün təsis edilməsi haqqında”
prezident fərmanlarının verilməsi dilimizə olan dövlət
qayğısının təzahürüdür.
5) 02 yanvar 2003-cü ildə ’’Azərbaycan Respublika
sında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respubli
kası Prezidentinin fərmanı isə ölkəmizdə Azərbaycan d ili
nin dövlət dili kimi hüquqi statusunu nizamlayan bir sə 
nəddir.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan
dilinə -doğma ana dilimizə dövlət səviyyəsində göstərilən
qayğı və diqqətin artırılması bizim hər birimizin qəlbini
fərəhlə doldurur, dilimizə yeni bir baxış formalaşdırır.
Ana siidü ilə damarlarımızdan axan, ana laylasıtək
biz;ə şirin olan, qəlbimizi oxşayan, ruhumuzu, mənəviy
yatımızı təzələyən dilimizin şirinliyi, ipəkliyi, ahəngdarlığı
dünyaya göz açdığımız andan bizim əbədi yol yoldaşımıza
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çevrilir. Böyük ədibimiz Əbdürrəhim bəy Haqqverdiyevin
sözləri ilə desək: “Doğma dilim dünyanın bütün musiqi
lərindən mənə əzizdir. Mən ana dilimdə danışanda, yaxud
bir söz eşidəndə sanıram ki, ilin fəsilləri gözlərim önündə
canlanır. Adam necə ki qışda üşüyür, baharda könlü açılar,
söz də belədir” .
Dilimizdəki musiqi şirinlik, axıcılıq daha çox bulaq
suyunun şırıltısına, təmiz dağ havasına, gənclərin könül
pıçıltısına bənzəyir. Min illər boyu yad oxundan, yad da
şından, yad tənəsindən qoruduğumuz dilimizdəki musiqililik, dilimizdəki sözlərin ahəngdarlığı Avropa səyyah
larını valeh etmiş, bu dilin möcüzəsinə heyran qoymuşdur.
Dilimizin möcüzəsi da yaranan Ana kitabımız “Kitabi-Dodə Qorqud”, ilk anadilli epik şeirimiz “Dastanı-Əh
məd Hərami”, qəlb şairimiz Füzuli qəzəlləri nəinki Azər
baycanda, hətta ölkəmizin hüdudlarından çox - çox uzaqlarda-Avropada şöhrətlənmiş, sevilə-sevilə oxunmuşdur.
Mıısiqitək insan ruhunu sehirləvən, ruhumuza qida
verən dilimizdə hər söz, hər kəlmə şirindir. Bayatılarınıı/da, nağıllarımızda şirinləşən, qaynaqlardan bulaq suyu
tək süzülüb gələn dilimi/ tarixin qatlarında kəlmə-kəlmə
cilalanıb, ağızdan-ağıza keçərək bu günümüzə qədər gəlib
çatmış, 50 milyonluq bir xalqın ünsiyyət vasitəsinə çevril
miş, obədiyaşarlığını təmin etmişdir.
Cəlil Məmmədquluzadənin məslək dostu Ömər Faiq
Nemanzadə XX əsrin əvvəllərində üzünü Azərbaycan
xalqına tutaraq dilimizə sevgi ilə yanaşmağa səsləmişdir:
’’Millətimizi sevmək üçün ən irəli dilimizi sevməliyik.

Həm də eşq ilə sevməliyik ki, heç bir şey ona əngəl ola
bilməsin. Məhəbbətimizin ən üst qatma dil məhəbbətini
çıxarmalıyıq. Dilimizi sevmək hamımızın ən birinci m ü 
qəddəs borcu olmalıdır”. Bu çağmş o dövrdə yüzlərlə
ziyalının qəlbindən keçən çağırışa çevrildi.
Bəli, bu gün hər bir Azərbaycan övladı Azərbaycan
adlı Vətəni sevə-sevə böyüyür, özümüz böyüdükcə sevgi
miz, məhəbbətimiz də böyüyür. Azərbaycan adlı məmləkət
tale payı, alın yazısı kimi qismətimizə düşüb. Göz açıb
gördüyümüz, sinəsində ayaq açıb yeridiyimiz ana vətəni
mizin hər dağı, hər daşı, gülü, çiçəyi ilə ürəyimizə, qəlbi
mizə, gözümüzə köçüb.
Böyük pedaqoq Firidun bəy Köçərli ”Ana dili” məqa
ləsində milləti, ana dilini sevməyə çağırır, dili millətin m ə
nəvi dirliyi adlandırır: ”Hər bir millətin özünəməxsus ana
dili var ki, onun məxsusi malıdır. Ana dili millətin mənəvi
diriliyidir, həyatının mayəsi mənziləsindədir. Ananın südü
bədənin mayəsi olduğu kimi, ananın dili də ruhun qida
sıdır. Hər kəs anasını və vətənini sevdiyi kimi, ana dilini
də sevir.
Bu, Allah-təalanm gözəl nemətlərindən birisidir, onu
əziz və möhtərəm tutmaq hər kəsə borcdur”.
Bəli, dilimizi qoruyan, yaşadan xalqımızdır. Ulu mil
lətimiz dilimizi zaman -zam an zənginləşdirmiş, millətimi
zi imzalar içində tanıtmaq üçün söz xəzinəsi yaratmış, sözü
qızıldan qiyməti saymışdır.
Vaxtı ilə romantik şairimiz Məhəmməd Hadi ürək
ağnsı ilə yazırdı: “Yox millətimin imzası imzalar içində”.
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Bu gün isə Azərbaycan övladı qürur duyur ki, var
millətimin imzası imzalar içiridə. Bu imzanı ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev yazdı. Dilimizin həm sovetlər
dövründə, həm də müstəqillik dövründə qorunması qay
ğısına qaldı, onu dünyaya tanıtdı.

TOPONİMLƏR BİZİM TARİXİMİZDİR
Vətən sevgisi, üstündə gəzdiyin torpağa məhəbbət,
gəncləri vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək bizim hər
birimizin əsas vəzifəmizdir. Vətən anlayışı, onun mahiy
yəti, məzmunu haqqında düşüncələrimi çatdırmaq, uluları
mızın yaddaşından sü/üliib gələn yer-yurd adlarımız haq
qında söz açmaq məni həmişə həyəcanlandırıb.
Tarixin daş yaddaşı olan toponimlər bəzən bizi çoxçox uzaqlara aparır, bəzən də bizə gizli mətləbləri anladır.
Ölkənin, xalqın, onun dilinin inkişaf tarixini öyrənmək
üçün müxtəlif daş kitabələr, yazılı mənbələrlə yanaşı
toponimlərimiz, qədim yer-yurd adlarımız da əsas və
etibarlı qaynaqlardan biridir. Yaxın keçmişimizə, tarixi
mizə diqqət yetirdikdə aydın olur ki, təkcə XX əsrdə Azər
baycan xalqı dörd dəfə erməni zülmü ilə üzləşmiş,
deportasiyaya məruz qalmışdır.
1905-1906, 1918-1920, 1948-1953, 1988-1991-ci
illərdə azərbaycanlılar məcburi şəkildə öz ata- baba
yurdlarını tərk etmiş, məcburiyyət qarşısında qaçqın,
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didərgin həyatı sürmüşlər.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 18 dekabr 1997ci ildə «1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan
ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə
deportasiyası haqqında” fərman vermiş və bu fərmanla
sovetlər birliyi dönəmində azərbaycanlılara qarşı törədil
miş tarixi cinayətləri rəsmi şəkildə xalqa çatdırmışdır.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev üzünü bütün bəşəriy
yətə tutaraq demişdir: «Son iki əsrdə Qafqazda azərbay
canlılara qarşı məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilmiş etnik
təmizləmə və soyqırım siyasəti nəticəsində xalqımız ağır
məhrumiyyətlərə, milli faciə və məşəqqətlərə məruz qal
mışdır. Mərhələ-mərhələ gerçəkləşdirilən belə qeyri-insani
siyasət nəticəsində azərbaycanlılar tarixi torpaqlarından
didərgin salınaraq kütləvi qətl və qırğınlara məruz qalmış,
xalqımıza məxsus minlərlə tarixi-mədəni abidə və yaşayış
məskəni dağıdılıb viran edilmişdir».
Zaman-zaman xalqımıza qarşı soyqırım və vandalizm
siyasəti həyata keçirən ermənilər Azərbaycan xalqına məx
sus yer-yurd adlarını dəyişdirmiş, yaddaşımızdan qıymaqıyma qoparmağa, yer-yurd adlarımızı bizə unutdurmağa
çalışmışlar. Xatırlatmaq istərdik ki, hər hansı bölgənin
toponimləri-yer-yurd adları həmin ərazidə yaşayan xalqın
tarixini, dilini, etnik mənsubiyyətini özündə əks etdirir.
Bütün xalqlar kimi azərbaycanlılar da qədim dövrlərdən
yaşadığı əraziyə doğma dilində ad verir və onu yaşadır,
gələcək nəsillərə çatdırmaq istəyir.
Qədim yazılı və şifahi abidələrimizi, xüsusən
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xalqımızın qədim söz abidəsi «Kitabi-Dədə Qorqud»
dastanını vərəqlədikcə yaddaşımızı təzələyən yer-yurd
adlarımız bizə çox şeylər deyir.
Məlumdur ki, indiki Ermənistan ərazisində tarixən
mövcud olan toponimlərin əsas hissəsini türk mənşəli
toponimlər təşkil etmişdir. Sovetlər birliyi dövründə ermə
ni alimlərinin özlərinin Ermənistan toponimləri haqqında
yazdıqları kitablarda da bu ərazidə yayılmış toponimlərin
əksəriyyətinin azərbaycanlılara məxsus olduğu bildirilirdi.
Onu da qeyd edək ki, Z.Qorqodyanm 100 illik bir dövrü
(1831-1931-ci illər) əhatə edən toponimlər kitabında
Ermənistan ərazisində 2310 yaşayış məntəqəsi qeydə
alınmışdır ki, bu yaşayış məskənlərinin 2 mindən çoxu
təmiz türk mənşəli, cüzi hissəsi isə ərəb-fars mənşəli və ya
hibrid toponimlər olmuşlar.
«Böyük Ermənistan» xülyası ilə xaricdə yaşayan
erməniləri Qafqaza, İrəvan xanlığı ərazisinə köçürmək is
təyən ermənilər süni şəkildə Qafqazda ermənilərin milli
tərkibini artırır, həm də buradakı yer-yurd adlarını dəyiş
dirib (xüsusən şəhər \ə kəndləri) «erməniləşdirmək» istə
yirdilər. Erməni tarixçiləri bəzən öz yalanlarına inanaraq
tarixi saxtalaşdıraraq azərbaycanlıların Qafqaza XI əsrdən
sonra gəldiyini sübut etdirməyə çalışırdılar. Təəssüflər ol
sun ki, erməni tarixçilərinin bu yalanlarına layiqli cavab
verilməmiş, ya da cavab verənlər 1937-38-ci illərdə Sibirə
sürgün edilmişdir. 1930-cu illərdən başlayaraq azərbaycan
lıların yaşadıqları kəndlərin adı dəyişdirilərək erməniləşdirildi.
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Tarix təkzibolunmaz şəkildə təsdiqləyir ki, indiki Er
mənistan qədim Oğuz yurdudur. Bu torpaqlar türk mənşəli
kəngər, qıpçaq, xəzər, oğuz, avşar, qacar, qaraqoyunlu,
bayat, bayandur, qarqar, qanlı, qarxm, quşçu və s. türk
tayfalarının yaşayış məskəni olmuşdur. Bu tayfaların adları
indiki Ermənistanda azərbaycanlıların yaşayış məskəni
olan şəhər və kəndlərdə öz əksini tapmış, izlərini qoruyub
saxlamışdır. Basarkeçər, Keçili, Qəmərli, Abdallar, Ağacəri, Aralıq, Biçənək, Qayalı, Qarxun, Gümrü, Gəncək,
Təkəli və sair toponimik adlar nəinki indiki Ermənistan
ərazisində, həm də Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, o
cümlədən, qədim Naxçıvan ərazisində geniş yayılmış
toponimik adlardır.
Azərbaycan xalqının ana kitabı, ana abidəsi olan
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarındakı toponimlər, yerlər
Dədəm Qorqudun qopuz çaldığı, Oğuz igidlərinin at
oynatdıqları yerlər olmuşlar. 24 Oğuz tayfasının adlarını
özündə yaşadan toponimlər ermənilərin bu gün məskun
laşdığı Göyçədə, Dərələyəzdə, Vedibasarda, Zəngibasarda,
Ağbabada, Zəngəzurda ulularımızın daş yaddaşında əbədi
olaraq daşlaşmışdır. Bu yerlərdə hansı daşa toxunsan Dədə
Qorqudun qopuzunun səsi eşidilər, Qazan xanın nərəsi ərşə
qalxar, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının «Salur Qazanın
evinin yağmalandığı boy»unda Altuntaxt, «Qazan bəyin
oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy»da Göyçə dağı, «Uşun
Qoca oğlu Səgrəyin boyu»nda Göyçə dənizi tarixən
oğuzlara məxsus olmuşdur.
Ümumiyyətlə, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarında
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adı çəkilən yer-yurd adlarının çoxu ermənilər tərəfindən
dəyişdirilsə də, Oğuzların adı ilə bağlı bu oykonimlər,
toponimlər «Dədə Qorqud» dastanlarında sənədləşdirilmiş,
tarixin yaddaşına həkk olunmuşdur.
Bozdağm (Sarakan)-Ani rayonu, Dədəli (Yeknik)Tallin rayonu, Qaranlıq (Lusakuvuk)-Abaran rayonu, Baumdur (Vağatır)-Gorus rayonu, Bayburd (Delar)-Qəmərli
rayonu, Ozanlar (Axta)-Razdan rayonu, Bayburt (Vedi)
rayonu, Qazançı (Meqraşen)-Artik rayonu olan yer-yurd
adları həb 1930-1940-cı illərdə erməni vandalizmi
nəticəsində erməniləşdiriİmişdir.
Bütün bunlar bir daha göstərir ki, indiki Ermənistan
əra/ı.siıuiə tarivəıı mö\cud olan qədim türk mənşəli sözlər
\/ərbaycaıı xalqına məııuıb şifahi xalq ədəbiyyatı nümu
nələrində, eləcə də, kökü eramızın I minilliyinə gedib
çıxan «Kitabi-Dədə Qorqud» kimi möhtəşəm söz abidə
sində qorunmuşdur.
Bunlar onu göstərir ki, bu gün ermənilərin məskun
laşdığı Ermənistan Respublikası azərbaycanlıların tarixi
vətəni, tarixi torpağı olan ərazidə sonradan - 1918-ci ildə
yaradılmışdır. Bır sözlə, ermənilər bu yerlərə, bu torpağa
sonradan gəlmiş. Qərbi azərbaycanlıları sıxışdırıb çıxar
mış, bu torpaqda məskunlaşaraq özlərinin qeyri-qanuni
dox lətını qurmuşlar.
Muxtar respublikamızın ərazisinə daxil olan şəhər və
kəndlərin adlarına diqqət yetirsək görərik ki, bu yerlərin
çoxu qədim türk mənşəli adlardır və bunların bir çoxunun
«Kitabı-Dədə Onrqııd» dastanında adı çəkilir.

Bu gün muxtar respublikamızın bölgələrində olan
yer-yurd adlanmn çoxu qədimliyi ilə yanaşı əsl türk m ən
şəli olması ilə də diqqəti cəlb edir. Bu torpaqda ululanmızm yaratdığı əfsanə və rəvayətlərdə özünü qoruyub saxla
yarı adlann da tarixi çox-çox qədimlərə gedib çıxır.
Biçənək, Qarxun, Xanlıqlar, Aralıq, Şərur, Sədərək,
Culfa, Əlincə, Payız, Buzqov, Gərməçataq, Ərəfsə, Ağrı və
sair kimi toponimlərin mənşəyi çox-çox qədimlərə apanr
bizi. Bu yerdə tikilən qalalar, qalaçalar ulu babalarımızın
izini yaşadır, yaddaşlardan süzülüb gələn əfsanələr yadda
şımızı qoruyur.
Gəmiqaya yazıları Qobustan, Möminə xatın türbəsi
tikintisi - Qız qalası tikintiləri ilə eyniyyət təşkil edir.
Oğlan qalada tapılmış maddi-mədəniyyət nümunələri,
dünya mədəniyyətində nadir maddi-mədəniyyət nümunəsi
sayılan Gədəbəy maddi-mədəniyyət nümunələri ilə eyniy
yət təşkil edir.
Deməli, toponimlərdə tarixi həqiqətlər yaşayır. Məhz
buna görə də toponimlərimizi öyrənməli, burada olan tarixi
həqiqətləri dərindən duymalıyıq. Axı toponimlər babaları
mızın ruhundan yoğrulan canlı bir tarixdir. Bizim keçmişi
miz olan toponimlərimizi-yer-yurd adlarımızı yaşatmaq
bizim hər birimizin vətəndaşlıq borcumuzdur.
Toponimlər bizim yaddaşımızdır. Gəlin yaddaşımızı
qoruyaq, onları olduğu kimi gələcək nəsillərə çatdıraq.
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YER-YURD ADLARIMIZ
TARİXİ HƏQİQƏTLƏRİN
QORUYUCUSUDUR
Hər sözündə bır məna var ulularımızın hikmət dolu
nağıllarında, əfsanələrində, baytılarmda. Bəzən düşünü
rəm. nə qədər yer-yurd adlarımızla bağlı ulularımız əfsanə
lər, rəvayətlər yaradıb. Ulu ozanımız Qorqud Ata qız-gə
linlərimizə, igid-igid ər oğudarımıza ad qoyduğu kimi, atababalarımız da yaylağa, dağlara, düzlərə, çeşmələrə də öz
xasiyyətinə uyğun olaraq ad verib, yer-yurd adlarını yaşa
dıb gələcək nəsillərə çatdırıblar.
Yer-yıırd adlarımızdan söz salanda «Kitabi-Dədə
Qorqud» dastanlarında adı çəkilən Ağca Qala, Alınca,
Gəncə, Bərdə, Dərbənd, Dərəşam, Sürməli, Ağlağan,
Ağorman, Ağqovaq, Ağsaz, Aladağ, Qaraçuq dağı, Göyçə
dağı, Qazlıq dağı, Göyçə dənizi, Qara dəniz, Ümman
dənizi və s. yer-yurd adlarımız yurdumuza əl uzadan xain
qonşularımızı susdurmaq üçün ən güclü silahdır.
İzi, közü tarixin dərinliyindən bu günümüzədək gəlib
çatan bu yer-yurd adları “Dədə Qorqud” boylarının doğma
vətənimiz Azərbaycanla bağlı olduğunu göstərir. Bu adlar
qədim dövrlərdən üzübəri yol gələrək doğma yurdumuzun
türk mənşəli, türk soylu olduğunu sübut edən tutarlı
qaynaqdır.
Bu da bir danılmaz həqiqətdir ki, indiki Ermənistan
ərazisi bütünlüklə türk mənşəli yer-yurd adlan ilə zəngin
dir. Zaman-zaman xain qonşularımız ermənilər «özümə
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yer edim, gör sənə nə edirəm» deyərək Azərbaycan torpaq
ları hesabına özlərinə dövlət qurmaqla bərabər, burada olan
yer-yurd adlarımızı da dəyişdirərək erməni adları ilə əvəz
etdilər. Tarix təkzibolunmaz şəkildə sübut edərək təsdiq
ləyir ki, indiki Ermənistan Respublikası qədim Oğuz yur
dudur. Bu torpaqda türk mənşəli tayfalar qədim dövrlərdən
məskunlaşmış və bu yerlər ulu babalarımızın tarixən
yaşayış məskəni olmuşdur.
Toponimlər tarixin daş yaddaşıdır. Hər hansı bir
ölkənin, xalqın tarixini öyrənmək üçün müxtəlif daş
kitabələr, yazılı mənbələrlə yanaşı toponimlər də etibarlı
qaynaqlardan biridir.
Ermənilər son zamanlar canfəşanlıq edərək az qala
bütün dünyaya bəlli olan Azərbaycan-türk mənşəli yeryurd adlarına «divan tutaraq» tarixi faktları saxtalaşdırma
ğa başladılar. «Böyük Ermənistan» xülyası ilə xarici qüv
vələrdən güc alan ermənilər xüsusilə 1930-cu illərdən
başlayaraq azərbaycanlıların yaşadıqları yerlərin adlarını
dəyişdirərək erməniləşdirdi’ər. Ermənilərin bu addəyişmə
«əməliyyatı» 1994-cü ilədək geniş şəkildə davam etdiril
mişdir. Öz havadarlarından dəstək alan ermənilər Dağlıq
Qarabağda Ermənistan ordusu tərəfindən (əlbəttə rusların
və digər xarici qüvvələrin köməyi ilə) işğal olunmuş
Ağdam, Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər, Ağdərə.
Cəbrayıl, Füzuli və s. yurd yerlərimizin adlarını bu gün də
dəyişərək erməni mənşəli adlarla əvəz edirlər. Ermənilər
Qərbi Azərbaycana gəlmədirlər, özü də bu son dövrlərdə
olub, bu bir tarixdir, bu tarixi bütün dünya bilir, amma
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nədənsə susurlar.
Ozanlarımızın, aşıqlarımızın hikmət dolu ustadnamə
lərində, təcnislərində, qoşmalarında, gəraylılannda doğma
yurdumuzun gözəl təbiətini dönə-dönə vəsf ediblər. Ustad
sənətkarımız Aşıq Alı öz qoşmalarının birində yer-yurd
adlarımıza öz məhəbbətini bildirmək üçün aşağıdakı
misraları düzüb qoşub:
Nə qədər dolandım Turan elini,
Yenə öz torpağım yadıma düşdü.
Sarı nər yaylağı, Göyçə mahalı,
Öz gözəl oylağım yadıma düşdü.
O yer-yurd adlarını xatırladıqca Dədə Qorqud
qopuzunun səsini dinləyirik. Qazan xanın nərəsini eşidirik
elə bil. Bu gün. ermənilər tərəfindən işğal olunmuş
bölgələrimizdə oğuz igidləri at oynatmış, qılınc çalmış,
düşmənə qan uddurmuşlar. Oğıız igidlərinə ad qoyan Dədə
Qorqud yurd yerlərimizi də adlandırıb.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının boyları içərisində
«Qa/.aıı bəyin oğlu Uru/ bəyin dustaq olduğu boy»da,
»1 şuıı Qoca oğlu Səgrəyin boyu»nda və eləcə də «Salur
Qa/anın evinin yağmalanması boyu»nda adı çəkilən yeryurd adlarımız yurdumuzun qədimliyini göstərməklə bəra
bər, bu torpağın qədim dövrlərdən türklərə məxsus oldu
ğunu bir daha təsdiqləyir. Adı çəkilən boylarda Göyçə
dağı, Göyçə dənizi, Altuntaxt və sair kimi toponimlər bizi
dərindən düşünməyə vadar edir. «Salur Qazanın evinin
yağmalanması boyu»-nun sonunda oxuyuruq: «Qazan bəy
ordusunu, oğlanını, uşağını, xəzinəsini aldı, geri döndü.
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Altuntaxtda yenə evin tikdi».
Sovetlər birliyi dönəmində çap olunmuş kitabların b ir
qismində, hətta 1986-cı ildə İrəvanda erməni dilində çap
edilmiş «Ermənistan və ətraf rayonlarının toponim lər
lüğəti» kitabında Göyçə mahalında Yuxarı Altuntaxt və
Aşağı Altuntaxt adlı kəndlərin olduğu qeyd olunur.
Ümumiyyətlə, bu toponimlərin etimologiyasına d iq 
qət yetirsək görərik ki, bu adlar türk mənşəlidir. Lakin
ermənilər zaman-zaman bir çox türk mənşəli adları dəyiş
dirərək erməni mənşəli adlarla əvəz etmişlər. İrəvan xanlı
ğında Balıqlı adlı kənd olmuşdur (Amasiya rayonu). B u,
qədim türk dilində «şəhər» mənasında işlənən «balıq» sözü
əsasında əmələ gəlmişdir. Bu kəndin də adı dəyişdirilərək
Novtun qoyulmuşdur.
Bu gün erməni birləşmələri tərəfindən işğal altında
saxlanan Azərbaycan torpaqlarında ermənilərin yer-yurd
adlarımızı dəyişdirərək erməni adları ilə əvəz etməsi bir
vətəndaş kimi, bir Azərbaycan övladı kimi bizi çox narahat
edir. Akademik Budaq Budaqovun və Qiyasəddin Qeybul
layevin qələmə aldıqları «Eımənistanda Azərbaycan mən
şəli toponimlərin izahlı lüğəti»ndən məlum olur ki, bu
ərazidə türk mənşəli tayfalar hələ eramızdan əvvəl birinci
minillikdə yaşamaqla əhalinin əksəriyyətini təşkil etmişlər.
Ermənilər indiki Ermənistanda yığcam halda 1906-1928ci illərdən sonra məskunlaşmışlar.
Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılar 1905-ci ildən
başlayaraq 1990-cı ilədək öz dədə-baba ərazisindən sıxışdırılaraq çıxanlmış və o zamankı Sovet dövləti bu hadisə.56

lərə məqsədli şəkildə rəvac vermiş, bu hadisələrə seyrçi
münasibət bəsləmişlər.
Bəli, bu gün də ermənilər azərbaycanlılara qarşı
soyqırım siyasəti həyata keçirərək işğal etdikləri ərazilərdə
toponimlərimizi erməni adları ilə əvəz edir, tarixi abidə
lərimizi dağıdırlar.

“AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ AZ İŞLƏNƏN
LEKSİK ŞƏKİLÇİLƏR”
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Məktəb” nəşriy
yatında Saltaq kənd tam oıta məktəbinin Azərbaycan dili
və ədəbiyyat müəllimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Əməkdar müəllimi Arif Nuriyevin “Azərbaycan dilində az
işlənən leksik şəkilçilər” adlı kitabı nəşr olunmuşdur.
Kitabın redaktoru və ön sözün müəllifi Naxçıvan Müəl
limlər İnstitutunun tədris işləri üzrə prorektoru, filologiya
elmləri doktoru Akif İmanlıdır. Kitabın rəyçisi AMEA-nm
müxbir ü/vü, filologiya elmləri doktoru, professor Əbülfəz
Quliyevdir.
Kitab üç bölmədən ibarətdir: 1. Azərbaycan dilində
az işlənən leksik şəkilçilər. 2. Azərbaycan dili dərslərində
şəkilçilərin tədrisi tərcüməsindən. 3. Azərbaycan dili
dərslərində sadələşdirmə və əyaniləşdirmə.
Kitabda Azərbaycan dilinin leksikasının, onun söz
yaradıcılığının alt qatında qalan, çox da diqqəti çəkməyən
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qaranlıq məqamlarını qismən işıqlandırmağa, eyni zaman
da canlı danışıq dilində və ədəbi dildə işlənən, lakin bu
günə qədər tədqiqatçıların diqqətindən yayman nadir şəkil
çilər, onların yaratdıqları sözlər təhlil edilir. Kitabda 230-a
qədər qeyri-məhsuldar şəkilçilərdən söz açılır, onlann
qrammatik sinonimliyi, söz yaratma prosesində ən incə
məsələlər, şəkilçilərin məna çalarları konkret nümunələrlə
diqqətə çatdırılır.
Dilimizdə morfoloji yolla yeni sözlərin yaranması
dilçiliyimizdə mühüm mərhələlərdən birini təşkil edir.
Dilimizin müasir dövründə də bu proses inkişaf etmiş,
nəticədə bir sıra düzəltmə sözlər meydana gəlmişdir.
Miqdar etibarı ilə az sözə artırıla bilən, əsasən birmənalı
sözlər əmələ gətirən qeyri-məhsuldar şəkilçilərə xalq canlı
danışıq dilində, atalar sözlərində, o cümlədən klassik ədə
biyyatda rast gəlmək mümkündür. Bu da həqiqətdir ki,
müasir Azərbaycan ədəbi dilində az işlənən bəzi leksik
şəkilçilər başqa türk dillərində məhsuldar formada işlədilir.
A.Nuriyev qeyri-məhsuldar şəkilçiləri 2 qrupa bölür:
1. Məhsuldar olmayan milli şəkilçilər. 2. Məhsuldar
olmayan alınma şəkilçilər. Müəllif 160-a yaxın məhsuldar
olmayan milli şəkilçilər haqqında məlumat verir, onlann
məna çalarlarını izah edir, hansı nitq hissəsinə aid söz
əmələ gətirdiyi haqqında konkret nümunələr təqdim edir.
Kitabda məhsuldar olmayan alınma şəkilçilər də iki
qrupa bölünür: 1. Ərəb-fars mənşəli məhsuldar olmayan
şəkilçilər. 2. Avropa mənşəli leksik şəkilçilər.
Bütün bu şəkilçilər bir neçə cəhətdən maraq doğurur.
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Ovvəla, bu şəkilçilərin bir qismi dilçilik ədəbiyyatlannda,
dərsliklərdə bir başlıq altında verilən şəkilçilərlə üst-üstə
düşmür, onlardan fərqli mənalar əmələ gətirir. Bu isə dildə
istisnaların, konkret təsnifatların olmadığını sübut edir.
Müəllif "Azərbaycan dili dərslərində sadələşdirmə və
əyaniləşdirmə" bölməsində "Heca, sözün sətirdən-sətrə
keçirilməsi", "Dilin lüğət tərkibi", "Sözün quruluşca növlə
ri", "Feilin təsriflənıuəyən formaları", "Cümlə üzvləri" və
s. mövzuların tədrisi ilə bağlı tikir və mülahizələrini oxu
cularla bölüşür. Bu bölməyə diqqət yetirən hər kəs müəl
lifin zəngin təcrübəsindən və pedaqoji ustalığından fayda
lana bilər.
İnanırıq ki, həmkarım Arif Nuriyevin uzun illərin
gərgin axtarışları, müşahidələri nəticəsində meydana çıxan
"Azərbaycan dilində az işlənən leksik şəkilçilər" kitabı
dilimizi sevən, onu öz yetirmələrinə öyrədən orta məktəb
müəllimləri, o cümlədən şagirdlər və geniş oxucu kütləsi
üçün çox faydalı olacaqdır.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT
BAYRAĞI MÜSTIQİLLİYİMİZİN RƏMZİDİR

V
BAYRAĞIMIZ,
HİMNİMİZ,
GERBİMİZ

Üçrəngli bayrağım qalxır ucaya,
Himnimiz səs salır qoca dünyaya.
Baxdıqca vətənə doymayır gözüm
Vətən sevgimizdi gerbim, möhürüm
Yaşa Azərbaycan, ey ömrüm-günüm!

Hər bir müstəqil dövlətdə olduğu kimi, Azərbaycan
Respublikasında da dövlət bayrağı milli kimliyimiz, milli
mənliyimizdir. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı
dövlətimizin əsas atributlarından biridir. Dövlət bayrağını
sevmək, onu uca tutmaq, onu qorumaq hər bir Azərbaycan
vətəndaşının müqəddəs vəzifəsidir. 9 noyabr 1918-ci ildə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən qəbul olunmuş
üçrəngli bayrağımız 1920-ci il aprel ayının 28-də Rusiya
nın Azərbaycam işğal etdiyi dövrdə endirildi. Lakin
Azərbaycan xalqının vətənpərvər, mərd və igid oğulları bu
bayrağı sevə-sevə, əzizləyə-əzizləyə qorudu.
70 ildən sonra-1990-cı il noyabr ayının 17-də Azər
baycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan qədim Naxçıvan
diyarında A/ərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin çətin və mürəkkəb şəraitdə Naxçıvanda işlədiyi
dövrlərdə yenidən üçrəngli bayrağımız dövlət bayrağı kimi
qəbul olundu.
Türk dünyasının fəxri, dünyada tanınmış siyasətçi,
qəlbində A/ərbaycan boyda Vətən sevgisi daşıyan Heydər
Əliyevin cəsarəti, Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyinə möh
kəm inamı sayəsində üçrəngli bayrağımız tarixi torpaqla
rımı/ üzərində yenidən dalğalandı.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı Azər
baycan dövlətinin suverenliyinin, müqəddəsliyinin rəmzi
dir. Hər bir Azərbaycan övladı üçün əziz, müqəddəs
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sayılan üçrəngli, ay-ulduzlu milli bayrağımız millətimizi,
xalqımızı təmsil edən əsas atributlardan biridir. Ü m um 
milli liderimiz, müstəqil Azərbaycan Respublikasının q u 
rucusu bayrağımızı uca tutmağı, bu bayraq altında biı
yumruq kimi birləşməyi Azərbaycan xalqına tövsiyə
edərək söyləmişdir: “Kim Azərbaycanın işğal edilmiş to r
paqlarının azad olunmasım istəyirsə, kim Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü istəyirsə, o, bu bayraq altında, bu amal
ətrafında birləşməlidir”.
Bu gün imzalar içində imzamızı tamdan üçrəngli
milli bayrağımız dünya dövlətlərinin bayraqları ilə yanaşı
BMT-də, Avropa Şurasında əzəmətlə dalğalanır. Odlar
yurdu Azərbaycanın istiqlalını bütün cahana yayan bayra
ğımızın dünya dövlətlərinin bayraqları ilə yanaşı dalğalan
dığını gördükcə hər birimiz qürur hissi duyur, qəlbimiz
fərəhlə döyünür.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin sədrliyi ilə
Azərbaycan Respublikasını yeni Konstitusiya layihəsini
hazırlayan komissiya tərəfindən hazırlanmış, 1995-ci il
noyabr ayının 12-də keçirilən Azərbaycan Respublikası
ümumxalq referendumunda qəbul olunmuş və 1995-ci il
noyabr ayının 25-də qüvvəyə minmiş “Azərbaycan Respu
blikasının Dövlət Bayrağı eyni bərabər olan üçrəngli, üç
üfüqi zolaqdan ibarət düzbucaqlı parça şəklindədir: üst
zolaq mavi rəngdə, orta zolaq qırmızı rəngdə, aşağı zolaq
yaşıl rəngdədir. Bayrağın hər iki üzündəki qıımızı zolağın
ortasında ağ rəngli aypara və səkkiz guşəli ulduz təsviri
vardır. Bayrağın eninin uzunluğunun nisbəti l:2-dir. (Milli
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Məclisin 5 fevral 1991-ci il, 17.XII. №-li qərarı) Bayra
ğımızda olan mavi rəng türkçülüyün, qırmızı rəng müasir
lik və demokratiyanın, yaşıl rəng isə islamçılığm simvo
ludur. Aypara və səkkiz guşəli ulduz isə xoşbəztlik və
səadət rəmzidir. Bütün bunlar konkret olaraq “Türk soylu,
islam imanlı Azərbaycan çağdaş-müasir dünya ilə ayaq
laşsa, öz səadəti və xoşbəxtliyini tapar” anlamını verir.
Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı tipoloji
baxımdan dünyada mövcud olan bayraqların üçrəngli
növünə daxildir. Lakin üçrəngli milli bayrağımız hazırda
dünyada mövcud olan üçrəngli bayraqlar içərisində rənglə
rin düzümü ilə yanaşı, digər simvolların - ay və səkkiz
guşəli olması ilə də seçilir. Azərbaycan Respublikasının
üçrəngli milli bayrağındakı rənglərin məna və funksiyasını
başqa dövlətlərin bayraqlarındakı rəngin simvollaşdırıldığı
məna ilə müqayisə etmək, yaxud eyniləşdirmək olmaz.
1918-ci il 9 noyabrda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
tərəfindən qəbul olunmuş üçrəngli milli bayrağımızdakı
rənglər “türkləşmək, islamlaşmaq və müasirləşmək” ideo
loq modelinin məna və funksiyasını ifadə edir.
Xalqımız bütün dövrlərdə bayrağımızı uca tutmuş,
onu müqəddəs saymışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövründə və ikinci dəfə müstəqillik qazandığımız, dövrdə
milli bayrağımıza çoxsaylı şeirlər həsr olunmuş, qüdrətli
söz ustalarımız bayrağımıza olan sevgi və məhəbbətlərini
öz şeirləri ilə xalqa çatdırmışlar. Cəfər Cabbarlı, Əhməd
Cavad, Bəxtiyar Vahabzadənin bayrağımıza həsr olunmuş
şeirləri Azərbaycan xalqının öz bayrağına olan sevgisinin
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təcəssümüdür.
Unudulmaz sənətkarımız Cəfər Cabbarlının 1919-cı.
ilin avqustunda qələmə aldığı “Azərbaycan bayrağına’'
şeirində bayrağımıza sevgi və istək tərənnüm olunmuşdur.
Cəfər Cabbarlının üçrəngli milli bayrağımıza sonsuz
məhəbbət və ehtiramı aşağıdakı misralarda daha aydın
görmək olar:
Buraxınız seyr edəyim,
Düşünəyim, oxşayayım.
Şu sevimli, üç boyalı,
Üç mənalı bayrağı.
Bu ay, yıldız, boyaların qurultayı
Nə demək?
Bircə böylə söyləmək:
Bu göy boya Moğaldan qalmış
Bir türk nişanı,
Bir türk oğlu olmalı!
Yaşıl boya İslamlığın
Sarsılmayan imanı.
Ürəklərə dolmalı
Bu al boya azadlığın,
Təcəddüdün fərmanı.
Mədəniyyət bulmalı.
Göründüyü kimi, C.Cabbarlı Azərbaycan bayrağındakı rənglərin simvolik mənalarını: göy (mavi) boyanın
türkçülüyü, al (qırmızı) boyanın azadlığı, müasirliyi, yaşıl
boyanın isə islamlığı bildirdiyini yüksək sənətkarlıqla,
bədii dillə ifadə etmişdir. Bayrağı qoruyub saxlamaq, onu
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müqəddəs tutmaq, ona hörmət və ehtiramla yanaşmaq hır
bir ölkə vətəndaşının, vətən övladının müqəddəs borcudur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin “Bakı şəhərində Dövlət bayrağı meydanında
quruculuq işlərinin aparılması haqqında” verdiyi sərəncam
Azərbaycan bayrağına hörmət və ehtiramın bariz nümunə
sidir. Dövlət bayrağı meydanında bayrağımızın qaldırıl
ması hər bir Azərbaycan vətəndaşının qəlbini qürurla dol
durur. Bu, Azərbaycan xalqının dövlət bayrağına sevgi və
ehtiramın təcəssümüdür.
Dövlət bayrağının mahiyyətinin və əhəmiyyətinin
geniş təbliğ olunması, gənc nəslin Azərbaycan Respubli
kasının Dövlət Bayrağına sevgi və məhəbbət ruhunda
tərbiyə edilməsi məqsədi ilə ‘Dövlət bayrağının istifadəsi
haqqında” Qanunun tələbinə uyğun olaraq ölkəmizin müx
təlif guşələrində bayraq meydanları, bayraq kompleksləri
yaradılır. Bu tədbirlərdən biri də Azərbaycan Respublika
sının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2007-ci il 17 noyabr
tarixi sərəncamı ilə Bakı şəhərində Dövlət bayrağı meyda
nının yaradılmasıdır. Sərancamda dövlət bayrağının Azər
baycan Respublikasının müstəqilliyini təcəssüm etdirən
rəsmi dövlət rəmzi olması və hər bir vətəndaşın üçrəngli
bayrağımıza ehtiram göstərməsi müqəddəs borc kimi
vurğulanır. Sənəddə deyilir: “Azərbaycan əsgəri vətənin
suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması ilə bağlı
ali missiyanı öz üzərinə götürərkən dövlət bayrağına and
içir. Dövlət bayrağının Azərbaycan Respublikasının dövlət
qurumlarının və diplomatik nümayəndəliklərin binaları
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üzərində dalğalanması, ən mötəbər məclislərdə, rəsmi təd 
birlərdə və yarışlarda qaldırılması hər bir azərbaycanlının
qəlbini qürur hissi ilə doldurur”.

Boyanıb otların yaşıl rənginə
Vüqarım, mənliyim, uca bayrağım.

Sərancamda dövlət bayrağı meydanının yaradılma
sının iki zərurətdən irəli gəldiyi də vurğulanmışdır. Bunlar
dan birincisi, dövlət bayrağı Azərbaycan vətəndaşlarının
milli həmrəyliyində, vahid məfkurə ətrafında sıx birləşm ə
lərində əsas amillərdəndir. İkinci, dövlət bayrağının təbli
ğinin daim diqqət mərkəzində saxlanmasıdır.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı m eyda
nında dalğalanan bayrağımız dünyanın ən hündür və iri
bayrağıdır. Ölçüsü 35x70 metr olan və 162 metr hündür
lükdə dalğalanan bayrağımız vətənimizə qədəm qoyan hər
kəsin diqqətini özünə cəlb edir.
Bu gün hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir azər
baycanlı milli qürurumuz, milli mənliyimiz olan bayra
ğımızı sevir. Bu bayraqdan qürur duyan gənclərimiz vətən
pərvərlik ruhunda böyüyür.
Qoy bayrağımız həmişə ucalarda dalğalansın! Böyük
iftixarla öpüb altından keçdiyimiz dövlət bayrağımız mü
qəddəsdir! Çünki o, bizim şöhrətimiz, milli varlığımızdır.
Bayrağımızla bağlı düşüncələrimi poetik şəkildə
ifadə edərək deyirəm:

Güc alır elimdən, ulu xalqımdan
Güc alıq torpaqdan, şəhid qanından
Güc alır vətənin istiqlalından
Qürurum, kimliyim, uca bayrağım.
Zirvələr fəth edib ucal göylərə
Yay vətən eşqini bütün ellərə.
Sevilib yol tapdın geniş qəlblərə,
Sevincim, şənliyim, uca bayrağım!

Bürünüb göylərin mavi rənginə
Günəş şüasında qəlbi qızarıb.
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Hər dəfə Azərbaycan Respublikasının himnini dinlə
yəndə qəlbim fərəhlə döyünür, sinəmdə sönməz ocaq
çatılır. Bir inam dolu, ümid dolu güclü çağırış məni Döv
lət himnimiz haqqında yazmağa, fikir və düşüncələrimi
oxucularla bölüşməyə səsləyir.
Himn sözü müasir ədəbiyyatda siyasi lirkanın ən
səciyyəvi nümunələrindən biri olmuşdur. Qədim Yunanıs
tanda əfsanəvi xalq qəhrəmanlarının və mifoloji allahların
şərəfinə yazılan şeirlər də himn adlandırılmış, yüksək
pafos, coşğunluq, ideal naminə səfərbərlik ruhu, musiqi ilə
əlaqəli olması və s. himn üçün səciyyəvi cəhətlərdən biri
dir. Elmi ədəbi fikirdə “proqram xarakterli şeir, təntənəli
nəğmə” kimi dəyərləndirilən himn janrının adı yunan
mənşəli “himnos” sözündən götürülərək “tərifləmək”,
“mədh etmək” mənasını bildirir. Akademik İsa Həbibbəylinin sözləri ilə desək: “Dövlətin qüdrətini və millətin bir
liyini ifadə edən, təntənəli üslubda yazılmış şeirə, yaxud
mahnıya himn deyilir”.
Müasir mərhələdə himn siyasi tutuma malikdir, gerb
və bayraqla birlikdə hər bir dövlətin əsas atributlarındandır.
ölkənin müstəqilliyinin, milli birliyinin yüksək ictimai
siyasi pafosla ifadə olunan poetik kredosudur.
İlk himnlər Misir, Hindistan və Mesapatomiya ədə
biyyatında meydana çıxmışdır. Eradan əvvəl VII-V əsrlərdə
bir sıra yunan şairləri (Alkey, Pindar) dolğun himnlər
yazmışlar. Qədim yunan mifologiyasında “Poli himniya”

adlanan, ’’himn ilahəsi” da mövcud olmuşdur. Himn ayin
mahnısından dünyəvi mahnıya doğru böyük inkişaf yolu
keçmişdir. XVII- XIX əsrlərdə rus şairlərindən A.Sumarkov, İ.Dimitriyev, V.Jukovski və başqaları dünyəvi və dini
məzmunlu himnlər yazmışdır. XIX əsrdən başlayaraq himn
adı dövlət, yaxud sinfi birliyin rəmzi kimi qəbul edilmiş
təntənəli mahnılara verilmişdir.
1871-cı ildə Fransız şairi E.Potyenin yazdığı “İnter
nasional” qısa müddətdə beynəlxalq, proletar himninə
çevrilir. XIX əsrdə Paris kommunası dövründə yaranan
“İntemasional”ın musiqisini P.Deqeyter yazmışdır. Onu da
qeyd edək ki, 1994-cii ilədək keçmiş SSRİ tıin dövlət
himni “İnternasional” olmuşdur. Bu himnin Azərbaycan
dilinə ilk tərcüməsi əslən türkiyəli olan Vala Nurəddinə
məxsusdur. Məmin tərcümə ilk dəfə 1922-ci ildə Moskvada
çıxan “Qızıl Şərq” məcmuəsinin 1-ci nömrəsində dərc
olunmuşdur. 1930-cıı illərdə xalq şairi Süleyman Rüstəm
həmin şeiri dalıa mükəmməl şəkildə doğma dilimizə
tərcümə etmişdir.
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli şüurun
oyanışı, azadlıq hərəkatının qüvvətlənməsi, dövlətçilik
təfəkkürünün yenidən dirçəlişi istiqamətində miihüm irəli
ləyişin baş verməsi ədəbi mühitə də təsir göstərmiş, dəyi
şən zamanın ovqatını sənət dili ilə canlandıran çoxsaylı
bədii əsərlərin yaranmasına gətirib çıxarmışdır.
Ədəbiyyatımızda himn yaratmaq istiqamətində ilk
təşəbbüs 1917-ci ilin sonlarına aiddir. Tanınmış yazıçı
Y.V.Çəmənzəminli Bakıdan çıxan “Açıq söz” qəzetinin
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17 dekabr 1917-ci il tarixli saymda dərc etdirdiyi “Zəruri
məsələlər”adlı məqaləsində bir sıra vacib məsələlərlə
yanaşı himn yazmaq vəzifəsinin də əhəmiyyətindən söhbət
açır, ziyalılarımızı, xüsusən bəstəkar Ü.Hacıbəylinin diq
qətini bu vacib məsələyə yönəldir. Y.V.Çəmənzəminli adı
çəkilən məqalədə qeyd edir ki, ”Hər bir millətin özünə
məxsus bir milli nəğməsi var. O nəğmə oxunduqda milli
fərdlərinin ruhu ucalır. Mübarizə edib öz millətini
mühafizə etmək xahişi artır. Bizimsə bu nəğməmiz yoxdur.
Bizə milli şərqi lazımdır.”
İlk Azərbaycan himni marş xarakterli olmuşdur ki,
onun da müəllifi Ü.Hacıbəylidir. Həmin marş 1917-ci il
dekabrın 23-də Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teatrında
oxunmuşdur. Ü.Hacıbəylinin bu əsəri Azərbaycanda himn
yaratmaq istiqamətində ilk və uğurlu axtarışlardandır.
Ü.Hacıbəylinin “Milli marş”ı aşağıdakı bəndlə başlanır:
Vurulur meydanda cəng, dəf,
Düzülün, əsgərlər, səfbəsəf!
Giriniz meydana sanki şir!
Əlimizdə şəmşir ilə tir,
Dilimizdə olsun bu-zikir,
Ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Tarixi faktlar göstərir ki, Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyəti dövründə dövlət himnimizin qəbulu rəsmən təsdiq
olunmamışdır. Belə ki, Cümhuriyyətin Xalq Maarif Nazir
liyi 1919-cu ilin noyabrında hökumət qarşısında milli him
nin və dövlət gerbinin hazırlanması barədə məsələ qaldır
mış, hökumət 30 yanvar 1920-ci il tarixdə müvafiq qərar
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qəbul etmişdir. 19 fevral 1920-ci il tarixdə Xalq Maarif
Nazirliyi milli himn və dövlət gerbinin hazırlanması üçün
müsabiqə elan etmişdir. Müsabiqəyə əsərlərin son təqdi
matı 01 may 1920-ci il müəyyənləşdirilmişdir ki, 1920-ci il
28 aprel dövlət çevrilişi- Rusiyanın Azərbaycanı istila et
məsi nəticəsində bu müsabiqənin yekunlaşdırılmasına, o
cümlədən Dövlət himnimizin və gerbimizin qəbul olun
masına imkan verilmədi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövründə 1918-1920-ci illərdə Dövlət himnimizin və
gerbimizin qəbulu üçün ciddi addımlar atılsa da, rəsmi
şəkildə qəbul olunmamışdır.
2005-ci ildə çapdan çıxmış “Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti Ensiklopediyası” kitabında sözləri Əlabbas
Münzibin musiqisi Üzeyir Hacibəyilinin olan ADR-in
dövlət himni haqqında məlumat da diqqətimizi cəlb edir.
Həmin şeirin sonuncu bəndini oxucuların diqqətinə
çatdırırıq:
Məbudurnuz üçrənglidir bayrağı,
Kəbəmizdir hər bir ovuc torpağı.
Sevməz bu yer xaini, alçağı,
Doğruların açarıdır bu ölkə.
Elmi ədəbiyyatlardan bizə məlumdur ki, 1917-20-ci
illərdə ədəbiyyatımızda milli - vətənpərvərlik ruhunda
şeirlər yazılmışdır ki, bu şeirlərdə vətənpərvərlik, azərbaycançılıq ruhu yüksəkdir. Bu şeirlərin əksəriyyəti o zaman
dövrü mətbuatda dərc olunmuş və hətta bəziləri Dövlət
himni kimi müsabiqəyə də təqdim olunmuşdur. Bu
şeirlərdən C.Cabbarlının “Azərbaycan bayrağına”, A.Şai71

qin “Vətən”,Ə.Yusifm “Azərbaycanlıyam44, Ə.Cavadın
“Azərbaycan bayrağına” və sair şeirlər oxucular tərəfindən
rəğbətlə qarşılanmış və sevilərək əzbərlənmişdir.
1991-ci ilin 18 oktyabrında Azərbaycan öz müstəqil
liyini ikinci dəfə bərpa etdikdən sonra Dövlət himninin
qəbulu istiqamətində də tədbirlərin həyata keçirilməsinə
başlanıldı. 1992-ci il may ayının 27-də Azərbaycan Res
publikasının Milli Məclisi “Azərbaycan Respublikasının
Dövlət himni haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununu qəbul etdi.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarında
deyilir: ’’Musiqisi Üzeyir Hacıbəyovun, mətni Əhməd
Cavadın olan” Azərbaycan marşı” Azərbaycan Respub
likasının Dövlət himni kimi qəbul edilsin.
Azərbaycan Marşı
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu!
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
72

Sənə min bir məhəbbət,
Sinəmdə tutmuş məkan.
Namusunu hifz etməyə
Bayrağını yüksəltməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən!Şanlı Vətən!
Azərbaycan!Azərbaycan!
Azərbaycan ədəbiyyatında yazılan bu himn istiqlalı
mız, azadlığımız uğnında can verən şəhidlərin ruhuna it
hafdır.
Azərbaycanın dövlət rəmzlərinə hər bir vətəndaşın
hörmətlə yanaşması bi/.iıu milli borcumuzdur. Ç ünki Vətə
nimi/,İn-Odlar yurdu Azərbaycanın müqəddəs rəmzi dövlət
atributları gerbimiz, himnimiz və bayrağımıza hörmətlə
yanaşmaq, onu əziz tutmaq, onun uğrunda hər şeyə hazır
olmaq hər bir Azərbaycan övladının müqəddəs borcudur.
Bu gün məktəblərimizdə təhsil işçilərinin qarşısında duran
başlıca vəzifə gənclərimizdə vətəndaşlıq, vətənpərvərlik
hisslərinin canlandırılınası və Azərbaycana layiq vətənpən ər gənclər yetişdirməkdən ibarətdir.
Bu giiıı Azərbaycan Dövlət himni dünyanın ən
müxtəlif ölkələrində, idman zallarında səslənir və biz
bundan qüriir duyuruq, fərəhlənirik.
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Biz hər zaman dövlət rəmzlərimizə hörmətlə yanaş
malıyıq, bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Dövlətimizin
Əsas Qanunu olan Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
sının “Vətəndaşların əsas vəzifələri” adlı dördüncü fəslində
Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinə hörmət
etmək vəzifəsi qoyulmuşdur. Konstitusiyamızın 75-ci mad
dəsində deyilir: ”Hər bir vətəndaş Azərbaycan Respub
likasının dövlət rəmzilərinə-bayrağına, gerbinə və himninə
hörmət etməlidir”. Bayrağımız, himnimiz kimi gerbimiz də
bizim üçün müqəddəsdir. Daha doğrusu, Azərbaycan Res
publikasının dövlət gerbi onun dövlət mütəqilliyinin mü
qəddəs atributlarından, rəmzlərindən biridir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev dövlət gerbimiz
haqqında danışarkən demişdir: ’’Azərbaycan gerbini təbliğ
etmək lazımdır. Azərbaycanın gerbi bayrağı ilə bərabər
bizim dövlət müstəqilliyimizi təmsil edən atributdur”.
Ümumiyyətlə, gerb hər hansı bir dövlətin, millətin
dini və mifik görüşlərini, həmçinin tarixi, siyasi-ideoloji və
mədəni baxışlarını müxtəlif simvollar vasitəsilə başqa
larına-digər xalqlara millətlərə, dövlətlərə çatdırmağa,
özünü tanıtmağa xidmət göstərir.
Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbi həm sim
volların zənginliyi, həm də Azərbaycan milli dövlətçiliyim,
xalqımızın tarixi-mədəni, milli -mənəvi görüşlərini hər
tərəfli, dolğun şəkildə əks etdirməsiylə diqqəti cəlb edir.
1918-1920-ci illərdə Şərqdə ilk demokratik Respub-

lika kimi fəaliyyət göstərən Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yəti dövründə Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbinin
layihəsi hazırlansa da, onun qanunvericilik səviyyəsində
qəbul edilməsi mümkün olmamışdır. 1919-cu il martın 23də Azərbaycan Respublikası gerbi və möhürünün layihə
sinin hazırlanması haqqında müsabiqə elan olunsa da,
müsabiqəyə təqdim olunan işlərin heç biri bəyənilib qəbul
olunmadı. Buna görə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Nazirlər Şurası 1920-ci il yanvarın 30-da “Azərbaycan
Respublikası gerbi və möhürünü, milli himninin və hərbi
ordenlərin layihələrin hazırlanması haqqında” yenidən
qərar qəbul etdi. Layihələr 1920-ci il mayın 1-də təqdim
olunmalı, milli istiqlalın 2-ci ildönümündən, 28 may 1920ci ildən qəbul olunmalı idi. Təəssüf ki, 23 ay ömür sür
dükdən sonra 1920-ci ilin 28 aprelində Rusiya İmperiyası
milli hökumətimizi işğal etdi və Azərbaycan xalq Cüm
huriyyəti bir çox taleyüklü məsələləri həll edə bilmədi.
Müstəqil Azərbaycanın dövlət gerbinin hazırlanması
və təsdiqi məsələsinə Ali Məclisdə ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə baxılıb, üçrəngli milli
bayrağımızın bərpası və qəbulu ilə yanaşı, dövlət gerbi və
himnimizin də qəbul edilməsi üçün müsabiqə olunması
qərara alındı. Hamin dövrdə bu vacib məsələləri kompleks
şəklində həll etmək üçün Naxçıvan MR Ali Məclisi
A/ərbaycan Respublikası Ali Sovetinə müraciət etdi. Bun
dan sonra A/ərbaycan Respublikası Ali soveti 1991-ci 5
fevral tarixdə Dövlət bayrağımızı bərpa və qəbul etməklə
yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin layi-
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həsi üçün müsabiqə elan etdi. 1993-cü ilin əvvəllərində
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi gərgin m üzaki
rələrdən sonra 1919-1920-ci illərdə hazırlanmış gerb layi
həsini düzəliş və təkmilləşdirməklə Azərbaycan Respub
likası Dövlət gerbi kimi təsdiq etdi. 23 fevral 1993-cü il
tarixində ’Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbi haq
qında əsasnamə” qəbul olundu və bu “əsasnamə” ilə D öv
lət gerbinin təsviri öz əksini tapdı; “Azərbaycan Respub
likasını Dövlət gerbi palıd budaqlarından və sünbüllərdən
ibarət qövsün üzərində yerləşən təsvirindən ibarətdir. Qal
xanın üstündə Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayra
ğının rəngləri fonunda səkkizguşəli ulduz, ulduzun mərkə
zində alov təsviri vardır. Azərbaycan Respublikasının
Dövlət gerbinin rəngli təsvirində ulduz ağ, alov qırmızı,
palıd budaqları yaşıl, sünbüllər sarı rəngdədir. Qalxanın və
ulduzun sağanaqları, habelə qalxanın düymələri və palıd
qozalan qızıldır”.
Gerbimizdə təsvir olunan qalxan şərq xalqlarında
olduğu kimi, milli döyüş alətlərindən biri olub, qəhrəman
lıq simvoludur. Dövlət gerbinin həmin qalxan üzərində təs
vir edilməsi Azərbaycanın şərq dövləti olduğunu bildirir.
Qalxanın üzərində dairəvi mavi, qırmızı və yaşıl rəng ça
ladan milli bayrağımızda ifadə olunan türklüyü, müasirliyi
və islamçılığı təcəssüm etdirir. Qalxanın ortasında yerləşən
səkkizguşəli ulduz günəşin simvoludur və “əbədi, sonsuz
həyat” mənasındadır. Günəşin ağ rəngdə verilməsi isə
əmin-amanlıq, sülhsevərlik, barış mənasını verir. Günəşin
mərkəzində alov təsviri “odlar yurdu” nu -Azərbaycanı
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bildirir. Eyni zamanda alov tərəqqi, inkişaf rəmzi kimi də
şərtləndirilir.
Gerbimizdəki palıd budaqları və sünbüllər də özlü
yündə maraqlı məna və funksiyalar daşıyır. Palıd dünya
xalqlarında “möhkəmlik, dəyanət, əbədilik, dözümlülük
mənalarını bildirir. Elər palıd, istərsə də sünbülün qoşa
verilməsi həyatın daimiliyi, davamlılığını ifadə edir. Qalxandakı səkkiz düymə isə günəşin səkkiz şüasına müvafiq
olaraq verilmişdir və bu xüsusi funksiya daşımır.
Yuxanda deyilənləri ümumiləşdirərək belə bir qə
naətə gəlmək olar. Azərbaycan Respublikasının Dövlət
gerbində qalxan şərq xalqlarından biri kimi Azərbaycanın
özünümüdafiə qüdrətinə malik olduğunu, qalxanın üzərin
dəki dairəvi iiçrəng milli bayrağı m ızdakı simvolları-türk
çülük, müasirlik, islamçılıq, səkkizguşəli ulduz əbədiyyət
rəmzi olan günəşi, alov-“odlar yurdu” nu- Azərbaycanı,
palıd budaqları milli hərbi qüorətimizi, sünbül-vətənimizin
bolluğunu bərəkətliliyini, çörəyə olan müqəddəs münasi
bətimizi, giinəşin ağ rəııgdə verilməsi isə Azərbaycan döv
lətinin siilhsevəıiıyim. əmin-amanlıq tərəfdarı olduğunu
bildirir.
Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan Respublikasının
Dövlət gerbi ö/üııdə müəyyən rəmzi simvolik mənalar
daşıyır və bu mənalar Azərbaycan xalqının milli varlığının
ifadəsidir. Dünya təcrübəsinin tələbələrini tam, dolğunluqla əks etdirən dövlət gerbimizdəki simvollar özlüyündə
türk düşüncəsinin təməl prinsiplərini daşımaqdadır. Bizim
dövlət müstəqilliyimizin müqəddəs atributlarından sayılan
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himnimizin bayrağımızın gerbimizin məna duyumunu
bilmək, anlamaq və bunları gələcək nəsillərə çatdırmaq hər
bir Azərbaycan övladının müqəddəs borcudur. Biz bu amal
uğrunda yaşamalı, mübarizə aparmalıyıq. Müstəqillik
Azərbaycan xalqına, hər bir Azərbaycan övladma ən mü
qəddəs, ən ali töhfədir. Özünü dərk edən, öz tarixini, öz
mədəniyyətini və öz adət ənənələrini yaşadan xalq
ölməzdir.
Gəlin tariximizi öyrənək, milli mənəvi dəyərlərimizi
yaşadaq. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinə
hörmətlə, ehtiramla yanaşmaq ürəyində vətən məhəbbəti,
vətən eşqi olan hər bir Azərbaycan övladının müqəddəs
borcudur.
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ƏDƏBİ
DÜŞÜNCƏLƏR

Ulularımızın söz boğçası dürlü-dürlü hikmətlərlə zən
gindir. Zaman-zaman nənə və babalarımızın yaddaşından
süzülüb əsrlərin sınağından cilalana-cilalana keçərək bu
günümüzə qədər yol gələn xalqımızın söz inciləri, hikmət
xəzinəsi bütün dövrlərdə xalqımızın hər bir övladı üçün
doğma və əziz olmuşdur. Beləcə yaranışı min illərlə ölçü
lən milli-mənəvi dəyərlərimiz qorunur, adət-ənənələrimiz
yaşayır, ulu babalarımızın düşüncəsi bugünkü hikmətli
sözlərimizdə öz əksini tapır.
El çələngimizin, söz xəzinəmizin hansı janrına müra
ciət etsək, ulu babalarımızın müdrik hislərini duymaq olar.
Bu da çox maraqlıdır ki, şifahi söz sənətimizdə xalqımızın
ruhu duyulmaqla bərabər, ən əski inam və etiqadlarımız da
fəal şəkildə mühafizə olunub saxlanılır.
Əcdadlarımız sözün gücü ilə təbiətə təsir etməyi
düşünmüş, qarşıya çıxan maneələri və çətinlikləri aradan
qaldırmaq istəyi, arzusu ilə mifoloji inamları, əfsun və
inandan, əfsanə və rəvayətləri yaratmışlar. Folklorumuzun
qədim nümunələrinin hər kəlməsində ulu türk tayfalarının
ilkin mifik təsəvvürləri poetikləşmişdir. Xalqın düşün
cəsinin əksi olan bu nümunələr ibtidai insanın gündəlik
məişəti, həyat tərzi ilə sıx şəkildə bağlı olmuş, milli

mentaliteti müəyyənləşdirmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
bu amilləri diqqətə çəkərək demişdir: «Xalq yaradıcılığının
ən qədim sahələrindən biri də şifabi poetik yaradıcılıq kimi
dəyərləndirilən folklordur. Azərbaycan ərazisində folklo
run tarixi ilk insan məskənlərinin meydana gəlməsi dövrü
ilə bağlıdır. Xalqımızın həyatında elə bir əhəmiyyətli
hadisə yoxdur ki, o, şifahi yaradıcılıqda, aşıq poeziyasında,
xalq musiqisində bu və ya digər şəkildə öz əksini tapmasın.
Dünyanın qədim və mədəni xalqlarından olan Azərbaycan
xalqı ən qədim dövrlərdən başlayaraq xalq yaradıcılığında
ö/ tarixini bu və ya digər şəkildə əks etdirmişdir. Xalqımı/ın mifoloji-bədii dünyagörüşünün izləri indi də folklor
da özünü biiruzə verməkdədir. Müxtəlif ayin, mərasim və
əmək proseslərinin nəticəsi olaraq meydana gələn Azər
baycan folkloru ilk növbədə janr baxımından rəngarəngliyi
ilə diqqəti cəlb edir. Xalqımızın yaradıcı düşüncəsinin
məhsulu olan miflər, əfsanələr, nağıl və rəvayətlər, zərbməsəllər, tapmacalar, dastanlar, aşıq yaradıcılığı, meydan
tamaşaları, xalq musiqi və rəqsləri nəsildən-nəslə, əsrdənəsrə Azərbaycan türklərinin ruhunu yaşadaraq zəmanəmizə
qədər gətirib çıxarmışdır».
Şifahi söz sənətimizdə xalqımızın əski inam və
etiqadlarını fəal şəkildə yaşadan janrlar sırasında miflər,
inanclar, əfsunlar və sınamalar mühüm yerlərdən birini
tutur. Milli mentalitetimizin qorunduğu, azərbaycançılıq
ideyalarının daha çox yaşandığı qədim Naxçıvan torpa
ğında xalqımı/.ın yaddaş xəzinəsi olan folklorumuzun ən
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qədim nümunələrindən sayılan inanclarımız, miflərimiz və
sınamalarımız ulularımızın qəlbində, sinəsində yaşayaraq
mühafizə olunmuş, məişətimizdə daha çox özünə yer tap
mışdır.
Son illər haqqında bəhs etdiyimiz şifahi söz sənə
timizin bu janrlarının toplanması sahəsində aparılan işlər
göstərir ki, miflər, inanclar və sınamaların yaranma tarixi
qədimlərə gedib çıxır. Həmin nümunələrdəki poetik üslub,
bədii quruluş dilimizin hələ öyrənilməmiş sirli xüsusiyyət
lərini açmağa material verir.
Bu bir həqiqətdir ki, folklorumuzun bir çox janrları
kimi miflər, inam və inanclar, sınamalar xalqın əski
inanclarının qoruyucusudur. Ulu babalarımızın ilkin bədii
yaradıcılıq mərhələsi üçün ənənəvi olan çox mühüm
inancları əhatə edən mürəkkəb sistemli əfsunlardan sadə
mətnli nəğmələrə doğru inkişaf özünü zaman-zaman
göstərmiş, təkmilləşmişdir. Xalqımızın ilk əfsunları, inam
və sınamaları əsasən qədim insanın həyat və məişətinin
dörd mühüm ünsürüylə: od (günəş), su, torpaq və külək
(yel)-hava ilə bağlı olmuşdur.
Odu daşı,
Budu daşı.
Buludların
Gudu daşı...
Bişirmişəm
Xəmiraşı,
Müşahidələr göstərir kı, folklorumuzun bu janrlarının
ilkin nümunələri çox bəsit olmuşdur. Sonralar isə bu
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nümunələr təkmilləşmiş, daha da sadələşmişdir.
Gün çıx, gün, çıx,
Kəhər atı min, çıx
Oğlun qayadan uçdu,
Qızın təndirə düşdü,
Keçəl qızı qoy evdə,
Saçlı qızı götür çıx.
Muxtar respublika ərazisində yayılan miflər, inanclar,
əfsunlar və sınamaları mövzu baxımından təxmini olaraq
iiç yerə bölmək olar:
1.
Təbiət qüvvələri ilə bağlı miflər, inanclar, əfsunlar
və sınamalar;
2.
İnsanın həyat və yaşayışını təmin edən bitki və
heyvanları qorumaq məqsədi ilə yaranan miflər, inanclar,
əfsunlar və sınamalar;
3.
İnsanın gündəlik məişəti və sağlamlığı ilə əlaqədar
yaranan miflər, inanclar, əfsunlar və sınamalar.
İlər iiç qrupda olan miflərin özünəməxsus fərdi xüsu
siyyətləri olduğu kimi, ümumi, ortaq cəhətləri də çoxdur.
Ortaqlığın əsas səbəblərindən biri onların hamısında əski
inam və etiqadların hökmran mövqeyidir. Başqa folklor
janrlarımızdan fərqli olaraq bu janrların yaranması ibtidai
insanın inam dünyasına əsaslanır. Muxtar respublikamızın
əra/ısındə yerləşən Gəmiqaya mətnləri, burada daşlar
ü/ənndə çəkilmiş şəkillər bu torpağın sahibi olan etnos
ların mifoloji inamlarını, əski düşüncələrini əks etdirir.
Bütün bunlar xalqımızın yaddaşıdır, şüur və düşüncələrinin
gerçəkliyidir.
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Ulu babalarımızın inam dünyasında diqqəti çəkən
lərdən biri də su kultu ilə bağlıdır. Su kultuna etiqad
inanclarda, əfsun və sınamalarda daha çox yaşayır. İnanca
görə il quraqlıq keçəndə həftənin uğur günlərində bir dəstə
adam ocaq qalayıb su dolu qab götürər, ovuclarını su ilə
doldurub göyə atar, su yerə yağış şəklində səpələnər və bu
vaxt aşağıdakı nəğməni oxuyarmışlar:
Dağdan gələn seldi ho...
Dərələrdə göldü ho...
Gülül, gülül, xoş gülül,
Əl-ayağı yaş gülül.
Sən duaya əl yetir,
Qoy yağsın yağış, gülül.
Ay göylərin buludu,
Əkinlərin qurudu.
Döl xatunun naxışı
Əndər gəlsin yağışı.
Çox keçmir ki, yağış yağır. Göründüyü kimi, xalq bu
inamlarda özünün əski düşüncələrini canlandırmış, onların
bir çoxu gündəlik məişətdə sınaqdan çıxan inanclar kimi
təsdiqlənmişdir.
Əfsun, inam və sınamalarda həmçinin baş ağrısı, diş
ağrısı, sarılıq xəstəliyi ilə bağlı əski inamlar da mühafizə
edilmişdir.
Xalq inamlarında üzərliklə bağlı nümunələr xüsusi
yer tutur. Belə ki, bədnəzərdən qorunmaq üçün üzərlik
yandırmaq, onun tüstüsünü iyləmək vacib sayılarmış.
Üzərliklə bağlı nümunələr muxtar respublikamızın bütün
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bölgələrində, həmçinin rayonumuzda geniş yayılmaqla
bərabər məişətimizə də hopmuşdur:
Üzərliksən, havasan,
Min bir dərdə davasan.
Üzərliyim çırtladı,
Yaman gözlər pırtladı.
Başı börklü üzərlik,
Köməcli, köklü üzərlik.
Səni salıram bu oda
Göstər hökmün üzərlik.
Qədim insanların gündəlik məişət həyatında qorxu
anlayışı ilə bağlı folklor nümunələri də bölgələrimizdə ge
niş yayılmışdır. Qədim dövrlərdən başlayaraq insanlar
qorxunu müxtəlif gözəgörünməz qüvvələrlə: cin, şeytan,
qulyabanı, hal anası və başqaları ilə əlaqələndirmişlər.
Qorxunun qarşısını almaq, qorxan adamı qorxudan
çıxarmaq üçün müxtəlif ayinlər icra etmişlər ki. bu ayinlər
içərisində aşağıdakı nümunəyə diqqət yetirək:
Ayaq altdan torpaq aldım,
Başım üstə kölgə saldım,
Yurd yerinə mıxça saldım.
Həcci gəz, hüccii gəz,
Sənə xətər yetəmməz.
Bu nümunələrin hər biri xalqımızın yüzilliklər boyu
sınamaları nəticəsində yaddaşlarda qaynaqlanmış, mifik
təfəkkürümüzü, əski inamlarımızı qorumuşdur. Bizim bor
cumuz isə mənəvi dünyamızın şah əsəri sayılan folklor
nümunələrimizə yeni ruh vermək, onları yaşatmaq və
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Dünya ədəbiyyatı klassikləri sırasında şərəfli yer
tutan böyük sənətkarımız Mirzə Fətəli Axundzadə öz
xalqının maariflənməsinə, tərəqqi və mədəniyyətinə çox
böyük xidmət göstərmişdir. Xalq şairi Səməd Vurğun
M.F.Axundzadə yaradıcılığı haqqında danışarkən demiş
dir: «Axuııdzadə o medallı və paqonlu mündirin içində
böyük bir ürək gəzdirirdi. Bu ürək Azərbaycan xalqının
azadlıq və səadət axtaran ürəyi idi».
Dövrünün ən gözüaçıq və qabaqcıl ziyalısı olan
M.F.Axundzadə bütün mənalı ömrü boyu öz xalqının
azadlığı və gələcək səadəti uğrunda müsəlləh əsgər kimi
mübarizə aparmışdır. Xalqını dərin məhəbbətlə sevən,
ümumiyyətlə, Şərq xalqlarının geridə qalmasım qəbul edə
bilməyən sənətkar xalqının fitri istedada malik olduğunu
dərindən dərk edərək bu istedadın parlamasına əngəl olan
nəsnələri tənqid edirdi. O, mürtəce Avropa alimlərinin
Şərq xalqlarında fitri istedad və qabiliyyətin olmaması
fikrinə qarşı çıxır, onlara qəti şəkildə cavab verərək
yazırdı: «Deməliyəm ki, mənim xalqımın fitri istedadı
ümumi Avropa xalqlarının fitri istedadından əskik deyil,
bəlkə qat-qat artıqdır».

Biz bu gün M.F.Axundzadənin ölməz sənət əsərlərini
yenidən oxuyarkən böyük istedada malik şəxsiyyət
gözlərimiz önündə ucalır və onun qəlbinin qərq olduğu
fikirlər dəryası mənəvi dünyamızı zənginləşdirir.
M.F.Axundzadə eyni zamanda dövrünün ən görkəmli
tənqidçisi və ədəbiyyatşünası olmuşdur. O, ədəbiyyatım
ictimai tərbiyəvi vəzifəsini ön sıraya çəkmiş, öz bədii
əsərləri ilə Azərbaycan xalqının ictimai fikri inkişafında
mühiim rol oynamışdır.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, M.F.Axundzadəyə qədər
bütün Yaxın Şərqdə, o cümlədən Azərbaycanda ədəbi tən
qidlə məşğul olan, bu haqda müəyyən fikirlər söyləyən
sənətkara az təsadüf olunurdu.
Böyiik mütəfəkkir ö / ədəbi tənqidi mülahizələrini
quru, mücərrəd anlayışlar üzərində deyil, ədəbi əsərlərin
təhlili əsasında quraraq, müasir ədəbi həyat və hadisələrə,
dövrün ayrı-ayrı yazıçılarına və əsərlərinə ciddi tələblərlə
yanaşırdı. Ü, bədii yaradıcılığında realizmi müdafiə edir,
yüksək sənət uğrunda mübarizə aparırdı. Məhz buna görə
də dünyanın məşhur sənətkarlarına (Homer, Şekspir)
böyük qiymət verir, onları ədəbiyyat aləminin misilsiz
nümayəndələri adlandırırdı. M.F.Axundzadəni düşündürən
hər şeydən artıq bədii əsərlərdəki dərin həyatilik idi. Bu
nöqteyi-nəzərdən də o, Azərbaycan ədəbiyyatında realist
şeirin görkəmli nümayəndələri olan M.P.Vaqifin və
Q.Zakirin yaradıcılığına yüksək qiymət vermişdir.
Həyata, təsvir etdiyi həqiqətə sadiq olan realist
sənətkar, komediyalarında o zamankı Azərbaycan ictimai
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ralizmə qarşı mübarizə haqqında fikirləri irəli sürmüşdür.
Böyük mütəfəkkirin əsərlərini oxuyan hər kəs xalqı
mızın gözəl gələcəyini düşünən sənətkarın arzularının bu
gün gerçəkləşdiyinin şahidi olur. M.F.Axundzadənin dərin
məzmunlu fikirləri bu gün örnək olduğu kimi, gələcəkdə
də öz mahiyyətini itirməyəcək, xalqımız tərəfindən həmişə
seviləcəkdir.

həyatı ilə əlaqədar olaraq müəyyən dərəcədə «ciddi dra
ma» janrına yaxınlaşdığı kimi, nəzəri-tənqidi görüşlərində
də XVIII əsr Avropa maarifçilərinin irəli sürdükləri «ciddi
drama», «əxlaq draması» əsaslarım da müdafiə edirdi: o.
teatra mənfi insan keyfiyyətlərini islah edən bir məktəb v?
ibrətxana kimi baxırdı. «Xalqımızın vəziyyəti... elədir ki,
onu düşündükcə insan ağlamaq istəyir»-deyən sənətkar
insanlara təsir etmək üçün ən yaxşı yolun tənqid və məsxərə olduğu qənaətinə gəlir. M.F.Axundzadə bu müna
sibətlə yazırdı: «Tənqid, istehza və məsxərədən başqa, pis
və yaramaz əməlləri insan təbiətindən heç bir vasitə ilə
məhv etmək olmaz».
Sənətin ictimai məqsədlər və qayələr güddüyünü irəli
sürmək, həyata bağlı olmaq və xalqın mənafeyinə əsas
lanmaq sənətkarın ədəbi-tənqidinin başlıca tələbləri idi. 0,
öz ədəbi-tənqidi əsərlərində göstərirdi ki, bədii yaradıcı
lıqla məşğul olan sənətkar həyata fəal münasibət bəsləməli,
xalqın mənafeyini duymalı, həyatdan elə hadisələr
seçməlidir ki, onda müəyyən bir məzmun və ideya olsun.
Ədəbiyyatda hər cür natııralizm və fonnalizm əley
hinə çıxan M.F.Axundzadə yazıçıdan məzmun dolğunluğu
və ifadə gözəlliyi tələb edir, kamil əsərlər yazmağa
çağırırdı. Ədəbiyyatımızda elmi ədəbi-tənqidin bünövrəsi
ni yaradan sənətkar «Fövristi kitab», «Nəzm və nəsr haq
qında», «Tənqid risaləsi», «Hekayə», «Kritika», «Mirzə
Ağanın pyesləri haqqında kritika» və bir sıra başqa
əsərlərində, məktublarında, eləcə də «Kəmaliiddövlə məktublammda bədii məsələləri, sənətdə ideyasızlıq və natu-

Qədim Naxçıvan torpağında xalqımızın tərəqqisi,
inkişaf naminə çalışmış böyük şəxsiyyətlərin ədəbi irsinin
öyrənilməsi və təbliği yolunda uğurlu addımlar atılır, çox
böyük tarixi əhəmiyyətli işlər görülür. Bu sahədə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin verdiyi sərancamlar, qəbul etdiyi qərarlar Naxçıvan ədəbi-ictimai mühi
tində rəğbətlə qarşılanır. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 20 avqust tarixində "Gör
kəmli pedaqoq, maarifçi və şair Məhəmməd Tağı Sidqinin
160 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" Sərəncamı
görkəmli pedaqoqun yaradıcılığına verilən qiymətin
növbəti nümunəsidir.
160 ıl bundan qabaq-1854-cü ildə Ordubad şəhərində
dünyaya gö/ açan Məhəmməd Tağı Sidqi gənc yaşlarından
elmə, ədəbiyyata ciddi maraq göstərmiş, görkəmli
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pedaqoq, yorulmaz müəllim, şair, alim və publisist kimi
tanınmışdır. M.Sidqi zəngin və çoxcəhətli yaradıcılığı ilə
müasirlərindən fərqlənmişdir. Onun "Heykəli-insana bir
nəzər" (1882), "Puşkin" (1899) adlı fəlsəfi və ədəbi
əsərləri, vaxtı ilə Kəlküttədə farsca nəşr olunan "Həblül
mətin", Misirdə çıxan "Çöhrənüma", "Sürəyya", "Pərvəriş"
qəzetlərində çap olunmuş siyasi məqalələri, "Məsnəviyyatı-mədəniyyə" adlı yarımçıq qalmış hekayəsi, farsca və
Azərbaycanca müxtəlif mövzularda yazılmış şeirləri
vardır. O, müasirlərindən fərqli olaraq qəzəl yaradıcılığına
az əhəmiyyət vermiş və şeirlərinin əksəriyyətini ictimai
mövzulara həsr etmişdir.
Məhəmməd Tağı Sidqi Ordubadda pedaqoji fəaliy
yəti dövründə təkcə müəllimliklə kifayətlənməmiş, bədii
yaradıcılıqla da məşğul olmuşdur. O, əsası 1838-ci ildə
Ordubadda Naib Əfəndi tərəfindən qoyulan, Hacı Ağa
Fəqir Ordubadinin dövründə daha da inkişaf etdirilən
"Əncüməni-şüəra" ("Şairlər cəmiyyəti") ədəbi məclisinə
bir müddət rəhbərlik etmişdir. Onun rəhbərliyi dövründə
"Əncüməni-şüəra" şairlərinin əsərləri forma və məzmunca
yenilənmiş, maarifçilik ideyaları güclənmiş və tərbiyəvidi daktıv mövzularda əsərlərin yazılmasına üstünlük veril
mişdir.
XIX əsrin 80-ci illərində Naxçıvan ziyalıları
M. Sidqini Naxçıvan şəhərinə dəvət etmiş, burada görkəmli
pedaqoqun müəllimlik fəaliyyəti üçün lazımi şərait yarat
mışlar.
M.Sidqi Naxçıvan şəhərində "Məktəbi-tərbiyə" adlı
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yenitipli məktəbin əsasını qoymuşdur, "Məktəbi-tərbiyə"də
dini elmlərlə yanaşı tarix, ana dili, ədəbiyyat, coğrafya
dərsləri tədris edilmiş, rus dili və ədəbiyyatı, eləcə də,
tərcümə dərsləri təşkil olunmuşdur. Görkəmli pedaqoq
məktəbə böyük üstünlük verərək yazırdı: "Məktəb cəhalət
dərdinin dərmanı və mərifət bağının xiyabanıdır ki, həmişə
cahilləri alim və divanələri aqil eyləyir... Məktəb də bir
cismə bənzər ki, onun ruhu müəllimdir".
1899-cu il may ayının 26-da Naxçıvan şəhərində
böyük rus şairi A.S.Puşkinin 100 illik yubileyi keçirilir.
Məktəbdə təşkil olunmuş yubiley toplantısında M.Sidqi
dərin məzmunlu məruzə edir. Bu məruzənin əks- sədası
Naxçıvandan uzaqlarda da yayılır.
Ürəyi xalq ilə döyünən, xalq ilə nəfəs alan, ən böyük
amalı xalqa xidmət olan M.Sidqi Cümşüd Paşa Sultanovla
birlikdə "Rus, fars və Azərbaycan lüğəti"ni yaradır. Azər
baycanda elmin, mədəniyyətin tərəqqisi yolunda var qüv
vəsi ilə çalışan bu böyük insan əlifbamızdakı nöqsanlardan
da bəhs etmiş, M.F.Axundzadənin yeni əlifba islahatlarının
ardıcıl müdafiəçilərindən biri olmuşdur. Azərbaycanda
maarifçilik ideyalarını təbliğ edən M.Sidqi qadınların
məktəbə cəlb olunmasına böyük üstünlük vermişdir. Cə
miyyətin əsas aparıcısı olan, sabahın analarının maarif
lənməsi ideyalarını düşünən M.Sidqi "Töhfeyi-lənat,
yainki qızlara hədiyyə" dərsliyini yazmış, bu əsərdə əxlaq,
təlim və tərbiyə məsələlərinə xüsusi yer ayırmışdır. İstər
Ordubadda, istərsə də Naxçıvan şəhərində müəllimlik etdi
yi dövrlərdə M.Sidqi istedadlı gənclərin parlaması üçün
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əlindən gələni əsirgəməmiş, onlara hər cür köməklik gös
tərmişdir. H.Cavid kimi qüdrətli sənətkarın formalaşmasın
da, ədəbiyyat aləmində parlamasmda onun müstəsna rolu
vardı.
Naxçıvanda teatrın əsasının qoyulması da M.Sidqinin
adı ilə bağlıdır. M.Sidqi 1883-cü ildə Naxçıvan ziyalıları
nın və dram cəmiyyəti üzvlərinin köməyi ilə M.F.Axundzaclənin "Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər" komedi
yasını tamaşaya qoyur. Tamaşa çox böyük müvəffəqiy
yətlə qarşılanır.
Açıq fikirli, zəngin dünyagörüşlü M.Sidqi Azərbay
canda mətbuatın yaranmasının vacib olduğunu da əsərlə
rində vurğulamışdır. Onun “Qəzet yainki qəzetə nədir”
məqaləsində mətbuat tarixinə dair qiymətli məlumatlar
verilmişdir. Tədqiqatçılar M.Sidqinin Mirzə Əliqulu xan
Əxtərlə birlikdə "Səbn meyi-Bəsirət" adlı satirik vərəqələr
çıxardığını da qeyd edirlər. "Şərqi-Rus" (1903-1905) qəzeti
Tiflisdə nəşrə başlayanda M.Sidqi qəzetə mənzum təbriknamə də göndərmişdir.
Ədəbi fəaliyyətində klassik lirika ənənələrinə meyil
edən M.Sidqinin yaradıcılığında maarifçilik ideyalarının
təbliği də mühüm yer tutur. O, şeirlərində elm və ədəb, ağıl
və mərifət, əxlaq ideyalarını təbliğ edirdi.
Onun 'Kəblə Nəsir" mənzuməsi gənc nəslin tərbiyə
sində mühüm rol oynayır. M.Sidqi şagirdlərinə müraciətlə
yazdığı şeirlərində onları elm öyrənməyə çağırır:
Küllü dünyam elm edər abad.
Özünü eylə cəhldən uzaq.
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Ruzigarın keçirmə qəflətdə
Elm, təhsil eylə diqqətlə.
M.Sidqinin mafrifçi şeirləri ilə pedaqoji əsərləri birbirini tamamlayır. O, pedaqoji mövzuda yazdığı ə s ə rlə 
rində oxucunu düşündürən məsələlərə toxunur. Bu m ə sə lə 
lərin aydın, geniş izahatını verir: "Ədəbi olmayan a q il və
əməli bilinməyən alim fəqət şücaətli silahsız qoşuna b ə n 
zər. Buna görə da insan daima elm və ədəbi təhsilinə ç a lış 
malıdır. Elm bir ağacdır ki, onun səmərəsi əvvəl və ə d ə b i
dir. Ədəbsiz və əınəlsi/. alim meyvəsiz ağac kimidir. E lm i
və əməlinə mərtəbədə olsa, dəyəri və qiyməti də o q ə d ərdir".

M.Sidqinin fikrincə, insan layiqli ad-san qazanm aq
üçün ancaq elm öyrənməlidir. O, insanları müxtəlif d illərə
\ıyələnməyə çağırır və öyrəıdikləri dillərin köməyi ilə
elmin sirlərinə yiyələnməyin mümkün olduğunu q ey d
edirdi:
Öıuıünü məsrəf eylə bir neçə il,
1a ki təhsil eylə bir neçə dil.
IJrııs, farsı, türkü, həm ərəbi,
Bunları bilmək artırar ədəbi.
Yüksək insani keyfiyyətləri, elmi, dünyagörüşü,
pedaqoji fəaliyyəti ilə Naxçıvanda və eləcə də o n u n
hüdudlarından kənarda hörmət və izzət qazanan M .S idqi
müasirləri tərəfindən həmişə hörmətlə xatırlanm ışdır.
S.M.Qənizadənin M.Sidqini "mənəvi qardaşı", H .C avidin
onu "öz atası" adlandırması M.Sidqinin necə gözəl in san i
keyfiyyətlərə malik olduğunu göstərir. Böyük dem okrat
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yazıçı C.Məmmədquluzadə müasirinin nurlu, aydın
simasını, mənəvi kamilliyini yüksək qiymətləndirərək
yazırdı: "Gözəl-gözəl xasiyyətlər M.Sidqini zərbül-məsəl
etmişdir. O, hörmət və məhəbbəti mərhumə göstərirdiindiyə qədər heç bir şəxsə göstərməyib".
1903-cü il dekabnn əvvəllərində M.Sidqinin vəfatı
xəbərini "Şərqi-Rus" qəzeti ağır bir itki kimi vermişdir.
Qədirbilən xalqımız M.Sidqinin ədəbi, elmi və
pedaqoji fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir.
Anadan olmasının 160 illik yubileyinin günü-gündən
gözəlləşən, inkişaf edən muxtar respublikamızda-doğma
Naxçıvanımızda qeyd olunması M.Sidqinin timsalında
xalqımızın maariflənməsi, tərəqqi etməsi naminə ürəyini
xalq üçün, millət üçün əridən insanlara verilən yüksək
qiymətdir.

HÜSEYN CAVİD YARADICILIĞINDA
MİLLİ DƏYƏRLƏRİN TƏBLİĞİ
Qədim tarixə malik Naxçıvan torpağı tarixin müxtəlif
dövrlərində elmin, ədəbiyyatın, incəsənətin, memarlığın,
rəssamlığın inkişaf etməsi, çiçəklənməsində əvəzsiz rolu
olan şəxsiyyətlər, elm və incəsənət xadimləri, söz sənət
karları yetirmişdir. XX yüzillikdə ədəbiyyatımızda dərin
məzmunlu sənət əsərləri ilə tanınan, ədəbiyyat aləmində
sözün, şeirin sehrində heç kəsi təkrarlamadan yeni-yeni
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sənət möcüzələri yaradan Hüseyn Cavid (1882-1941) ilk
əsərlərindən olan «Ana» (1910) mənzum dramı ilə poezi
yada, ədəbiyyatda inqilab etdi. O, ədəbiyyatın təsir
gücünü, mahyyətini dərindən duyaraq söz sənəti vasitəsi
ilə humanizm və insanlıq keyfiyyətlərinin ən ali dəyərlərini
əsərlərində olduğunu diqqətə çatdırdı.
Hüseyn Cavid yaradıcılığında milli dəyərlərin təbliği,
onun uca tutulması daim diqqətdə saxlanılmışdı. Poezi
yamıza ümumbəşəri mövzular gətirən, dünyada sülhün
bərqərar olması, bəşəriyyəti sülh yolu ilə xilas etməyi
düşünən Cavid insanları bir-birinə yaxınlaşdırır, insanın
msana dost, qardaş olduğunu bildirirdi:
Ah nə xoşdur əbədi sülh olsa,
Bəşəriyyət bu acıdan qurtulsa!
Hüseyn Cavid poeziyasında evlər yıxan, fəlakətlər
törədən, insanı insana düşmən edən müharibələrin iblisin
əli ilə törədildiyini bildirir və bu müharibələri dayandır
mağa cəhd göstərən insanları dahi adlandırırdı:
Kəssə hər kim tökülən qan izini,
Qurtaran dahi odur, yer üzünü!
Hüseyn Cavidin milli dəyərlərimizin uca tutulmasını
təbliğ edən əsərləri sırasında «Qız məktəbində» şeiri
mühüm yerlərdən birini tutur. Bu şeirdə Cavid insanların
torpağa bağlılığını, el-obaya sonsuz sevgisini, ağsaqqala,
ağbirçəyə, müəllimə dərin hörmətini, ailəyə sədaqətin
ıbrətamizliyini təbliğ edir və insanın sadəliyini hər şeydən
ujca tutur. Bu şeiri diqqətlə oxuyanda aydın görünür ki,
Cavid göydə Tanrım, yerdə peyğəmbərləri, el-obada ata9.5

anam müqəddəs varlıq sayır və bütün insanlara sonsuz
məhəbbət bəsləyir, onlara dərin ehtiramla yanaşmağı təbliğ
edirdi. Şeirimizdə süjetli lirikanın gözəl nümunəsi sayılan
«Qız məktəbində» əsərində poetik mükalimə ilə Gülbaha
rın timsalında Azərbaycan qızlarının nəciblik və ülviliyini
mənalandıran H.Cavid həm öz müraciətində, həm də
məktəbli qızın cavabında nəciblik, alicənablıq və sadəlik
axtarır.
-Quzum, yavrum! Adıtı nədir?
-Gülbahar.
Pəki, sənin anan, baban varmı?
-Var.
Nasıl, zənginmidir baban?
-Əvət, zəngin, bəyzadə...
-Öylə isə, geydiyin geyim niçin böylə sadə?...
Bu dialoqda məktəbin təsiri ilə kamilləşən Gülba
harın «müəlliməm söylər yox onların qiyməti», «bir qızır,
bilgidir, təmizlikdir zinəti» cavabı Cavidin milli dəyərlə
rimizə nə qədər bağlı olduğunu, onun milli dəyərlərə
hörmətlə yanaşdığını təsdiqləyir:
Yoxmu sənin incilərin, altın biləziklərin?
Söylə, yavrum! Hiç sıqılma...
-V ar əfəndim, var... lakin
Müəlliməm hər gün söylər, onların yoq qiyməti.
Bir qızın ancaq bilgidir, təmizlikdir ziynəti.
-P ək doğru söz... Bu dünyada sənin ən çoq sevdiyin
-Kim dir quzum, söylərmisin?
-Ə n çoq sevdiyim ilkin
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O Allah ki, yeri-göyii, insanları xəlq eylər.
-Sonra kimlər?
-Sonra onun göndərdiyi elçilər.
-Başqa sevdiklərin nasıl, voqmu?
-Var...
Kimdir onlar?
-Anam, babam, müəlliməm, birdə bütün insanlar...
Hüseyn Cavidin sənəti, yüksək sənətkarlığı, dərin
emosionallığı, səmimiliyi ilə fərqlənən, ürəkləri fəth edən,
tikirlərinin müasirliyi, hər yerdə insanı düşündürən
ümumbəşəıı mə/ımmlu zəngin bır poeziyadır.
Çox miihiim tərbiyəvi və idrakı əhəmiyyəti olan
Cavid sənəti yaşayır, öz təravətini itirmir.
İBLİSƏ MKYDAN OXUYAN SƏNƏTKAR
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində çoxəsrlik milli şeirin
ən yaxşı ənənələrini inkişaf etdirib zənginləşdirən qüdrətli
sö / ustalarından biri də Hüseyn Caviddir.
Olinə qələm götürüb incə ruhlu şeirləri ilə gül dəstəsi
bağlayan Cavid poeziyada, ədəbiyyatda bir inqilab etdi.
Ədəbiyyatın təsir gücünü, mahiyyətini dərindən duyan
sənətkar sözün güeü ilə insanlarda humanizm, vətənpər
vərlik, türkçülük keyfiyyətlərini formalaşdırdı. Şeirdən,
sənətdən ılluım alan Cavid ilk gənclik yaşlarından
başlayaraq neç kəsi təkrar etmədən xalqın qəlbini fəth edən
ölməz sənət nümunələri yaratdı.
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Verdim o gün ki zülfi-pərişanə könlümü,
Saldı o nigar zülfdə zindanə könlümüdeyən Cavid poeziyanın, şeirin mühüm tərbiyəvi və
idrakı əhəmiyyətə malik olduğunu göstərdi. O sübut etdi
ki, yalnız idraki və tərbiyəvi əhəmiyyətə malik olan sənət
nümunələri oxucu tərəfindən qiymətləndirilir və əbədi
olaraq yaşayır.
Həm xalq şeiri üslubunda-heca vəznində, həm klassik
şeirin əruz vəznində yazıb-yaradan Cavid, eyni zamanda
Avropa şeir janrlannı-sonet, marş janrlarını ədəbiyyatımıza
gətirdi. Cavid milli romantik şeirin, mənzum dramın və
mənzum faciənin gözəl nümunələrini yaratmaqla yanaşı,
əruzun həcəz bəhrinin yeni bir növünü-«Cavid həcəzi»nı
yaratdı.
Hüseyn Cavid ədəbiyyat aləmində bir ulduz kimi
parlayaraq oxucuların qəlbini nurlandırdı. Gözəllik və
sevgi şairi olan Cavid əfəndi sənətin gücü ilə oxucuların
qəlbini fəth etdi.
Hər qulun cahanda bir pənahı var.
Hər əhlü-halın bir qibləgahı var.
Hər kəsin bir eşqi, bir Allahı var.
Mənim tanrım gözəllikdir, sevgidirdeyən Cavid gözəlliyi, sevgini yaradan qüvvələri
göylərə yüksəldir, onu Günəşə bərabər tuturdu. «Gözəllik
şairi», «göziəllik məftunu» olan Cavid bu tipli şeirləri ilə
bərabər «Şeyx Sənan», «Knyaz», «Afət», «Peyğəmbər» \ ə
s. dram əsərləri yaratdı.
«İblis» mənzum faciəsi ilə ədib açıq surətdə
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pantürkizmi, panturanizmi təbliğ edir. Cavid əsərdə Arifin
simasında müharibələrə nifrət yağdırırdısa, Elxanın sima
sında öz məhdud millətçi, pantürkist ideyalarım təbliğ edir.
«İblis» pyesində şair əsasən hürriyyət və insani fikirlərin
bir romantiki kimi meydana çıxır. İnsanların lənətlərindən
özünü müdafiə edən İblisin dili ilə insanlar arasındakı
təzadı təsvir edir. Ölməz dramaturq «İblis» pyesində ermə
ni xislətinin mahiyyətini keşişin simasında açır. Və insan
ları bir-birinə vuran müharibə törədənlərə öz nifrətini
bildirir:
İblis nədir?
-Cümlə xəyanətlərə bais!...
Ya hər kəsə xain olan insan nədir?
-İblis!
Ümumiyyətlə, Hüseyn Cavidin romantizmi fəlsəfi tu
tumu və türkçülük, turançılıq meyili ilə diqqəti cəlb edir.
Şairin lirik qəhrəmanının «Tanrısı gözəllik və sevgidirsə»;
«Ana», «Səyavuş», «Şeyx Sənan», «İblis», «Topal Tey
mur» və s. dramlarında, həmçinin «Azər» poemasında bə
şəri düşüncə və ideyalar hakimidir. Şairin gəldiyi qənaət
budur ki, Turanın qurtuluşu üçün yalnız qılınc kifayət
deyil:
Turana qılıncdan daha kəskin ulu qüvvət,
Yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət!...
Xalqına, millətinə dərin köklərlə bağlı olan Hüseyn
Cavid söziin, sənətin təsir gücünü dərindən duyur və bir
çərçivədə qısılıb qalmır. Mövzu dairəsinin genişliyi,
obrazların rəngarəngliyi ilə diqqəti cəlb edən sənətkar həm
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tarixi-inqilabi, həm ailə-məişət, həm də dini-fəlsəfi möv
zularda qələmini sınayır, real həyatdan alınmış bədii
obrazlar vasitəsi ilə Azərbaycana baxışlarını əks etdirirdi.
Mən fəqət hiisni-xuda şairiyəm,
Yerə enməm də səma şairiyəm,deyən Cavid XX yüzillikdə yetişən müasirlərini
kölgədə qoyur, hər cəhətdən onlardan üstün olduğunu
nümayiş etdirirdi.
Əvvəla, Hüseyn Cavid müasirlərindən fərqli olaraq
öz ürəyinin hökmü ilə, qəlbinin səsi ilə yazıb-yaradır,
yazdığı əsərləri ilə onlardan daha yüksəkdə durduğunu
sübut edirdi. Bu bir həqiqətdir ki, Sovetlər birliyi dönə
mində yazılmış bir çox əsərlər bu gün öz əhəmiyyətini
itirsə də, Cavidin əsərləri daha çox dəyərləndirilir və
həmin əsərlərdən yüksəkdə durur.
Cavid şeirlərində olduğu kimi, bir çox səhnə əsər
lərində də Azərbaycan adlı bir məmləkətin yenidən öz
müstəqilliyinə qovuşacağına qəlbən inanırdı.
Gəl, gəl olayım səndəki hər cilvəyə qurban
Bilməm, niyə gəldin, niyə döndün, niyə baxdın?!deyən Cavid 1918-1920-ci illərdə fəaliyyət göstərən
milli hökumətin süqutundan kədərləndiyini tez-tez xatırla
yırdı. Poeziya aləmində, ədəbiyyat məbədində parladıqca
Cavidin yaradıcılığına paxıllıq edənlərin də sayı artırdı.
Bəzən o, nahaq yerə tənqid atəşinə tutulur, onun əsərlərinə
qarşı sərt ittihamlar irəli sürülürdü.
1937-ci ilin sərt qara kabusu Cavidin də başının
üstünü aldı. O da bir çox müasirləri, açıq fikirli qələm
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yoldaşları kimi «xalq diişməni» damğası ilə həbs edildi və
Sibirə sürgün olundu. Sibirin soyuq, buz bağlamış çöllə
rində Cavidi yazmağa qoymasalar da, onun qəlbindəki
Vətən sevgisini söndürə bilmədilər.
1941-ci ilin soyuq bir günündə-dekabrın 4-də Hüseyn
Cavid ürəyində Ərtoğrul, Turan, Müşginaz, bir də canı
qədər sevdiyi Azərbaycan həsrəti ilə dünyadan köçdü.
Lakin sovet rejimi Cavidi xalqın qəlbindən çıxara
bilmədi. Cavid unudulmadı. 1982-ci ildə Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
Hüseyn Cavidin cənazəsi uzaq Sibirdən -Naxçıvana gəti
rildi. Müstəqilliyimizin ilk illərində isə Hüseyn Cavidin
qəbri ii/.ərində əzəmətli məqbərə ucaldıldı. Bu gün Hüseyn
Cavidin əzəmətli məqbərəsi elm-sənət qədri bilən xalqımız
ı'ıçün bir ziyarətgaha çevrilmişdir.
Hüseyn Cavid sənəti, onun ürəkləri fəth edən ölməz
əsərləri xalqın mənəvi dünyasının zənginləşməsində öz
əhəmiyyətini itirmir, xalqımız tərəfindən sevilə-sevilə
oxunur. Çox mühüm tərbiyəvi əhəmiyyətə malik olan
Cavid sənəti müasirliyi və bəşəriliyi ilə zaman-zaman
uıksəkdə duracaq, ö/ təravətini qoruyub saxlayacaqdır.

MƏMMƏD ARAZ DÜNYASI
Azərbaycan xalqının məhəbbətini qazanmış qüdrətli
sö/ ustası Məmməd Arazın anadan olmasının 80 illik
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yubileyinin keçirilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Res
publikası Ali Məclisi Sədrinin imzaladığı sərəncam icti
maiyyət tərəfindən, qədirbilən xalqımız tərəfindən çox
böyük məhəbbətlə qarşılanmışdır. Bu sərəncam elm,
ədəbiyyat, təhsil, ictimai fikir tariximizdə öz dəsti-xətti
olan görkəmli şəxsiyyətlərə verilən dəyər kimi qiymət
ləndirilir, Bu qüdrətli söz ustası xalqın, millətin, Vətənin
dərdini öz dərdi sanaraq ürəyinin hökmü ilə yazdı. Yazdığı
şeirlər ürəklərə yol tapdı. Vətəndaşlıq qeyrəti ilə yazıbyaradan Məmməd Araz şeirinin oymaq-oymaq gəzərək
könülləri fəth etdiyi danılmaz həqiqətdir. «Vətən daşı
olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı»-deyən şair insanı bu
torpağın zirvəsi sanır, Vətən övladlarında vətənpərvərlik
hislərini cilalayır.
Hər misrasında Vətən torpağının ətri duyulan, xalqın
ürəyindən gələnləri misralara düzən Məmməd Araz şeirləri
ilə həmişə oxucunu düşündürür.
Vətən torpağından yoğrulub Məmməd Araz şeiri,
xalqından, millətindən güc alıb Məmməd Araz qələmi.
Ona görə də şairin lirikasında xalqımızın tarixi keçmişi, bu
günü, gələcəyi, xalqımızın sevinci, kədəri, yaşıl çöllər, uca
dağlar, göy dənizlər misra qatarında oxucunu xəyal
aləminə aparır, onun ruhunu oxşayır.
Məmməd Araz şeirində Azərbaycanın bədii xəritəsi təbii zənginlikləri, sərvətləri özünəməxsus rəngarəng
boyalarla cilalanmışdır. M.Araz bədii yaradıcılıqda ənənə
vi deyim və məcazlardan qaçmağa çalışan, yeni boyalar,
rənglər axtaran, həyata poetik baxmağı bacaran bir şairdir.
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Şairin təbiətə, insana baxışı, münasibəti düşündürü
cü, hətta heyrətləndiricidir. O, başqalarının görə bilmədiyi,
yaxud görüb seçə bilmədiyi mətləbi şairanə idrakla sənət
dilinə çevirə bilir. Azərbaycan haqqında yüzlərlə şeirlər,
nəğmələr yazılsa da, Məmməd Arazın «Azərbaycan»ı
onlardan tamamilə seçilir:
Azərbaycam mayası nur, qayəsi nur ki,
Hər daşından alov dilli ox ola bilər.
Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki,
Ana yurdun iirəyinə toxuna bilər.
Vətən məfhumu M.Araz şeirində dərin bir ictimai
məna alır. Bu şeir Vətəninə qırılmaz tellərlə bağlı olan bir
ovladın ürək döyüntüləri, alovlu bir ürəyin sönməz
məşəlidir.
M.Araz keçmişi də, bu günü də düşünəndə ona yalnız
şair qəlbi ilə yox, təfəkkür gözü ilə baxır, Vətən oymağının
hər zərrəsində məna axtarır. Onun hadisələrə bədii-fəlsəfi
baxışı həmişə aparıcı mövqedə durur:
Çox da tərifləmə bu qalaçanı,
Axtar dünənimdə, bu günü axtar.
Kımiıı əlindəydi onun açarı?Axtar, bu birinci düyünü, axtar...
Milli birlik, azadlıq, vətənpərvərlik ideyalarının
alovlu tərənnümçüsü olan Məmməd Arazm «Məndən ötdü
qardaşıma dəydi...» şeiri sanki sənətkarın yaradıcılıq leyt
motivi, proqramıdır:
Səndən ötən mənə dəydi,
Məndən ötən sənə dəydi.
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Səndən, məndən ötən zərbə,
Vətən, Vətən, sənə dəydi!
Məmməd Araz əsl Azərbaycan şairidir. Onun
şeirlərinin ruhu Azərbaycan torpağından yoğrulub. Məhz
buna görə də Vətən eşqi onun şeirlərinin əsas qayəsi,
gücüdür.
Məmməd Araz şeirinin ideya-bədii qaynağı insan
taleyidir. Lakin şairin fikrincə cütlənib atılan zər kimi
həyata atılan insanlann da taleyi eyni deyil. İnsan
həyatının mənası da onun müxtəlifliyindədir:
Bir taleyin oyununda cütlənmiş zərik,
Yüz il qoşa atılsaq da, qoşa düşmərik.
Bir zərrənin işığına milyonlar şərik.
Dünya sənin,
Dünya mənim,
Dünya heç kimin...
Məmməd Arazın incə ruhlu şeirləri dillər əzbəri
olduğu kimi, dərin mənalı, hikmətli aforizmləri də insana
böyüklüyünü, mənəvi qüdrətini əks etdirmək baxımından
çox qiymətlidir. Sadə, hər kəsin başa düşəcəyi dildə yazıbyaradan, müasirlərini də bu yola sövq edən Məmməd Araz
poeziyası bir çox söz sənətkarlarına yol göstərməklə
bərabər, milyonların qəlbini ovsunlayır.
Yurdumuza, torpağımıza dərin məhəbbətlə bağlı olmuş, şeirlərində Vətən eşqi, Vətən məhəbbəti daim alovla
nan, bu alovun istisi ilə oxucularını da isidən istiqlal şairi
Məmməd Azar ölməz əsərləri ilə əbədiyaşarlıq
qazanmışdır.
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ÜRƏKLƏRDƏ YAŞAYAN ŞAİR
Bir şair yaşayırdı Azərbaycanda Məmməd Araz
adında. Qəlbi Araz kimi çağlayan, qələmi dilimizin əzəmə
tini cilalayan, sinəsində Vətən eşqi alovlanan, şeirləri ilə
dünya miqyaslı poe/iyaımzda öz dünyasını yaradan. Öz
dəsti-xətti, ö/ iislübu ilə seçilir yüzlərin, minlərin içindən.
Sadə bır ürək döyünərdi sinəsində Məmməd Arazın. Lakin
bu ürəyin hökmü ilə yazılan misralar çinar kimi əzəmətli,
Xətai qılıncı kimi möhkəm və kəsərli idi. Özünün dediyi
kimi:
Mən Arazda şaxələnən çinardım,
Ömrü boyu tufan əydim, su yardım.
Xətainin qılıncım suvardım,
Məmməd Araz karandaşı göyərdi.
Doğma torpağa, elinə, Vətəninə ölçüyəgəlməz məf
tunluqla bağlı olan Məmməd Araz bütün vücudu ilə
Azərbaycanın təbiətinə: çölünə, çəməninə, otuna, daşına,
səmasına, odlar yurdunun tarixinə bağlı olan "Vətən daşı"
idi. Hər cür qevbət, dedi-qodudan uzaq olan Məmməd
Araz ıç diinvasma qapanıb xalqın ürəyindən keçənləri,
dilinə gətirə bilmədiklərin qorxmadan qələmə alır,
"qayaların keçmişini qayalara yazırdı":
Onda Vətən sanar məni
Bir balaca Vətən daşı,
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Vətən daşı olmayandan
Olmaz ölkə vətəndaşı.
Bu gün bir şair yaşayır min-min oxucu ürəyində
Məmməd Araz adında. Yazdığı misralarda döyünür şair
qəlbi. Həmişə oxucu üçün təravətli, təzə olan Məmməd
Araz şeirləri bu gün də, dünən olduğu kimi, məhəbbətlə
sevilir, oxunur, dillər əzbərinə çevrilir. Yaşından asılı
olmayaraq, hər bir Azərbaycan vətəndaşı Məmməd Araz
yaradıcılığına üz tutduqda onun yüksək dərəcədə poetik
söz demək qüdrətinə heyran qalır, sözün poetik yükünün
əlçatmazlığını duyur. "Yazı masama" şerində "iki ocaq
kimi sinə-sinəyə yanan", közünün işığı ilə başqalarına işıq
verən bir sənətkarın nə demək istədiyini oxucu çox aydın
şəkildə anlayır:
Dərd eləmə, desəm ki,
Yazı masam, ölürəm!
Ölə-ölə yazmıram,
Yaza-yaza ölürəm...
Ardıcıl, sistemli, inadkar axtarışlar aparan şairin fikirlərindəki dərin məna, çılğınlıq sadə bir dillə oxucuya
çatdırılır. Oxucu uzun müddət bu misraların təsirlərindən
qurtara bilmir. Həyat həqiqətini poetik şüur süzgəcindən
keçirib yazıya köçürən Məmməd Araz özünün dediyi kimi
"dili yana-yana" oxucuya üz tutur, onu düşünməyə, Vətən
üçün yanmağa çağırır:
Dağ ömrümü qış əritdi, yaz yaxdı,
Dərdim keçən yollar yazıq-yazıqdı.
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Desəm, dilim yanar, dilim yazıqdı.
Deməsəm, duymazlar üzümdən mənim.
Məmməd Araz "Dünya mənim, dünya sənin, dünya
heç kimin" deyirdi. Bu deyimdə şairin torpağın, dünyanın
taleyi ilə bağlı nigarançılığı aydın duyulur. Bu şeirdə
dünyanın ağrı-acısı şairə rahatlıq verməsə də, o, gələcəyə
ümidlə baxır:
Edu get-gəllər bazarına dəvədi dünya,
Bu ömür-gün naxışına həvədi dünya.
Obədiyə qəh-qəh çəkər əbədi dünya,
Dtiııya sənin,
Dünya mənim,
Dünya heç kimin...
Vətən, torpaq sevgisi böyük sənətkarın ürək ağrısı,
can yanğısı idi. Onun Vətən haqqında yazdığı şeirlərdə
narahat qəlbin fəryadı, iisyarı, duyulur. Bu üsyan "Qonşu
çəpəri" şeirində əsəbini, qəzəbini çəpərə hörən, çəpər boyu
qurdalanan qonşusuna ünvanlanan misralarda daha qabarıq
hiss olunur:
Mən Təbrizi i, Naxçıvanlı, mən Gəncəliyəm,
Çox görmüşəm hasar üstə ölənləri də.
Mən torpağı bölünməyə öyrəncəliyəm,
Heç qazanan görməmişəm bölənləri də...
Məmməd Araz həyata, həyat hadisələrinə şeirin,
poeziyanın dili ilə baxmağı bacaran, ən adi hadisələri
böyük şeiriyyətlə təsvir etməyə qadir olan sənətkar
olduğunu göstərdi. O, öz oxucusuna hər şeirində yeni söz
deyərək öz orijinal yolu ilə getdi və başqa sənətkarları da
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bu yolla getməyə sövq etdi. Sovet dövrünün sərt
qadağalarına baxmayaraq, rmlli ruh Məmməd Araz şeirlə
rinin əsas qayəsinə çevrildi. Məmməd Araz hislərini, duy
ğularım qələmə aldıqca qəlbində bir rahatlıq tapdı. O,
həyatda paklığı ilə, səmimiliyi ilə seçildi. "İnsan qayalar"
şeirindən başlayan vətənpərvərlik "Məndən ötdü, qardaşı
ma dəydi" şeirində vətəndaş şairin ürək yanğısına çevrildi.
Bu istək, bu yanğı böyük-bö}öik orduların gücündən çox iş
gördü, xalqın qəlbində közərən azadlıq eşqini sönməyə
qoymadı, istiqlal arzularım yaşatdı. Hər misrasında şairin
özü görünür, nəfəsi duyulur. Şairin misraları bir ayna kimi
xalqın ömrünün güzgüsünə çevrilir. Məhz buna görə də
Məmməd Arazın incə ruhlu şeirləri, alovlu misraları dillər
əzbəri olduğu kimi, dərin mənalı, hikmətli aforizmləri də
insana böyüklüyünü, mənəvi qüdərtini əks etdirmək baxı
mından çox qiymətlidir. Bu gün miyonlarm qəlbinə yol
tapmış sevimli şairimiz Məmməd Araz cismən aramızda
olmasa da, gözəl vətənpərvərlik duyğulan ilə dolu, müdrik
yağışları ilə mənən bizimlədir.
Müstəqil Azərbaycanımızda Məmməd Arazın adı çox
böyük hörmətlə yad edilir. "Ana yurdum, hər daşına üz
qoyum, Hər dərəndə çaldığım saz yaşayır" deyən Məmməd
Araz təkcə milyonların qəlbində deyil, vəsf etdiyi Vətənin
təbiətində də yaşayır:
Gülüm, bir də görüşünə yubansam,
Dönübdə bax, harda dağlar dumansa,
Gözünü sıx, hansı daşda su yansa,
O daş altda Məmməd. Araz yaşayır.
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KÖNÜLLƏRDƏ VƏ MAHNILARDA
YAŞAYAN ALOVLL NƏĞMƏKAR
Azərbaycan mədəniyyətinə, ədəbiyyatına qədim Nax
çıvan torpağı bir çox görkəmli qələm sahibləri, söz sənət
karları bəxş etmişdir. Zaman keçdikcə bu qələm sahibləri
nin əsərləri təkcə bu region üçiin deyil, xalqımız üçün də
yərli sənət abidələri kimi yad edilir, bəşəri səciyyə daşıyır.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev sovetlər birliyi
dönəmində və eləcə də müstəqilliyimiz dövründə Azərbay
can ədəbiyyatına, söz sənətinin inkişafına dəyərli töhfələr
bəxş etırıış qələm sahiblərinin ədəbi irsinin xalqa çatdırıl
ması istiqamətində çox böyiik işlər görmüşdür. Ölkəmiz
müstəqillik qazandıqdan sonra Naxçıvanda da tarixi şəx
siyyətlərin, söz sənətkarlarının ədəbi irsinin öyrənilməsi
diqqətdə saxlanılır. Vətən və xalq qarşısındakı xidmətləri
lazımi səviyyədə dəyərləndirilir.
Ali Məclis Sədrinin bu məqsədlə verdiyi sərəncamlar,
qəbul etdiyi qərarlar ədəbi-ictimai mühitdə rəğbətlə qarşı
lanır. Naxçıvan MR Ali Məclisi Sədrinin Azərbaycan
şeirinin görkəmli nümayəndəsi, şair və dramaturq İslam
Əhməd oğlu Səfərlinin (1923-1974) 90 illik yubileyinin
keçirilməsi haqqında sərəncamı sözə, şeiriyyətə, yurd
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sevgisi ilə yoğrulmuş ədəbi j^aradıcılığa verilən böyük
dəyərin təntənəsidir.
Yarım əsrlik ömrünün çox hissəsini ədəbiyyata həsr
etmiş gözəl şair və dramaturq kimi şöhrət qazanan İslam
Səfərli ilk şeirlərini İkinci dünya müharibəsi illərində yaz
sa da, ədəbiyyat aləmində daha çox müharibədən sonrakı
illərdə parlamışdır. Poeziyanın ilkin vəzifəsini xalqa, vətə
nə xidmətdə, insana səadət və xoşbəxtlik arzulamaqda gö
rən sənətkar ölməz əsərləri ilə xalqın qəlbinə yol tapdı.
Cəbhə qəzetində odlu şeirləri ilə döyüşçüləri ruhlandırmış,
onlarda vətənpərvərlik hislərini yüksəltmişdir.
Ey bəşər, ey tarix, ey ana, eşit!
Gəncliyim dil açıb gəlmiş tüğyana
Bizdən salam apar, ey badi-səba.
Tərlanlar oylağı -Azərbaycana!
Tədqiqatçılar İslam Səfərli yaradıcılığına yüksək qiy
mət verərək onun poeziyasını küll halında «insan və təbiət
haqqında nəğmə» adlandırmışlar.
Öz hiss və duyğularını, müqəddəs arzularını hər kəsə
çatdırmağı bacaran sənətkar oxucunun qəlbinə yol tapır,
onu poeziyanın dili ilə tərbiyə edir. Onun «Mingəçevir
nəğməsi», «Darülfun şeirləri», «Bahar nəğməsi», «Torpa
ğın ətri», «Dan ulduzu, bir də mən», «Ağ şanı, qara şanı»,
«Əbədi beşik» və s. kitablarında toplanan şeirlər xəlqilik,
el üslubu, oynaq və axıcı ifadə tərzi ilə diqqəti cəlb edir.
Bu şeirlərdə şair oxucularına təbiəti, insanı, Vətəni
sevdirir, vətəndaşlıq borcunu, insanlıq ləyaqətini və qayğı
larını bir an belə unutmur.
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İslam Səfərli poeziyasının qəhrəmanlarının çoxu
fədəkar əmək adamlarıdır. Ağ xalatlı həkimlər, tarlalarda
çalışan zəhmət adamları, dəniz qəhrəmanları, toxucu
qızlar, təhsil ocaqlarında çalışan insanlar şairin poeziyası
nın lirik qəhrəmanlarıdır. Şair cl üçün çalışan əmək adam
larının sevinc və fərəh hissini çox canlı şəkildə qələmə alır,
lirik qəhrəmanların keyfiyyətlərini oxucuya çatdıra bilir.
İslam Səfərli poeziyasında yaşadığı günlərin səsi
eşidilir, doğma Azərbaycan torpağının ətri duyulur, qurubyaradan insanların arzuları canlanır.
İslam Səfərli həm də gözəl nəğməkar şairdir. Şairin
şeirlərinə bəstələnmiş nəğmələr insan ruhunu qidalandırır,
ovqatı təzələyir. Onun mahnı mətnlərinin özünəməxsus
ritmi, musiqisi var. Şairin «Gözəl bağçalar», «Bakı,
sabahın xeyir», «Qonaq gəl bizə», «Dan ulduzu, bir də
mən», «Ana», «Aylı gecələr», «Bir könül sındırmışam», və
s. mahnıları dinləyici qəlbini ovsunlayır.
Ölməz sənətkarın şeirlərinə bəstələnmiş mahnılar
kövrəkliyi, axıcılığı ilə diqqəti cəlb edir. Bu misralar bir
anın içində musiqiyə dönərək oxucu qəlbinə yol tapır:
Gözümün nuru, canım ana,
Böyütdün sən məni yana-yana.
Odlusan gün kimi, bir qaynar həyat kimi,
Borcluyam mən sənə, sənə bir övlad kimi,
Əziz ana.
İ.Səfərli poemaları ilə də şöhrət qazanmışdır. Şairin
«Dəfinə», «Çex qızı», <<Yaralı nəğmə», «İnsan ləpiri»,
«Sınaq gecəsi», «ülasgər», «Qeyrət qapısı» poemalarında
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əməyə, torpağa, Vətənə, qəhrəmanlıq məsələlərinə geniş
yer verilmişdir.
Sənətkarın yaradıcılığında səhnə əsərləri də mühüm
yerlərdən birini tutur. Onun «Göz həkimi», «Yadigar»,
«Ana ürəyi», «Yol ayrıcında» pyesləri tamaşaçılar tərə
findən ən çox sevilən səhnə əsərləridir.
Anadan olmasının 90 illik yubileyinin günü-gündən
çiçəklənən muxtar dövlətimizdə geniş şəkildə qeyd
olunması İslam Səfərlinin timsalında vətən və xalq üçün
çalışmış və çalışan insanlara, söz sənətkarlarına verilən
qiymətdir.

Bakıda «Elm və təhsil» nəşriyyatı həmyerlimiz, Boyəhməd kənd tam orta məktəbinin müəllimləri Heydərəli
Novruzovun və onun ömür-gün yoldaşı Rahilə Qaybalıyevanın «Qoşa bulağın qoşa zümzüməsi» adlı şeir kitabını
çapdan buraxmışdır.
Kitabın redaktoru və ön sözün müəllifi Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvü, şair, «Qızıl qələm» mükafatı
laureatı Əbülfəz Ülvidir.
Bir evdə yaşayıb -yaradan Heydərəli Novruzovla
Rahilə Qaybalıyeva sözün qədrini bilir, Vətənə, elə, obaya
olan sevgilərini qələmin gücü ilə ifadə edərək misralara
düzürlər. Hər iki müəllimin şeirlərində mövzu yaxınlığı

olsa da, fikirlər, düşüncələr, obyektə yanaşma tərzi müxtə
lifdir. Heydərəli Novruzovun şeirlərində qoynunda doğu
lub böyüdüyü doğma diyarımız Naxçıvana vurğunluq, elobaya bağlılıq, sevgi diqqəti cəlb edir. Şair «Naxçıvan»,
«Ürək açır Naxçıvan», «Gözəl Naxçıvan», şeirlərində
doğma Naxçıvanın füsunkar gözəlliklərindən, bu torpağın
söz sənətkarlarından, tarixi şəxsiyyətlərindən, igidlərindən
çox böyük ilhamla söz açır. H.Novruzov «Tarix sınağından
ibrət, dərs alan», « l :lıı bahalardan əmanət qalan», «Şərqin
qapısında məğrur dayanan» Naxçıvanın bu günkü intiba
hından fərəh duyur. O, «Ürək açır Naxçıvan» şeirində
Mənim yurdum Naxçıvan igidlərlə doludur,
Qədim Şərqə açılan qədim ipək yoludur,
Tarixində müqəddəs, tarixində uludur,
Torpağından, daşından mən alıram güc, ilham,
İntibahın, tərəqqin ürək açır, Naxçıvanf-deyir.
H.Norvuzovun dağlar mövzusunda qələmə aldığı
şeirlərini oxuduqca misraların arxasında səmimi bir insanın
ürək yanğıları, dağlara bağlı olan dağlar oğlunun ürək çır
pıntıları aydın duyulur. O, dağlara müraciətlə yazdığı
şeirlərində heç kəsi təkrar etmir, əksinə poeziyaya yeni bir
ruh gətirir.
Bu şeirlərdə dağların zirvəsinə qalxan, əsr düşmüş
yurd yerləmm/ı xatırlayan, göz. yaşını gizlədə bilməyən
qələm sahibinin incə duyğulan aydın hiss olunur:
Baxdım əsr torpaqlara, bağlara
Göz yaşlarım leysan oldu zirvədə.
-E l dərdini sarı simdə çal, -deyən Heydərəli bu

11 2

113

“QOŞA BULAĞIN QOŞA ZÜMZÜMƏSİ”

dünyanın şöhrətində gözü olmadığını bildirir. O, «Övlad
anasını darda qoyarmı?»-deyərək öz ürəyinin amalını
oxuculardan gizlətmir. «Od oğluyam, oddan olmuşam», deyən Heydərəli müəllim yeri gələndə Vətən, torpaq üçün
ölməyi şərəf sanır:
İstərəm şöhrətdə başa yazılam,
Vətəndə bir parça daşa yazılam.
Şairin poetik düşüncələri misralara çevrildikcə sanki
insan qəlbini ovsunlayır. Onun hiss və duyğularının
deyimləri yeni və orijinaldır.
H.Novruzov ata-anasırıa yazdığı şeirlərdə hər iki
varlıq hər şeydən uca tutulur. «Ömür yolumuzda çıraq»
olan ananı, «Övladın başında şöhrət tacı» olan atanı
dünyada ən qiymətli varlıq kimi qəbul edən H.Novruzov
«Ata» şeirində deyir:
-Tale üzüyümün cəvahir qaşı,
Mənalı ömrümün bəzəyi ata!
Rahilə Qaybalıyevanın da şeirləri dərin məna
çalarlan ilə dolu olub, incə puhlu ürəyin susmayan səsidir.
Rahilə müəllimə şeirlərində düşmən tapdağında əsir
düşmüş yurd yerlərimizi unuda bilmir, Vətən igidlərini
ayağa qalxmağa, yurd yerlərimizi azad etməyə çağırır.
«Vətən bir haraylı eldən başlayır», -deyən R.Qaybalıyeva
«Əlincə», «Şuşam», «Bu torpaq», «Görüşünə gələcəyəm.
Xocalım» və s. şeirlərini çox böyük ürək ağrısı ilə yazsa
da, şairin gələcəyə böyük ümid və inamı güclüdür. O.
«Yollarımızın qələbə məramı ilə açılacağını» səbirsizliklə
gözləyir. Şair və deyir:

Həsrətlə baxıram torpağa, daşa,
Elə gendən baxmaq gəlməyir xoşa.
Dillərdə deyilən Qarabağ, Şuşa,
Kövrək ahlarımı kiridə bilmir.
Öz poetik üslubunu qəlbinin aynasına çevirən Rahilə
müəllimənin şeirlərindəki səmimilik çox aydın duyulur. O,
şeirlərində nə qədər kövrəkdirsə, bir o qədər də mübarizdir.
Şair «Qalx ayağa, Azərbaycan» şeirində yazır:
Xocalının faciəsi göz yaşlarım, həsrətimdir,
O tay, bıı tay Azərbaycan, parçalanmış qüdrətimdir.
Parçalanan bu gün mənim heysiyyətim, qeyrətimdir,
Qalx ayağa, Vətən oğlu, qalx ayağa, Azərbaycan!
R.Qaybalıyevanın incə ruhlu şeirlərində Vətən
torpaqlarını yağı düşməndən azad etməyə çağırış ön planda
dayanır. Şair özü də ah çəkdikcə yaralarının silinməyəcəyındən, narahat olduğunu dilə gətirir. Və «Vətən çağırır»
şeirində
Qorxum odur, bir az keçər, yadlanar,
Qarahagsı/ bağrım başı odlanar,
dm r olsa, Rahilə də allanar,
Saxlamayın məni Vətən çağırır, deyir.
Rahilə müəllimə ö/ anasının timsalında bütün
anaların «həyata yaraşıq, nur olduğu» qənaətinə gəlir və
ana kəlməsinin hər hərfinin əziz olduğunu xatırladır:
Analar olmasa, dünya da solar,
Bu yer də, o göy də ah-vayla dolar.
Bilirəm, qurbanlıq qoyundan olar,
Ana. kaş mən sənə qurban olaydım.
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Həmyerlimiz şair Qabil Abbas yaradıcılığa keçən
əsrin 50-ci illərindən başlamışdır. O, «Qoruya bilmədim
özümdən səni», «Unutmağa gücüm çatmır», «Ürəyimin
səsi» şeir kitabları ilə oxucuların qəlbinə yol tapmış, öz
dəsti-xətti ilə geniş oxucu kütləsinin rəğbətini qazanmışdır.
Bu günlərdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü
Qabil Abbasın «Əcəmi» nəşriyyatında «Məhəbbətlə dolu
ürək» povesti işıq üzü görüb. Kitaba ön sözü Naxçıvan
Yazıçılar Birliyinin sədri şair Asim Yadigar yazmışdır.
Kitab üç hissədən: «Tanışlıq», «Ayrılıq» və «Görüş»
hissələrindən ibarətdir. Əsərdəki hadisələr birinci şəxsin
dilindən söylənilir. Məhəbbət mövzusunda qələmə alınmış
povestdə iki gəncin-azərbaycanlı Azərlə qaraçı qızı Sabrinanm bir-birinə səmimi məhəbbəti şirin bir dillə qələmə
almır və hadisələrin inkişafı oxucunu dərindən düşündürür.
Keçən əsrin 50-ci illərinin sonunda azərbaycanlı gənc
Azərin Rusiya torpaqlarında (Volxov şəhərində) qaraçı qızı

Sabrina ilə təsadüfi görüşməsi və ilk görüşdən hər iki
gəncin bir-birini sevməsi, bu sevgini, məhəbbəti uzun
müddət ürəklərində yaşatmaları əsərin əsas süjet xəttini
təşkil edir. 20 ildən sonra Azər və Sabrinanm yenidən
qarşılaşması onların qəlbində közərən məhəbbət duyğu
larını alovlandırır. Bu baxımdan povesti «Məhəbbət haq
qında ballada» adlandırsaq, heç də səhv etmərik.
Azər və Sabrinanm bir-birinə olan sonsuz, gizli mə
həbbəti əsər boyu oxucunu həyəcanda saxlayır, qəhrəman
ların sonrakı taleyinin necə olacağı onu düşündürür. Əsər
də hər iki gəncin sevgisi inkişafda verilir və Azərlə Sabrina
mənəvi cəhətdən oxucunun gözündə ucalır.
İlk məhəbbətinə sadiq qalan Azər bəzən içində ağla
yır, bəzən də ayrılıq dərdi ona əzab verir. Əsərin ən təsirli
yerlərindən biri Л/.ərlə Sabrinanm üçüncü görüşündə oxu
cuya çatdırılır. Hu görüşdən sonra ikisi də qarşılarında
böyük bır səddin olduğunu dərk edir və onların yenidən
görüşəcəklərinin, bu görüşlərin davam edəcəyinin müm
künsüzlüyünü yəqin edir. Bu yəqinlik xüsusilə Sabrinanm
Azərə yazdığı məktubunda daha təsirli verilmişdir: «Azər,
əzizim, aramızda olan bu saf məhəbbət elə-belə gizli qalar
sa, saxlaya biləriksə, görüşlərimiz davam edər. Allah
eləməsin bunu İbrahim (Sabrinanm həyat yoldaşı) hiss
etsə, vay ondan sonrakı ömrə, günə. Ona da inanıram ki,
səndə olan o təmkin, dəmir iradə və mənə olan məhəbbətin
saflığı bizi o bəlaya düçar olmaqdan qoruyacaqdır. Bizim
xoşbəxtliyimiz əbədiyyətə qədər qalacaq. Mən bu fikirdə
yəm, sənə də inanıram».
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«Qoşa bulağın qoşa zümzüməsi» kitabında toplanmış
şeirlər saf və təmiz qəlbin, kövrək bir ürəyin səsidir. İna
nırıq ki, yüksək vətənpərvərlik, doğma yurda, el-obaya
bağlılıq hislərinin ifadəsi olan H.Novruzovun və R.Qaybalıyevanın «Qoşa bulağın qoşa zümzüməsi» şeirlər kitabı
oxuculann qəlbinə yol tapacaq.

MƏHƏBBƏTLƏ DOLU ÜRƏK

Əsərdə Azər ilk məhəbbətinə sadiq, dostluqda, yol
daşlıqda möhkəm olan bir gənc kimi təqdim edilir. O,
bəzən xəyalən sevgilisinin yanma qayıdır, bəzən də şirin
yuxularda onunla görüşür. Lakin o ilk sevgisi uğrunda
mübarizə aparmır. Azər sevgilisinin həsrətini çəkə-çəkə bu
ayrılığa dözür. Bunu Azərin Sabrinaya yazdığı məktubdan
da görmək olar: «Sabrina, əzizim dözürəm sənsizliyə,
həsrətini çəkə-çəkə, gözlərim önündən getməyirsən bir an
da belə»
Əsərdə oxucunu intizarda saxlayan, təsirləndirən
səhnələr çox inandırıcı şəkildə verilir. Hadisələri həyəcanla
izləyən oxucu yəqin edir ki, hər iztirablı anlar, acılar xoş
dəqiqələr kimi məhəbbətlə dolu ürəyi sevindirir,
Povestdən çıxan nəticə budur ki, kimliyindən və
millətindən asılı olmayaraq insanları bir-birinə yaxınlaş
dıran saf, təmiz və ülvi məhəbbətdir. Tanrı istəsə, insanın
böyük saydığı dünyada sevdiyi, əzizlədiyi insanları yeni
dən bir-birinin qarşısına çıxarar, təki ürəkdə sevgi,
məhəbbət olsun.
Müəllif əsərdə İbrahim, Nəcəf, Vladimir, Nikolay və
s. yaddaqalan obrazlar yaradır. Bu obrazların hər biri öz
xarakteri, davranışı ilə oxucunun yadında qalır. Povestin
dili çox sadə və lakonikdir. Müəllif əvvəldən axıradək
oxucunu intizarda saxlaya bilir. Oxucu mənən hadisələrin
iştirakçısına çevrilir, sanki əsərin qəhrəmanlarının taleyini
yaşayır və hadisələrin necə sonluqla bitəcəyini düşünür.
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