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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azər-
baycan xalqının tarixi, siyasi və mənə-
vi-psixoloji həyatında, o cümlədən 
dövrün ədəbi-bədii fikir nümunələ-
rində silinməz izlər buraxmışdır. 
Cümhuriyyət dövrünün öz böyük 
poeziyası, nəsri, dramaturgiyası və 
publisistikası olmuşdur. Araşdırmalar 
göstərir ki, hətta ay da, ulduz da rəmz 
və obraz kimi rəsmiləşən milli simvo-
likaya – üçrəng bayrağa və gerbə  poe-
ziyadan, romantik nəsrdən və inqilabi 
publisistikadan keçərək gəlmişdir.
Aşkar həqiqətdir ki, Cümhuriy-
yət dövrünün  ədəbiyyatını ilk dəfə 
araşdıran və dəyərləndirənlər  də 
elə Cümhuriyəti və onun mədəniy-
yətini yaradanların özləri olmuşlar. 
Ədəbi prosesləri tənzim edənlər və 
yaradanlar – Məhəmməd Əmin Rə-
sulzadə, Mirzəbala Məmmədzadə, 
Parlamentin sədri Əlimərdan bəy 
Topçubaşov, sədr müavini Həsən 
bəy  Ağayev, Cümhuriyyət hökumə-
tinin sədri Fətəli xan Xoyski,  həm-
çinin Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd 
bəy Ağaoğlu,  Üzeyir  və Ceyhun bəy 
Hacıbəyli qardaşları, Hüseyn Cavid, 
Cəlil Məmmədquluzadə, Məhəm-
məd Hadi, Əhməd Cavad, Adbul-
la Şaiq, Salman Mümtaz, Əlabbas 
Müznib və  başqaları idilər. Xüsusən, 
“Cümhuriyyət şairi” Əhməd Cavadın, 
Əli Yusif, Ümmügülsüm, Əmin Abid 
(Gültəkin), Cəfər Cabbarlı, Bədri Se-
yidzadə, Mürşid, Davud (Ağamirza-
də),  Əli Şövqi kimi gənclərin şeirləri 
el arasında sürətlə yayılır, marşa, him-
nə, nəğməyə çevrilirdi. Azərbaycanın 
istiqlalına, milli dövlətə, bayrağa və 
gerbə, türkçülük idealına, ümumbəşə-

ri və islami dəyərlərə həsr olunmuş ən 
yaxşı ədəbi-bədii, elmi-publisistik, fəl-
səfi-tarixi əsərlər məhz Cümhuriyyət 
dövründə yaranmışdır. Azərbaycanın 
tam müstəqilliyi və istiqlalı ideyası 
əksər ziyalıları bir bayraq altında bir-
ləşdirir və ədəbi hərəkat da ən çox bu 
yöndə irəliləyirdi. M.Ə.Rəsulzadə, Ə. 
Ağaoğlu, Ə.Hüseynzadə, C.Hacıbəyli 
kimi xadimlər Avropada və Rusiyada 
vüsət tapan xristian birliyi hərəkatı 
müqabilində “türkləşmə, islamlaşma 
və müasirləşmə” ideyasını irəli sürür 
və onun qələbəsinə çalışırdılar. Bu ide-
ya Azərbaycanda siyasi, sosioloji və fəl-
səfi istiqamətə yönəlir, azərbaycançılıq 
təlimi ilə qaynayıb-qarışırdı.
M.Ə.Rəsulzadə 1919-cu ildə “Azər-
baycan”qəzetində yazıçı və şairləri bu 
ideyanı əks etdirməyə çağırır və yazır-
dı: “Mətbuatın, ədəbiyyatın millətin 
qəlbinə miliyyət və istiqlal toxumu 
saçanbir əməl olduğu məlumdur...
Ey millətin lisanül-qeybi olan şairlər, 
ədiblər! Millətin  əməllərini, ülvi niy-
yət və məqsədlərini oxşayınız, kəndi-
sinə millət sevgisi, vətən məhəbbəti, 
hürriyyət eşqi təlqin ediniz”.
1918-20-ci illərdə gənc ədəbi qüvvələ-
rin bir amal uğrunda təcrübəli nə-
sillərə birləşmək arzusu duyulurdu. 
“Gəliniz əsrlərlə millətin ürəyində 
daş bağlayan dərdlərini açıb tökək!”, 
- deyən Mirzə Cəlil güneyli, quzeyli 
Azərbaycanın taleyini düşünürdü. 
Cümhuriyyətin əvvəlcə Ukraynada, 
sonra isə Türkiyədə rəsmi elçisi olan 
Yusif Vəzir Çəmənzəminli “Bu gün 
yazıçıya nə gərəkdir?” sualına belə 
cavab verirdi: “Dil azadlığı, qələm 
azadlığı!”. Başqa görkəmli sənət usta-

ları da  Cümhuriyyətin verdiyi qələm 
azadlığından bəhrələnirdilər. N.Və-
zirov, S.S. Axundov, Y.V.Çəmənzə-
minli, S.Hüseyn, A.Divanbəyoğlu və 
başqaları pedaqoji işdə, publisistika 
sahəsində, dövlət işlərində çalışır, si-
yasi həyata qoşulurdular. Bir çoxlarını 
ədəbiyyat tarixi məsələləri də düşün-
dürürdü. Belə ki, Yusif Vəzir “Litva 
tatarlarının tarixi”, “Azərbaycan ədə-
biyyatı tarixinə bir nəzər” kitablarını 
yazır,  S.Mümtaz Azərbaycanın klas-
sik şairlərinin əsərlərini toplayırdı. 
Ə.Haqverdiyev, Ə. Qəmküsar, Ömər 
Faiq və başqaları Tiflisdə çalışırdılar. 
Cəfər Cabbarlının  istiqlal mövzulu 
şeirləri 1918-20-ci illərin inqilabi və 
romantik əhval-ruhiyyəsini xüsusilə 
qabarıq ifadə edən fəlsəfi-rəmzi nü-
munələr idi.  Şair  “Yaşıl donlu, al ya-
naqlı, mavi gözlü sevdiyim” dediyi 
məşuqəyə eşq elan edir və onun ta-
rixi simvolikasını açırdı.
Bu dövr poeziyasında “Cümhuriy-
yət şairi” Əhməd  Cavadın səsi daha 
gur eşidilirdi. Əhməd Cavadın həyat 
və  yaradıcılığının ən parlaq və məh-
suldar dövrü XX əsrin 10-cu  illərinin 
ortalarına və Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyəti dövrünə təsadüf edir. Bu 
illərdə onun  “Qoşmalar” (1916) və  
“Dalğa” (1919) adlı şeir topluları nəşr 
edilmişdir. Həmin dövrdə Ə.Cavadın 
fəaliyyəti bilavasitə M.Ə.Rəsulzadə 
ilə bağlı olmuşdur. Ə.Cavad məhz 
M.Ə.Rəsulzadənin təklifi ilə “Müsa-
vat” partiyasına daxil olmuşdur.  
Daim ictimai-siyasi hadisələrin 
mərkəzində olan Ə.Cavad Cümhu-
riyyətin qurulmasını “Azərbaycan, 
Azərbaycan!” və “Canım-gözüm, gö-

züm-canım Azərbaycanım” şeirləri ilə 
alqışlamışdır.  28 May – İstiqlal günü, 
milli ordu, türk birliyi, üçrəngli, sək-
kizguşəli ay-ulduzlu bayraq onun şe-
irlərinin əsas atributları idi. 
Azərbaycan hərbi birlikləri ilə türk 
ordu hissələri Bakıya daxil olduqda, 
Ə.Cavad əsgər yoldaşları ilə bərabər, 
Bakının Yasamal dağındakı səngərlər-
də düşmənlə vuruşurdu. “Bismillah” 
şeirini də o, həmin döyüş meydanında 
yazmışdır. 
Ə.Cavadın ikinci şeir kitabı olan “Dal-
ğa”da (1919), əsasən, istiqlal döv-
ründə yazdığı şeirləri toplanmışdır. 
Şair tükənməz ilhamını sonsuz, ülvi 
məhəbbətlə sevdiyi Azərbaycan milli 
istiqlalının tərənnümünə həsr etmiş-
dir (“Nədən yarandın”, “Azərbaycan 
bayrağına”, “Al bayrağa”, “Gəlmə”, 
“Bakı deyir ki...”, “Qardaş”, “İngilis” 
və s. şeirləri). 

“Mən çeynənən bir ölkənin haqq 
bağıran səsiyəm”, -  deyən Ə. Cavad 
milli azadlığı təhdid edən şimal ye-
linə, azad dağları bürümək istəyən 
dumana, milli dövləti devirməyə ça-
lışan təcavüzkar qüvvələrə qəzəblə  
xəbərdarlıq edirdi.
Ə.Cavad ömrünün sonuna qədər mil-
li istiqlal ideallarınasadiq qalmış və 
bu yolda şəhid olmuşdur. Bunu onun 
Cümhuriyyətin süqutundan, Aprel 
işğalından (1920) sonra yazdığı əsər-
lər də sübut edir. 1925-ci ildə yazdığı 
“Göygöl” şeirində şair müstəqil Azər-
baycanın dövlət bayrağındakı ay-ul-
duza işarə edərək deyirdi:
Sənin gözəlliyin gəlməz ki saya,
Qoynunda yer vardır ulduza, Aya,
Oldun sən onlara mehriban daya,
Fələk büsatını quralı, Göygöl.
Şair bu şeirə görə həs olunmuşdur. 

 (ardı gələn sayımızda)

Noyabrın 14-dən 16-dək “Bakı 
Ekspo Mərkəzi”ndə IX Azər-
baycan Beynəlxalq Ətraf Mühit 
“Caspian Ecology 2018” sərgi-
si keçirilir. “Caspian Ecology” 
sərgisi Azərbaycan Respublika-
sı Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi (ETSN), eləcə də IDEA 
(Ətraf mühitin mühafizəsi na-
minə beynəlxalq dialoq) İctimai 
Birliyi tərəfindən dəstəklənir. 
Sərginin təşkilatçısı qismində 
isə “Caspian Event Organisers” 
(CEO) şirkəti çıxış edir.
Sərgi ərəfəsində keçirilən mət-
buat konfransında ekologiya və 
təbii sərvətlər nazirinin müa-
vini Firdovsi Əliyev çıxış edib. 
O, sərginin əhəmiyyətini vur-
ğulayaraq bildirib ki, sərginin 
əsas məqsədlərindən biri ətraf 
mühit problemlərinə insanla-
rın diqqətini cəlb etməkdir. O, 
Prezident İlham Əliyevin təşəb-
büsü ilə 2010-cu ilin ölkəmizdə 
“Ekologiya İli” elan edilməsini 
iştirakçılara xatırladıb. Bunun-
la əlaqədar müxtəlif tədbirlər 
keçirilib, spesifik sahələr üzrə 
elektron resurslar yaradılıb, 
əhali arasında maarifləndirmə 
işləri aparılıb.
“Caspian Event Organisers” 
şirkətinin nümayəndəsi Edvard 
Stroon qeyd edib ki, bu sərgi 
Xəzəryanı və Qafqaz regionun-
da ekologiya və ətraf mühitin 
qorunması sahəsində ən iri təd-
birdir. Sərgidə ətraf mühitin mü-
hafizəsi və təbiətdən səmərələri 

istifadə sahəsində innovasiya 
araşdırmaları kompleks şəkildə 
təmsil olunub.
Sərginin meneceri Jalə Məmmə-
dova bu beynəlxalq sərginin işti-
rakçıları barədə ətraflı məlumat 
verib. Qeyd edilib ki, cari ildə 
sərgidə dünyanın 8 ölkəsindən 
43 şirkət iştirak edəcək. Onların 
arasında Azərbaycanla yanaşı, 
Türkiyə, Almaniya, Böyük Bri-
taniya, Ukrayna və digər ölkələ-
rin şirkətləri də öz stendlərini 
nümayiş etdirəcəklər. Sərgidə 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Na-
zirliyi, Fövqəladə Hallar Nazir-
liyi, həmçinin “Azərsu” ASC, BP 
şirkəti, “Damla” İctimai Birliyi, 
Almaniya Beynəlxalq Əmək-
daşlıq Cəmiyyəti (GİZ), “SO-
CAR Polymer” MMC, “Təmiz 
Şəhər” Açıq Səhmdar Cəmiy-
yəti kimi dövlət qurumları və 
şirkətlər iştirak edəcəklər. İlk 
dəfə olaraq sərgidə “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu-
nun stendi də təqdim olunacaq.

Ümumilikdə, “Caspian Ecology 
2018” sərgisində təbii resurslar-
dan səmərəli istifadə sahəsində 
ən son məhsullar, sülb (bərk) 
tullantıların toplanması və uti-
lizasiyası sistemləri, eləcə də al-
ternativ energetika üzrə müasir 
avadanlıq nümunələri və digər 
məhsullar nümayiş etdiriləcək.
Şirkətlər tullantıların utilizasi-
yası və təkrar emalı üçün ava-
danlıqlar, sutəmizləmə sistem-
ləri, neft və qaz kəşfiyyatı və 
emalı xidmətləri, kağız, karton 
istehsalı ilə yanaşı, bir sıra digər 
məhsulları da təqdim edəcəklər.
Beləliklə, Beynəlxalq “Caspi-
an Ecology” sərgisi işgüzar 
əlaqələrin genişləndirilməsi, 
təcrübə mübadiləsi, habelə sə-
nayedəki yeni avadanlıq və tə-
mayüllərlə tanışlığa imkan ya-
ratmaqla yanaşı, ətraf mühitin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində 
görülən işlərə də əlavə təkan 
verəcək.

Bu ilin yanvar-oktyabr ayların-
da istehlak məhsullarının və 
xidmətlərin qiymətləri 2017-ci 
ilin müvafiq dövrünə nisbətən 
2,4 faiz, o cümlədən ərzaq məh-
sullarının qiymətləri 2,1 faiz, 
qeyri-ərzaq mallarının qiymət-
ləri 2,8 faiz, əhaliyə göstərilən 
ödənişli xidmətlərin qiymətləri 
2,6 faiz bahalaşıb.
Dövlət Statistika Komitəsindən 
bildiriblər ki, cari ilin oktyabr 
ayında sentyabr ayına nisbətən 
istehlak məhsullarının və xid-
mətlərin qiymətlərində 0,2 faiz, 
o cümlədən qeyri-ərzaq mal-
larının qiymətlərində 0,2 faiz, 
əhaliyə göstərilən ödənişli xid-
mətlərin qiymətlərində isə 0,1 
faiz bahalaşma qeydə alınıb.
Ay ərzində qeyri-ərzaq mal-
larından parçaların, geyimin, 
ayaqqabıların, inşaat materialla-
rının, kiçik elektrik cihazlarının, 
minik avtomobilləri üçün ehti-
yat hissələrinin, fərdi və planşet 
tipli kompüterlərin, dəftərxana 
ləvazimatlarının qiymətlərində 

bahalaşma, paltaryuyan maşın-
ların, kondisionerlərin, tozso-
ranların, mobil telefonların, fo-
toaparatların qiymətlərində isə 
ucuzlaşma müşahidə olunub. 
Digər qeyri-ərzaq məhsulları-
nın qiymətlərində ciddi dəyişik-
lik baş verməyib.

Oktyabr ayında sentyabr ayı-
na nisbətən əhaliyə göstərilən 
ödənişli xidmətlərdən hava 
nəqliyyatı ilə MDB ölkələri is-

tisna olmaqla, digər ölkələrə 
sərnişindaşıma, avtomobillərin 
təmiri, bərbərxana və kosme-
toloji xidmətlərin qiymətləri, 
mənzillərin icarə haqqı, kom-
püter kurslarında təhsil haqqı 
bahalaşıb, dəmir yolu və hava 
nəqliyyatı ilə MDB ölkələrinə 

sərnişindaşıma xidmətlərinin 
qiymətləri isə ucuzlaşıb. Digər 
ödənişli xidmətlərin qiymətlə-
rində ciddi dəyişiklik olmayıb.

Polşanın paytaxtı Var-
şavada noyabrın 14-dən 
18-nə kimi ənənəvi “Mil-
li ərzaqlar yarmarkası” 
keçiriləcək. Yarmarkada 
milli mətbəxləri və qida 
məhsulları ilə Azərbay-

can, Macarıstan, İtaliya 
və Yunanıstan iştirak 
edəcək.
Şəhərin ən böyük ticarət 
mərkəzlərindən birində 
keçiriləcək yarmarkada 
yalnız bioloji təmiz məh-

sullar nümayiş etdirilə-
cək. Bura bal, çörək növ-
ləri, ət və ət məhsulları, 
ev şirniyyatları, meyvə 
və tərəvəzlər, balıq məh-
sulları daxildir. 
Nümayiş olunan bütün 

məhsulları dequstasiya 
etmək və almaq müm-
kün olacaq. 
Həmçinin, istehsalçılarla 
birbaşa əməkdaşlıq qur-
maq imkanı da yaradıla-
caq.


