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Ìàääÿ 33. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí 
ôÿàëèééÿòèíèí ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿñè

33.1. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí ôÿàëèééÿòè öçðÿ õÿðúëÿð Àçÿð-
áàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí äþâëÿò áöäúÿñèíäÿí ìàëèééÿëÿøäèðèëèð.

33.2. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí ôÿàëèééÿòèíèí ìàëèééÿëÿøäèðèë-
ìÿñè ö÷öí àéðûëàí èëëèê âÿñàèòèí òÿðêèáèíäÿ úàðè õÿðúëÿðèí ìÿáëÿ-
üè ÿââÿëêè ìàëèééÿ èëèíäÿ áó ìÿãñÿä ö÷öí íÿçÿðäÿ òóòóëìóø
ìÿáëÿüäÿí àç îëà áèëìÿç.

33.3. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí ñàõëàíûëìàñû ö÷öí àéðûëàí èë-
ëèê âÿñàèò Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí íîðìàë ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìÿñè-
íÿ éþíÿëÿí çÿðóðè õÿðúëÿðè þçöíäÿ áèðëÿøäèðèð.

33.4. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñû òÿðÿôèíäÿí Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñû-
íûí õÿðúëÿð ñìåòàñûíûí ëàéèùÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìèëëè Ìÿúëèñèíÿ âÿ ìöâàôèã èúðà ùàêèìèééÿòè îðãàíûíûí ìöÿééÿí
åòäèéè îðãàíà (ãóðóìà) ýþíäÿðèëèð.

33.5. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí õÿðúëÿð ñìåòàñû Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèëëè Ìÿúëèñè òÿðÿôèíäÿí äþâëÿò áöäúÿñèíèí ëà-
éèùÿñèíÿ áàõûëàðêÿí àéðûúà òÿñäèã åäèëèð.

Ìàääÿ 34. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí 
öçâëÿðèíèí òÿìèíàòëàðû 

34.1. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñû ñÿäðèíèí àéëûã âÿçèôÿ ìààøû âÿ äè-
ýÿð òÿìèíàòëàðû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñè Ñÿäðèíèí
áèðèíúè ìöàâèíèíèí àéëûã âÿçèôÿ ìààøûíà âÿ òÿìèíàòëàðûíà áÿðà-
áÿðäèð.

34.2. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñû ñÿäðèíèí ìöàâèíèíèí àéëûã âÿçèôÿ
ìààøû âÿ äèýÿð òÿìèíàòëàðû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè
Ìÿúëèñè Ñÿäðèíèí ìöàâèíèíèí àéëûã âÿçèôÿ ìààøûíà âÿ òÿìèíàò-
ëàðûíà áÿðàáÿðäèð.

34.3. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí àóäèòîðëàðûíûí àéëûã âÿçèôÿ
ìààøû âÿ äèýÿð òÿìèíàòëàðû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè
Ìÿúëèñèíèí êîìèòÿ ñÿäðëÿðèíèí àéëûã âÿçèôÿ ìààøëàðûíà âÿ òÿìè-
íàòëàðûíà áÿðàáÿðäèð.

Ìàääÿ 35. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí 
öçâëÿðèíèí ÿìÿê ìÿçóíèééÿòè 

35.1. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí öçâëÿðèíÿ ùÿð èë 40 òÿãâèì ýö-
íö ìöääÿòèíäÿ ÿìÿê ìÿçóíèééÿòè âåðèëèð.

35.2. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí öçâëÿðèíÿ ÿìÿê ìÿçóíèééÿòè-
íÿ ÷ûõàðêÿí áó ãàíóíóí 34-úö ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã ìöà-
âèíÿò âåðèëèð.

35.3. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí öçâëÿðèíÿ ÿìÿê ìÿçóíèééÿòè
Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí ñÿäðè òÿðÿôèíäÿí âåðèëèð.

35.4. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí öçâö ÿìÿê ìÿçóíèééÿòèíäÿí
èñòèôàäÿ åòìÿäèêäÿ, îíà ùÿìèí èë (èëëÿð) ö÷öí èñòèôàäÿ åäèëìÿìèø
ìÿçóíèééÿòÿ ýþðÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ßìÿê Ìÿúÿë-

ëÿñè èëÿ ìöÿééÿí îëóíìóø ãàéäàäà âÿ ìÿáëÿüäÿ êîìïåíñàñè-
éà þäÿíèëèð.

Ìàääÿ 36. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí Òÿëèì Ìÿðêÿçè

36.1. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíà éåíè òÿéèí åäèëìèø âÿ Ùåñàá-
ëàìà Ïàëàòàñûíäà ÷àëûøàí èø÷èëÿðèí áèëèê âÿ áàúàðûãëàðûíûí, ïåøÿ
ùàçûðëûãëàðûíûí àðòûðûëìàñû, êàäð ïîòåíñèàëûíûí éöêñÿëäèëìÿñè, àëè
àóäèò îðãàíëàðûíûí áåéíÿëõàëã ñòàíäàðòëàðûíûí âÿ ãàáàãúûë òÿú-
ðöáÿëÿðèí þéðÿíèëìÿñè èøèíèí òÿøêèë åäèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ Ùåñàá-
ëàìà Ïàëàòàñûíûí Òÿëèì Ìÿðêÿçè éàðàäûëûð.

36.2. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí Òÿëèì Ìÿðêÿçèíèí ôÿàëèééÿòè
äþâëÿò áöäúÿñè âÿ ãàíóíëà  ãàäàüàí åäèëìÿéÿí äèýÿð ìÿíáÿ-
ëÿð ùåñàáûíà ìàëèééÿëÿøäèðèëèð.

ÂÛ ôÿñèë
ÉÅÊÓÍ ÌÖÄÄßÀËÀÐ

Ìàääÿ 37. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí ùåñàáàòëûëûüû

37.1. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí ôÿàëèééÿòè ùàããûíäà ùåñàáàò-
ëàð “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèëëè Ìÿúëèñèíèí Ìÿëóìà-
òû”íäà äÿðú åäèëèð.

37.2. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñû ôÿàëèééÿòè áàðÿäÿ êöòëÿâè èíôîð-
ìàñèéà âàñèòÿëÿðèíÿ ìÿëóìàòëàð âåðèð.

37.3. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí ôÿàëèééÿòè áàðÿäÿ ìÿëóìàòëàð
âåðèëäèêäÿ àøàüûäàêûëàð íÿçÿðÿ àëûíûð:

37.3.1. êÿíàð äþâëÿò ìàëèééÿ íÿçàðÿòè òÿäáèðëÿðè èëÿ áàüëû
ìÿëóìàòëàð, îíëàðûí íÿòèúÿëÿðèíÿ äàèð ìàòåðèàëëàð Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñèíÿ ýþíäÿðèëäèêäÿí ñîíðà âåðèëèð;

37.3.2. ðÿñìè ìÿëóìàòëàðûí ìÿçìóíó âÿ ôîðìàñû Ùåñàáëà-
ìà Ïàëàòàñûíûí êîëëåýèéàñû òÿðÿôèíäÿí ìöÿééÿí îëóíóð;

37.3.3. ìÿëóìàòëàð Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí ñÿäðè, îíóí òàï-
øûðûüû èëÿ Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí ñÿäðèíèí ìöàâèíè, àóäèòîðëàðû
âÿ éà Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí äèýÿð âÿçèôÿëè øÿõñëÿðè òÿðÿôèíäÿí
âåðèëèð;

37.3.4. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñû ôÿàëèééÿòè ùàããûíäà ìÿëóìàò-
ëàðû âåðäèêäÿ äþâëÿò ñèððè, êîììåðñèéà ñèððè âÿ ãàíóíëà ìöùàôè-
çÿ îëóíàí äèýÿð ñèðëÿðèí ãîðóíìàñû ùàããûíäà òÿëÿáëÿðÿ ðèàéÿò
îëóíóð.

37.4. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñû êÿíàð äþâëÿò ìàëèééÿ íÿçàðÿòè èëÿ
ÿëàãÿäàð õöñóñè èíôîðìàñèéà áöëëåòåíëÿðè, æóðíàë âÿ äèýÿð íÿøð-
ëÿð äÿðú åòäèðÿ áèëÿð.

Ìàääÿ 38. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí àóäèòè 

Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí ìàëèééÿ àóäèòè Ùåñàáëàìà Ïàëàòà-
ñûíûí ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà âÿ éà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèë-
ëè Ìÿúëèñèíèí ãÿðàðû èëÿ õàðèúè äþâëÿòëÿðäÿ óéüóí ôóíêñèéàëàðû ùÿ-
éàòà êå÷èðÿí ãóðóìëàð âÿ éà “Àóäèòîð õèäìÿòè ùàããûíäà” Àçÿð-
áàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíó èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ãàéäà-
äà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí àóäèòîð  òÿøêèëàòëàðû òÿðÿôèíäÿí ùÿéàòà êå-
÷èðèëÿ áèëÿð.

Ìàääÿ 39. Áåéíÿëõàëã ÿìÿêäàøëûã

39.1. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí áåéíÿëõàëã ÿìÿêäàøëûüû õàðè-
úè äþâëÿòëÿðäÿ óéüóí ôóíêñèéàëàðû ùÿéàòà êå÷èðÿí ãóðóìëàðëà âÿ
áåéíÿëõàëã òÿøêèëàòëàðëà, ùàáåëÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
òÿðÿôäàð ÷ûõäûüû áåéíÿëõàëã ìöãàâèëÿëÿðÿ âÿ ðàçûëàøìàëàðà ÿñà-
ñÿí ùÿéàòà êå÷èðèëèð.  

39.2. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñû áó ãàíóíà, ùàáåëÿ Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí òÿðÿôäàð ÷ûõäûüû áåéíÿëõàëã ìöãàâèëÿëÿðÿ ìö-
âàôèã îëàðàã, îíóí ñÿëàùèééÿòëÿðèíÿ àèä åäèëÿí ìÿñÿëÿëÿð öçðÿ
õàðèúè äþâëÿòëÿðäÿ óéüóí ôóíêñèéàëàðû ùÿéàòà êå÷èðÿí ãóðóìëàð-
ëà ãàðøûëûãëû ìöíàñèáÿòëÿðäÿ âÿ áåéíÿëõàëã òÿøêèëàòëàðäà Àçÿð-
áàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíû òÿìñèë åäèð.

39.3. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñû áåéíÿëõàëã òÿøêèëàòëàðà öçâ îëà,
áåéíÿëõàëã òÿøêèëàòëàðëà ìÿñëÿùÿòëÿøìÿ âÿ áèðýÿ ëàéèùÿëÿð ùÿ-
éàòà êå÷èðÿ, ôÿàëèééÿòèíèí ìöõòÿëèô ñàùÿëÿðè öçðÿ õàðèúè äþâëÿò-
ëÿðäÿ óéüóí ôóíêñèéàëàðû ùÿéàòà êå÷èðÿí ãóðóìëàðëà ÿìÿêäàø-
ëûã ùàããûíäà ìöãàâèëÿëÿð áàüëàéà áèëÿð.

39.4. Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñû õàðèúè äþâëÿòëÿðäÿ óéüóí ôóíêñè-
éàëàðû ùÿéàòà êå÷èðÿí ãóðóìëàðëà, àëè àóäèò ãóðóìëàðûíûí áåéíÿë-
õàëã òÿøêèëàòëàðû èëÿ áèðýÿ âÿ ïàðàëåë àóäèòëÿð âÿ òÿùëèëëÿð ùÿéàòà
êå÷èðÿ áèëÿð.  

Ìàääÿ 40. Ìÿõôèëèê  

Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí öçâëÿðè, èø÷èëÿðè âÿ Ùåñàáëàìà Ïà-
ëàòàñûíûí ôÿàëèééÿòè èëÿ ÿëàãÿäàð úÿëá åäèëÿí åêñïåðò, ìöòÿõÿñ-
ñèñ âÿ ñÿðáÿñò àóäèòîðëàð õèäìÿòè ìÿëóìàòëàðû, î úöìëÿäÿí ãà-
íóíëà ãîðóíàí äþâëÿò, áàíê, êîììåðñèéà âÿ ñàèð ñèðëÿðÿ àèä
îëàí ìÿëóìàòëàðû ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ìöÿééÿí îëóíìóø ùàëëàð èñ-
òèñíà îëìàãëà, à÷ûãëàéà áèëìÿçëÿð.

Ìàääÿ 41. Éåêóí ìöääÿà

Áó ãàíóí ãöââÿéÿ ìèíäèéè ýöíäÿí “Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñû
ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 1999-úó èë 2 èéóë òàðèõ-
ëè 700-ÛÃ íþìðÿëè Ãàíóíó (Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãà-
íóíâåðèúèëèê Òîïëóñó, 1999, ¹ 8, ìàääÿ 480; 2001, ¹ 11,
ìàääÿ 676, ¹ 12, ìàääÿ 744; 2004, ¹ 4, ìàääÿ 202, ¹ 9,
ìàääÿ 667; 2005, ¹ 2, ìàääÿ 62; 2007, ¹7, ìàääÿ 712;
2008, ¹ 5, ìàääÿ 339; 2009, ¹ 6, ìàääÿ 395; 2010, ¹ 3,
ìàääÿ 173, ¹4, ìàääÿ 276; 2016, ¹ 7, ìàääÿ 1229; 2017,
¹ 12   (Û êèòàá), ìàääÿ 2213) âÿ “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñûíûí Äàõèëè Íèçàìíàìÿñèíèí òÿñäèã åäèëìÿ-
ñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 2002-úè èë 5 ìàðò òà-
ðèõëè 269-ÛÛÃ íþìðÿëè Ãàíóíó (Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ãàíóíâåðèúèëèê Òîïëóñó, 2002, ¹ 3, ìàääÿ 117; 2006, ¹ 2,
ìàääÿ 67; 2007, ¹ 11, ìàääÿ 1081; 2008, ¹ 8, ìàääÿ 699;
2009, ¹ 6, ìàääÿ 395; 2010, ¹ 4, ìàääÿ 276; 2011, ¹ 2,
ìàääÿ 71) ëÿüâ åäèëèð.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Áàêû øÿùÿðè, 29 èéóí 2018-úè èë

“Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñû ùàããûíäà”
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 
2018-úè èë 29 èéóí òàðèõëè 

1199-ÂÃ íþìðÿëè Ãàíóíóíóí 
òÿòáèãè áàðÿäÿ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí Ôÿðìàíû
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 109-úó ìàä-

äÿñèíèí 19-úó âÿ 32-úè áÿíäëÿðèíè ðÿùáÿð òóòàðàã, “Ùåñàáëàìà
Ïàëàòàñû ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 2018-úè èë 29
èéóí òàðèõëè 1199-ÂÃ íþìðÿëè Ãàíóíóíóí ãöââÿéÿ ìèíìÿñè èëÿ
ÿëàãÿäàð ùÿìèí ãàíóíóí òÿòáèãèíè òÿìèí åòìÿê ìÿãñÿäè èëÿ
ãÿðàðà àëûðàì:

1. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Íàçèðëÿð Êàáèíåòè:
1.1. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ãàíóíëàðûíûí âÿ Àçÿðáàé-

úàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí àêòëàðûíûí “Ùåñàáëàìà Ïàëàòà-
ñû ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíóíà óéüóí-
ëàøäûðûëìàñû èëÿ áàüëû òÿêëèôëÿðèíè ö÷ àé ìöääÿòèíäÿ ùàçûðëàéûá
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíÿ òÿãäèì åòñèí;

1.2. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíèí íîð-
ìàòèâ ùöãóãè àêòëàðûíûí ùÿìèí ãàíóíà óéüóíëàøäûðûëìàñûíû ö÷
àé ìöääÿòèíäÿ òÿìèí åäèá Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçè-
äåíòèíÿ ìÿëóìàò âåðñèí;

1.3. ìÿðêÿçè èúðà ùàêèìèééÿòè îðãàíëàðûíûí íîðìàòèâ ùöãó-
ãè àêòëàðûíûí ùÿìèí ãàíóíà óéüóíëàøäûðûëìàñûíû íÿçàðÿòäÿ
ñàõëàñûí âÿ áóíóí èúðàñû áàðÿäÿ áåø àé ìöääÿòèíäÿ Àçÿðáàé-
úàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíÿ ìÿëóìàò âåðñèí;

1.4. ùÿìèí ãàíóíäàí èðÿëè ýÿëÿí äèýÿð ìÿñÿëÿëÿðè ùÿëë åòñèí.
2. Ìöÿééÿí åäèëñèí êè:
2.1. “Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñû ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóá-

ëèêàñû Ãàíóíóíóí 7.0.4-úö, 7.0.6-úû, 7.0.7-úè, 12.3-úö, 20.5-úè
ìàääÿëÿðèíäÿ, 21.11-úè ìàääÿñèíèí áèðèíúè úöìëÿñèíäÿ (ùÿð èêè
ùàëäà), 21.13-úö ìàääÿñèíäÿ, 22.16-úû ìàääÿñèíèí èêèíúè
úöìëÿñèíäÿ (ùÿð èêè ùàëäà), 24.7-úè, 28.1-úè, 32.3-úö âÿ 33.4-úö
ìàääÿëÿðèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìöâàôèã èúðà ùàêèìèééÿòè îð-
ãàíûíûí ñÿëàùèééÿòëÿðèíè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçè-
äåíòè ùÿéàòà êå÷èðèð;

2.2. ùÿìèí ãàíóíóí 7.0.4-úö, 7.0.6-úû, 7.0.7-úè, 20.5-úè ìàä-
äÿëÿðèíäÿ,   21.11-úè ìàääÿñèíèí áèðèíúè úöìëÿñèíäÿ (ùÿð èêè ùàë-
äà), 21.13-úö, 22.16-úû ìàääÿñèíèí èêèíúè úöìëÿñèíäÿ (ùÿð èêè
ùàëäà), 24.7-úè, 28.1-úè âÿ 32.3-úö ìàääÿëÿðèíäÿ “îðãàí” äåäèê-
äÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè íÿçÿðäÿ òóòóëóð;

2.3. ùÿìèí ãàíóíóí 12.3-úö âÿ 33.4-úö ìàääÿëÿðèíäÿ “îð-
ãàí” äåäèêäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàëèééÿ Íàçèðëèéè
íÿçÿðäÿ òóòóëóð.

3. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ßäëèééÿ Íàçèðëèéè ìÿðêÿçè
èúðà ùàêèìèééÿòè îðãàíëàðûíûí íîðìàòèâ ùöãóãè àêòëàðûíûí âÿ
íîðìàòèâ õàðàêòåðëè àêòëàðûí “Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñû ùàããûíäà”
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíóíà óéüóíëàøäûðûëìàñûíû
òÿìèí åäèá Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíÿ
ìÿëóìàò âåðñèí.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Áàêû øÿùÿðè, 5 ñåíòéàáð 2018-úè èë

Ùåñàáëàìà Ïàëàòàñû ùàããûíäà
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíó

Musiqi ictimaiyyətimiz hər il 
dahi Azərbaycan bəstəkarı, 
musiqişünas alim, pedaqoq 
və ictimai xadim Üzeyir Ha-
cıbəylinin (Hacıbəyov)  do-
ğum gününü (18 sentyabr 
tarixini) Milli Musiqi günü 
kimi qeyd edir. Üzeyir Ha-
cıbəyli müasir Azərbaycan 
peşəkar musiqisinin və mil-
li operasının banisi olmaqla 
bərabər, 100-lərlə publisistik 
məqalələrin də müəllifidir. 
Onun 1918-20-ci  illərdəki 
fəaliyyəti Xalq Cümhuriyyə-
tinin rəsmi orqanı olan "Azər-
baycan" qəzeti ilə bilavasitə 
bağlı olmuşdur. 
Hərtərəfli istedadını doğma 
xalqının milli və sosial-siya-
si azadlığı, tərəqqisi uğrun-
da mübarizəyə həsr etmiş 
Üzeyir bəy Hacıbəyli milli 
istiqlalın təcəssümü olan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin qurulmasını sevinclə 
qarşılamış, var qüvvə və ba-
carığı ilə milli dövlətçiliyin 
təşəkkülü və inkişafı işinə 
qoşulmuşdur. Üzeyir bəyin 
publisistik məqalə və felye-
tonları hər gün, yaxud gü-
naşırı "Azərbaycan" qəzetin-
də çap olunur, bəzən isə bir 
nömrədə müxtəlif imzalarla 
iki yazısı çıxırdı. Qəzetin ilk 
redaktoru Üzeyir Hacıbəyli-
nin kiçik qardaşı Ceyhun bəy 
olmuşdur. Üzeyir bəy Ha-
cıbəylinin özü isə 1919-cu il 
yanvarın 16-da çıxmış 89-cu 
sayından başlayaraq "Azər-
baycan" qəzetinin redaktoru 
olmuşdur. Bu vaxtdan "Azər-
baycan" qəzeti "Müvəqqəti 
müdir: Üzeyir bəy Hacıbəy-
li" imzası ilə buraxılmış və 
bu imza qəzetin həmin il 
30 iyun tarixli 215-ci sayına 
qədər davam etmişdir. Üze-
yir bəy iki aylıq müalicədən 
qayıtdıqdan sonra, 1919-cu 
ilin sentyabrından etibarən 
yenidən "Azərbaycan" qəze-
tində işə başlamış və 1920-ci 

il aprelin 27-nə kimi qəzetin 
müdiri işləmişdir.  
Üzeyir bəy Hacıbəyli qəzetə 
rəhbərlik etməklə, onun ide-
ya istiqamətini müəyyən-
ləşdirmiş, Azərbaycanın 
müstəqil dövlət kimi möh-
kəmlənməsinə çalışmışdır. 
"Azərbaycan"dakı fəaliyyə-
tində Üzeyir bəy Hacıbəyli 
özünü istedadlı, bacarıqlı, 
dərin düşüncəli və milli məs-
ləkli publisist kimi göstər-
mişdir. Qəzetin səhifələrin-
də Üzeyir bəy Hacıbəylinin 
Azərbaycan tarixinə, siyasi 
vəziyyətinə, iqtisadiyyatına, 
sənayesinə (xüsusilə, neft 
sənayesinə), maarif və mə-
dəniyyətinə və s. aid 100-dən 
çox məqaləsi dərc olunmuş-
dur. Müasir ictimai-siyasi 
durumla yaxından səsləşən 
"Mühüm məsələlər", "Parti-
yalarımıza", "Təəssürat", "İs-
tiqlal və istiqbal ümidi", "Ta-
rixi günümüz", "Andronik 
məsələsi", "Vəzifəmiz nədir", 
"Lənkəran faciəsi", "Kim nə-
yin fikrində imiş", "Fitnələr 
qarşısında", "Naxçıvan və 
Qarabağ", "Qarabağ haqqın-
da", "İçimizdəki denikinlər",  
"Ermənistan və Azərbay-
can münasibəti" və s. yazı-
lar Üzeyir bəy Hacıbəylinin 
uzaqgörən siyasətçi, əqidə-
li publisist olduğunu bariz 
şəkildə göstərir. Üzeyir bəy 
Hacıbəyli redaktor işlədiyi 
müddətdə Azərbaycan və 
onun ətrafında baş verən 
hadisələri qəzetin səhifələ-
rində əks etdirməklə yanaşı, 
burada dərc etdirdiyi çox-
saylı məqalələrində həmin 
hadisələrə özünün şəxsi 
münasibətini bildirirdi. Bu 
məqalələrdə o, Azərbaycan 
Cümhuriyyəti Parlamenti-
nin, Fətəli xan Xoyski və Nə-
sib bəy Yusifbəyli hökumət-
lərinin yeritdiyi siyasi xətti 
qızğın müdafiə edirdi.  
"Bir yaş" - Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin birinci il-
dönümü münasibətilə Üze-
yir bəy Hacıbəylinin "Azər-
baycan" qəzetinin 28 may 
1919-cu il  190-cı sayında 
dərc olunmuş məqaləsi belə 
adlanırdı. Azərbaycan xalqı-
nın şanlı istiqlal mübarizəsi 
sayəsində və çoxsaylı şəhid-
lərinin qanı bahasına əldə 
etdiyi azadlığın milli bayram 
səviyyəsində qeyd edilmə-
si, xoşbəxt gələcək naminə 
görüləcək işlər və arzular 
məqalənin əsas məğzini təş-
kil edirdi:  
"Bu gün istiqlalını elan etmiş 
olduğumuz və istiqlal qazan-
maq yolunda çaylarca qanlar 
axıdıb, minlərcə xanimanla-
rımızı xərabə qoyduğumuz 
bir dövlətin, yəni Azərbay-
can Türk Dövlətinin bir yaşı 
tamam olub da ikinci yaşa 
qədəm qoyduğu gündür...  
Növzad dövlətimizin təvəl-
lüdü, ana bətnindən doğul-
ması - çətinliklə əmələ gəldi. 
Ana vətən balasını doğarkən, 
özünü qurban edəcək dərə-
cəsinə gəlmişdi... Azərbay-
can torpağı bir xərabazara, 
bir viranəyə dönəcək idi. 
Onun, o madərimehribanı-
nın nazik sinəsi, zərif bədəni 
üzərində gəzən qaba ayaqlar, 
həm anası bətnindəki balası-
nı çəkmələrinin təpikləri al-
tında tapdalamaq, əzmək və 
xurdxaş etməklə anasını da, 
balasını da öldürmək istəyir-
dilər.  
Lakin bu zəif sinə içində giz-
lənmiş olan eşq və məhəbbət 
o dərəcə böyük bir qüvvətə 
haiz idi ki, zəif cism, qüvvətli 
ruh sayəsində düşmən zül-
mü qarşısında tab və taqət-
dən düşməyib yaşamaq və 
yaşatmaq iqtidarini qeyb et-
mədi.  
Ana Vətən doğdu...  
Və bu gün doğduğu övladı-
nın sənəyi-dövriyyəsi müna-
sibətilə bayram qurub və öv-

ladını mavi, al və yaşıl rəngli 
parçalarla bəzəyib nümayiş-
karanə bir surətdə bəyani-if-
tixar etmədədir.  
Bir yaşlı dövlətimiz, — gələ-
cəkdə — yaxın gələcəkdə 
- türklügün ümidgahı, is-
lamlığın pənahı və aləm 
mədəniyyətinin möhtərəm 
bir üzvü olacağını hələ bir 
yaşında olduğu halda - hər 
kəsə bildirmədədir.  
Azərbaycanın türkliklə is-
tiqbal meyvələri yetişdir-
mək üçün münbit bir torpaq 
təşkil etdigini Osmanlı türk 
qardaşlarımız dəxi iqrar 
və etiraf edib bizə ümidi - 
nəzər ilə baxmadadırlar. Fil-
həqiqə, Azərbaycan idi ki, 
türk şərqində sağlam bir mil-
liyyət hissi oyatdı, millət nə 
olduğunu millətini unutmuş 
türklərə bildirdi. Onlara - sən 
əvvəl-əvvəl bir türksən, dedi 
və "türkəm " dedirtdi...  
Türk qövminin dəxi farslar, 
ərəblər kimi müstərif ol-
duqları dinimüzin islamın 
- Allahımız bir, peyğəmbə-
rimiz bir, Quranımız bir və 
binaən-ileh dinimiz də bir 
olmalıdır — deyə bu birliyə 
feil və əql ilə qədəm qoyan 
Azərbaycan türkləri oldu 
desəm, əminəm ki, xəta et-
mərəm. Bu fikrin Azərbay-
can türkləri arasında olduqca 
sürətlə intişarı və qüvvətlən-
məsini görərkən sözlərimin 
təsdiqinə məcbur olarlar.  
Bizi vəhşi bilənlər və bizdən 
yalnız qaniçicilik gözləyən-
lər ilə və bizim vücudimizi 
aləmi-mədəniyyət üçün təh-
lükəli ədd edənlər ilə bir ba-
laca təmas lazım imiş ki, bu 
fikrin və nəzərin sırf yalan 
və yanlış olduğu meydana 
çıxsın. İngilis bizim içimizə 
girərkən, özlərini vəhşi bir 
heyvan qarşısına çıxmış bir 
ovçu vəziyyətində saxlamaq 
ehtiyatına heç bir lüzum 
olmadığını bir-iki gündən 

sonra kəmalitəəccüblə an-
ladılar və haqqımızda bəs-
ləməkdə olduqları nəzər və 
təsəvvüratın - bilməməzlik 
və ya düşmən təbliği nəticəsi 
olaraq xəta və yanlış olduğu-
nu da dərk etdilər; əminəm 
ki, bunu da dərk etdilər ki, 
istibdad altında tərəqqi və 
təalidən cəbrən mərhum və 
cəhalətə məhkum edilmiş 
olan bir millət, azad olduq-
dan sonra çox çəkməz ki, 
aləmi-mədəniyyət bazarla-
rında öz milliyyətləri təqa-
zası ilə əmələ gəlmiş mədəni 
mətalarını ənzari-bəşəriyyətə 
təqdim ilə mədəniyyəti qoca 
olan millətləri də heyran qo-
yarlar...  
AL rəngi türkligə, YAŞIL rən-
gi islamlığa və MAVİ rəngi 
mədəniyyətə işarə olan bay-
rağımızın mənayi-mənəviy-
yəsi də budur.  
Adamlar var ki, bizim istiq-
lalımızı istəmiyordilər, hal-
buki bizə düşmən dəgil idilər 
və bu istəməməzlikləri də 
düşmənçilik yüzindən dəgil 
idi; fəqət, onlar qorxurdular. 
Qorxurdular ki, biz hökumət 
etməgə, məmləkət dolan-
dırmağa, dövlət saxlamağa 
qabil olmayub da müxtəlif 
millətli təbəmizin can və ma-
lını mühafizə edə bilməyərək, 
siyasətdə bacarıqsızlıq göstə-
rub xalqın istirahətini pozaq...  
Lakin növzad dövlətimizin 
yeni başlamış ömrünün gün-
ləri və ayları gəlib keçdikcə, 
bu fikirdəki adamlar öz fikir-
lərini dəgişməgə məcbur ol-
dular; bolşeviklər dövründə 
həsrətini çəkdigimiz çörək 
və çörəkdən artıq həsrətində 
olduğumuz əmin və asayişin 
yoxluğu və cəmaəti qoz və 
fındıq kimi bizar olan qətl və 
qarətin çoxluğu - o da, bu da 
dəf edildi; Azərbaycan döv-
ləti çörək ilə bərabər əmin və 
asayişi də iadə etməklə əhali-
ni həm aclıq, həm də qətl və 

qarət bəlalarındən xilas qıldı; 
cavan dövlətimiz, dünyanı 
bürümüş olan sarı xəstəlik-
lərlə də mədənizar bir surət-
də mübarizəyə girişib zəfər 
və müvəffəqiyyət qazandı...  
Düşmənlərimizin virdi-zə-
ban etdiki "bəg, xan və şal-
laq hökuməti" əvəzinə ən 
demokratik və ən hürriyyət-
pərvər bir dövlət olduğunu 
bildirdi. Əhalisinə bir bu 
qədər geniş və genişligi heç 
bir hökumətdə görünməmiş 
bunca hürriyyət və azadlıq-
ların vücudi qarsısında düş-
mənlərimizin gözləri heyrət-
lənib dilləri lal olacaq idi ki, 
hiylə və təzvirə əl atıb hö-
kumətimizin bu qədər hür-
riyyətpərəstligini cəbunluğa 
və səhlənkarlığa isnad ilə 
bizi gənə də ləkələndirmək 
istiyordilər. Lakin bu axırki 
zabastovkanı - Azərbaycan 
istiqlalını məhv etmək və 
məmləkətimizi anarşı halına 
salmaq niyyətilə qurulmuş 
zabastovkanı yatırmaq işin-
də hökumətimizin və milləti-
mizin göstərmiş olduğu əzm 
və səbat, ustadlıq və məharət 
düşmənlərimizin bu ləkəsini 
üzərimizdən sildi və bu töh-

məti də rəf etdi...  
İçərisində çıxan qırmızı təh-
lükəni rəf və izaləyə qadir 
olan bir hökumət və millət, 
xaricdən sədası gələn qara 
təhlükəni də dağıtmağa və 
darmadağın etməgə qadir 
olmazmı, zənn ediyorsınız? 
Siz onun bir yaşar olduğuna 
baxmayın;düşmən dəfində 
təcrübəsaz olduğuna, türklük 
və islamlığına məxsus fəzilət-
lərinə baxub da əmin olunuz 
ki, bu hökumət və bu millət 
öz istiqlalını, öz azadlığını və 
öz təbəsini şanlı bir surətdə 
hər bir düşməndən qoruma-
ğa qadirdir və bu qüdrəti-
ni lazım olduğu halda isbat 
edər. Bu təntənəli cəlal və 
şövkətli bayramımızı görən-
lər bunu yəqin bilsin ki, bir 
yaşar cavan Azərbaycan Türk 
Dövlətinin istiqlali-mühafizə-
sindəki şüarı budur ki: 
ÖLMƏK VAR, DÖNMƏK 
YOXDUR. Bu əziz bay-
ram günü sidq dil ilə - ya-
şasın müstəqil Azərbaycan 
deyənlər, əmin olmalı; onu 
müstəqil yaşatmağa qadir 
olarlar."  

("Azərbaycan", 
1919, 28 may)  


