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 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal
Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir.
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler - TEKNİK BİLGİLER
 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğini kullanabilmelisiniz.
 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID
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 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the
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HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN DİLİ
HEYDAR ALIYEV AND THE AZERBAIJANI LANGUAGE
Mehdiyeva Mətanət Bahadur qızı
Baş müəllim, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

ÖZƏT
Məlum olduğu kimi, nitq mədəniyyəti mədəni nitq, düzgün danışmaq və yazmaq sənəti, eyni zamanda, lüğət
mədəniyyətidir. Şifahi və yazılı dilə aid normalar sistemini, nitq vasitələrindən istifadə qaydalarını sistemli
şəkildə öyrənən, istənilən fikri formalaşdırmağa xidmət edən bir sənətdir. Bu sənət ölkəmiz müstəqillik
qazandıqdan sonra, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin dilimizin dövlət səviyyəsində qorunması və tətbiqi
üçün imzaladığı fərmandan sonra daha da diqqət mərkəzində oldu. Heydər Əliyevin dövlət dilinin tətbiqi işinin
təkmilləşdirilməsi haqqında verdiyi fərman Azərbaycan dilinin tətbiqi və inkişaf etdirilməsinə dövlət
qayğısının artırılması, dilin tətbiq sferasının şaxələnməsi məqsədi daşıyır. Ulu öndərin verdiyi fərmana əsasən,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Dövlət Dil Komissiyası yaradılması, ”Azərbaycan
Respublikasında dövlət dili haqqında” qanun layihəsinin hazırlanması həyata keçirildi. Heydər Əliyevin bu
fərmanınına əsasən, elmi və bədii əsərlərin, eləcə də lüğət və dərsliklərin latın qrafikalı əlifba ilə yenidən çap
olunması, yerli icra hakimiyyəti orqanlarında kargüzarlıq işlərinin də latın qrafikalı əlifba ilə aparılması, bir
sözlə, hər bir sahədə latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının tətbiqi işinin gücləndirilməsi ön plana keçir. Bu
fərman 2001-ci il 18 iyun tarixindən qüvvəyə minir.
Ulu öndərin Azərbaycan Respublikası Dövlət Dil Komissiyasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında fərmanı
(2001, 04 iyul), Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Gününün təsis edilməsi haqqında fərmanı (2001,09
avqust), Azərbaycan Respublikasında Dövlət Dili haqqında 3 fəsildən ibarət olan fərmanı (2002,30 sentyabr)
dilimizin inkişafı üçün mühüm olan fərmanlar idi.
Heydər Əliyevin dilimizin yüksəlişi naminə gördüyü işlər, verdiyi fərmanlar dil tariximizdə əlamətdar
hadisələr kimi qiymətləndirilməlidir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, həqiqətən də, ulu öndərimizin dilimizin
tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı verdiyi fərman Azərbaycan dilinin tarixi əsaslarını özündə geniş və
aydın əks etdirən rəsmi sənəddir. Ulu öndərimizin dilə olan bu qayğı, sevgi və diqqətinin mərkəzində onun
natiqliyi, bu sahədə ustalığı, həm ümumtürk, həm də dünya natiqlik sənətində layiqli yer tutması birbaşa öz
təsirini göstərir.
Dilimizin inkişafı, dünya dilləri işərisində özünəməxsus yer alması, fəaliyyət dairəsinin genişlənməsində
Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri, müstəsna rolu var.
Açar sözlər: ümummilli lider, Azərbaycan dili, fərman, nitq mədəniyyəti
ABSTRACT
As is well known, the culture of speech is the culture of speech, the art of speaking and writing correctly, as
well as the culture of vocabulary. It is an art that systematically learns the system of norms related to oral and
written language, the rules of using the means of speech, and serves to form any idea. This art became even
more in the spotlight after our country gained independence, after the decree signed by our national leader
Heydar Aliyev for the protection and application of our language at the state level. Heydar Aliyev’s decree on
improving the use of the state language aims to increase state care for the application and development of the
Azerbaijani language, to diversify the scope of application of the language. According to the decree of the
national leader, the establishment of the State Language Commission under the President of the Republic of
Azerbaijan, the draft law “On the state language in the Republic of Azerbaijan” was prepared. According to
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this decree of Heydar Aliyev, reprinting of scientific and artistic works, as well as dictionaries and textbooks
in the Latin alphabet, conducting clerical work in local executive authorities in the Latin alphabet, in short,
strengthening the application of the Azerbaijani alphabet in all areas comes to the fore. This decree comes into
force on June 18, 2001.
Decree of the National Leader on approval of the composition of the State Language Commission of the
Republic of Azerbaijan (July 04, 2001), Decree on the establishment of the Day of the Azerbaijani Alphabet
and the Azerbaijani Language (August 09, 2001), Decree on the State Language of the Republic of Azerbaijan
consisting of 3 chapters (September 30, 2002) were important decrees for the development of our language.
The work done by Heydar Aliyev for the rise of our language, the decrees issued by him should be evaluated
as significant events in the history of our language. It should be noted that the decree of our great leader on
improving the use of our language is indeed an official document that reflects the historical foundations of the
Azerbaijani language in a broad and clear way. In the center of this care, love and attention of our great leader,
his eloquence, mastery in this field, his worthy place in both the all-Turkic and world oratory have a direct
impact.
Heydar Aliyev has invaluable services and an exceptional role in the development of our language, its special
place in the work of world languages, the expansion of its scope.
Keywords: national leader, Azerbaijan language, decree, speech culture
GİRİŞ
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev milli dilimizin inkişafında tarixə öz əbədi imzasını qoymuş dahi
şəxsiyyətdir. Onun fəal və ardıcıl dil siyasəti ölkəmizdə milli azadlıq ruhunu yüksəltmiş və bu yolda xalqımızın
əzmini artırmışdır. Heydər Əliyevin natiqlik məharəti Azərbaycan xalqının milli sərvətidir; onun bu sahədəki
istedadı hərtərəfli araşdırılmalı, öyrənilməli, Azərbaycan, ümumtürk və dünya natiqlik sənəti tarixində layiqli
yer tutmalıdır (2,s100).
Məlumdur ki, nə ilk konstitusiyada, nə də 1937-ci ilin aprelində qəbul olunmuş konstitusiyada dövlət dili
barəsində maddə olmayıb.1956-cı il konstitusiyasında isə “Azərbaycanın dövlət dili Azərbaycan dilidir”
maddəsi yazılmışdı. 1978-ci il konstitusiyasında Azərbaycan dili dövlət dili kimi qəbul edilmişdir. Bu barədə
professor Buludxan Xəlilov da qeyd edir ki, “Azərbaycan tarixinin yaxın keşmişində Azərbaycan dili təqib və
təzyiqlərə məruz qalmış, əslində nüfuzunu, rəsmi dövlət dili kimi statusunu itirmişdi. Azərbaycan dilinə qarşı
qısqanc, qərəzli və ədalətsiz münasibət 1956-cı ildə Azərbaycan Konstitusiyasında “Azərbaycanın dövlət dili
Azərbaycan dilidir” maddəsi olanda da davam etmişdir. O vaxtın özündə də iclasların, qəzetlərin, rəsmi dövlət
adamlarının dili Azərbaycan dili olmayıb və kargüzarlıq işləri doğma ana dilimizdə aparılmayıbdır.
Azərbaycan dilinin inkişafı, dövlət dili kimi onun inkişafına qayğı ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
adıyla bağlıdır. Ölkə rəhbərinin təşəbbüsü ilə 1995-ci il konstitusiyamızda dövlət dili haqqında maddənin öz
əksini tapması dilimizin qanuni haqqını yenidən geri qaytardı. Məlum olduğu kimi, 1995-ci il noyabrın 12-də
qəbul olunan Konstitusiyada (Maddə 2.) Azərbaycan dili Azərbaycan Respublikasının Dövlət dili kimi təsbit
olundu. Prezidentin dil haqqında imzaladığı fərman və qanunlar dil siyasətinə, dil quruculuğunun gedişatına
öz müsbət təsirini göstərdi. Heydər Əliyevin Azərbaycan dilinin inkişafı, bu dilin beynəlxalq arenada özünə
yer almasındakı xidmətləri sonsuzdur. Bu qalibiyyət birdən-birə baş tutmamışdır. Ulu öndərimiz bu işdə uzun
zaman mücadilə aparmış və sonucda qalib gəlmişdir. Bu tarix hələ XX əsrin 70-ci illərindən başlamışdı. O
zaman üçün Azərbaycan dilində çıxış etmək böyük iradə, təcrübə, savad, ən əsası isə cəsarət tələb edirdi.
Heydər Əliyevin bu çıxışı davamlı olaraq artıq bütün dövlət tədbirlərinə yol açmağa başlayır.
“Heydər Əliyev Azərbaycan dilini məişət səviyyəsindən daha geniş arenaya çıxardı. Azərbaycanda və onun
hüdudlarından kənarda rəsmi görüşlərdə, BMT, Avropa Şurası kimi mötəbər məclislərdə Azərbaycan dili onun
nitqində öz əzəməti ilə seçilir”(2,s106).
Dövlət başçısının verdiyi fərmanlar dilimizin həm orta ümumtəhsil məktəblərində, həm də ali məktəblərdə
Azərbaycan dilinin tədrisi işinə çox böyük təsir etdi. Eyni zamanda, tədris ocaqlarında dilimizin tədrisinə
ayrılan saatlar artırıldı.
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ARAŞDIRMA
Dil millətin formalaşmasında vacib olan amillərdən biridir. Azərbaycan dili Azərbaycan xalqının milli
sərvətidir və xalqımızın ən ümdə vəzifəsi bu sərvətin qayğısına qalmaq və dilimizi gələcək nəsillərə
ötürməkdir. Tarixə nəzər saldıqda görürük ki, hər bir xalqın inkişafında və tərəqqisində müstəsna xidmətlər
göstərmiş şəxsiyyətlər yetişir. Heydər Əliyev də bu mənada Azərbaycan üçün əvəzsiz liderdir. Öz xalqı üçün
etdiyi saysız-hesabsız xidmətlər onu “Ümummilli lider” zirvəsinə yüksəldib. Məhz onun hakimiyyəti illərində
Azərbaycan xalqının tərəqqi və inkişaf dövrü başlayıb. Milli dövlətçilik anlayışını xalqımız üçün ulu öndərimiz
aşılayıb.
Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində rus dilinin hakim olmasına baxmayaraq, Azərbaycan dili də öz
funksionallığı ilə diqqət çəkir. Bu özünü istər tədris ocaqları, istərsə də mətbuat orqanları və rəsmi məclislərdə
göstərir. O illərdə Azərbaycan dilində jurnal və qəzetlər, “Müasir Azərbaycan dili” dərslikləri işıq üzü görür.
Onu da qeyd edək ki, bu dərsliklər dövlət mükafatına layiq görülür. Bütün bunlar-ana dilinin ictimai-siyasi
nüfuzunun artması ümummilli liderimizin yürütdüyü siyasətin nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Ümummilli
liderimiz sonralar o dövrü belə xatırlayırdı: “Yadımdadır, 1978-ci ildə biz Azərbaycanın Konstitusiyasına
Azərbaycan dilinin dövlət dili olması haqqında maddə daxil edəndə Moskvadan ... nə qədər təzyiqlər göstərildi.
Ancaq biz bu təzyiqlərə dözdük.” Tarixə nəzər saldıqda görürük ki , Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini
qazandıqdan sonra da dil məsələsi gündəmə gəlir. Lakin ümummilli lider Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü,
yürütdüyü siyasət nəticəsində dilimiz yenidən öz müstəqilliyini qazanır.
Respublika prezidenti kimi Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin tətbiqi və qorunması haqqında beş fərman
vermişdir (1, s.22).
Heydər Əliyev deyirdi: “ Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir”. Doğrudan da, hər bir xalq öz tarixini,
milli-etnik varlığını məhz dili ilə nümayiş etdirir.
Ulu öndərimiz dilimizin türk dili deyil, Azərbaycan dili adlandırılmasını məqbul hesab edirdi. O deyirdi: “Biz
türkdilli xalqların ailəsinə mənsub olan bir xalqıq. Ancaq bunun çox şaxələri var. Bunun bir şaxəsi də
Azərbaycan dilidir. Biz bunu təsdiq etmişik və bu artıq bütün ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunubdur”.
Düzdür, bu iki türk mənşəli dillər bir-birinə yaxındır. Amma dilimizin Azərbaycan dili adlanması daha uyğun
seçimdir. Bu, daha uğurlu səslənir.
Bildiyimiz kimi, Heydər Əliyevin qərarı ilə 1 avqust tarixi hər il Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili
Günü kimi qeyd olunur. Bu, dil tarixində əlamətdar hadisədir.
Heydər Əliyev qeyd edirdi:” Mən bu gün böyük iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, Azərbaycan dili XX əsrdə
böyük inkişaf yolu keçmişdir. İndi baxın bizim dilimiz nə qədər zəngindir, nə qədər məlahətlidir, nə qədər
şirindir və bütün fikirləri ifadə etməsi üçün nə qədər söz ehtiyatlarına malikdir. Biz Azərbaycanda Azərbaycan
dilinin hakim olmasını, Azərbaycan dilinin getdikcə inkişaf etməsini təmin edəcəyik”.
Dahi rəhbərin gənclərlə, xüsusilə tələbələrlə görüşlərindəki çıxışlarında da ana dilinə olan sevgi və qayğısı
xüsusi diqqət çəkir. O qeyd edirdi ki, hər bir azərbaycanlı gənc ilk olaraq öz dilini mükəmməl bilməlidir. Çünki
bizim gözəl, zəngin, cazibədar dilimiz var və onu heç bir şeyə dəyişmək olmaz. Bununla yanaşı, Heydər Əliyev
gənclərin digər dilləri də bilməsini müsbət qarşılayır və müasir gənclər üçün bunu önəmli hesab edirdi.
Ulu öndərin dilimizə olan qayğısı hər bir sahədə özünü göstərir. Heydər Əliyevin sənət adamları, xüsusən də
yazıçı və şairlərə olan diqqəti bunu bir daha sübut edir. O deyirdi: “Mən fəxr edirəm ki, türk dillərinə mənsub
olan Azərbaycan dili bu qədər zəngindir, bu qədər bədii ifadələrlə doludur və biz həyatın bütün sahələrinə aid
olan fikirlərimizi öz ana dilimizdə ifadə edə bilirik. Burada mən Azərbaycan yazıçılarının, dilçilərinin,
ədəbiyyatşünaslarının xidmətlərini xüsusi qeyd edirəm. Çünki hər bir respublikada proseslər cürbəcür
gedibdir”. Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza Ulutürk, Məmməd Araz kimi yazarlara qayğı göstərməsi, neçə-neçə
ustad sənətkarlarımıza SSRİ-nin ən böyük mükafatlarını, fəxri adlarını təqdim etməsi onun Azərbaycan dilinə
və ədəbiyyatına göstərdiyi böyük qayğının parlaq təzahürüdür.
“Dilimiz çox zəngin və ahəngdar dildir, dərin tarixi köklərə malikdir. Şəxsən mən öz ana dilimi çox sevir və
bu dildə danışmağımla fəxr edirəm” deyən ümummilli lider Heydər Əliyev sovet rejimində, rus dilinin
kölgəsində qalan dilimizi xilas etdi. Onun milli mədəniyyətimizə və mənəviyyatımıza dərindən bələd olması
səbəbindən dilimizin saflaşması və zənginləşməsi mümkün oldu.
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Bu gün prezidentimiz İlham Əliyev ana dilimizin saflığının qorunması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində ulu
öndərin başladığı işləri şərəflə davam etdirir. Latın qrafikasında kütləvi nəşrlərin meydana çıxması bunun
parlaq göstəricisidir. Prezidentin 2004-cü il yanvarın 12-də imzaladığı “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə
kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” Sərəncamına əsasən 150 cildlik “Dünya ədəbiyyatı
kitabxanası”, 100 cildlik “Dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanası”, 100 cildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı
kitabxanası” adlı yeni nəşrlər işıq üzü gördü. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
“Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin
inkişafına dair Dövlət Proqramı haqqında” 2012-ci il 23 may tarixli, “Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi haqqında” 2012ci il 29 may tarixli, “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və
ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2013-cü il 9 aprel tarixli,
“Azərbaycan dilinin elektron məkanda daha geniş istifadəsinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər
haqqında” 2018-ci il 17 iyul tarixli sərəncamları, “Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dövlət dilindən
istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2018-ci il 1 noyabr tarixli fərmanı, həmçinin
“Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası haqqında Əsasnamə”nin
təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 26 noyabr tarixli qərarı ana
dilinə dövlət qayğısının artırılması, dilçilik sahəsində fundamental və tətbiqi araşdırmaların keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması üçün əlverişli şərait yaratmışdır.
NƏTİCƏ
Bu gün dünyanın bir neçə universitetində Azərbaycan dili tədris olunur. ABŞ-ın altı (Şikaqo, Los-Ancelos,
Vaşinqton, Nyu-York, San-Fransisko, Harvard) universitetinin proqramında Azərbaycan dili öyrənilir.
Onu da qeyd edək ki, bu gün dilimizin tarixi, bu günü, sabahı ilə bağlı dəyərli tədqiqatlar aparılır. Bu işdə
dilçilərin əməyi və səyi yüksək qiymətləndirilməlidir. Dünyada gedən qloballaşma prosesləri müstəvisində
Azərbaycan dilinin nüfuzunu təmin etmək üçün dilimizin bütün incəliklərini öyrənmək, eləcə də öyrətmək,
təbliğ və tədqiq etmək ən ümdə vəzifələrdəndir.
Bu gün Azərbaycan dilini tədris edən biz müəllimlərin qarşısında çox mühüm bir vəzifə dayanır. Bu vəzifə
daim dilimizi təblig və tədqiq etmək və bu şərəfli yolda ümummilli liderimizin qəbul etdiyi qərarlar, imzaladığı
qanunlar, fərman və sərəncamlar əsasında dilimizin inkişafına xidmət etməkdir. Beləliklə, minilliklər boyu
formalaşan və bu günümüzə gəlib çatan Azərbaycan dili xalqımızın qədimliyinin simvolu, qürur
mənbəyidir. Bu gün müstəqil bir dövlətimizin mövcudluğu dilimizin qorunması, dünya dilləri içərisində layiqli
yer tutması baxımından vacib tarixi imkandır. Məhz Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu dil siyasəti
bu sahədə əldə etdiyimiz uğurların əsasını təşkil edir.
İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT:
1. Babayev A.M. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti Bakı, 2011, 620 səh.
2. Hacıyeva İ.H. Nitq mədəniyyəti Dərs vəsaiti, Bakı, 2011, 245 səh.
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HEYDƏR ƏLİYEV FƏALİYYƏTİNDƏ ŞƏXSİYYƏTİN MƏNƏVİ TƏRBİYƏSİ, MƏNLİK ŞÜURU
VƏ MƏNLİK HİSSLƏRİ PROBLEMİ
P.Ü.F.D ESMİRA MƏMMƏDOVA
Adpu-Nun “Azərbaycan Dılı Və Onun Tədrısı Texnologıyası” Kafedrasının Baş Müəllimi

SUMMARY
It is known that the spiritual development of a society and a nation begins with the development of my
personality. If the members of a society are individually morally weak, then there can be no doubt that the
society itself is morally weak. Or, conversely, in a spiritually rich society, moral depravity and spiritual poverty
may be rare. Heydar Aliyev knew this dialectic very well. Our research has shown that both in the 1979 General
Union Scientific-Practical Conference on Spiritual Education and in many other speeches, he paid special
attention to social and personal relations. Heydar Aliyev believes that the spiritual progress of the individual
depends on the spiritual richness of society, the spiritual growth of society depends on the spiritual potential
of each individual.
Keywords: self, upbringing, personality, spiritual upbringing, self-consciousness
ÖZET
Məlumdur ki, cəmiyyətin və millətin mənəvi inkişafı, mənəvi yüksəlişi, şəxsiyyətin mənə inkişafından
başlayır. əgər cəmiyyətin üzvləri ayrı-ayrılıqda mənəvi cəhətdən zəifdirlərsə, onda cəmiyyətin özünün mənəvi
zəifliyi heç bir şübhə doğura bilməz. Yaxud əksinə mənəvi cəhətdən zəngin olan cəmiyyətdə mənəvi
düşgünlük, mənəvi kasıblıq hallarına az-az təsadüf oluna bilər. Bu dialektikanı Heydər Əliyev çox yaxşı bilirdi.
Apardığımız araşdırmalarda məlum oldu ki, istər 1979-cu ildə mənəvi tərbiyəyə həsr olunmuş “Ümumi İttifaq
Elmi-Praktiki Konfrans”ında, istərsə çoxsaylı digər çıxışlarında o, cəmiyyət-şəxsiyyət münasibətlərinə xüsusi
yer verirdi. Heydər Əliyev belə hesab edir ki, şəxsiyyətin mənəvi tərəqqisi cəmiyyətin mənəvi zənginliyindən
asılıdır, cəmiyyətin mənəvi yüksəlişi ayrı-ayrılıqdahər bir şəxsiyyətin mənəvi potensialından asılıdır.
Təhsil və tərbiyə sistemlərinə müraciət edərək, onların yaxın və prioritet vəzifələrini müəyyən edərək, o,
şəxsiyyətin mənəvi inkişafının həm ideya-nəzəri, həm də praktiki aspektlərini müəyyənləşdirməyə çalışırdı.
Açar sözlər: mənlik, tərbiyə, şəxsiyyət, mənəvi tərbiyə, mənlik şüuru
GIRIŞ
Şəxsiyyətin mənəvi inkişafının prioritetlərini müəyyənləşdirərək, Heydər Əliyev problemin ideya-nəzəri
aspektlərinə xüsusi diqqət yetirirdi. Bununla bərabər aşağıdakı məqamları xüsusi vurğulayırdı;
a) İllərlə formalaşmış, tarixin süzgəcindən keçmiş, nəsillərdən-nəsillərə ötürülmüş, xalqın milli mədəniyyəti
şəxsiyyətin mənəvi saflığının, mənəvi zənginliyinin təməl daşı funksiyalarını yerinə yetirmişdir;
b) Mənəviyyata qida verən fundamental amil mədəniyyətdir- həm milli mədəniyyət, həm də ümumibəşər
mədəniyyət. Heydər Əliyev bunu hamıdan yaxşı dərk etmişdir. Ona görə də burada qeyd olunduğu kimi,
Heydər Əliyev bütün Azərbaycan gənclərinə hər bir şəxsiyyətə milli və ümumbəşəri dəyərlərdən faydalı və
düzgün istifadə etməyi tövsiyə edirdi.
Bununla əlaqədar olaraq, bir məsələni də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Ümumbəşəri dəyərlərə münasibət əlavə
bir informasiya mənbəyinə yanaşmaq kimi qəbul olunmamalıdır. Ümumbəşəri dəyərlər yalnız informasiya
deyildir. Onların tərkibində, məzmununda, strukturunda güclü və tükənməz mənəvi prinsiplər mövzuddur. Bu
gün 3-cü minilliyin başlanğıcında ümumibəşəri dəyərlərdə qoruyub saxlanılmış mənəvi prinsiplərdən məhrum
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olan şəxsiyyətə mənəvi cəhətdən zəngin şəxsiyyət demək olmaz. Əgər biz azərbaycançılıq və türkçülük
prinsiplərinin daxilində qopub qalırıqsa, biz özümüzün mənəvi məhdudluq mühakiməmizə imza atmış olarıq.
Beləliklə, şəxsiyyətin mənəvi zənginliyində milli mədəniyyətin öz yeri var. Türk xalqının mədəniyyətlərinin
öz yüri var. Ümumbəşəri dəyərlərin öz yeri var. Mədəni-tarixi proses bunu sübut edir ki, mütərəqqi təlim,
təhsil sistemi bu prinsipləri həyata keçirməkdə ardıcıl mövqe tutmalı, düzgün metodoloji prinsiplər seçməlidir;
c) Heydər Əliyevin siyasi-tərbiyəvi fəaliyyətində, xüsusən onun mənəvi tərbiyə ilə bağlı olan nitqlərində,
çıxışlarında, tövsiyələrində yaşlı nəsillərin mənəvi həyatı, mənəviyyatı, onların keçdiyi şərəfli həyat yolu
xalq qarşısında, vətən qarşısında, millət qarşısında göstərdikləri xidmətlər müstəsna yer tutur.
ARAŞDIRMA
Atalardan, babalardan qalmış nəsihətlər, onların həyat və fəaliyyətləri müasir gənclər üçün, hər bir şəxsiyyət
üçün mənəviyyat məktəbidir, mənəviyyat dərsliyidir. Aparılmış araşdırmalarda qeyd edilir ki, 1970-1980-ci
illərdə Azərbaycanda rəhbərlik etdiyi dövrlərdə Heydər Əliyev bir neçə xatirə muzeyi yaratmışdır. Onlardan
Nəriman Nərimanovun, Səməd Vurğunun, Üzeyir Hacıbəyovun, Cəfər Cabbarlının, Səttar Bəhlulzadənin ev
muzeylərinin sadalamaq olar. Bu muzeylərin hər birində toplanıb və saxlanılan eksponantlar, əsərlər,
əlyazmaları, o böyük insanlar haqqında olan informasiyalar həm mənəviyyat mənbəyidir, həm də mənəviyyat
dərsliyidir. Məhz Heydər Əliyev o muzeyləri gənclərin mənəvi tərbiyəsinin, mənəvi inkişafını və tarixi
yaddaşlarının möhkəmlənməsini nəzərə alaraq yaratmışdır.
Əlbəttə bu istiqamətdə çox danışmaq olar. Mən fikrimi bu mövzuda konkretləşdirmək istəyirəm. Lakin bircə
şeyi mən təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, nəinki milli və ümumbəşəri dəyərlərin mənimsənilməsinə hələlik
bir o qədər də cəht göstərilmir, hətta Heydər Əliyev tərəfindən yaradılmış bu mənəviyyat mənbələrinə, təhsil
ocaqları tərəfindən xüsusən ali məktəblər tərəfindən demək olar ki, müraciət olunmur. Onların imkanlarından
istifadə olunmur. Hər hansı bir ali məktəbi götürüb müşahidə aparsaq, orada nadir tələbə taparır ki, onlar bu
müzeylərdə olmuş olsunlar. Mənə belə gəlir ki, elm konfranslar, disputlar da vacibdir. Lakin yuxarıda
göstərdiyim istiqamətdə işin zəif olduğu hamı tərəfindən dərk olunmalı və bu iş canlanmalıdır.
İndi isə şəxsiyyətin mənlik şüuru və mənlik hissləri üzərində dayanmaq istərdim. Heydər Əliyevin şəxsi
həyatı, çoxsahəli siyasi fəaliyyəti və ideya nəzəri irsi gənc nəsillərin mənəvi inkişafında sönməz bir məşəldir.
On illər keçsə də Heydər Əliyev ideyaları, Heydər Əliyev şəxsiyyəti nəsillərin mənəvi inkişafına örnək və
istiqamət verən qüvvə olaraq qalacaqdır.
SONUC
Şəxsiyyətsiz mənlik hissləri formalaşmamış və mənlik şüuru zəif olan adamlara Heydər Əliyev neqativ
münasibət bəsləyirdi. Bununla yanaşı onun çıxışlarında, məruzələrində, müşahidələrində, nitqlərində,
kitablarında şəxsiyyətin mənlik şüuruna, mənlik hisslərinə aid çox qiymətli fikirlər var. Birinci insan o vaxt
hesab olunur ki, şəxsiyyət o vaxt şəxsiyyət olunur ki, onun şüuru inkişaf etmiş olsun. Belə bir sual meydana
gəlir. O hisslər və mənlik şüuru necə əmələ gəlir? Fərd onları haradan götürməlidir? Bu suala birmənalı cavab
vermək çox çətindir. Çünki ən yüksək mənəviyyatlı ailələrdən də arabir yüksək mənəviyyatlı, yüksək əqidəli
şəxslər çıxır. Yaxud da belə hallara da rast gəlmək olur ki, heç bir valideyn tərbiyəsi almayan adamların bir
çoxunun mənlik şüuru kifayət qədər inkişaf edib və özlərinin ləyaqətini qorumağa daim hazırdırlar. Məsələn,
uşaq evlərində tərbiyə alanların əksəriyyəti.
Beləliklə, biz, birinci növbədə, mənəviyyat mənbələri axtarmalıyıq və şəxsiyyətin mənlik şüurunu
formalaşdıran amilləri araşdırmalıyıq. Mənə belə gəlir ki, burada heç bir istiqamətdə həm praktik, həm də
nəzəri iş getməlidir.
Birinci, uşaqların mənlik şüuru və ləyaqət hissləri ailədə tərbiyə olunmalıdır. Burada bir neçə şərt var, ancaq
əsas problem ondan ibarətdir ki, uşaqların valideynləri və ailə üzvləri nə dərəcədə öz ləyaqətini qoruya bilirlər?
İkinci, valideynlərin özlərinin mənlik şüuru haqqında, ləyaqət, qürur haqqında kifayət qədər təsəvvürləri
vardırmı? Növbəti pillə məktəb və ümumiyyətlə təhsil sistemidir. Bu baxımdan mən belə hesab edirəm ki,
bizim ali və orta məktəblər kifayət qədər uşaqlarda mənlik hissini tərbiyə etmirlər.
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Üçüncü, mənəviyyatın mənbəyi cəmiyyətdir. Mənəvi tərbiyə birinci növbədə cəmiyyətin mənəvi dəyərlərə
münasibətindən asılıdır, cəmiyətin insanların, vətəndaşların qürurlu olub-olmamaqlarının istəməklərindən
asılıdır. Demək olar ki, bu gün cəmiyyət bu məsələlərlə az məşğul olur. Nəhayət, bir faktorun da rolunu qeyd
etmək istərdim. O da insanlarda mənlik şüurunun formalaşması işində və ləyaqət hisslərinin tərbiyəsi işində
ədəbiyyat və incəsənətin roludur. Sual meydana gəlir. Müvafiq strukturlar o cümlədən yaradıcı ziyalıları
birləşdirən strukturlar bu problemlərlə kifayət qədər məşğuldurmu? Bir mənalı cavab- yox. Ona görə də
insanların mənlik şüuru və ləyaqət hissləri problemini həll etməkdən qabaq adını çəkdiyim qurumlar və
strukturlar öz fəaliyyətlərində və öz mövqelərində lazımi dəyişikliklər etməlidir.
KAYNAQCA
1. “Müstəqilliyimiz əbədidir.” II kitab, Bakı, 1997, səh. 547
2. “Müstəqilliyimiz əbədidir” V kitab, Bakı,1998, səh. 134
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HEYDAR ALIYEV AND THE WAY OF DEVELOPMENT OF OUR MOTHER TONGUE
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ÖZƏT
Ulu öndər Heydər Əliyev xalqımızın yetişdirdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən biri, Azərbaycan dövlətinin inkişaf
və tərəqqisində müstəsna xidmətləri olan ümummilli liderdir. İstər sovet Azərbaycanına, istərsə də müstəqil
dövlətimizə rəhbərlik etdiyi dövrlərdə onun xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin qorunması, tariximizin
öyrənilməsi, ana dilimizin nüfuzunun artırılması yolunda apardığı məqsədyönlü siyasət cəmiyyətdə milli ruhun
oyanışına təkan verdi.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycanın gələcəyini düşünərək milli kadr potensialının
formalaşdırılması, ölkə üçün gərəkli mütəxəssislərin yetişdirilməsi məqsədilə minlərlə azərbaycanlı gəncin
dünyanın müxtəlif şəhərlərinin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almasına vəsilə oldu. Onun xalqımıza
aşıladığı milli dövlətçilik düşüncəsinin təsiri ilə hər bir azərbaycanlı özünü ölkəmizin gələcəyinə görə
məsuliyyət daşıyan bir vətəndaş kimi dərk etməyə başladı.
Ulu öndərimizin Azərbaycan dilinin inkişafında xüsusi xidmətləri olmuşdur. Ana dili hər bir xalqın varlığının
təsdiqi, milli sərvətidir. Tarix durduqca bu sərvətin qayğısına qalmaq, onu yad təsirlərdən qorumaq və gələcək
nəsillərə ötürmək hər bir azərbaycanlının müqəddəs borcudur. Dilimizin bugünkü inkişaf səviyyəsi xalqımızın
dünyanın ən qədim xalqlarından biri olduğunu sübut edir. Lakin unutmamalıyıq ki, Azərbaycanın Sovet
imperiyasının tərkibində olduğu illərdə xalqımızın dilini, mədəniyyətini, milli kimliyini yox etməyə yönəlmiş
siyasət nəticəsində dilimiz ciddi sınaqlarla üzləşdi. Dövlət tədbirlərində, radio, televiziya və mətbuatda çıxışlar
zamanı ölkəmizdə rəsmi dövlət dili elan edilmiş rus dilinə üstünlük verilirdi. Hətta bəzən sıravi insanlar arasında rus dilini bilməmək, Azərbaycan dilində danışmaq qəbahət hesab olunurdu.
Lakin Azərbaycanı ürəkdən sevən Ümummilli lider Heydər Əliyev bir çox insanların cəsarət edə bilmədiyi
halda, müxtəlif tədbirlərdə Azərbaycan dilində çıxışlar etməklə hər kəsə örnək oldu. Bunula bərabər, 1978-ci
ildə qəbul olunan Azərbaycan SSR-in Konstitutsiyasında rus dili ilə yanaşı, Azərbaycan dilinə rəsmi dil statusu
verilməsinə nail oldu. Azərbaycan yerli dilin rəsmi dil statusuna malik olduğu azsaylı Sovet respublikalarından
biri idi və bu, Ulu öndərin dilimizə verdiyi dəyərin sübutudur.
Ulu öndər Heydər Əliyev sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi dönəmdə Azərbaycan dilinin tarixi o zamana
qədər görünməmiş bir dəqiqliklə araşdırıldı, çoxcildlik “Müasir Azərbaycan dili” kitabları yaradıldı. Ali
məktəblər üçün hazırlanan “Müasir Azərbaycan dili” dərsliyinin Azərbaycan Dövlət mükafatına layiq
görülməsi ana dilini araşdıran alimlərin əməyinə verilən yüksək qiymətlə yanaşı, əslində, ana dilimizin
nüfuzunu bir daha təsdiq edirdi.
Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin hazırlayıb həyata keçirdiyi dil siyasəti onun dövlət
quruculuğu siyasətinin tərkib hissəsi idi. 1993-cü ildə xalqın təkidi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdan Ulu öndər
“Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir” şüarı altında ana dili məsələsəinə yeni səviyyədə - müstəqil dövlət
quruculuğunun tələb etdiyi səviyyədə yanaşmağın təcrübəsini verdi. 1995-ci ildə qəbul edilən Konstitutsiyada
Azərbaycan dili dövlətçiliyimizin rəmzlərindən biri kimi təsbit edildi. 2001-ci ildə Heydər Əliyevin imzaladığı
“Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” fərman bütün dövlət və qeyri-hökümət
təşkilatlarında, bütün qurumlarda Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi bərqərar olmasına yol açan tarixi əhəmiyyətli siyasi hadisə idi.
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30 sentyabr 2002-ci ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikasında dövlət
dili haqqında” Qanun, Konstitutsiyamıza uyğun olaraq, ölkəmizdə Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi
statusunu nizamlayır. Heydər Əliyevin 2001-ci il avqustun 9-da imzaladığı Sərəncama əsasən hər il avqustun
1-nin ölkəmizdə Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü kimi qeyd edilməsi dil tariximizdə əlamətdar
və önəmli hadisədir.
Ulu Öndər Heydər Əliyev ana dilimizin tərəqqisi üçün elə bir tarixi şərait, elə bir zəmin yaratmışdır ki, biz,
əsası onun tərəfindən qoyulan dil siyasətinin uzun illər uğurla davam edəcəyinə bütün varlığımızla inanırıq.
Açar sözlər: Ulu öndər, Ümummilli lider, ana dili, müstəqil Azərbaycan, dil siyasəti, dövlət quruculuğu.
ABSTRACT
A great leader Heydar Aliyev is one of the important personalities raised by our people, a national leader who
has made exceptional contributions to the development and progress of the Azerbaijani state. The purposeful
policy pursued by him during his leadership both in Soviet Azerbaijan and in our independent state towards
protection of national and moral values of our people, study of our history, increase the influence of our mother
tongue gave impetus to the awakening of national spirit in society.
Thinking about the future of Azerbaijan, our national leader Heydar Aliyev helped thousands of Azerbaijani
young people to study at the prestigious universities in different cities of the world in order to build the potential
of national human resources and train the necessary specialists for the country. Under the influence of his idea
of national statehood instilled in our people, every Azerbaijani began to understand himself or herself as a
citizen responsible for the future of our country.
Our great leader had special services in the development of the Azerbaijani language. The mother tongue is a
confirmation of the existence of every nation, a national wealth. As long as history continues, taking care of
this wealth, protecting it from foreign influences and transferring it to future generations is the sacred duty of
every Azerbaijani. The current level of development of our language proves that our people are one of the
oldest nations in the world. However, we should not forget that during the years when Azerbaijan was part of
the Soviet empire, as a result of the policy aimed at destroying the language, culture and national identity of
our people, our language faced serious tests. During the speeches at state events, radio, television and in the
media, the preference was given to the Russian language, which was declared the official state language in our
country. Even among ordinary people, it was considered wrong not to know Russian language and to speak in
Azerbaijani language.
However, national leader Heydar Aliyev, who loved Azerbaijan with all his heart, was an example to everyone
by making speeches in the Azerbaijani language at various events, while many people could not dare. At the
same time, in the Constitution of the Azerbaijan SSR adopted in 1978, along with the Russian language, the
Azerbaijani language was given the status of an official language. Azerbaijan was one of the few Soviet
republics where the local language had the status of an official language, and this is a proof of the great leader’s
value to our language.
During the presidency of the great leader Heydar Aliyev in Soviet Azerbaijan, the history of the Azerbaijani
language was studied with unprecedented accuracy, and multivolume books “Modern Azerbaijani language”
were created. The awarding of the textbook “Modern Azerbaijani language” for universities to the State Prize
of Azerbaijan, along with the high appreciation of the work of scholars studying the native language, in fact,
once again confirmed the prestige of the native language.
The language policy developed and implemented by the national leader of the Azerbaijanis Heydar Aliyev was
an integral part of his state-building policy. Returning to power with the insistence of the people in1993, the
Great Leader gave the experience of approaching the issue of the mother tongue at a new level- at the level
required by the establishment of an independent state, under the slogan “It is the language that preserves the
nation’s nationality. In the Constitution adopted in 1995 the Azerbaijani language was defined as one of the
symbols of our statehood. The decree “On improvement of the application of the state language” signed by
Heydar Aliyev in 2001 was a historically significant political event that led to the establishment of the
Azerbaijani language as the state language in all state and non-governmental organizations, also in all
institutions.
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The Law “On the State Language in the Republic of Azerbaijan” approved by the national leader Heydar
Aliyev on September 30, 2002, in accordance with our Constitution, regulates the status of the Azerbaijani
language as the state language in our country. According to the Order signed by Heydar Aliyev on August 9,
2001, the celebration of August 1 every year in our country as the Day of the Azerbaijani Alphabet and the
Azerbaijani Language is a significant and important event in the history of our language.
Great Leader Heydar Aliyev has created such a historical condition, such a basis for the progress of our native
language that we believe with all our being that the language policy founded by him will continue successfully
for many years.
Keywords: Great Leader, national leader, mother tongue, independent Azerbaijan, language policy, State
Building.
Giriş. Ulu öndər Heydər Əliyev xalqımızın yetişdirdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən biri, Azərbaycan dövlətinin
inkişaf və tərəqqisində müstəsna xidmətləri olan ümummilli liderdir. İstər sovet Azərbaycanına, istərsə də
müstəqil dövlətimizə rəhbərlik etdiyi dövrlərdə onun xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin qorunması,
tariximizin öyrənilməsi, ana dilimizin nüfuzunun artırılması yolunda apardığı məqsədyönlü siyasət cəmiyyətdə
milli ruhun oyanışına təkan verdi, milli özünəqayıdış, milli özünüdərk ruhunu yüksəltdi. Milli tariximizə
Heydər Əliyev epoxası kimi daxil olmuş 1969-2003-cü illər Azərbaycan dilinin dövlət dili statusuna
yüksəlməsi yolunda Ulu öndərin başladığı müqəddəs mücadilə dövrüdür.
Dövlət siyasətində ana dilinə bu qədər əhəmiyyət vеrmənin, əlbəttə, öz izаhı vаrdır. Çünki dil elə bir varlıqdır
ki, bütün milli, ənənəvi, dini, dünyəvi dəyərləri öz ruhunda mühafizə edir, qoruyub saxlayır, nəsildən-nəslə
ötürür. Ulu öndərin dediyi kimi: “Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun
dilidir”. Nəsillər bir-birini məhz dil vasitəsilə tərbiyə edir, təlimləndirir, ruhən yetişdirir. Buna görə də milləti
məhv etmək üçün ilk növbədə onun dilini hədəfə alıb məhv edirlər, unutdururlar.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin ən sanballı nəticəsi azərbaycançılıq
məfkurəsinin və milli ruhun hədsiz yüksəlişinə, milli dövlətçilik hisslərinin güclənməsinə və real siyasi amilə
çevrilməsinə nail olunmasıdır.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycanın gələcəyini düşünərək milli kadr potensialının
formalaşdırılması, ölkə üçün gərəkli mütəxəssislərin yetişdirilməsi məqsədilə minlərlə azərbaycanlı gəncin
dünyanın müxtəlif şəhərlərinin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almasına vəsilə oldu. Lakin Ulu öndər
daim həmin gənclərə öz аnа dilini bаşqа əcnəbi dillərə qurbаn vеrməməyi tövsiyə edirdi: “Хаrici ölkələrdə
təhsil аlаrkən, həmin ölkənin dilini öyrənərkən, еyni zаmаndа bаşqа dilləri öyrənərkən öz dilinizi hеç vахt
unutmаyın və öz аnа dilinizi hеç bir bаşqа dilə dəyişməyin. Хаlqın, millətin, insаnın öz аnа dilindən əziz hеç
bir şеyi оlа bilməz. Bizim çох gözəl, zəngin, cаzibədаr dilimiz vаr...Biz dünyаdа öz dilimizlə tək yаşаyırıq.
Bizim birinci nаiliyətimiz о оlmаlıdır ki, öz dilimizi Аzərbаycаndа hаkim dil еtməliyik. Hər bir аzərbаycаnlı
öz аnа dilini bilməlidir, bu dildə səlis dаnışmаlıdır və bu dili sеvməlidir... Аzərbаycаn dilini dаhа dа zənginləşdirmək, dаhа dа inkişаf еtdirmək sizin ən müqəddəs bоrcunuzdur”. Ulu öndərin gənclərə aşıladığı milli
dövlətçilik düşüncəsinin təsiri ilə hər bir azərbaycanlı özünü ölkəmizin gələcəyinə görə məsuliyyət daşıyan bir
vətəndaş kimi dərk etməyə başladı.
Araşdırma və Bulğular. Ulu öndərimizin Azərbaycan dilinin inkişafında xüsusi xidmətləri olmuşdur. Ana
dili hər bir xalqın varlığının təsdiqi, milli sərvətidir. Tarix durduqca bu sərvətin qayğısına qalmaq, onu yad
təsirlərdən qorumaq və gələcək nəsillərə ötürmək hər bir azərbaycanlının müqəddəs borcudur. Dilimizin
bugünkü inkişaf səviyyəsi xalqımızın dünyanın ən qədim xalqlarından biri olduğunu sübut edir. Lakin
unutmamalıyıq ki, Azərbaycanın Sovet imperiyasının tərkibində olduğu illərdə xalqımızın dilini,
mədəniyyətini, milli kimliyini yox etməyə yönəlmiş siyasət nəticəsində dilimiz ciddi sınaqlarla üzləşdi. Dövlət
tədbirlərində, radio, televiziya və mətbuatda çıxışlar zamanı ölkəmizdə rəsmi dövlət dili elan edilmiş rus dilinə
üstünlük verilirdi. Hətta bəzən sıravi insanlar arasında rus dilini bilməmək, Azərbaycan dilində danışmaq
qəbahət hesab olunurdu.
Lakin Azərbaycanı ürəkdən sevən Ümummilli lider Heydər Əliyev bir çox insanların cəsarət edə bilmədiyi
halda, müxtəlif tədbirlərdə Azərbaycan dilində çıxışlar etməklə hər kəsə örnək oldu. 1970-ci ildə o zamankı
Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyinə həsr edilmiş geniş partiya konfransında Heydər Əliyevin
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doğma ana dilində məruzə etməsi çox keçməmiş bu dilin dövlət əhəmiyyətli tədbirlərə yol açmasına və kürsü
dili səviyyəsinə qalxmasına səbəb oldu. Bununla bərabər, 1978-ci ildə qəbul olunan Azərbaycan SSR-in
Konstitutsiyasında rus dili ilə yanaşı, Azərbaycan dilinə rəsmi dil statusu verilməsinə nail oldu, fəaliyyət dairəsindən qovulmuş saf, təmiz, doğma dilimizi öz haqqına qovuşdurdu. Azəraycan SSR Ali Sovetinin Konstitutsiyanın layihəsi və onun ümumxalq müzakirəsinin yekunlarına həsr olunmuş sessiyasında məruzə ilə çıxış
edən Heydər Əliyevin təklifi ilə 73-cü maddə aşağıdakı şəkildə təsdiq edildi: “Azərbaycan Sovet Sosialist
Respublikasının dili Azərbaycan dilidir”. “Vahid dil” siyasətinin geniş şəkildə təbliğ edildiyi, milli dillərin
sıxışdırıldığı çətin bir vaxtda bu, çox cəsarətli bir addım idi. Həmin dövrdə Azərbaycan yerli dilin rəsmi dil
statusuna malik olduğu azsaylı Sovet respublikalarından biri idi və bu, Ulu öndərin dilimizə verdiyi dəyərin
sübutudur. Azərbaycan dilinin keşiyində durmaq, onu qorumaq Heydər Əliyevin həyat fəaliyyətinə
çevrilmişdi.
Ulu öndər sovet dönəmində yarı rus, yarı Azərbaycancanı özündə birləşdirən şikəst edilmiş dilimizin təmizlənməsi istiqаmətində məqsədli tədbirlər həyаtа kеçirməyə bаşlаdı. Yalnız milli qeyrət hissi güclü olan vətəndaşlar yetişdirməklə milliliyi qorumağın mümkün olacağı prinsipini əsas tutaraq Heydər Əliyev milli kadr
potensialını artırmağa diqqət göstərdi. Bu səbəbdən Azərbaycan dili və dilçiliyini tədqiq edən kadrlar çoxaldıldı. Bu, peşəkar alimlərin yetişməsinə, sanballı dərslik və müxtəlif kitabların ərsəyə gəlməsinə səbəb oldu.
Orta məktəblərdə ana dili və ədəbiyyatının tədrisinə ayrılan saatlar çoxaldıldı, ali məktəblərdə Azərbaycan dili
və ədəbiyyatı fakültələrinə qəbul planı artırıldı.
Ulu öndər Heydər Əliyev sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi dönəmdə Azərbaycan dilinin tarixi o zamana
qədər görünməmiş bir dəqiqliklə araşdırıldı, dördcildlik “Müasir Azərbaycan dili” kitabı yaradıldı. Ali
məktəblər üçün hazırlanan “Müasir Azərbaycan dili” dərsliyinin, “Azərbaycan dilinin dialektologiyasının
əsasları” dərs vəsaitinin Azərbaycan Dövlət mükafatına layiq görülməsi ana dilini araşdıran alimlərin əməyinə
verilən yüksək qiymətlə yanaşı, əslində, ana dilimizin nüfuzunu bir daha təsdiq edirdi.
Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin hazırlayıb həyata keçirdiyi dil siyasəti onun dövlət
quruculuğu siyasətinin tərkib hissəsi idi. 1993-cü ildə xalqın təkidi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdan Ulu öndər
“Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir” şüarı altında ana dili məsələsəinə yeni səviyyədə – müstəqil dövlət
quruculuğunun tələb etdiyi səviyyədə yanaşmağın təcrübəsini verdi. Ölkəmizdə dilimizin hərtərəfli inkişаfı
üçün münbit şərаit yаrаdıldı və bütün zəruri tədbirlərin həyаtа kеçirilməsinə bаşlаnıldı. 1995-ci il noyabrın 12də referendum yolu ilə qəbul edilən Konstitutsiyanın 21-ci maddəsində Azərbaycan dili dövlətçiliyimizin
rəmzlərindən biri kimi təsbit edildi və dilimizin qanuni haqqı özünə qaytarıldı.
18 iyun 2001-ci ildə Heydər Əliyevin imzaladığı “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında”
fərman bütün dövlət və qeyri-hökümət təşkilatlarında, bütün qurumlarda Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi
bərqərar olmasına yol açan tarixi əhəmiyyətli siyasi hadisə idi. Аzərbаycаn dilinin inkişаf еtdirilməsi, tədqiqi,
tətbiqi və təbliği bахımındаn оlduqcа əhəmiyyətli olan bu sənəddə deyilir: “İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə malik xalq əyilməzdir, böyük gələcəyə malikdir. Ona görə də xalqımıza ulu babalardan miras qalan bu
ən qiymətli milli sərvəti hər bir Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi qorumalı, daim qayğı ilə əhatə etməlidir”.
30 sentyabr 2002-ci ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikasında dövlət
dili haqqında” Qanun, Konstitutsiyamıza uyğun olaraq, ölkəmizdə Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi
statusunu nizamladı. 3 fəsil və 20 maddədən ibarət olan bu qanun Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi işlədilməsi, tətbiqi, qorunması və inkişaf etdirilməsi, dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan dili ilə bağlı milli-mədəni özünümüdafiə ehtiyaclarının ödənilməsi istiqamətində mühüm bir addım oldu. 2 yanvar 2003-cü il həmin
qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədilə “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Heydər Əliyev
fərmanı imzalandı. Bu fərmаn dövlət dilinin tətbiqi işinin əməli şəkildə həyаtа kеçirilməsini təmin еdən, ölkə
dахilində milli dil siyаsətini qаnuni şəkildə hərtərəfli həyаtа kеçirməyə imkаn vеrən ən mühüm sənəd оlаrаq
yаddа qаldı.
Аzərbаycаndа lаtın qrаfikаlı əlifbаyа kеçidlə bаğlı həyata keçirilən zəruri tədbirlər və qаzаnılаn uğurlаr dа
Ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin аdı ilə bаğlıdır. Ulu öndər özü bu əlifbаnın əhəmiyyətini nəzərə аlаrаq
dеyirdi: “Bizim bu günümüz, gələcəyimiz məhz lаtın əlifbаsı ilə bаğlıdır”. Məhz Heydər Əliyevin diqqəti
sаyəsində lаtın qrаfikаlı Аzərbаycаn əlifbаsınа kеçid sürətlə həyаtа kеçirilməyə bаşlаdı. Ulu öndərin 4 iyul
2001-ci ildə “Azərbaycan Respublikası Dövlət Dil Komissiyasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında”
Sərəncamına və həmin ilin 9 avqustunda imzaladığı Fərmana əsasən hər il avqustun 1-nin ölkəmizdə
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Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü kimi qeyd еdilmə ənənəsi yаrаndı ki, bu da dil tariximizdə
əlamətdar və önəmli hadisələrdəndir.
Lаtın qrаfikаlı əlifbаyа kеçməklə хаlqımız lаtın qrаfikаlı əlifbаlаrlа fəаliyyət göstərən Аvrоpа аiləsinin bir
üzvünə çеvrilməyə hаqq qаzаndı, dünyа vаhid yаzı sistеminə intеqrаsiyа еtdi. Digər tərəfdən, dilimizin fоnеtik
sistеminə uyğun mükəmməl əlifbа sistеminə nаil оlundu. Yəni bu əlifbada dilimizin bütün səs sistеmini, оnun
аyrı-аyrı fоnеmlərini ifаdə еdəcək qrаfik işаrələr mövcuddur və bu, dilimizdəki bütün səsləri işаrə еtmyə mükəmməl surətdə imkаn vеrdi. Ən önəmlisi isə, lаtın qrаfikаlı əlifbаyа kеçid türk milli mənsubiyyətinə аid оlаn
Аzərbаycаn хаlqının qаrdаş türk хаlqlаrınа dаhа dа yахınlаşmаsınа, ünsiyyətə dахil оlmаsınа və türk həmrəyliyində аpаrıcı yеr tutmаsınа kömək oldu.
Ulu öndər gənc nəslin vətənpərvər ruhda yetişməsində ana dilinin müstəsna əhəmiyyətini vurğulayırdı: “...Öz
dilini bilməyən, öz dilini sеvməyən аdаm öz tаriхini yахşı bilə bilməz. ...Аzərbаycаn ədəbiyyаtını, аnа dilini
bilməyən gənc Nizаmini охuyа bilməz, Füzulini охuyа bilməz, Nəsimini охuyа bilməz, Vаqifi охuyа bilməz,
Sаbiri охuyа bilməz, Cəlil Məmmədquluzаdəni охuyа bilməz və digərlərini охuyа bilməz. Əgər оnlаrı охuyа
bilməsə, о, tаriхimizi bilməyəcək: оnlаrı охuyа bilməsə bizim mədəniyyətimizi bilməyəcək, mədəni köklərimizi bilməyəcək, milli-mədəni ənənələrimizi bilməyəcək. Оnlаrı bilməsə о, vətənpərvər оlmаyаcаq, оndа milli
vətənpərvərlik duyğulаrı, hissiyyаtı оlmаyаcаqdır”.
Ümummilli lider Heydər Əliyev dilimizə olan sevgisi ilə hər birimizə bir canlı nümunə, timsal, milli fakt və
etalondur.
Sonuç. Ulu öndər Heydər Əliyevin dil siyasəti ilə bağlı imzaladığı silsilə fərmanlar ölkəmizdə dil
quruculuğunun uzunmüddətli strategiyasını və aydın proqramını verən tarixi qanunvericilik aktlarıdır. Bu
mükəmməl konsepsiyaların hazırlanmasında Ümummili lider Heydər Əliyevin yüksək intellekti, güclü
məntiqi, zəngin dövlətçilik təcrübəsi ilə yanaşı, vətəndaşlıq qeyrəti, ana dilimizə olan sonsuz məhəbbəti
mühüm rol oynamışdır.
Bu gün Azərbaycan dili təkcə on milyonluq əhalisi olan Azərbaycan Respublikasının deyil, Şimaldan Cənuba,
Şərqdən Qərbədək planetimizin yetmişədək ölkəsində yaşayıb yaradan əlli milyonluq xalqın dilidir. Ana
dilimizin dünya azərbaycanlılarının ünsiyyət silahına çevrilərək milli həmrəyliyin təcəssümü kimi beynəlxalq
aləmdə nüfuzunun yüksəlməsi Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Minilliklərin sınağından üzüağ çıxan, bütün təzyiqlərə, təsirlərə baxmayaraq, yenilməz abidə kimi möhkəm və
vüqarla dayanan Ana dilimiz bizim qürur mənbəyimiz, xalqımızın qədimliyini sübut edən simvoldur. Bu gün
Azərbaycan dilinin beynəlxalq münasibətlər sisteminə, diplomatiya aləminə yol açması, dünyanın ən mötəbər
məclislərinin tribunalarından səslənməsi əsası Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan dil siyasətinin
nəticəsidir. Ümummili lider Heydər Əliyevin dilimizə olan məhəbbətini əks etdirən müdrik kəlamları hər bir
soydaşımız üçün örnəkdir: “Dilimiz çox zəngin və ahəngdar dildir, dərin tarixi köklərə malikdir. Şəxsən mən
öz ana dilimi çox sevir və bu dildə danışmağımla fəxr edirəm!”
Ulu öndər Heydər Əliyev ana dilimizin tərəqqisi üçün elə bir tarixi şərait, elə bir zəmin yaratmışdır ki, biz,
əsası onun tərəfindən qoyulan dil siyasətinin uzun illər uğurla davam edəcəyinə bütün varlığımızla inanırıq.
Dilimizə qayğı hər bir vətəndaşdan milli təəssübkeşlik mövqeyini nümayiş etdirməyi tələb edir. Dilimizin
yabançı təsirlərdən qorunması, inkişfı, tətbiqi sahəsinin genişləndirilməsi yolunda Heydər Əliyevin yeritdiyi
siyasət bu gün möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdirilir.
Nəzərə alsaq ki, bu gün planetimizdə yaşayan minlərlə millət və etnik qrup sayı iki yüzə çatmayan dövlətlərin
bayrağı altında cəmləşib və bu 200-ə yaxın dövlətdə rəsmi dövlət dillərinin sayı 70-i keçmir, onda hər hansı
bir millətin öz dilinin öz dövlətində dövlət dili olmasının əhəmiyyətini dərk etmiş olarıq. Bu mənada, dilin
dövlət dili statusu qazanması, həqiqətən, qürur doğuran tarixi hadisədir və biz bu qüruru yaşayırıq. Bu gün
dilimizin dövlət statuslu dillər arasında olmasına görə dilimizin mənəvi dirilik atributuna çevrilməsi yolunda
yorulmaz mücadilələr vermiş və böyük fədakarlıqlar göstərmiş Ümummilli lider Heydər Əliyevə minnətdarıq.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin dilimizin inkişafı yolunda göstərdiyi tarixi xidmətlər, açdığı cığır əsl məktəbdir
və bu məktəbin təcrübəsindən zaman-zaman bəhrələniləcəkdir.
Bu gün mən fəxr edirəm ki, Heydər Əliyevin qurduğu müstəqil Azərbaycan dövlətinin vətəndaşıyam, dilim
isə öz zənginliyi ilə dünyaya meydan oxuyan Azərbaycan dilidir!
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HEYDƏR ƏLİYEV NİTQİNDƏ AZƏRBAYCAN MƏNŞƏLİ ONOMASTİK SÖZ VƏ SÖZ
BİRLƏŞMƏLƏRİNİN ZƏNGİNLİYİ
THE RICHNESS OF ONOMASTIC WORDS AND COMBINATIONS OF AZERBAIJANI ORIGIN IN
HEYDAR ALIYEV'S SPEECH
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ÖZET
Hər bir dilin lüğət tərkibi müxtəlif sözlərlə zəngindir, çünki lüğət tərkibini təşkil edən həmin sözlər həmin
xalqın hərtərəfli inkişaf tarixi ilə bağlıdır və onunla əlaqədar yaranıb artır. Belə bir zənginləşmə nəticəsində
lüğət tərkibi də öz inkişafı prosesində müəyyən mərhələlər, dövrlər keçirir.Yeni-yeni elm sahələrinin meydana
gəlməsi, texnikanın son dövrlərdə sürətlə inkişafı nəticəsində dildə yeni sözlər yaranır və həmin terminlər
(sözlər) dilin tərkibinə daxil olaraq onu daha da zənginləşdirir. Belə ki, xalqın inkişafında da baş verən
dəyişikliklər buna müəyyən qədər təsir edir. Ümummilli lider Heydər Əliyev bu barədə belə yazır: “Hər bir
dili yaşadan və inkişaf etdirən onun xalqıdır. Dilimiz zəngindir, çox ahəngdar dildir, dilimizin söz ehtiyatı çox
böyükdür. Şəxsən mən bu dili sevirəm.”.
Başqa dillərdə olduğu kimi, Azərbaycan dili də ta qədimdən başlayaraq müasir dövrümüzə qədər xalqımızın
keçirdiyi mürəkkəb mərhələləri keçmiş, öz inkişafı nəticəsində onda yeni söz və terminlər yaranmış, lüğət
tərkibinə daxil olmuşdur. Dildəki söz və terminlərin, o cümlədən də söz birləşmələrinin əksəriyyəti morfoloji
sözyaratma vasitəsilə yaranmışdır. Bu proses indi də davam edir.
Dildə işlədilən bir qrup sözlər xüsusi adlar hesabına formalaşır. Lakin bunlar morfoloji yolla – yəni şəkilçilər
vasitəsilə yaranır.
Məlumdur ki, ədəbiyyatın, dilçilik elminin və başqa elmlərin inkişafında görkəmli mütəfəkkirlərin,
ixtiraçıların, şairlərin, yazıçıların, alimlərin, başqa mütəxəssislərin rolu əvəzsizdir. Böyük elm və ədəbiyyat
fədailərinin adları əsasında çox vaxt yeni terminlər və söz birləşmələri yaranır və lüğət tərkibinə daxil olur.
Belə bir hal demək olar ki, Azərbaycan dilinə də məxsusdur. Belə ki, elm sahələrinin və mütəxəssislərin
adlarından yaranan həmin sözlərin dilimizdə işlənməsi buna əyani sübutdur.
Anahtar kelimeler: söz, söz birləşməsi, onomastika, Azərbaycan dili, dilçilik
ABSTRACT
The vocabulary of each language is rich in different words, because the words that make up the vocabulary are
connected with the comprehensive history of development of the people and are created and developed in
connection with it. As a result of such enrichment, the vocabulary structure also undergoes certain stages and
periods in its development process. Thus, the changes in the development of the people have a certain impact
on it. National leader Heydar Aliyev writes about it: “It is its people who live and develop every language. Our
language is rich, very harmonious, our vocabulary is very large. Personally, I love this language. "
As in other languages, the Azerbaijani language has passed through the complex stages of our people from
ancient times to modern times, as a result of its development, new words and terms have appeared in it and
entered the vocabulary. Most words and terms in a language, including phrases, are formed through
morphological word formation. This process is still ongoing.
A group of words used in a language is formed by special names. However, they are formed morphologically
- that is, through suffixes.

www.iksadinstitute.org | tarihkongresi@gmail.com

14

2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF AZERBAIJAN'S ARCHITECT HEYDAR ALIYEV
IN THE 99TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH
It is known that the role of prominent thinkers, inventors, poets, writers, scientists and other specialists in the
development of literature, linguistics and other sciences is irreplaceable. New terms and phrases are often
created and included in the dictionary on the basis of the names of great figures of science and literature. It can
be said that this also applies to the Azerbaijani language. Thus, the use of these words in the language of
science and specialists is a clear proof of this.
Keywords: word, word combination, onomastics, Azerbaijani language, linguistics
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HEYDƏR ƏLİYEV TƏLƏFFÜZÜ ƏDƏBİ TƏLƏFFÜZ NÜMUNƏSİDİR
HEYDAR ALIYEV'S PRONUNCIATION IS AN EXAMPLE OF LITERARY PRONUNCIATION
Lalə MUSAYEVA
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Azərbaycan dili və onun tədrisi texnologiyası kafedrasının müəllimi
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ÖZET
Ədəbi tələffüz normaları həm sabit, həm də inkişaf edən bir hadisədir. İstənilən anda onlar həm bugünkü
tələffüzü ədəbi dilin keçmiş dövrləri ilə əlaqələndirən, həm də ana dilinin daxili qanunauyğunluqları
nəticəsində danışanın canlı şifahi təcrübəsinin təsiri ilə tələffüzdə yeni kimi yaranan bir hadisəni ehtiva edir.
Heydər Əliyev nitqi hər bir Azərbaycan vətəndaşına nümunədir. O, tariximizin ən görkəmli natiqlərindəndir.
Onun ədəbi tələffüz normalarına uyğun nitqi gənc nəsilə, məktəblilərə nitq nümunəsidir. Ümummilli lider
Heydər Əliyev Azərbaycan dilinə verdiyi dəyəri hər bir nitqində qeyd etmişdir: “İnkişaf etmiş zəngin dil
mədəniyyətinə malik olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük gələcəyə malikdir. Ona görə də xalqımıza ulu
babalardan miras qalmış bu ən qiymətli milli sərvəti hər bir Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi qorumalı, daim
qayğı ilə əhatə etməlidir. Bu onun müqəddəs vətəndaşlıq borcudur”.
Deməli, ədəbi tələffüz normaları sabit və dinamik inkişaf edən bir hadisədir; onlar dilin fonetik sisteminin
fəaliyyət qanunlarına və dilin inkişafının müxtəlif amillərinin təsiri nəticəsində şifahi ədəbi nitqin inkişafında
dəyişikliklərə məruz qalan ictimai inkişaf etmiş və ənənəvi olaraq qəbul edilmiş qaydalara əsaslanır. Bu
dəyişikliklər əvvəlcə tərəddüd edən normalar xarakteri daşıyır, lakin belə dəyişikliklər fonetik sistemə zidd
olmasa və geniş yayılarsa, ədəbi normanın variantlarının yaranmasına, sonra isə ola bilsin ki, yeni tələffüz
normasının yaranmasına gətirib çıxarır.
Dil normaları alimlər tərəfindən icad olunmur. Onlar dildə baş verən müntəzəm prosesləri və hadisələri əks
etdirir və nitq praktikası ilə dəstəklənir. Normlar dilin orijinallığını əks etdirir, keçmişin mədəni irsinin
qorunub saxlanmasına töhfə verir. Onlar ədəbi dili dialekt nitq, jarqon və xalq dilinin axınından qoruyurlar.
Bu, dilin ardıcıl və ümumiyyətlə başa düşülən qalmasına imkan verir.
Anahtar kelimeler: dil, ədəbi tələffüz, Heydər Əliyev, norma, fonetik sistem
ABSTRACT
Literary pronunciation norms are both a stable and evolving phenomenon. At any given time, they contain an
event that connects today's pronunciation with the past of the literary language, as well as a new phenomenon
in pronunciation as a result of the internal regularities of the mother tongue under the influence of the speaker's
living oral experience.
Heydar Aliyev's speech is an example for every Azerbaijani citizen. He is one of the most prominent speakers
in our history. His speech in accordance with the norms of literary pronunciation is an example of speech to
the younger generation and schoolchildren. National leader Heydar Aliyev noted the value he attached to the
Azerbaijani language in each of his speeches: “A nation with a rich language culture is inflexible, immortal
and has a great future. Therefore, this most valuable national treasure inherited from our ancestors must be
protected and cared for by every Azerbaijani child. This is his sacred civic duty. "
Thus, literary pronunciation norms are a stable and dynamically evolving phenomenon; they are based on the
laws of operation of the phonetic system of language and socially developed and traditionally accepted rules
that are subject to changes in the development of oral literary speech as a result of the influence of various
factors of language development. These changes are at first hesitant norms, but if such changes do not
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contradict the phonetic system and are widespread, they lead to the emergence of variants of the literary norm,
and then, perhaps, to the emergence of a new pronunciation norm.
Language norms are not invented by scientists. They reflect the regular processes and events that take place in
language and are supported by speech practice. Norms reflect the originality of the language and contribute to
the preservation of the cultural heritage of the past. They protect the literary language from the flow of dialect
speech, slang and vernacular. This allows the language to remain consistent and generally understood.
Keywords: language, literary pronunciation, Heydar Aliyev, norm, phonetic system
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ƏBƏDİYYƏT QAZANMIŞ QÜDRƏTLİ LİDER
Vəsilə RAZİMİ
ADPU- nun Şamaxı filialının Dil, ədəbiyyat və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının müəllimi
ORCİD kod 0000-0002-2613-1071

Xülasə
Ulu öndər Heydər Əliyev tarixi şəxsiyyətlər arasında böyük əzəməti, tükənməz qətiyyəti, müdrikliyi, fitri
istedadı və siyasi iradəsi ilə müstəqil Azərbaycanın qurulmasında özünəməxsus yer tutmuşdur. Misilsiz dövlət
xadimi kimi ən mürəkkəb, ən ağır, hətta çıxılmaz hesab olunan vəziyyətlərdən belə heç kimin gözləmədiyi ən
uğurlu çıxış yolunu tapmaq bacarığı məhz Heydər Əliyevə məxsus idi.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi və qurucusu, dövlətçiliyimizin qarantı olmuş bu dahi şəxsiyyətin
ölkəmiz və xalqımız üçün etdikləri əsrlər keçsə də, tarixi dəyərini itirməyəcəkdir. Heydər Əliyev siyasi–
mənəvi irsi təkcə xalqımızın deyil, eyni zamanda bəşəriyyətin zəngin xəzinəsinə çevrilmişdir. Ulu öndər
Heydər Əliyev xalqımız qarşısındakı misilsiz xidmətləri hər bir azərbaycanlının qəlbində əbədi və silinməz iz
qoymuşdur.
Dövlət müstəqilliyinin formalaşdırılması və möhkəmləndiriməsi baxımından Azərbaycan xalqının üzərinə
hansı məsuliyyətli vəzifələr düşürdüsə, Heydər Əliyev onların hamısını həyata keçirmiş, ölkəsi və xalqı
adından tələb olunan bütün hünərin, qəhrəmanlığın nümunəsini göstərmişdir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin
qazandığı tarixi nailiyyətlər, böyük zəfərlər ümummilli lider Heydər Əliyev dühasının təntənəsidir.
2003-cü ilin 15 oktyabr prezident seçkiləri ərəfəsində Heydər Əliyevin Azərbaycan vətəndaşlarına
ünvanlandığı müraciəti bütövlükdə Azərbaycan xalqının İlham Əliyevə olan böyük ümidlərinin təcəssümü
idi.Tarixi müraciətdə belə deyilirdi: “İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri,
planları, işləri sizin köməyiniz, dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram
və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.
İllər ulu öndərin bu inamını təsdiqlədi.Yeni əsrin lideri olan Prezident İlham Əliyev 19 ildir ki, ulu öndər
Heydər Əliyevin daxili və xarici siyasi kursunu uğurla həyata keçirir. Məhz bunun nəticəsində 44 gün günlük
Vətən müharibəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında erməni faşistlərinin ordusu darmadağın edildi.
Açar sözlər: Ulu Öndər, özünəməxsus, müstəqil, dövlətçilik, misilsiz, milli sərvət, qələbə.
Summary
National leader Heydar Aliyev, with his greatness, inexhaustible determination, wisdom, innate talent and
political will, has a special place among historical figures in the establishment of an independent Azerbaijan.
As an incomparable statesman, Heydar Aliyev had the ability to find the most successful way out of the most
difficult, difficult and even desperate situations.
This genius, the founder and founder of the independent Azerbaijani state, the guarantor of our statehood, will
not lose its historical value, even though centuries have passed for our country and people. Heydar Aliyev's
political and spiritual heritage has become a rich treasure not only of our people, but also of mankind. The
great leader Heydar Aliyev has left an eternal and indelible mark on the hearts of every Azerbaijani.
Heydar Aliyev fulfilled all the responsibilities of the Azerbaijani people in terms of the formation and
strengthening of state independence, and set an example of all the courage and heroism required on behalf of
his country and people. The historical achievements and great victories of the independent Azerbaijani state
are a celebration of the genius of national leader Heydar Aliyev.
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On the eve of the October 15, 2003 presidential elections, Heydar Aliyev's address to the citizens of Azerbaijan
embodied the great hopes of the Azerbaijani people as a whole for Ilham Aliyev. Aliyev will be able to
complete it. I believe in him as much as I do and have high hopes for his future. "
Years have confirmed this belief of the great leader. President Ilham Aliyev, the leader of the new century, has
been successfully pursuing the domestic and foreign policy of the great leader Heydar Aliyev for 19 years. As
a result, in the 44-day war, the army of Armenian fascists under the leadership of President of the Republic of
Azerbaijan Victorious Ilham Aliyev was defeated.
Keywords: Great Leader, peculiar, independent, statehood, unparallaled, national wealth, victory.
Резюме
Общенациональный лидер Гейдар Алиев своим величием, неисчерпаемой решимостью, мудростью,
врожденным талантом и политической волей занимает особое место среди исторических личностей в
деле становления независимого Азербайджана. Гейдар Алиев, как несравненный государственный
деятель, умел находить самый успешный выход из самых трудных, трудных и даже безвыходных
ситуаций.
Этот гений, создатель и основатель независимого Азербайджанского государства, гарант нашей
государственности, не потеряет своей исторической ценности, хотя для нашей страны и народа
миновали века. Политическое и духовное наследие Гейдара Алиева стало богатым достоянием не
только нашего народа, но и всего человечества. Великий лидер Гейдар Алиев оставил вечный и
неизгладимый след в сердце каждого азербайджанца.
Какие бы обязанности ни были возложены на азербайджанский народ в плане формирования и
укрепления государственной независимости, Гейдар Алиев все их выполнил и показал пример
мужества и героизма, требуемых от имени его страны и народа. Исторические достижения и великие
победы независимого Азербайджанского государства – это торжество гения общенационального
лидера Гейдара Алиева.
Накануне президентских выборов 15 октября 2003 года обращение Гейдара Алиева к гражданам
Азербайджана воплотило в себе большие надежды всего азербайджанского народа на Ильхама Алиева,
и Алиев сможет его осуществить. Я верю в него так же сильно, как и сейчас, и возлагаю большие
надежды на его будущее».
Годы подтвердили это убеждение великого лидера.Президент Ильхам Алиев, лидер нового века, вот
уже 19 лет успешно проводит внутреннюю и внешнюю политику великого лидера Гейдара Алиева. В
результате в 44-дневной войне армия армянских фашистов под руководством Президента
Азербайджанской Республики Музаффара Али Ильхама Алиева потерпела поражение.
Ключевые слова: Великий Вождь, своеобразный, независимый, государственность, беспримерный,
национальное богатство, победа.
Qədim yunan filosofu Aristotel yazırdı ki, ictimai inam siyasətdə uğuru təmin edən ən mühüm amildir.
Həqiqətən də fərqli ictimai-iqtisadi formasiyalarda cəmiyyətin dəstəyini iddia edən hər bir siyası qüvvənin
ciddi cəhdlə can atdığı yeganə meyar məhz ictimai inam olmuşdur. Yaşadığı zaman və məkanın xarakterindən
asılı olmayaraq əsrlər boyu milli-mənəvi dəyərlərini, mental xüsüsiyyətlərini qoruyub saxlayan Azərbaycan
xalqı gələcək taleyini daim inandığı, etimad bəslədiyi siyasi qüvvəyə, şəxsiyyətə etibar etmək istəmişdir.
Azərbaycan xalqı bəşər tarixinə qüdrətli şəxsiyyətlər bəxş etmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev tarixi
şəxsiyyətlər arasında böyük əzəməti, tükənməz qətiyyəti, müdrikliyi, fitri istedadı və siyasi iradəsi ilə müstəqil
Azərbaycanın qurulmasında özünəməxsus yer tutmuşdur. Misilsiz dövlət xadimi kimi ən mürəkkəb, ən ağır,
hətta çıxılmaz hesab olunan vəziyyətlərdən belə heç kimin gözləmədiyi ən uğurlu çıxış yolunu tapmaq bacarığı
məhz Heydər Əliyevə məxsus idi.
Müasir Azərbaycanın bütöv bir dövrü ulu öndər Heydər Əliyevin şərəfli adı, möhtəşəm fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Bu dövrü yaradan da məhz Heydər Əliyevdir. O,var qüvvəsini Azərbaycanın yuksəlişinə həsr etmiş,
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respublikanın hər yerində nəhəng quruculuq işlərinin təşəbbüskarı və memarı olmuş, xalqımızın firavan
yaşaması, dövlətimizin çiçəklənməsi naminə əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir. Heydər Əliyev xalqımızın
müstəqillik uğrundakı çoxillik arzularının gercəkliyə çevrilməsində, müstəqil respublikamızın yaranıb
möhkəmləndirilməsində, dövlətçiliyimizin qorunub saxlanılması yolunda da mislilsiz işlər görmüş, apardığı
müdrik daxili və xarici siyasətlə müstəqilliyimizi ədəbi və dönməz etmişdir.
Butun dahi şəxsiyyətlər bəşəriyyət qarşısında göstərdikləri xidmətləri və gördüyü işlərlə əbədiyyət qazanır,
ölməzliyə qovuşurlar. Heydər Əliyev də məhz belə şəxsiyyərləırdən olmuşdur. O, müstəqil Azərbaycanı
yaradaraq dövlətçilik ənənələrimizi daha da inkişaf etdirdi, xalqımızın nəyə qadır olduğunu bütün dünyaya
nümayiş etdirdi. O, həm də əsirlərin çətin sınaqlarından keçə biləcək möhkəm bir dövlət qurmağın yollarını
bizə miras qoyub getdi. Xalq haqlı olaraq bunu Heydər Əliyev məktəbi adlandırır. Bu, elə bir məktəbdir ki,
bizim hər birimiz ondan bəhrələnə bilərik.
Ümummilli liderimizin hakimiyyətə təkrar qayıdışından sonra həyat öz axarına düşdü. Az müddət ərzində
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, böyük dövlətlər Azərbaycanın haqq səsini eşitməyə məcbur oldular. Dahi
rəhbərimizin düzgün daxili və xarıcı siyasəti öz bəhrəsini verdi. Ölkəmizdə sabitlik tam bərqərar oldu.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi və qurucusu, dövlətçiliyimizin qarantı olmuş bu dahi şəxsiyyətin
ölkəmiz və xalqımız üçün etdikləri əsrlər keçsə də, tarixi dəyərini itirməyəcəkdir. Heydər Əliyev siyasi–
mənəvi irsi təkcə xalqımızın deyil, eyni zamanda bəşəriyyətin zəngin xəzinəsinə çevrilmişdir. Ulu öndər
Heydər Əliyev xalqımız qarşısındakı misilsiz xidmətləri hər bir azərbaycanlının qəlbində əbədi və silinməz iz
qoymuşdur.
Dövlət müstəqilliyinin formalaşdırılması və möhkəmləndiriməsi baxımından Azərbaycan xalqının üzərinə
hansı məsuliyyətli vəzifələr düşürdüsə, Heydər Əliyev onların hamısını həyata keçirmiş, ölkəsi və xalqı
adından tələb olunan bütün hünərin, qəhrəmanlığın nümunəsini göstərmişdir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin
qazandığı tarixi nailiyyətlər, böyük zəfərlər ümummilli lider Heydər Əliyev dühasının təntənəsidir.
2003-cü ilin 15 oktyabr prezident seçkiləri ərəfəsində Heydər Əliyevin Azərbaycan vətəndaşlarına
ünvanlandığı müraciəti bütövlükdə Azərbaycan xalqının İlham Əliyevə olan böyük ümidlərinin təcəssümü
idi.Tarixi müraciətdə belə deyilirdi: “İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri,
planları, işləri sizin köməyiniz, dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram
və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.
İllər ulu öndərin bu inamını təsdiqlədi.Yeni əsrin lideri olan Prezident İlham Əliyev 19 ildir ki, ulu öndər
Heydər Əliyevin daxili və xarici siyasi kursunu uğurla həyata keçirir. Azərbaycan qələbədən–qələbəyə doğru
inamla addımlayır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əiyev müstəqil dövlətçilik yollarındaki
dönməz mövqeyi, yaradıcı dühası yorulmaz fəaliyyəti ilə Heydər Əliyev epoxasını tamamlamış və yeni tarixi
era yaratmışdır. 2021-ci il 27 sentyabırda Vətən müharibəsində qazanılmış möhtəşəm zəfər bunun bariz
sübutudur.
Ümummilli liderin də ən böyük arzusu Qarabağın düşmən tapdağından azad edilməsi, ərazi bütövlüyümüzün
bərpası idi. Müdrik lider illər öncə böyük uzaqgörənlikə deyirdi: “Qarabağ məsələsini həll edəcəyik. Zaman
lazımdır, vaxt lazımdır. Azərbaycan torpaqları heç vaxt onun əlindən gedə bilməz. Bizim işğal olunmuş
torpaqlarımız mütləq qaytarılacaqdır. Nəyin bahasına olur-olsun.”
Məhz bunun nəticəsində 44 gün günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında erməni faşistlərinin ordusu darmadağın edildi.
Dövlətimizin ərazi bütövlüyünü hərbi-siyasi yolla bərpa edildi. İldən-ilə güc toplayan Azərbaycan, onun
yenilməz ordusu düşməni torpaqlarımızdan qovub çıxardı, üçrəngli bayrağımızı yenidən vətən torpaqlarında
Qarabağın döyünən ürəyi Şuşada qürurla dalğalandırdı. Ərazi bütövlüyümüzü təmin edərək bizim necə güclü
orduya malik olduğumuzu, birlik və həmrəyliyimizi, əcdadlarımızın bizə miras qoyduğu bu torpaqların bir
qarışını belə düşmənə güzəştə getməyəcəyimizi, eyni zamanda düşmənin də iç üzünü, xislətini dünyaya
göstərdik.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda öz canından keçmiş, şəhid ailələrinə həmçinin müharibə əlillərinə
dövlət tərəfindən hər zaman böyük diqqət və qayğı göstərilir. Həm birinci, həm də ikinci Qarabağ
müharibəsində canlarından keçmiş igid oğul və qızlarımızın xatirəsi daim üca tutulur, onların ailələrinin və
qazilərin soial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.
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Əminliklə demək olar ki, müstəqil Azərbaycanın hazırki böyük və həlledici uğurları Heydər Əiyevin
dövlətçilik və siyasi, idarəçilik konsepsiyasına istinad edilərək, yeni-yeni zirvələrə doğru irəliləyir.
Azərbaycan xalqı ölkə başçısı İlham Əliyevi intibahın, siyasi sabitliyin, əminamanlığın və həmrəyliyin qarantı
hesab edir, ona bütün varlığı ilə güvənir. Ulu öndərin layiqli davamçısı İlham Əliyev istər övlad, istər rəhbər,
istərsə də sərkərdə kimi Heydər Əiyev ucalığının təcəssümüdür.
Bütün varlığı ilə vətəninə bağlı olan Ulu öndər müdrik siyasəti ilə xalqımıza güclü, sarsılmaz, qüdrətli bir
dövlər miras qoyub. Qədirbilən xalqımız isə beynəlxalq səviyyədə də hörmətlə anılan dahi şəxsiyyətin
Azərbaycan üçün əvəzsiz xidmətlərindən, nəsillərə nümunə olan ömür yolundan daim qürur duyur. Və bu gün
ümummilli liderin siyasi kursunu yeni müstəvidə uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevə sonsuz inanır
və onun ulu öndərimizin siyasi varisi kimi yürütdüyü siyasi, sosial-iqtisadi islahatları yekdilliklə dəstəkləyir.
Bütün bunlar isə bir daha sübut di ki, Heydər Əliyev siyaəti yaşayır və xalqımızı davamlı inkişafa və tərəqqiyə
aparır.
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HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN TƏHSİLİ
HEYDAR ALIYEV AND AZERBAIJANI EDUCATION
Abdullayeva Gültəkin Atəş qızı
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

XÜLASƏ
İnkişaf etmiş dünya ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda da iqtisadi, siyasi və mədəni sahədə daha böyük
uğurların əldə olunması, ilk növbədə, təhsilin inkişafı ilə bağlıdır. Azərbaycan xalqının təhsil, mədəni və
intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsində ulu öndərimiz Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri olmuşdur.
Heydər Əliyevin dediyi kimi: “Hər bir dövlət əgər istəyirsə ki, öz ölkəsinin inkişafını təmin etsin, öz millətinin
elmini, mədəniyyətini dünya standartlarına çatdırsın, o mütləq, hər şeydən çox, təhsilə fikir verməlidir, təhsilin
inkişafına səy göstərməlidir, təhsil üçün bütün imkanları yaratmalıdır”.
Qərb və Şərq sivilizasiyalarının qovşağında yerləşən qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik, hüquqi,
demokratik dövlət kimi coğrafi və geosiyasi məkana daxil olan müstəqil dövlətimiz digər sahələrdə olduğu
kimi, təhsil sahəsində də böyük uğurlar qazanmışdır.
Məlumdur ki, XXI əsrdə müasir dünya hər bir dövlətin qüdrətli təhsil səviyyəsi ilə ölçülən zəkanın gücü ilə
idarə olunur. Başqa sözlə, dünya birliyi yeni əsri “intellekt əsri”nə çevirməyi strateji xətt kimi qəbul etmişdir.
Azərbaycan Respublikası bu gün yeni əsrin, yeni minilliyin ilk illərini yaşayır. Bu gün biz təhsil sistemimizlə,
onun elmi-pedaqoji kadr potensialı ilə fəxr edə bilərik. Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyev
dövlət idarəçiliyinin bütün mərhələlərində elm və təhsilin inkişafına xüsusi qayğı ilə yanaşaraq, ilk növbədə
xalqımızın intellektual gələcəyini düşünmüşdür.
Açar sözlər: Ulu Öndər, Azərbaycan təhsili, təhsil islahatı, təhsil prosesi, intellekt əsri
ABSTRACT
Achieving greater success in the economic, political and cultural spheres in the developed world, including
Azerbaijan, is primarily due to the development of education. Our great leader Heydar Aliyev has rendered
exceptional services in raising the educational, cultural and intellectual level of the Azerbaijani people. As
Heydar Aliyev said: "If every state wants to ensure the development of its country, to bring the science and
culture of its nation to world standards, it must, above all, pay attention to education, strive for the development
of education, create all opportunities for education".
Our independent state, located at the crossroads of Western and Eastern civilizations, with an ancient history
and rich culture, which is part of the geographical and geopolitical space as a legal, democratic state, has
achieved great success in education, as well as in other areas.
It is known that in the XXI century, the modern world is governed by the power of intelligence, measured by
the powerful level of education of each state. In other words, the world community has taken it as a strategic
line to turn the new century into the "age of intelligence".
Today, the Republic of Azerbaijan is living the first years of a new century, a new millennium. Today we can
be proud of our education system and its scientific and pedagogical potential. The founder of the modern
Azerbaijani state, Heydar Aliyev, paid special attention to the development of science and education at all
stages of public administration, first of all thinking about the intellectual future of our people.
Keywords: Great Leader, Azerbaijani education, education reform, educational process, century of intellect
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GİRİŞ
Dünya şöhrətli siyasətçi və uzaqgörən dövlət xadimi Heydər Əliyev ölkənin tərəqqisində təhsilin rolunu
yüksək qiymətləndirərək bu sahədə əsaslı islahatların keçirilməsinin təşəbbüskarı olmuş, proqram xarakterli
nitq və çıxışlarında irəli sürdüyü müddəalarla Azərbaycan təhsilinin inkişaf istiqamətlərini
müəyyənləşdirmişdir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycanın başqa sahələrində olduğu kimi,
təhsil sahəsində də islahatlar keçirilməsinin vacibliyini qeyd edərək, yeni təhsil sisteminin yaradılması üçün
köklü islahatların həyata keçirilməsinin zəruriliyini və təxirəsalınmazlığını göstərmişdir: “Azərbaycanda
məktəbin, təhsil işinin təkmilləşməsi, mövcud olan nöqsanların aradan qaldırılması, Azərbaycan xalqının
təhsilinin daha da yüksəklərə qaldırılması üçün çox əhəmiyyətli və faydalı olacaqdır“.
Azərbaycan dövlətinin sosial iqtisadi inkişafında respublikamıza uzun müddət rəhbərlik etmiş ulu öndər
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müstəsna rolu olmuşdur. Əbəs yerə deyilmir ki, müasir Azərbaycan
Heydər Əliyevin əsəridir. Ulu öndərimiz, digər sahələrlə yanaşı, milli təhsilimizin inkişafı, formalaşması və
onun dünya standartları səviyyəsində qurulması işində də misilsiz fəaliyyət göstərmişdir. Onun dediyi kimi,
“Hər bir dövlət istəyirsə ki, öz ölkəsinin inkişafını təmin etsin, öz millətinin elmini, mədəniyyətini dünya
standartlarına çatdırsın, o mütləq və hər şeydən çox təhsilə fikir verməlidir, təhsilin inkişafına səy
göstərməlidir, təhsil üçün bütün imkanları yaratmalıdır. Təhsil millətin gələcəyidir”.
Heydər Əliyev yaradıcı şəxsiyyət idi. Onun təhsil sisteminə, təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinə, biliklərin
mənimsənilməsinə, cəmiyyətin və millətin intellektual potensialının inkişafına dair ideyalarında,
mülahizələrində, tövsiyə və məsləhətlərində yaradıcılıq və tərəqqi meyarları əsas yer tuturdu.
Təhsilimizin sabahını düşünərkən bugünkü reallıqlar tam əminliklə deməyə imkan verir ki, bilavasitə
dövlətimizin başçısı Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə təhsil sahəsində həyata keçirilən köklü islahatların məqsədi
təkcə hərtərəfli biliyə və savada malik insanlar yetişdirmək yox, həm də müstəqil, demokratik, açıq cəmiyyət
quruculuğu işində fəal iştirak edən, Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyasını daha da dərinləşdirməyə
kömək göstərən əsl vətəndaşlar, şəxsiyyətlər tərbiyə etməkdir.
Ulu öndərin təhsil sahəsində uzaqgörənliyi onun təsdiq etdiyi Sərəncam və Fərmanlarda, Yeni Təhsil
Proqramının qəbulu və həyata keçirilməsində, tövsiyə və göstərişlərində özünü göstərirdi. Heydər Əliyev
ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra 1993-cü ilin avqust ayından başlayaraq təhsil işçiləri ilə
görüşlərində, respublika gənclərinin forumlarında, müəllimlərin qurultayında və s. tədbirlərdə təhsil
sistemində ciddi problemlərin olduğunu və onların aradan qaldırılması yollarını göstərirdi.
Təhsil cəmiyyətin bütün üzvlərini əhatə edən, dövlətin və dövlətçiliyin əsasını təşkil edən ümummilli
məsələdir. Təsadüfi deyil ki, hazırda Azərbaycan əhalisinin 2 milyondan çoxunu təhsil prosesinin birbaşa
iştirakçısı olan – təhsil alanlar və təhsil verənlər təşkil edir. Belə bir şəraitdə təhsilin bu günü, sabahkı taleyi
hər bir Azərbaycan vətəndaşını, bütövlükdə Azərbaycan dövlətini maraqlandıran prioritet sahədir.
Təhsil, bilik, məktəb cəmiyyətin, millətin sosial, mənəvi, mədəni və intellektual tərəqqisinin əsasını təşkil edən
amillər qədər dəyərlidir. Bu dəyərlərdən kənarda intellekt məkanında özünü təsdiq etmək, elm, mədəniyyət və
informasiya sahələrində səmərəli və dolğun şəkildə reallaşdırmaq qabiliyyətinə malik olan müasir mədəni
milləti təsəvvür etmək mümkün deyildir. Məhz buna görə də Heydər Əliyev təhsil sistemi, məktəb və ali təhsil
müəssisələrinin fəaliyyətinə müasir dünya inteqrasiya prosesləri konteksində, millətin və cəmiyyətin sosial,
mənəvi, mədəni və intellektual tərəqqisi baxımından yanaşırdı.
İnteqrasiya proseslərinə, elm və təhsil məsələlərinə, qərb təhsil sisteminin nailiyyətlərinə öz münasibətini
bildirərkən, Heydər Əliyev öz milli tarixi nailiyyətlərimizə əsaslanaraq, digər ölkə və xalqların nailiyyətlərini
öyrənmək, bizim üçün faydalı olan mütərəqqi cəhətləri mənimsəyib onlardan səmərəli istifadə etməyi rəhbər
tuturdu. Onun fikrincə, bu məsələlərin həllində sosial və milli tərəqqi, öz simasını saxlamaq, irəliyə doğru
hərəkət etmək ideyaları həlledici rol oynamalıdır.
Heydər Əliyevin ideya və mülahizələrinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təlim və təhsil sistemi, məktəb və ali
məktəblərin müəllimləri yalnız bir məqsədə - cəmiyyətin və millətin sosial, mənəvi, mədəni-intellektual
tərəqqisinə, dövlətin iqtisadi inkişafına xidmət etməlidir. Təhsil, tədris müəssisəsi, müəllim, elm, biliklər –
ölkənin, dövlətin, millətin tərəqqisini təmin etməli, xalqın həyatının yaxşılaşmasına kömək etməlidir.
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Ulu Öndər elmə, təhsilə xüsusi həssaslıqla yanaşır, bu sahəyə daim qayğı göstərirdi. Heydər Əliyev öz
çıxışlarında təhsilin mürəkkəb və çox mühüm sahə olduğunu dönə-dönə vurğulayırdı.
Təhsil millətin gələcəyi, müstəqil dövlətin bünövrəsidir. Bəşər tarixində silinməz iz qoymuş şəxsiyyətlərin
elmə, təhsilə münasibəti, bu sahənin verdiyi töhfələr onların əbədiliyini təmin edən amillərdəndir. Dövlət
idarəçiliyinin bütün mərhələlərində elmə, təhsilə xüsusi qayğıya daha çox diqqət yetirən, xalqımızın
intellektual gələcəyini düşünən müasir Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevdir. Ulu öndərimiz elm və
təhsil sahəsində əldə olunan nailiyyətləri dövlət quruculuğu prosesinin mühüm şərti və etibarı hesab edərək
demişdir ki, bütün təsərrüfat tədbirləri milli təhsilimizin mütərəqqi prinsiplər əsasında inkişafı naminə həyata
keçirilir.
Heydər Əliyev XX əsrdə Azərbaycan xalqının yetirdiyi ən parlaq sima olub nəinki bizim xalqımızın, eyni
zamanda bütün türk dünyası tərəfindən böyük şəxsiyyət, mahir siyasətçi, müdrik dövlət başçısı kimi qəbul
edilir və qiymətləndirilir.
Heydər Əliyev milli təhsilin inkişafı və onun qabaqcıl dünya dövlətlərinin təhsil sisteminə inteqrasiyasını ciddi
vəzifə kimi qarşıya qoymuş, bu sahədə aparılacaq islahatların mahiyyətini açıqlamışdır. Ulu öndərimizin irəli
sürdüyü təhsil konsepsiyasının əsas qayəsini müstəqilliyin daha da möhkəmləndirilməsi, demokratik və hüquqi
cəmiyyət quruculuğu prosesinin sürətlə həyata keçirilməsi, dövlətin iqtisadi potensialının gücləndirilməsinə
xidmət edən Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin nəticəsi idi.
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının tarixində və taleyində parlaq və silinməz iz qoymuş böyük şəxsiyyət,
zəkası, fitri istedadı, dövlətçilik təfəkkürü ilə seçilən nəhəng bir dövlət xadimidir. O, bir dövlət olaraq
Azərbaycanın, bir millət olaraq azərbaycanlıların tərəqqi və inkişaf yolunu dahiliklə müəyyənləşdirmiş, millimənəvi dəyərlərimizin, müstəqil dövlətçiliyimiizn konseptual əsaslarını işləyib hazırlamış, ehkamlaşmış
köhnə stereotiplər çərçivəsini dağıdaraq milli ruhun, milli ideologiyanın yüksəlişinə təkan vermişdir.
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BANK SİSTEMİNİN SABİTLİYİNİN TƏMİN OLUNMASINDA BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ENSURING THE STABILITY OF THE BANKING SYSTEM
BANKACILIK SISTEMININ ISTIKRARINI SAĞLAMAYA YÖNELIK ULUSLARARASI DENEYIM
Vüsalə Yavər qızı Nağıyeva
İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Səbinə Vasif qızı Əzizova
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

Ümumiyyətlə, dünya və milli təcrübənin təhlili göstərir ki, postpandemiya şəraiti və Rusiya-Ukrayna
qarşıdurması dünya maliyyə bazarında baş verən uzunmüddətli böhrana və maliyyə destabilizasiyasına səbəb
olmuşdur. Məhz bu şərait dayanıqlı bank sisteminin inkişafı üçün dövlətin bu sektora müdaxiləsini vacib
etmişdir.
Yeni əməliyyat mənzərəsinə cavab olaraq banklar öz biznes strategiyalarını və modellərini yenidən
qiymətləndirir və onlara düzəlişlər edir. Belə ki, dünya təcrübəsində funksionallıq əsasında bank nəzarətinin
təşkilinə daha çox üstünlük verilir.
Bankçılıq nəzəriyyəsi və təcrübəsində maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi problemi xüsusi yer tutur. Bu,
sabitlik isə öz növbəsində risklərin aşağı səviyyəsinə nail olmaq, müştərilərin və dövlətin bankların
etibarlılığına inamını artırmaq, ən əsası isə bankçılıq imkanlarını müəyyən etmək üçün bank sisteminin
dayanıqlığının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi deməkdir.
Müasir bank sistemləri bir, iki və ya üç pilləli olması ilə xarakterizə olunur. Bununla belə, bir və üç pilləli
sistemlər ümumi deyil, ən çox yayılmış bank sistemi isə iki pilləli bank sistemləridir. Bank sistemin
tənzimlənməsinin beynəlxalq təcrübə olaraq, illərdir ki, öz bank sistemləri ilə dünya iqtisadiyyatında xüsusi
rolu olan ABŞ, Almaniya və Yaponiyanı qeyd etmək olar.
Bu gün bir çox xarici ölkələrdə meqatənzimləmələr bir sıra xüsusiyyətlər müəyyən edilərək, maliyyə bazarının
iştirakçılarına və əməliyyatların spektrinə münasibətdə tənzimləmə mexanizmlərinin işlənib hazırlanması və
unifikasiyası (və ya fərdiləşdirilməsi) zərurəti yaranmışdır. Bu xüsusiyyətlərə aşağıdakılar aiddir:

 bütün maliyyə bazarı iştirakçıları arasında tənzimləmə yükünün optimallaşdırılması məqsədilə proporsional
tənzimləmənin tətbiqi;

 maliyyə bazarının sabitliyinə töhfə verən alətlərin modernləşdirilməsi;
 iflasın

qarşısının alınması sisteminin qurulması və problemli təşkilatların maliyyə bazarından nəzarətli
şəkildə çıxışını təmin edən mexanizmlərin yaradılması. Bu, maliyyə bazarında vasitəçilərin maliyyə
dayanıqlığını artırmaq üçün lazımdır;

 maliyyə vasitəçilərinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə beynəlxalq prinsiplərin və standartların tətbiqi. Bu,

gələcəkdə beynəlxalq maliyyə bazarında bərabər əsaslarla geniş miqyaslı əməliyyatların həyata keçirilməsinə
imkan yaradan zəruri tədbirdir;

 pozuntulara

görə məsuliyyətin qaçılmazlığı ilə maliyyə bazarı iştirakçılarının (həm alıcıların, həm də
satıcıların) ədalətli davranışının stimullaşdırılmasına əsaslanacaq tənzimləmə modelinin hazırlanması. Bu,
bütün iştirakçı qruplarının hüquq və qanuni mənafelərinin müdafiəsi prinsipini birbaşa həyata keçirəcək.

Belə ki, 1977-ci ildə Sinqapurda ilk dəfə Maliyyə meqa tənzimləməsinin yeni paradiqması yolu seçilmişdir.
Bu təcrübə bir neçə il ərzində Avropa ölkələri tərəfindən qəbul edilmişdir: Norveç (1986), İslandiya və
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Danimarka (1988), İsveç (1991). Böyük ölkələr arasında ilk olaraq Böyük Britaniya (1998) və Almaniya
(2002) meqatənzimləyicinin yaradılması yoluna qədəm qoymuşlar.
Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa valyuta ittifaqı yaratdıqdan sonra, avro bütün dünya valyuta sistemində
mühüm yer tutmağa başlamışdır. Çox sayda ölkə avronu milli valyuta kimi qəbul etdiyinə görə dolların dünya
maliyyə bazarına təsiri azalmağa başlamışdır. Yəni 1999-cu ildən başlayaraq ABŞ dollarının dominantlığı
azalmağa başlamışdır.
AMBS (Avropa Mərkəzi Bankları Sistemi) Avropa İqtisadi Birliyinə üzv dövlətlərin millətlərüstü Avropa
Mərkəzi Bankı (AMB) və Milli Mərkəzi Banklarından (NCB) ibarət beynəlxalq bank sistemi olub, Avropa
İqtisadi və Valyuta İttifaqının formalaşması prosesinin ayrılmaz bir hissəsidir.
Avropa Mərkəzi Banklar Sistemini ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi ilə müqayisə etsək, bəzi oxşarlıqları qeyd edə
bilərik. ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi (The Bank Of New-Yorkun) rəhbərlik etdiyi 13 bankdan ibarətdir və
ölkənin mərkəzi bankı kimi fəaliyyət göstərir.
Araşdırmalardan aydın olur ki, AMBS-nə (Avropa Mərkəzi Bankları Sistemi) üzv ölkələr, Danimarka,
Yunanıstan və İsveç istisna olmaqla, eyni şərtlərə malikdirlər. Belə ki, bu ölkələrin milli bankları xüsusi statusa
malikdirlər-onların avrozonada vahid pul siyasətinin aparılması ilə bağlı qərarların qəbulunda və yerinə
yetirilməsində iştirak etmək hüququ yoxdur. AMBS-nin pul siyasəti sahəsinə tənzimləyici alətlərə
aşağıdakılar aiddir:
 açıq bazarda əməliyyatların aparılması;
 uçot dərəcəsinin tənzimlənməsi;
 kredit təşkilatları üçün minimum ehtiyat tələblərinin müəyyən edilməsi.
Uçot dərəcəsi depozit və kredit əməliyyatları vasitəsilə tənzimlənir. Avrozonaya üzv olan bütün ölkələr üçün
eyni olan bu əməliyyatların aparılması şərtləri pul bazarı iştirakçılarına Avropa İqtisadi və Valyuta İttifaqının
pul siya sətinin əsas istiqamətləri haqqında məlumat verir və onun birliyini təmin edir.
AMBS-dən fərqli olaraq, dünya ölkələrinin bank sisteminin tənzimlənməsinin təhlili aparılan zaman İslam
bankçılığını yaddan çıxarmaq olmaz. İlk öncə onu qeyd etmək lazımdır ki, İslam bankçılığı öz işlərini islamın
dininin tələblərinə uyğun quraraq, aşağıdakı qaydalar əsasında fəaliyyət göstərir:
• kredit faizlərinə ümumi qadağa;
• spekulyasiyaya qadağa - müəyyən hallardan və ya başqalarının çətinliklərindən öz maraqları naminə istifadə
edilməsi (məsələn, siyasi çətinliklərlə bağlı spekulyasiya).
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, burada iqtisadi fəaliyyətlərin seçilməsində belə aydın şərtlər mövcuddur.
Məsələn, investisiya qoyulmasına qoyulan qadağalara, alkoqol və tütün istehsalı və istehlakını, fahişəliyi,
pornoqrafiyanı, cadunu və təbii ölümlə ölən heyvanların ətinin, qanının, donuz ətinin, Allahın adı ilə
kəsilməyən heyvanların ətinin işlənməsini aid etmək olar. İslam banklarının böyük bir hissəsi Qərb ölkələrində
fəaliyyət göstərdiyi üçün İslam bank sisteminin normal fəaliyyət göstərməsi, yalnız fəaliyyət şərtlərini təsvir
edən xüsusi qanunvericiliyin hazırlanması ilə mümkündür.
İslam bankçılığında dövlət tənzimlənməsindən əlavə, xüsusi (yalnız bu bank növü üçün) nəzarət sistemi şəriət nəzarəti sistemi mövcuddur. İslam bankının fəaliyyətinin islamın tələblərinə uyğun gəlməməsi zamanı
şəriət nəzarətinə ehtiyac duyulur. Belə ki, İslam bankının fəaliyyətinin islamın tələblərinə uyğun qurulmaması
isə ciddi reputasiya riski yaratmış olur. Məhz bu baxımdan İslam bankları öz fəaliyyətlərini şəriət prinsiplərinə
uyğunlaşdırmağa zəmanət verən özünütənzimləmə sistemi tətbiq edirlər. Lakin buna baxmayaraq, İslam bankçılığı qlobal maliyyə sisteminə inamla daxil olur - onun dövriyyəsi ildə təxminən 10-15% artır. Bu gün 300-ə
yaxın İslam bankçılığı institutu fəaliyyət göstərir. Onlar ABŞ, Rusiya və bir sıra Avropa ölkələri də daxil
olmaqla 51ölkədə təmsil olunurlar. Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə, Malayziya, Küveyt, BƏƏ və Bayhren İslam
banklarının əsas hissəsini təşkil edir.
Müasir dövrdə mövcud olan bank sistemləri formal və qeyri-rəsmi institutları əhatə edən mürəkkəb və
şaxələnmiş struktura malikdir [1]. Hər bir ölkə öz bank sistemini modernləşdirməyə çalışır. Yəni hər bir inkişaf
bankı öz biznesləri üçün müxtəlif modellərdən istifadə edirlər. Bankların təxminən 52%-i eyni vaxtda həm
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birbaşa müştərilərlə (birbaşa kreditləşdirmə yolu ilə), həm də kommersiya agent bankları vasitəsilə işləyir,
bankların 36%-i yalnız birbaşa, qalan 12%-i isə yalnız agent banklar vasitəsilə işləyir[2].
Birbaşa kreditləşdirmə modelində bank birbaşa son borcalanla işləyir. Bu halda bankın filial şəbəkəsinə malik
olması lazımdır, onun tikintisi və inkişafı çox baha başa gələn iş ola bilər, xüsusən də bankın əsas müştəriləri
kənd təsərrüfatı sektoru, güzəştli mənzil tikintisi, kiçik və orta biznesdirsə.
Bankların beynəlxalq müstəvidə genişlənməsi isə banklara olan inamın artmasından irəli gəlir. Onu da qeyd
etmək yerinə düşərdi ki, hal-hazırda əksər ölkələr çoxlu sayda maliyyə vasitəçiləri olan, onların hər birinin öz
müəyyən funksiyalarını tam yerinə yetirən iki səviyyəli bank sisteminə malikdirlər. Bəzi ölkələrdə ofşor
banklar sistemi, bəzisində ipoteka, digərində isə əmanət bank sistemi yaxşı inkişaf etmişdir. Bir şeyi dəqiqliklə
demək olar: hər bir sistemin özünəməxsus şəkildə fərdi olub, ölkənin kredit sisteminin əsasını təşkil edir.
Bir şox ölkənin idarəetmə sisteminin quruluşundan asılı olaraq, ölkənin maliyyə sektoruna nəzarət və
tənzimləmə tədbirləri həmin ölkənin höküməti tərəfindən həyata keçirilir. Bəzi ölkələrdə isə koordinasiya
problemləri isə işçi qruplarının, şuraların və digər konsultativ orqanların yaranması yolu ilə həll edilir. Dünya
ölkələrinin bəzilərində isə maliyyə təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət və tənzimlənməni mərkəzi banklar,
maliyyə nazirlikləri, həmçinin, banklara, sığorta şirkətlərinə və qiymətli kağızlar bazarının iştirakçılarına
nəzarət üzrə komissiyalar və s. bu kimi təşkilatlar həyata keçirir.
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Summary
The article analyzes the mechanisms of state regulation applied to the existing banking system in the world.
Özet
Makale, dünyadaki mevcut bankacılık sistemine uygulanan devlet düzenleme mekanizmalarını analiz ediyor.
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HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANDA ELM TƏHSİL SİYASƏTİNİN İNKİŞAFI
HEYDAR ALIYEV AND THE DEVELOPMENT OF SCIENCE EDUCATION POLICY IN
AZERBAIJAN
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XÜLASƏ
Təhsil sistemində çağdaş inkişafın əsası ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə
qoyulmuşdur. Ulu öndərin Azərbaycan təhsilinin inkişafındakı fəaliyyəti istər müstəqillik illərində, istərsə də
müstəqillik illərindən əvvəlki dövrlərdə həmişə özünü qabarıq şəkildə biruzə vermişdir.
Heydər Əliyevin təhsil, elm sahəsindəki uğurlu siyasəti, Azərbaycanın zəngin potensialının yüksəkliyində
özünü göstərməklə bərabər öz müsbət nəticələrini verməkdədir.
Heydər Əliyevin ideya və mülahizələrinin başlıca məğzi ondan ibarətdir ki, təlim və təhsil sistemi, məktəb və
ali təhsil müəssisələrinin müəllimləri yalnız bir məqsədə cəmiyyətin və millətin sosial, əxlaqi, mənəvi, mədəni
və əqli tərəqqisinə, dövlətin iqtisadi inkişafına xidmət etməlidir. Təhsil, tədris müəssisəsi, müəllim, elm,
biliklər ölkənin, dövlətin, millətin tərəqqisini təmin etməli, xalqın həyatının yaxşılaşmasına kömək etməlidir.
Azərbaycan təhsilinin, elminin, milli mənəviyyatımızın inkişaf
etdirilməsində, təhsil sisteminin
genişləndirilməsində milli kadr potensialının yetişdirilməsində görkəmli maarifçi Heydər Əliyevin
əvəzolunmaz xidmətləri olmuşdur. Son illərdə Azərbaycanda aparılan bütün təhsil islahatlarının banisi olan,
ilk “Xalq müəllimi” adlandırılan Heydər Əliyev xalqının milli sərvətidir. Azərbaycan ziyalılarının, təhsil
işçilərinin, elm adamlarının müqəddəs vəzifəsi isə ulu öndərin ideyaları işığında mədəni yüksəliş sahəsində
strateji xəttimiz olan elm və təhsil islahatlarının reallaşmasına ləyaqətlə xidmət etməkdən ibarətdir.
Heydər Əliyevin adı və şərəfli həyatı öz Vətəninə, xalqına, məhəbbətin təkrarsız təcəssümü, millətə və dövlətə
xidmətin misilsiz nümunəsi kimi əsrlər boyu yaşayacaqdır. Azərbaycanın indiki və gələcək nəsilləri üçün
ədəbi örnək olacaqdır. Öz şərəfi və möhtəşəm fəaliyyəti ilə Heydər Əliyev müasir, müstəqil Azərbaycan
dövlətini yaratdı. Onun idarəçilik mexanizmini yaratdı, formalaşdırdı. Milli – mənəvi dəyərlərimizi dirçəltdi
və inkişaf etdirdi.
Açar sözlər: elm, təhsil, təlim, inkişaf, islahat, siyasət, milli mənəviyyat, tərəqqi, dövlətçilik
ABSTRACT
The foundation of modern development in the education system was laid during the leadership of the great
leader Heydar Aliyev in Azerbaijan. The activity of the great leader in the development of education in
Azerbaijan has always manifested itself in the years of independence, as well as in the years before
independence.
Heydar Aliyev's successful policy in the field of education and science, while proving it at the height of
Azerbaijan's rich potential, is yielding positive results. The essence of Heydar Aliyev's ideas and considerations
is that the education system, teachers of schools and universities should serve only one goal - the social, moral,
spiritual, cultural and intellectual progress of society and the nation, and the economic development of the
state. Education, educational institution, teacher, science, knowledge must ensure the progress of the country,
the state, the nation, help to improve the lives of the people.
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Prominent enlightener Heydar Aliyev had invaluable services in the development of education, science,
national morality of Azerbaijan, in the expansion of the education system and in the development of national
human resources. Heydar Aliyev, the founder of all educational reforms in Azerbaijan in recent years and the
first "People's Teacher", is a national treasure of the people. The sacred duty of Azerbaijani intellectuals,
educators and scientists is to serve with dignity for the realization of scientific and educational reforms, which
are considered our strategic lines in the field of cultural development in the light of the great leader's ideas.
Heydar Aliyev’s name and glorious life will live for centuries as a unique embodiment of love for his
homeland, people, as an incomparable example of service to the nation and the state, will be a literary example
for present and future generations of Azerbaijan. With his honor and great activity, Heydar Aliyev created a
modern, independent Azerbaijani state. He created and shaped its governing mechanism. He revived and
developed our national and moral values.
Keywords: science, education, training, development, reform, politics, national morality, progress, statehood
1.Giriş
Hər bir xalqın müstəqillik idealının, milli-mənəvi irsinin, malik olduğu potensialın konkret dövlət modelində
əks edilməsi və onların dayanıqlı inkişafı üçün real əsasların formalaşdırılması böyük liderlərin fenomenal
idarəçilik keyfiyyətləri sayəsində mümkün olur. Belə aparıcı liderlər düzgün inkişaf modelinin siyasi və
iqtisadi təməlini yaratmaq kimi ağır və məsuliyyətli işi öz çiyinlərinə götürərək mənsub olduqları xalqların
gələcək həyat strategiyasını təyin edirlər. Hər bir xalq uğurlu inkişaf yolunu belə liderlərin rəhbərliyi ilə
müəyyənləşdirmiş, dünya miqyasında layiqli yer tutmaq və özünü təsdiqləmək imkanı qazanmışdır.
Bu reallıqlar fonunda əminliklə deyə bilərəm ki, müstəqil Azərbaycanın bu gün bölgədə və dünyada tanınması,
nüfuza malik olması, çevik və səmərəli siyasət yürütməsi məhz ümummilli lider, dahi şəxsiyyət Heydər
Əliyevin uzaqgörən siyasətinin nəticəsidir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev dövlət idarəçiliyinin bütün mərhələlərində elm və təhsilin inkişafına xüsusi
qayğı ilə yanaşmış, bilikli cəmiyyət naminə bütün imkanların səfərbər edilməsinə çalışmışdır.
Ulu öndər həmin illərdə elmi-intellektual sferada hökm sürən tənəzzülün qarşısını almış, təhsilin inkişafı üçün
əlverişli iqtisadi şərait və mənəvi-əxlaqi mühit formalaşdırmışdır. Heydər Əliyev Azərbaycan elminin milli
əsaslar üzərində dünyaya inteqrasiyasını başlıca vəzifə kimi aktuallaşdırmışdır.
2. Təhsil sistemimizin inkişaf etdirilməsində Heydər Əliyev siyasətinin rolu
Təhsil sistemimizin bugünkü inkişaf səviyyəsinə çatmasında bir çox dahi şəxsiyyətlərin rolu olmuşdur. Şah
İsmayıl Xətaidən başlayan maarifçilik ideyası C.M.Quluzadə, M.F.Axundov kimi maarifpərvər insanların
bir vasitə dəstəyi ilə təhsil sistemimiz yüksələn xətt üzrə inkişaf etmişdir. Böyük fəxr hissi ilə qeyd etməliyik
ki, bu şərəfli və məsuliyyətli işi ulu öndərimiz, Azərbaycan dövlətçiliyinin qurucusu Heydər Əliyev uğurla
davam etdirmişdir.
Azərbaycan xalqının tarixində və taleyində Heydər Əliyevin rolunu tam dolğunluğu ilə ifadə edən tərif tapmaq
qeyri – mümkündür. O həm ümummilli lider, həm görkəmli dövlət və partiya xadimi, həm də yeni, suveren
Azərbaycanın memarı və əlbəttə ki, böyük bir nəslin Heydər babasıdır. Onun dövlətçilik, siyasi, ideya –
nəzəri, ideya – tərbiyəvi, maarifçilik, təşkilati və dilpomatik fəaliyyətinin hətta kiçik bir tərəfinin tam həcmini
və məzmununu ən geniş və əhatəli məfhumla ifadə etmək mümkün deyildir. Çünki bu görkəmli şəxsiyyətin
qeyri – adiliyi, siyasi təfəkkürünün çevikliyi, istər ənənəvi, istərsə də meydana çıxan yeni problemlərin həllinə
yenilikçi kimi yanaşması, kiçik və yaxud böyük məsələlərin həllində psixoloji amildən istifadə etmək
qabiliyyəti və həddən artıq kəskin siyasi duyumu onun siyasi, dövlətçilik, ideya – nəzəri və sosial fəaliyyətinin
hər bir tərəfini yeni keyfiyyətlərlə, qeyri–adi ünsürlərlə və xüsusiyyətlərlə daha da zənginləşdirir.
Müstəqillik dövründə respublikamızın təhsil sisteminin lazımi səviyyədə inkişaf etdirmək üçün ötən əsrin 7080-cı illərində möhkəm təməl qoyulmuşdur. Xalqın təhsillənmə səviyyəsinin yüksəlişi, fundamental elmin
yaranması milli mədəniyyətin tərəqqisi ilə sıx şəkildə bağlı olmuşdur. Təhsilin milli tərəqqidəki rolundan
danışarkən Heydər Əliyev deyirdi: “...təhsil sisteminin nə qədər dəyərli olduğunu onda görmək olar ki,
Azərbaycanda yüksək savada, biliyə, ixtisasa, yüksək elmə malik olan insanlar var və onlar cəmiyyətin çox
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hissəsini təşkil edir. Əgər bunlar olmasaydı Azərbaycanın iqtisadiyyatı indi belə güclü inkişaf edə bilməzdi.
Bunlar olmasaydı biz indi Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi idarə edə bilməzdik. Onları qiymətləndirmək
lazımdır və on illərlə əldə etdiyimiz nailiyyətləri heç zaman unutmamalıyıq”.
Əgər Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə respublikamızda təhsil müəssissələrinin zəngin şəbəkəsi
yaranmasaydı, möhkəm maddi texniki bazası qurulmasaydı, respublikadan kənarda Azərbaycan üçün yüksək
ixtisaslı mütəxəssislər hazırlanmasaydı, bugün müasir sivilizasiyaya cavab verən böyük elmi, milli təhsil
sistemi ola bilməzdi. Heydər Əliyev təhsil sisteminə, təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinə, biliklərin
mənimsənilməsinə, cəmiyyətin və millətin əqli potensialının inkişafına dair ideyalarında, mühazirələrində,
tövsiyə və məsləhətlərində yaradıcılıq və tərəqqi meyarları əsas yer tuturdu. Təhsil, bilik, məktəb cəmiyyətin
və millətin sosial, mənəvi, mədəni və əqli tərəqqisinin əsasını təşkil edən amillər və dəyərlərdir. Bu dəyərlərdən
xaricdə də dünya intellektual məkanında özünü təsdiq etmək, istehsal, elm, mədəniyyət və informasiya
sahələrində səmərəli və dolğun şəkildə reallaşdırmaq qabiliyyətinə malik olan müasir mədəni milləti
təsəvvür etmək mümkün deyildir. Məhz buna görə də Heydər Əliyev təhsil sistemi, məktəb və ali təhsil
müəssisələrinin fəaliyyətinə müasir dünya inteqrasiya prosesləri kontekstində, millətin və cəmiyyətin sosial,
mənəvi, mədəni və əqli tərəqqisi baxımından yanaşırdı.
İnteqrasiya proseslərinə, elm və təhsilin problemlərinə, qərb təhsil sisteminin nailiyyətlərinə öz münasibətini
bildirərkən, o, həmişə bir prinsipi əldə rəhbər tuturdu: öz milli tarixi nailiyyətlərimizə əsaslanaraq digər ölkə
və xalqların nailiyyətlərini öyrənmək, bizim üçün faydalı olan mütərəqqi cəhətləri mənimsəyib onlardan
səmərəli istifadə etmək lazımdır. Heydər Əliyev düşünülməmiş, kor – koranə təhsil sisteminin yaradılmasının
və yaxud bir sıra dəyərlərin digərləri ilə əvəz olunmasının qəti əleyhinə idi. Azərbaycan dövlətinin təhsil
sisteminin təkmilləşdirilməsindən və bu işdə digər ölkələrin ən yaxşı nailiyyətlərindən istifadə etmək
məsələlərindən bəhs edərkən Heydər Əliyev xalqın əqli və mənəvi həyatının təməlini təşkil edən tarixi
nailiyyətlərimizə qayğı və hörmətlə yanaşmağı tələb edirdi. Digər tərəfdəndə milli, mədəni – tarixi və
ümumbəşəri dəyərləri üzvi surətdə birləşdirən tarixi prespektivə üz tuturdu. Ölkənin təhsil sistemini
kökündən dəyişdirməyi təklif edən qərb ölkələrinin və beynəlxalq qurumların təşkilatların təşəbbüs və
təkliflərinə Heydər Əliyev məhz bu baxımdan yanaşırdı.
Heydər Əliyevin təhsil və elm haqqında ideyaları idraki və praktiki maraq doğurur. Bu cəhətdən bir neçə
istiqamət, prinsip xüsusi qeyd olunmalıdır. Birincisi, fundamental istiqamətdir. “...Təhsil sistemi elə bir
sistemdir ki, burada heç bir inqilabi dəyişiklik ola bilməz” - deyən ulu öndər təhsil sistemində hər bir islahatın,
hər bir yeniləşmənin yalnız təkamül yolu ilə aparılmasını və bu prosesdə bütün cəmiyyətin iştirakını tövsiyə
etmişdir. Bu mühüm məsələyə Heydər Əliyev dönə - dönə müraciət ediridi.
İkincisi – yalnız elmi xüsusən fundamental elmləri yaxşı inkişaf etmiş ölkədə mükəmməl, kamil, dövrün
tələblərinə cavab verən təhsil, xüsusən də ali təhsil ola bilər. Odur ki, elm və təhsilin qarşılıqlı asılılığı
prosesinin inkişafına zəruri şərait yaradılmalıdır. Bunları bir – birindən ayırmaq yolverilməzdir. Heydər
Əliyevin dəfələrlə bəhs etdiyi elm və təhsilin qarşılıqlı əlaqəsi məsələsi, eyni zamanda hər iki sahənin özünü
saxlaması məqsədini güdür. Yüksək hazırlıqlı təhsil sistemi cəmiyyətin intellektual potensialının hazırlanması
və inkişaf etdirilməsi, elmi müəssisələrə yeni elmi qüvvələrin gəlməsi, nəhayət özünün mövcud olub
təkmilləşməsi işini təmin etmiş olur. “ Azərbaycan təhsilində indiyə qədər əldə olunmuş müsbət təcrübə özünü
doğrultmuş, müsbət nəticələr vermiş sistem saxlanmalı, inkişaf etdirməli və müasirləşdirilməlidir” – deyən
Heydər Əliyev təhsil islahatında ilk növbədə tarixən formalaşmış mütərəqqi ənənələrin, qazanılmış və
zamanın sınağından çıxmış qabaqcıl təcrübənin yeni şəraitdə nəzərə alınmasını mütləq hesab edirdi.
Üçüncüsü, ulu öndər milli təhsil quruculuğunda dünya təcrübəsinin öyrənilməsinin, Azərbaycanın milli
xüsusiyyətlərinə uyğun gələn prinsiplərin tətbiqinin, Azərbaycan təhsilinin dünya təhsil sisteminə
inteqrasiyasının, təhsilimizin beynəlxalq normalara uyğunlaşdırılmasını qeyd edirdi. “....Biz dünyanın bütün
ölkələrində Qərbdə də, Şərqdə də əldə olunmuş nailiyyətləri dərindən öyrənməli və onlardan Azərbycan üçün
müsbət xarakter daşıyan cəhətləri ölkəmizin təhsil sistemində tətbiq etməliyik. Təhsil sahəsində islahatların
əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın təhsil sistemi dünya təhsil standartlarına uyğunlaşsın”. Artıq
keçən əsrin 70- ci illərinin sonlarından başlayaraq Sovetlər İttifaqının iri şəhərlərinin ali məktəblərini bitirən
yüksək ixtisaslı kadrların elmi müəssisələrə və ali təhsil məktəblərinə güclü axını başlandı.
Heydər Əliyevin Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövründə, 1969-1982-ci illərində Azərbaycanda ali təhsil
müəssissələrinin sayı 12 - dən 17 - yə çatdırılmış, 1975-ci ildə respublikadan kənarda Azərbaycan üçün təhsil
almağa göndərilənlərin sayı 700 nəfərə, sonrakı illərdə 1000-1500 nəfərə yüksəlmiş, nəticədə o illərdə
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Azərbaycan üçün ən zəruri ixtisaslar üzrə 15 mindən artıq mütəxəssis hazırlanmışdır. Təhsil sistemində
qazanılmış bütün tarixi nailiyyətlər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu gün Azərbaycanda təhsilin, elmin
əsasları məhz o illərdə yaradılmış möhkəm təməl üzərində qurulmuşdur.
Təhsil sahəsində aparılan işləri sistemli şəkildə həyata keçirmək məqsədi ilə ölkə Prezidenti Heydər Əliyevin
1998-ci il 30 mart tarixli sərəncamı əsasında “Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində islahatlar üzrə
Dövlət Komissiyası” yaradıldı. Bu islahat Azərbaycan təhsili sahəsində yeni və ən mütərəqqi mərhələnin
əsasının qoyulması demək idi. Dövlət komissiyası tərəfindən hazırlanmış “Azərbaycan Respublikasının təhsil
sahəsində islahat proqramı” geniş müzakirələrdən sonra prezident Heydər Əliyev tərəfindən 1999-cu il iyunun
15-də tarixi bir gündə - Milli qurtuluş günündə xüsusi sərəncamla təsdiqləndi. Beləliklə, çağdaş təhsil
tariximizə şanlı bir səhifə yazılmış oldu.
Ulu öndərimizin Azərbaycan təhsilinə, xüsusilə ali təhsil sisteminə ən böyük töhfələrindən biri də 13 iyun
2000 - ci ildə “Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında” sərəncamıdır. Bu
sərəncam konkret addımların atılması baxımından müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bu sərəncamla
respublikamızda bir neçə ali məktəb yaradılmış,bir çox ali məktəblərə “universitet” statusu verilmişdir.
Azərbaycanın bugünkü mənzərəsi bu deyilənləri bir daha təsdiqləyir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
elmin, təhsilin, müasir biliklərin inkişafı, cəmiyyətin bütün sahələrdə maarifləndirilməsi ilə bağlı
müəyyənləşdirdiyi mükəmməl strategiya son 14 ildə onun layiqli davamçısı – Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən inamla həyata keçirilir. Dayanıqlı inkişafda elmi – texniki
tərəqqinin rolunu və əhəmiyyətini ciddi amil kimi qəbul edən ölkə Prezidenti son illər respublikada elmin,
təhsilin inkişafı, yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması, təhsilin imkişafı, yüksək ixtisaslı kadrların
hazırlanması, cəmiyyətin bilik səviyyəsinin yüksəldilməsi, elm və təhsil işçilərinin nüfuzunun artırılması,
uğurlu elmi nəticələrin xaricdə tanıdılması sahəsində bir sıra mühüm qərarlar qəbul etmişdir. Dövlət başcısı
hər addımında milli maraq və mənafeləri uca tutur, ölkə vətəndaşlarının arzu və istəyini gərçəkləşdirmək üçün
böyük əzmkarlıqla çalışır, elmə təhsilə böyük qayğı göstərir.
Ümumtəhsil ocaqlarının müasirləşdirilməsi və yeniləşməsində Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,
UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın misilsiz
xidmətlərini də qeyd etməyə bilmirəm. Mehriban xanımın diqqət və qayğısı bu sahənin inkişafına böyük təkan
verdi. Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə reallaşan “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” proqramı
çərçivəsində indiyədək yüzlərlə məktəb binası tikilib, yaxud yenidən bərpa olunaraq, ən müasir avadanlıq və
komputerlərlə təhciz edilib.
Azərbaycan xalqını firavan gələcəyə aparan bu siyasətin davamlılığı qarşıdakı illərdə də təmin olunacaq. İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan dövlət inkişaf edərək qabaqcıl dövlətlər sırasında öz yerini tutacaqdır.
Hazırda respublikada təhsil sahəsində də dəyişikliklər baş verir. Azərbaycanın vahid Avropa təhsil məkanına
daxil olması bir tərəfdən tədris təhsil modellərinin müasir tələblərə uyğunlaşdırılmasını, digər tərəfdən isə
formalaşmış təhsil sisteminin etik – mədəni, milli – mənəvi özünəməxsusluğunun qorunmasını zərurətə
çevirir. Təhsilə yönəldilən dövlət vəsaitinin ilbəil artırılması ümumi iqtisadi inkişafa paralel olaraq aparılır.
Belə ki, dövlət büdcəsindən təhsilə ayrılan xərclər 2003- cü ildə 243 milyon manat idisə, 2017 – ci ildə bu
rəqəm 1,6 milyard manata yüksəlib. Təhsilin bütün pillələrində maddi – texniki bazanın gücləndirilməsi,
tədris şəraitinin yaxşılaşdırılması, bu sahədə informasiya – kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin
genişləndirilməsi və digər zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi diqqət mərkəzindədir.
Təhsil infrastrukturunun yeniləşdirilməsi sahəsində Heydər Əliyev Fondunun müstəsna xidmətləri də xüsusi
qeyd olunmalıdır. Fondun “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb”, “Uşaq evləri və internat məktəbləri”
proqramları çərçivəsində son 10 ildə 400-dən artıq yeni məktəb, uşaq bağçası, uşaq evi internat məktəbi binası
tikilərək istifadəyə verilib, əsaslı təmir və bərpa olunub, müasir avadanlıqlarla təchiz edilib.
Azərbaycanda bu gün böyük öndərimizin ideyaları yaşayır, daha geniş şəkildə həyata keçirilir. Heydər
Əliyevin başladığı, lakin axıra çatdıra bilmədiyi işlər cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilir.
Nə qədər ki, müstəqil Azərbaycan dövləti var, Azərbaycan xalqı var, ulu öndərimiz Heydər Əliyev də
ürəklərdə əbədi yaşayacaqdır.
Mühazirəmin sonunu Ümummilli lider Heydər Əliyevin təhsil haqqında deyilmiş ən dəyərli sözləri ilə
yekunlaşdırıram: “Təhsil milli tərəqqinin yeganə yoludur”.
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3. Nəticə
İctimai həyatımızda təhsilin əhəmiyyəti və rolu olduqca böyükdür. Elə bu səbəbdən də, hər an təhsilimizi
inkişaf etdirməliyik ki, qarşımızda duran problemlərimizi həll edək, yaxud da gələcəkdə onların həllinə də nail
ola bilək.
Son illər bir çox sahələr kimi, respublikamızda təhsilin inkişafına, problemlərinin həllinə xüsusi diqqət
yetirildi, ildən-ilə bu yöndə dövlət qayğısı da artırıldı. Artıq yeniləşən təhsilimiz, bu gün bir çox göstəricilərinə
görə dünyanın aparıcı dövlətlərinin təhsili ilə eyniləşdirilir.
Xalqımızın Ümummilli lideri, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev vaxtıilə təhsil işçiləri ilə keçirdiyi
görüşlərin birində demişdir: “Təhsil dövlətin əsas dayaqlarından biridir”. Ona görə də bu sahəyə hər zaman
dövlət qayğısı artırılmalıdır deyə o, zamanında tapşırıqlarını da vermişdir. Elə bu səbəbdən də, dövlətimiz
təhsilimizin inkişafına, tərəqqisinə göstərdiyi diqqət bu gün də artmaqdadır.
Müasir dövrümüzdə ölkəmizin inkişafı yalnız və yalnız təhsilimizin inkişafından asılıdır desək, yəqin ki,
yanılmarıq. Çünki, təhsilimizi inkişaf etdirmədən qarşımızda duran problemlərimizi, yaxud da həlli vacib olan
məsələlərimizi həll edə bilmərik. Bir sözlə, respublikamızda təhsilin səviyyəsi, onun keyfiyyət göstərici
yaşadığımız cəmiyyətin inkişaf səviyyəsini müəyyən edən başlıca amildir. Fəxrlə qeyd edə bilərik ki, son illər
respublikamızda təhsilin inkişafı, onun keyfiyyət göstəricisinin müəyyən tələblərə cavab verməsi yöndə lazımi
addımlar atıldı və bu gün də atılan addımlar bəhrəsini verməkdədir.
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ABSTRACT
Heydar Aliyev embodies the modern Republic of Azerbaijan. He took the reins of power during a turbulent
time during the early years of the newly independent state. Facing major domestic and foreign challenges he
mobilized international support for advancing economic development as well as maintaining good bilateral
relations with welcoming neighbours. In this respect, Georgia was an important actor with which cordial and
friendly relations were established and maintained. Secondly, the abundant oil and gas wealth that Azerbaijan
possessed needed to be extracted and transported to industrial markets. Lastly, the frozen conflict of Nagorno
Karabakh could not be permitted to transformed into a fait accompli. This article investigates the actions taken
by President Aliyev with regard to these three themes during his time in office.
Keywords: Heydar Aliyev, Azerbaijan, Foreign Policy, Georgia, Caucasus
Özet
Haydar Aliyev, yeni bağımsızlığını kazanmış devletin ilk yıllarında çalkantılı bir dönemde iktidarın
dizginlerini alan ve modern Azerbaycan Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini söylemek yanlış olmaz. Büyük iç ve dış
zorluklarla karşı karşıya kaldığında, ekonomik kalkınmayı ilerletmek ve konuksever komşularla iyi ikili
ilişkileri sürdürmek için uluslararası desteği harekete geçirdi. Bu açıdan Gürcistan, samimi ve dostane
ilişkilerin kurulduğu ve sürdürüldüğü önemli bir aktördü. İkincisi, Azerbaycan'ın sahip olduğu muazzam petrol
ve gaz zenginliğinin çıkarılması ve endüstriyel pazarlara taşınması gerekiyordu. Son olarak, Dağlık Karabağ'ın
donmuş çatışmasının bir oldubittiye dönüşmesine izin verilemezdi. Bu makale, Cumhurbaşkanı Aliyev'in
görev süresi boyunca bu üç temayla ilgili olarak gerçekleştirdiği eylemleri incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Haydar Aliyev, Azerbaycan, Dış Politika, Gürcistan, Kafkaslar
Historically disputed between several empires, the Caucasus remains a land subject to external influences. The
energy stakes make it possible to realise the different options supported by each power. However, it would be
wrong to imagine that the question of energy is the real cause of the hidden clashes that took and are taking
place in the Caucasus. The geopolitical reality of the region is that of a return of Russia to its immediate
vicinity, which comes at a time when the other powers present have failed to formulate credible prospects for
the future of the Caucasus.
Factually, the Caucasus, particularly Azerbaijan, claims precedence in the exploitation of hydrocarbons, even
before, for example, the industrialisation of oil extraction in the United States. The disappearance of the Soviet
Union allowed Azerbaijan to open up to new customers, upsetting the Caucasian political situation. However,
these questions must be approached bearing in mind the general geopolitical backdrop, which sees the
confrontation between Western conceptions of an East-West corridor from Central Asia towards Europe and
the Russian desire to maintain a South-North axis from Russia to the Middle East. The first rig built in the
world would have been in Azerbaijan in 1848, a few years before constructing the first wells of Titusville in
the United States.
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The architecture of the city of Baku also reflects this history, with particular districts having been built on the
occasion of each oil boom, thus reflecting the dominant aesthetic of the period.
Independence
The assessment of the 70 years or so of Soviet rule appears to be contested. In that case, the fact remains that,
in the last days of the USSR, the supreme will of the Transcaucasian nations and, in particular, of their elites
was to recover their freedom and proclaim independence. This state of affairs did not necessarily imply a
marked anti-Soviet feeling in Transcaucasia, nor that the rejection of Soviet rule was the only reason for this
nationalism. From the decade of the 1970s (even earlier for some), underground movements with more or less
veiled nationalist inspirations appeared in Transcaucasia.2 This was particularly the case in Georgia, and thanks
to glasnost and perestroika, they gradually took on greater importance and rose to power.3 Although the
phenomenon appeared less clear in Azerbaijan, it also existed, particularly among certain elites grouped around
the Union of Writers.4 So much so that, in the second half of the 1980s, strong nationalist feelings and
movements existed in Transcaucasia, as well as in other Soviet territories - such as the Baltic countries - while
in other regions (mainly in Central Asia), they were absent.5
On the contrary, the situation was quite a contrast. In Georgia, the intellectuals of the nationalist movement
highlighted the loss of importance of the Georgian language and culture in favour of the Russian language and
culture and the decline of the predominance of the Georgian element in its own republic because of Soviet
rule.6 Here, the figure that crystallized the discontent was indeed Russia, and the sentiment of rejecting the
Russian Empire was observed through the regular demonstrations which took place in the streets of Tbilisi in
1989 and 1990.7 Even if, at the same time, the question of different groups (essentially the Abkhazians at first)
was gaining importance in the nationalist discourse, Soviet Russia, from which they believed must be
emancipated first, remained the primary target.
The situation was more nuanced and less directly anti-Russian or anti-Soviet on the Azeri side. In a context of
great economic difficulties, nationalism demanded more sovereignty for Azerbaijan and, represented by a
Popular Front, emphasized the need to protect the Azeri language and culture.8 Ecology and the environment
were also one of the workhorses of the movement, which allowed groups, without attacking the Soviet power
head-on, to form the Popular Front. Then, the Nagorno-Karabakh conflict and rising anti-Armenian tension,
often highly violent and, to a significantly lesser extent, concerning the Russians residing in Baku, catalyzed
the movement and regrouped the tendencies in place at the centre of nationalism.9 The idea of rapprochement
with Turkey and promoting the "Turkish model" also gradually became one of the spearheads of independence.
Integration into the Soviet Union had plunged the Caucasian states into total dependence vis-à-vis the rest of
the Republics. The only infrastructures planned to transport the gas and oil extracted from the Caspian thus
joined the north by train or pipeline. Independent, Azerbaijan quickly sought to diversify its customers. In
1993, President Heydar Aliyev signed several contracts with Western majors to reduce dependence on Russia
as a buyer and transporter, hoping to benefit from the investments essential to the revival of Azerbaijani
resources, especially offshore.10
1
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By population and area, Azerbaijan is the largest country in the South Caucasus. This state, independent since
1991, fits into a complex geopolitical environment. Born out of the Tsarist Empire and the Soviet Union, this
secular State made a long and challenging road to democracy. The beneficiary of natural wealth, however
limited, the country had significant challenges to meet in order to diversify its economy and reduce its
dependence on energy income that is too subject to market fluctuations.
The construction of the BTC oil pipeline, which connected Baku, Tbilisi and Ceyhan, and the BTE gas pipeline
between Baku, Tbilisi and Erzurum was the first Western incursion into the Russian sphere of influence.11
First, it opened a route to Europe for hydrocarbons from the Caspian, previously shared only between the
Soviet Union and Iran.
Above all, these new infrastructures marked the constitution of an axis between Azerbaijan, Georgia, Turkey
and the United States. The first three countries benefitted from considerable financial resources due to the
existence of the two networks in terms of transit rights and royalties. For Georgia and Azerbaijan, this allowed
the transition from a planned economic regime integrated into the Soviet Union to a more open economy. To
this end, Azerbaijan created a state oil fund in December 2000.12
Nevertheless, the hydrocarbon reserves of the Caspian Sea seemed to have been overestimated. Apart from the
Shah Deniz offshore gas field, no significant discoveries were recorded on Azerbaijani soil, while oil
production in Georgia remained miniscule.13 In reality, the explosion of hydrocarbon production in the
Caucasus was mainly due to the importation of Western technologies, making it possible to reach deposits
known in the Soviet era but poorly exploited.
However, the interest in energy issues in the South Caucasus did not stop at Azerbaijan's reserves alone.
Indeed, the existence of transport infrastructures adjoining the Caspian but not passing through Russia made
it possible to imagine, in the long term, the development of a network linking Central Asia, much better
endowed with hydrocarbons than the Caucasus, and Europe. It was around this "Southern Corridor" that
Westerners, Europeans and Americans sought to design their projects.14
Energy Dimension
Central Asia is the natural reservoir of hydrocarbons to which the great powers sought access. Although a
significant oil and gas producer, Russia wanted to maintain its grip on Kazakh, Turkmen, and Uzbek reserves.
China had already laid down its first milestones in the region, particularly constructing a gas pipeline from
Turkmenistan to the Far East.15 More recently, in the region, the West nevertheless hoped to obtain a share of
these reserves and transport them to their territory without going through Russian territory, as was the case.
Kazakhstan's proven oil reserves place the country was far greater than Azerbaijan. In the gas sector,
Turkmenistan was and remains the owner of the third or fourth reserves in the world, again far superior to the
Azeri resources.16 The volumes of hydrocarbons in question in Central Asia cannot be compared with those
existing in Azerbaijan. In addition, many onshore fields remain to be exploited in Central Asia, which
represented fewer constraints than Azerbaijan's offshore gas and oil, which could only be extracted at the cost
of significant technical prowess.
The accession to independence of the five ex-Soviet Central Asian Republics allowed the Western powers to
advance their energy interests in the region. Currently, the primary project understudy in the absence of a
secure means of transport from Central Asia to the West remains the Trans Caspian Pipeline.17 Therefore, postindependence one witnessed a communication war between the West and Russians, announcing projects to
transport Central Asian hydrocarbons to the West. Russia was seeking to maintain its grip on the circulation
of hydrocarbons from Asia to Europe by offering three transit routes for the gas: to Germany directly from its
11
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territory under the Baltic Sea (North Stream), to Turkey under the Black Sea (Blue Stream) and towards
Bulgaria, then the Balkans, under the Mediterranean (South Stream).18
The Europeans counted, for their part, on the existing Caucasian infrastructures to ensure the transfer of
Kazakh oil – which could be transported by boat to Azerbaijan – and Turkmen gas – which required the
construction of a Trans-Caspian pipeline, a project proposed by the Americans since 1996 but still not officially
agreed to and announced, and which aroused Russian and Iranian opposition, in addition to the technical and
environmental questions it raised.19 The interest of Europeans to access Central Asian resources must be
differentiated according to whether it is gas or oil. Indeed, the primary energy project imagined by the
European Union, the Nabucco gas pipeline system, did not concern oil resources.
For oil, European states became involved in a project aimed at exploiting the Kashagan deposit, located in the
northwest of Kazakhstan. All the infrastructure had to be built, including an oil pipeline from the deposit to
the Kazakh port of Kurik.20 Then oil transportation would be possible by ship from Kurik to the Azeri port of
Sangachal. Such a solution would not be possible for gas, which can only be transported by pipeline.
In addition to the technical difficulty of bringing gas from Central Asia to the Caucasus without going through
Russia, European gas projects lacked the expression of a coherent political will. The Nabucco project, which
intended to bring gas from Azerbaijan and Iran to Austria through Turkey, Bulgaria, Romania and Hungary,
was unable to announce the customers who would agree to use this infrastructure to transport gas.21
Finally, the Nabucco project needed to answer the question of viability. The technical and political difficulty
of constructing the Trans Caspian pipeline, coupled with the diplomatic isolation in which the international
community, including the European Union, held Iran, realising the Nabucco program, which the European
Union supported, seemed to move away from reach.22 Indeed, the gas resources of Azerbaijan were limited;
the gas pipeline would only be able to operate at total capacity if Central Asian or Iranian resources were put
to use.
Thus, only the Caucasus states could make it possible to reach the regions endowed with truly strategic
hydrocarbon resources without passing through the network of Russian pipelines. Indeed, the most accessible
resources by land only were in Central Asia, a situation which could only change in the event of a radical
modification of relations with Iran, whose proven oil and gas resources were less exploited than other fields in
the world since Iran possessed 11 percent of global oil reserves and 15.3 percent of global natural gas
reserves.23
Therefore, the opposition of conceptions was evident between the Russian desire to maintain its hold on the
Caucasus and Central Asian resources and the Western strategy aimed at making the Caucasus an open the
door to the East. Consequently, the question of energy in the Caucasus referred to a more general question: the
place to be granted to Russia in the world of independent Caucasus states.
Azerbaijan-Georgia Relations
Although there were border disputes between Georgia and Azerbaijan, relations between these two countries
had been promising since independence. The main reasons for this were a rather complicated initial
relationship with Russia, common energy interests, and a common position on the inviolability of borders in
the face of minority claims. The Georgians considered Azerbaijan to be leading alongside Ukraine as the
friendliest country ahead of Germany and the United States. The two countries signed a considerable number
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of agreements, constituting the legal basis for bilateral relations, and political leaders multiplied official visits
at the highest level of the state.24
Thus, Baku and Tbilisi initiated strong and multi-vector rapprochements from the very first days of
independence.25 In December 1990, Georgia, under Gamsakhurdia, signed a cooperation agreement with
Azerbaijan concerning the economic, scientific, technical and cultural spheres.26 In February 1993, Georgia
under Shevardnadze concluded a far-reaching treaty of friendship, cooperation and mutual relations with
Azerbaijan, including a mutual security arrangement and assurances that Georgia would not re-export oil
Azerbaijani natural gas to Armenia.27 For Georgia, the logic remained to create as many alternative
partnerships as possible to Russia. Thus, from the beginning of the 1990s, Tbilisi envisaged its relationship
with its Azeri neighbour within its energy, economic and political dependence on Russia, a dependence which
it was determined to reduce.28 For Azerbaijan, the interest in good relations with Georgia was perhaps less
strategic but not negligible. Indeed, in addition to maintaining good neighbourly relations and setting up
worthwhile economic projects for which Georgia was sometimes essential, Azerbaijan considered Georgia as
a potential ally in its fight against Armenia.
On the one hand, any rapprochement with Tbilisi could, in turn, slow down the latter's relations with Armenia.
On the other hand, building regional cooperation with Georgia but without Armenia excluded the latter from
the regional space and the possible profits that resulted from it. Finally, Georgia could even be a direct
supporter of Azerbaijan in the conflict, which opposed Armenia and joined Baku in its blockade of its
neighbour. In 1993, Azerbaijan also exerted pressure in this direction on Georgia, although without much
success. Thus, Azerbaijan and Georgia quickly found reasons to get closer and material to put rapprochements
in place. Georgia gradually integrated into the Baku-Ankara energy axis to transport Caspian and Central Asian
hydrocarbons to the West and be an essential member. Especially since this axis, eminently political, had the
stated aim of breaking the Russian monopoly in terms of the pipeline network and perfectly fitted the strategy
of opposition to Russia, which was desired in Tbilisi. Therefore, the BTC oil pipeline and BTE gas pipeline
passed through Georgian territory and linked the country, durably and structurally, to Azerbaijan, a key country
in these systems.29 The operation was all the more profitable for Georgia, as the latter received royalties from
the passage of hydrocarbons through its territory and could also obtain gas at competitive prices directly from
the pipelines. In the wake of the affirmation of this axis of Ankara-Tbilisi-Baku cooperation, the three
countries, on the financial impetus of Azerbaijan, signed an agreement in 2007 for the construction and
rehabilitation of a railway linking the cities of Kars, in the Turkish northeast and Baku, passing through to
Tbilisi. This railway line, whose construction experienced slowdowns, entered service in 2017.30
It should be noted that this project was not supported by the European Union and the United States because it
bypassed Armenia and excluded it. Moreover, it was not supported by the BSEC (particularly by the
Parliamentary Assembly of the BSEC), an organisation of which Turkey, Azerbaijan and Georgia are essential
members.31 In this logic of sustained and long-standing strategic cooperation, Azerbaijan and Georgia were
founding members of GUAM-Organization for Democracy and Development.32 GUAM was a regional
organisation bringing together Georgia, Ukraine, Azerbaijan and Moldova to develop democracy and
economic cooperation among its member countries, seeking the bypass Russia and ascertain maximum
rapprochement with NATO and the European Union. In addition, three of the four members of GUAM faced
challenging secessionist problems (Nagorno-Karabakh for Azerbaijan, South Ossetia and Abkhazia for
Georgia and Transnistria for Moldova), and the fourth, Ukraine, also feared conflagrations of a similar kind
on its territory, particularly from Russian speakers from the East of the country and Crimea or Crimean Tatars.
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Due to Russian aggression, violent conflicts occurred in 2014 and 2022 on Ukrainian territory.33 Thus, at times,
GUAM became a platform where members expressed their rejection of secessionism, thereby addressing
slightly-veiled reproaches to Russia (and even less veiled to Armenia).
If this economic-political partnership worked very well, some shadows were cast over Georgian-Azerbaijani
bilateral relations. The problems mainly concerned drawing the common border and the question of the
Azerbaijani minority in Georgia.34 The two States achieved a great deal, particularly in the 1990s, to ease
tensions in the regions where sizeable Azeri communities resided.35 The situation there was calm, and it was
evident that the two neighbours had no interest in seeing it worsen. Regarding the course of the border itself,
the situation was quite similar to that of the Armenian-Georgian border: a critical section remained disputed,
and a bilateral commission was created to settle the question. In particular, a definitive solution was hard to
find because the border passed through an essential ancient Georgian religious complex named David-Gareja,
comprising twenty troglodyte monasteries from the 6th century.36 Georgia would like to acquire the plots of
land of the complex located in Azerbaijani territory. However, Azerbaijan refused because its location was
strategically essential, mainly because of a mountainous ridge that allowed whoever wished to dominate the
surroundings under Azeri control. The very hostile reception given to the neighbour's proposals to settle this
dispute showed how much each of the two parties struggled to soften its position and the lack of will to move
toward conciliation. Thus, Georgia's proposal to exchange another portion of border territory in compensation
for the Azeri part of the monastery received a firm dismissal. The Azerbaijani side's proposal to transform the
monastery's territory into a standard tourist zone was received by threats of deterioration of bilateral relations
and demonstrations by nationalist Georgian political associations, and no follow-up was being given to it.37
Of the three southern Caucasian countries, Azerbaijan is undoubtedly the one that has best managed to balance
its foreign relations between Russia and the West. It is, in fact, the one that was best able to do so, taking
advantage of a favourable geopolitical context and significant advantages, particularly in the energy field. If
the rejection of Russia and the rapprochement with the West predominated in the first days of independence,
a rebalancing took place. Indeed, after a few vague years following the break-up of the Soviet Union, the
Republic of Azerbaijan, independent since 1991, was able to take advantage of Western and primarily
American penetration into the region, then establish a cordial relationship with Russia. Its double objective at
the international level, since the end of the first part of the 1990s, was to recover Nagorno Karabagh and obtain
the best conditions for the exploitation of these energy resources and assume a pivotal role in terms of the
transit of the Caspian and Central Asian hydrocarbons to the West. Russian-Azerbaijani relations over time
became cordial, and bilateral cooperation began to develop.38 The two players qualified as strategic partners,
respectively. However, from the Russian point of view, some shadows were cast, symbolised by the various
rapprochements between the United States and Azerbaijan.39
As in many ex-Soviet republics, notably neighbouring Georgia, modern Azeri nationalism was primarily built
in opposition to Soviet power and Russia. Thus, in the early days of independence, the Baku authorities did
everything to avoid dependence on their giant neighbour. From the end of 1991, the Republic of Azerbaijan
sought to eliminate the Soviet-Russian troops stationed there.40 This Azeri rejection of Russia was then fueled
by the latter's relative support for Armenia in the Nagorno Karabagh conflict. It was one of the first ex-Soviet
states to assert its economic independence by introducing its currency, the manat, in 1992.41 Joining the CIS
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at the end of 1991, it was only part of what is considered its armed wing, the Collective Security Treaty
Organization, for five years, from 1994 to 1999.42
However, the two countries reversed the trend and recorded significant progress in their relations in the
following years. Several cooperation, technical assistance, and officer training agreements were signed in the
military field. Moreover, most of the equipment of the Azerbaijani army was Russian. Although it has been
agreed that there were no Russian bases in Azerbaijan, the military facility of Gabala, in the north of
Azerbaijan, housing a radar of great strategic importance for Russia, was rented and controlled by the latter.43
Economically, Russia suffered severe disappointments in the 1990s in the energy field due to the penetration
of Western companies and the construction of BTC and BTE pipelines controlled by these same companies. It
nevertheless held a solid position in the Azerbaijani economy, for which it was the leading partner in terms of
imports. Russia also shared large-scale projects with Baku, such as constructing a railway linking Russia to
Iran.44 These economic relations were accompanied by contacts in culture and education favoured by the
Kremlin. An example of this was the decision to open a branch of Moscow State University in Baku.45 As a
solid symbolic sign, it should also be noted that 2005 was the year of Azerbaijan in Russia and 2006 was the
year of Russia in Azerbaijan. As in the other countries of the region, the Russian language remained a
privileged place in the Republic of the South Caucasus, particularly in the big cities.46
Relations between Azerbaijan and its giant neighbour to the north depended on many Azeri citizens residing
and working in Russia.47 The differences were often highlighted at the diplomatic level, particularly in the
scientific literature dealing with these issues. Especially from the Azeri point of view, the major stumbling
block of the first years of independence was the Karabakh conflict. Azerbaijan considered that Russia helped
the Armenian side at certain critical moments of the conflict. However, at the same time, the search for a
diplomatic understanding was vital for Azerbaijan because Russia played a significant role in resolving this
conflict, as co-chair of the Minsk Group of OSCE, in charge of peace negotiations.48 Moreover, the positions
of the two states converged on many issues, such as the outstanding question of sharing the waters of the
Caspian, on which they both remained in disagreement with Iran. This upturn in bilateral relations was
punctuated by positive signals such as warm official declarations, bilateral visits and even the Russian proposal
to help Azerbaijan in its efforts to join the World Trade Organization.49
Major Conflict and Occupation
The new independent political role that Azerbaijan seemed to want to fill was, for the moment, put to relative
sleep. Indeed, Azerbaijani foreign policy was and is very clearly centred around the relationship with Armenia.
Following the war against Armenia in 1993, Azerbaijan lost control of the province of Nagorno Karabakh. At
the same time, the Armenian armies advanced their positions in seven districts adjacent to the high plateau and
held their positions in these areas. Therefore, the Azerbaijani government estimated that 20% of its territory
was occupied by a foreign force and made the resolution of this situation the primary objective of its foreign
policy.50
The settlement of the question of Nagorno Karabakh, and the Armenian presence on Azerbaijani soil, was the
recurring theme of the international discourse of the country's leaders. The latter very often linked their
positions to the attitude adopted by a country vis-à-vis this issue. The influence of the dispute with Armenia
on Azerbaijan's foreign policy was evident in the evolution of its relations with Russia and Turkey. Russia was
an essential partner for Azerbaijan and the former tutelary power. However, in the energy field, as in other
matters, Azerbaijan strived to maintain a balance between Russia and the West. Indeed, Azerbaijan considered
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that Russia, although co-president of the Minsk group, showed too great a closeness and affinity with its
Armenian neighbour.51
Like other territories formerly belonging to the Soviet Union, in particular Transnistria – a province of
Moldavia – or Crimea, in Ukraine, the Caucasus experienced several "frozen conflicts", an expression which
designated the territorial claims of the Soviet Republics, frozen by the belonging of the two protagonists to the
same Federation.52 The independence of each of the States exacerbated these tensions and often led to open
wars. Along with historical disputes between certain local actors, the map of conflicts in the Caucasus drew a
mainly blocked situation, for which it was not easy to imagine a short-term solution.
Nagorno Karabakh is a territory of approximately 11,000 square kilometres East of Armenia. Since the 19th
century and the attachment of the region to Russia, Nagorno Karabakh had been populated by a majority of
Armenians. The anteriority of the Armenian or Azeri settlement in the region was the subject of substantial
controversy. The Soviet authorities decided on its attachment to the Republic of Azerbaijan in 1921, and it
received, very quickly (in 1923), the status of reinforced autonomy.53
The first requests for independence from the Nagorno Karabakh oblast date back to 1988. As soon as the
independence of Azerbaijan was proclaimed in 1991, the authorities of Nagorno Karabakh also announced the
birth of a new sovereign entity, the Republic of Nagorno Karabakh. While institutionalising independence was
organised in Nagorno-Karabakh, the Azerbaijani authorities responded by removing the status of autonomy of
Nagorno-Karabakh and sending several thousand soldiers to restore the authority of the government in Baku.54
Supported by Armenia, the Armenians of Karabakh carried out a series of military operations that led to the
occupation of the plateau and seven nearby districts by Armenian armies. In order to show its support for
Azerbaijan, Turkey decided to close its shared border with Armenia in July 1993.55 The clashes between
Armenia and Azerbaijan left many thousands dead and more than a million displaced or refugees. Massacres
of civilians were perpetrated, notably in Khojaly, Azerbaijan, between February 23 and 26, 1992.56 Accused
by the two adversaries of favouring the other party, Russia did not take an official position during the conflict
and under this aegis, a ceasefire was signed on 16 May 1994.57
Negotiations on the future of Nagorno-Karabakh were conducted within the framework of an international
group created during the additional summit in Helsinki on 24 March 1992 within the Conference on Security
and Cooperation in Europe (CSCE, now OSCE later), the Minsk group. On 6 December 1994, during the
Budapest summit, the co-presidency of this group was awarded to three countries: France, the United States
and Russia.58
The mandate of the co-presidency, drawn up in March 1995, gave it a double objective: to provide a framework
for negotiations for the resolution of the conflict and to enforce the ceasefire, tacitly respected since 12 May
1994 by the two belligerents. For many years, negotiations between the two sides seemed to be at an impasse.
The resolution of 29 November 2004 of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe thus underlined
that despite three United Nations Security Council resolutions no. 822, no. 854 and no. 873, the conflict
settlement around the High Karabakh had not been resolved.
The OSCE summit organised in Madrid on 29 and 30 November 2007 made it possible to take a new step. On
this occasion, the co-presidents of the Minsk group indeed announced that the Azerbaijani and Armenian
parties had approved a document containing the basic principles for a settlement of the Nagorno Karabakh
conflict.59 Since 2007, negotiations between the two delegations, under the auspices of the Minsk Group, had
been organised around this document.
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The G8 summit organised in L'Aquila on July 9 and 10, 2009, was an opportunity to publicise the guidelines
adopted in Madrid, increasing the pressure on Armenian and Azerbaijan. Despite the existence of this
document, it seemed that the discussions between the two parties were at a standstill. Thus, the three heads of
State of the co-presidents of the Minsk group indicated that the solution to this conflict could only be found
by respecting six basic principles:60
i. return of the territories surrounding Nagorno-Karabakh to Azerbaijani control;
ii. an interim status for Nagorno-Karabakh providing guarantees for security and self-governance;
iii. a corridor linking Armenia to Nagorno-Karabakh;
iv. future determination of the final legal status of Nagorno-Karabakh through a legally binding expression of
will;
v. the right of all internally displaced persons and refugees to return to their former places of residence; and
vi. international security guarantees that would include a peacekeeping operation.
A revised version of the document containing the Madrid principles was then transmitted at the beginning of
2010 to each delegation, and, since that date, each of them had passed on the responsibility for the lack of
progress. The OSCE reported clashes between Armenian troops and their Azerbaijani counterparts, although
the situation seemed, from a military point of view, far from conflagration for the time being. The
confrontation, now more diplomatic than military, between Azerbaijan and Armenia seemed to be protracted
and did not offer any prospect of immediate resolution. While the persistence of this conflict was a major
destabilising factor for the region, it also slowed down another historical process, the rapprochement between
Turkey and Armenia.
Conclusion
Azerbaijan's history is the result of sensitive regional geopolitics. Placed under Persian then Russian
domination, Azerbaijan experienced the first period of independence, from 1918 to 1920, before falling back
under Soviet domination, of which it became a republic until the fall of the USSR, which led to its
independence in 1991.
In 1991, as the USSR gradually disintegrated, Azerbaijan and Armenia officially came out of the communist
yoke and declared their independence. Nagorno-Karabakh became a major crisis. Azerbaijan, therefore,
proclaimed its independence on 30 August 1991, even though it was in the throes of the Nagorno-Karabakh
conflict, and that, consequently, its territorial integrity was threatened. It was after two years of political
instability maintained by the repercussions of the military defeats suffered in Nagorno-Karabakh in June 1993
that Heydar Aliev became President of the Republic after various attempted coups.61
Azerbaijan, anxious to maintain its independence, pursues a balanced foreign policy with its neighbours and,
thus, refuses to associate itself too much with particular organisations or to join them. Its cautious approach to
diplomatic relations allowed it to have good relations with its neighbours, with the exception of Armenia due
to the conflict in Nagorno-Karabakh. Having already recalled the complex circumstances of Azerbaijan's
accession to independence in 1991: the Nagorno-Karabakh conflict, the need to maintain balanced relations
with all its regional and major neighbours, the management of hydrocarbon resources constituted so many
tensions which were likely to threaten the stability of the new regime.
The issue of Nagorno-Karabakh overdetermined the domestic policy conducted by Azerbaijan. President
Aliyev regularly reminded his electorate that their country was occupied and at war: the territory of NagornoKarabakh and the occupied adjacent provinces represented 20% of the territory of Azerbaijan. This situation
was very badly experienced by the Azerbaijanis, who recalled that this occupation had been condemned four
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OSCE. (2009, July 10). Statement by the OSCE Minsk Group Co-Chair countries. OSCE. Retrieved April 23, 2022, from
https://www.osce.org/mg/51152
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Guliyev, F. (2009). Oil wealth, patrimonialism, and the failure of democracy in Azerbaijan. Caucasus Analytical Digest, (2), 2-5.
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times by the United Nations Security Council, whose resolutions demanded the immediate, unilateral and
unconditional withdrawal of Armenian forces from adjacent provinces.62
In terms of maintaining beneficial and positive relations with an important neighbour, namely Georgia, Aliyev
was successful. This success was amplified in the energy sector by signing the contract of the century in 1994.
Lastly, Aliyev argued that whilst human rights were frequently raised with political activists and civil society,
the international community neglected the rights of displaced persons and refugees and that the government's
efforts to integrate them were not sufficiently taken into account.
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Internal Affairs and the unit head of the Nakhichevan People's Commissarial Council. Due to his intellectuality
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Azerbaijan in 1990. He then resigned in 1991 from the Communist Party (Rehimov, 2020) by protesting the
SSCB authority on the issue of land claims of Armenians in Nagorno-Karabagh. He was elected as the
President of the Nakhichevan High Council and then elected as the deputy head of the Supreme Council of
Azerbaijan. The paper's objective is to discuss the great leader Heydar Aliyev and his overall activities for the
modernization of Azerbaijan. The paper's outcome is to learn about modern Azerbaijan State in the global
scenario. The methodology of the article has been conducted through documentary analysis. The feature
question is, what was the reflection of the state of Azerbaijan under the rule of Heydar Aliyev?
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Introduction: The Father of the Nation of the Republic of Azerbaijan, Heydar Aliyev, performed a massive
work in building the nation Azerbaijan after its separation from the Union of Soviet Socialist Republic (USSR).
From October 1993 to October 2003, the world will remember forever his actions and initiative to place
Azerbaijan with everyone. 1He turned Azerbaijan into a politically and economically strong nation and
liberated its territories from Armenian occupation 2in the 2020 second Karabakh war. 3He stopped the civil
war that was happening in Azerbaijan. The unitization of Ali's skills has blocked the conflict with Armenia in
working with Russia, Turkey, the United States and European management. That was one of the significant
achievements of Aliyev's tenure. From the ruins of the Soviet statehood, Heydar Aliyev invented a brand-new
statehood. It was his knowledge as a statesman through which he could win the hearts of millions of
Azerbaijani to establish his full and secure political authority. Another achievement was building a
4
'combination of secular statehood with Islamic custom.' It was a complicated and challenging issue for all
nations to place a social, cultural, and religious statehood where almost all the inhabitants belong to Islamic
customs. He was a President of the people who always thought about the wellness and betterment of the
statehood and its inhabitants. 5He was an international diplomat throughout his alignment with Turkey, which
helped establish a friendly relationship with Russia, the United States, and the European Union with
Azerbaijan. Heydar Aliyev was able to Western apple companies to invest in the modernization of Azerbaijan
and the benefit of the West. It has been stated by a scholar Markov that 6"At the same time, Heydar Aliyev
was in a position to retain a controlling stake and main a part of the revenues from the
manufacturing
and
sale
of
oil
and
gasoline
for
the
State
Oil
Firm
of
Azerbaijan". The oil industry was the primary approach for a global campaign from the state of Azerbaijan for
its development economically. Heydar Aliyev was ready to make Azerbaijan's secure operational oil and
gasoline area, which made it a reliable supplier on the market. World leaders
Literature Review: Heydar Aliyev was a pioneer of the State of Azerbaijan. He rebuilt the country after the
separation from the Soviet Union through many constitutional reforms during a troubled time just after the
break from the Soviet Union. It was a significant change in the region through many changes. Therefore, it
was not easy to run a new country. His period, therefore, was not that easy. He successfully built a new country
with honour from the rest of the world through his experience and tolerance. He made Azerbaijan liberal
constitutional, and friendly with every country in the world. His regime from 1993-to 2003 successfully made
many agreements with many countries for social, economic, cultural, and political learning through the
adoption of good things globally. The experience of Heydar Aliyev's helped him predict Azerbaijan's longterm future through which pleasant Cooperation and relations were made with both Russia and the United
States of America. However, the post-Aliyev era is different, and his son Ilham Aliyev did not follow the path
of his father, Heydar Aliyev. Therefore, the relations between Azerbaijan and the other countries, especially
the United States, have collapsed. The conflict between Armenia and Azerbaijan has increased. Consequently,
it is time for Azerbaijan's current administration to rethink the respect and mutuality with everyone that Aliyev
established as his primary foreign policy goal.

1

Heydar Aliyev performed large function in Azerbaijan turning into economically, politically sturdy – Russian analyst. Paragraph 1st.
Heydar Aliyev performed large function in Azerbaijan turning into economically, politically sturdy – Russian analyst. Paragraph 1st.
3
Heydar Aliyev performed large function in Azerbaijan turning into economically, politically sturdy – Russian analyst. Paragraph 3rd.
4
Heydar Aliyev performed large function in Azerbaijan turning into economically, politically sturdy – Russian analyst. Paragraph 6th.
5
Heydar Aliyev performed large function in Azerbaijan turning into economically, politically sturdy – Russian analyst. Paragraph 9th.
6
Heydar Aliyev performed large function in Azerbaijan turning into economically, politically sturdy – Russian analyst. Paragraph 9th.
2
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Methodology: The paper has been assumed through subordinate sources of data. Subordinate sources of data
include academic articles, websites etc. The description of sources has taken the method of writing the essay,
reading, gathering in-depth insights on topics, exploring ideas, summarizing, interpreting, and mainly
expressed in words (documentary analysis through qualitative approach). The article has been focused on the
National Leader and the President of the Republic of Azerbaijan, Heydar Aliyev, mainly based on his domestic
reformations in many areas and his friendly relationship with every country. The article also discussed the
post-Aliyev regime in their foreign relations with the United States, conflict with Armenia and the region
where Ukraine and Georgia are also countries. Therefore, it is an article where social, political, cultural,
religious, and economic topographies and customs have been focused throughout the era of Heydar Aliyev,
through which a base has been built for the future of the Republic of Azerbaijan.
Result and Discussion: 7In 1939, after their graduation, he entered Azerbaijan Industrial Institute from
Nakhichevan Pedagogical School. He could not be able to finish his education due to World War 2nd. from
1941 to 1944, he was the head of the secret division at the Archive Department of the 8People's Commissariat
of Internal Affairs of Nakhichevan Autonomous Republic. 9In 1991, he was elected as Chairman of the
Supreme Assembly of the Autonomous Republic of Nakhichevan and then as the deputy chairman of the
Supreme Soviet of the Republic of Azerbaijan. Until 1993 he was on this post. 10On November 21, 1992, at
the constituent congress of the New Azerbaijan Party in Nakhichevan, he was elected as party chairman. There
was a civil war in Azerbaijan from May June 1993, through which the country lost its independence. People
of the country demanded 'Heydar Aliyev'11 to be their national leader officially. 12On October 3, 1993, Aliyev
became the President of the Republic of Azerbaijan. 13On October 11, 1998, Heydar Aliyev was re-elected as
the country's President. 14Later in the 2003 Presidential campaigning, he withdrew his candidacy due to health
concerns, and his son Ilham Aliyev became the President of Azerbaijan. 15On December 12, 2003, Heydar
Aliyev, national leader of Azerbaijan, died in the United States of America, and he was buried at the Alley of
Honours in Baku on December 15, 2003. President Aliyev was awarded for his capabilities by many countries.
He was awarded the former USSR Lenin Order five (5) times; he received 16'Hero of the Socialist Labor twice.
He was awarded by many universities globally. Heydar Aliyev has made many contributions to the Soviet
Union and Azerbaijan. As a Communist leader under the Communist Party of the Azerbaijan SSR, he has
established the Soviet role in the country's socio-economic structure. Through his many positions in the field
of politics and military, he understood the structure of Azerbaijan, through which he was able to make a
dynamic, prosperous Azerbaijan. He was not only the national leader but the 17"Father of the Nation." The
years are always important for Heydar Aliyev because of his life activities. 18He was born in 1923 at the city
of Nakhichevan, Azerbaijan; 19in 1939, he studied in many schools and architectural institutes; in 1941 he was
the head of People's Commissariat of Internal Affairs of the Autonomous Soviet Socialist Republic of
Nakhichevan; in 1944 he was sent for the work at the state security bodies; 20in 1964 since his affiliation
with security bodies he was the deputy chairman and then from 1967 he was the Chairman of the State
Security under the Cabinet of the Republic of Azerbaijan, he then recognized as the lieutenant21, in
those days he received higher education from Leningrad, and in 221957 he was graduated in History
from Azerbaijan State University; in 1969 he was elected at the Plenum of the Central Committee of
the Communists Party of Azerbaijan, and became the head of the republic; in 1982 he was elected as

7 President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev. Paragraph 2nd.
8
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev. Paragraph 3rd.
9
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev. Paragraph 15th.
10
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev. Paragraph 16th.
11
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev. Paragraph 17th.
12
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev. Paragraph 18th.
13
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev. Paragraph 19th.
14
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev. Paragraph 21st.
15
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev. Paragraph 22nd.
16
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev. Paragraph 23rd.
17
Azerbaijan pays homage to Heydar Aliyev. Founder of Modern Azerbaijan Heydar Aliyev. Paragraph 11th.
18
Heydar Aliyev.
19
Heydar Aliyev.
20
Heydar Aliyev.
21
Heydar Aliyev.
22
Heydar Aliyev.
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the member of the 23Political Bureau of the Central Committee of the Communist Party of Soviet
Union, he then appointed as the First Deputy Chairman of the Cabinet Ministers of the Soviet Union.
For 20 years, he was the Deputy of the Supreme Soviet of the USSR, and for five years, he was the
24
Deputy Chairman of the Supreme Soviet of the USSR. 25In 1987 Heydar Aliyev resigned from his
position by showing his protest to Michel Gorbachev and the policies pursued by the Political Bureau
of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union. 26In 1991 Heydar Aliyev left the
Communist Party of the Soviet Union against the two-faced policy by the leadership of the Soviet Union
in connection with the significant conflict accumulated in 27Daghlig, Garabagh. Heydar Aliyev lived in
Baku and Nakhichevan, and in the year 1990, 28he was appointed as the Deputy to the Supreme Soviet
of Azerbaijan. 29In May-June 1993, due to civil war and the governmental crisis people of Azerbaijan
demanded Heydar Aliyev to bring to power. He was appointed as the Chairman of the Supreme Soviet
of Azerbaijan on June 15, 1993. 30He was then elected as the President of Azerbaijan on October 3,
1993, by a nationwide vote. 31He was awarded the 'Yaroslav Mudry' order of the Supreme order of
Ukraine on March 27, 1997. 32On October 11, 1998, he was re-elected as the President of the Republic
of Azerbaijan by an estimated 76.1 percent of the votes. Heydar Aliyev was awarded the 33'Peace
Premium of Ataturk' Order, the high order of Turkey, on April 13, 1999. 34He was awarded the
'Honorable Professor of Moscow State University on January 20, 1999. 35Heydar Aliyev was elected as
a professor and a full member of the Academy of Safety, Defence and Legal Norms Problems of the
Russian Federation. 36He then awarded the premium of Y.V. Andropov. 37On May 10, 2003, Heydar
Aliyev was awarded the Order of Saint Apostle Andrey Pervozvanny, the supreme order of Russia. 38He
was awarded the former USSR Lenin Order five times, many medals, Hero of the Socialistic Labour
Order of Red Star, and many awards from prestigious universities. On 15 th 2003, he was nominated as
a candidate for the presidential elections. But because of health problems, his candidacy was abandoned.
On December 12, 2003, the national leader of the Azerbaijani people, President Heydar Aliyev, died in
Cleveland Hospital in the United States of America. 39During his tenure, Heydar Aliyev made the
Azerbaijani social and political structure more liberal and pluralistic in the context of democracy. 40His
idea of westernization was a pinpoint of his relations with the United States of America. He was
expressing that, 41"Our path is clear…. The system of government and style of society we are developing in
Azerbaijan is based on Western values, including democratic pluralism, the free market economy, and a secular
republic that respect (sic) universal human rights" (Kauzlarich, 2015). During his power as the President from
1993 to 2003, Heydar Aliyev made a strong relationship with the Western countries and the United States.
42
Azerbaijan's political and security involvement with the United States and other transatlantic institutions such
as the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), the Council of Europe (COE), the
European Union (E.U.), and the NATO was in full swing (Kauzlarich, 2015). The relations made the Azeri
military support the United States in Kosovo, Iraq, and Afghanistan operations. However, after the end of the
Heydar Aliyev era, the relations between Azerbaijan and the United States were not cordial. Ramiz Mehdiyev43
, the long-serving head of Azerbaijan's Presidential Apparatus, has criticized the U.S.-led democracy, human
rights, and promotional relations between Azerbaijan and the United States. At the same time, the son of
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Heydar Aliyev, 44Ilham Aliyev's silence is another tone that reflects the antagonism of the United States. It has
then a reflection that Ilham Aliyev supports the stances of Ramiz Mehdiyev, who is not a supporter of the
Western bloc led by the United States. Therefore, after the Heydar Aliyev regime, the current Azerbaijan
administration did not follow Heydar Aliyev's doctrine to support and close relations with the West. Ramiz
Mehdiyev has declared to make Azerbaijan's international policy fully independent, without the influence of
the United States. He has criticized by saying that the United States has created a colour revolution45 to make
every country agent of the United States, especially the United States, uses Azerbaijan for the promotion of
46
U.S. based democracy which is 'American Democracy' (Kauzlarich, 2015). Therefore, current Azerbaijan is
tough on American views led by Ramiz Mehdiyev and Ilham Aliyev. 47The relations between the United States
and Azerbaijan collapsed due to Baku's frustration over U.S. policies regarding Azerbaijan and its surrounding
region. 48'The grassroots uprising' or 'colour revolution' was one of the tensions for Azerbaijan in Georgia,
Ukraine, and Kirgizstan in the 2000s. Unfortunately, the United States did not recognize Baku as its strategy.
The relations collapsed due to America's cold attitude during the visit of Ilham Aliyev to Washington D.C.
The United States was trying to make a close tie with Armenia and thus was creating pressure on Azerbaijan
for a peaceful co-existence with Armenia in the region. 49Section 907 of the Freedom Support Act. (Kauzlarich,
2015) is another milestone behind the collapse of the relations between Azerbaijan and the United States. This
provision banned U.S. assistance to Azerbaijan until it fought with Armenia over Nagorno-Karabakh. It has
been realized by the current political administration of Azerbaijan that the United States did never respect
Azerbaijani values but used them as its agent for the promotion of American democracy. U.S. deep relations
with Ukraine are another flashpoint for the collapse of the United States and Azerbaijan relationship. It is
another reason why the traditional foreign policy of Azerbaijan has been changed in the context of regional
views. It is, therefore, an image of the U.S.' double standard'50 role in the region. 51Serious military clashes
between Azerbaijan and Armenia over the conflict of Nagorno-Karabagh have frozen the ceasefire since 1994.
As a result, attacks on the OSCE Minsk Group have increased. The United States was never an influential
mediator in creating a fruitful settlement between Armenia and Azerbaijan. It has never succeeded in imposing
a favourable settlement for Azerbaijan in the Nagorno-Karabagh dispute. The relations depend on America's
attitude over Azerbaijan, its recognition, cordialness etc. 52Ramiz Mehdiyev declared a new foreign policy and
a relation with the United States on December 3, 2014. He mentioned that the reviewed new relations with the
United States would be based on shared values and a strategic relationship between the United States and
Azerbaijan. It is no more an agent of the United States to campaign for U.S.-based democracy in the region
and the world. Mehdiyev has reduced the relations due to the crisis between Armenia and Azerbaijan53. The
United States should be a fruitful mediator for the resolution of the Armenia and Azerbaijan conflict through
appointments of 54empowered mediators from both sides and securing the Azerbaijani political prisoners
accused of the treasonable contract with Armenians. It needs to build 55respect between both countries.
Conclusions: The feature question is, what was the reflection of the state of Azerbaijan under the rule of
Heydar Aliyev? From 1993-to 2003, Heydar Aliyev was the President of the Republic of Azerbaijan. He
performed to build modern Azerbaijan. 56He assembled Constitutional Commission to create countries
constitution to replace the 1978 Azerbaijan SSR Constitution. 57The Constitution was built by five chapters,
12 sections and 147 articles. for the separation of power, the Constitution created three divisions: legislative,
executive, and judicial. The amendment of the Constitution was made at the suggestion of President Heydar
Aliyev in 2002. It was due to the 2002 Azerbaijani Constitutional referendum58. Through this modification of
the Constitution, 39 amendments and 23 articles have been added. 59One of the important changes was the
44
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abolition of the death penalty. Heydar Aliyev requested the abolition on February 3, 1998. Aliyev was
addressing Milli Majlis that 60 "I am convinced that the abolition of the death penalty is a crucial step in the
humanization of criminal justice policy; moreover, it is an important stage in the reform of the legal system a
whole. Taking into consideration all the facts, I am submitting a draft law on amendments and additions to the
Criminal, Criminal-Procedure, and Corrective Labour Code of the Republic of Azerbaijan regarding the
abolition of capital punishment in the Republic of Azerbaijan following Article 96 of the Constitution of the
Republic of Azerbaijan for the discussion." Finally, the death penalty was eliminated on February 10, 1998,
by the approval of the draft. By this abolition, Azerbaijan joined 61the 'Second Optional Protocol to the
International Covenant on Civil and Political Rights. To protect Human Rights in Azerbaijan, Aliyev issued a
decree on 62'Measures the Ensuring Human and Civil Rights and Freedoms' on February 22, 1998. On June 18,
1998, the protection of Human Rights was confirmed by the Presidential order. The ombudsman institute in
Azerbaijan has been built based on its State Program, The Constitutional law 63"On the Commissioner for
Human Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan." 64Reformation through agriculture was done in
two phases during the regime of Heydar Aliyev. During 1995-97 as its first phase, the agricultural sector was
re-established by adopting many legislative documents. 65The law had focused on the privatization of
Azerbaijani agriculture from its traditional form of state-owned agriculture. 66These laws were 'the basis of
agrarian reform' (1995, February 18); 'reform of the state and collective firms' (1995, February 18); 'land
reform' (1996, July 16). 67From 1998-to 2001 phase of reformation was to support post-privatization
initiatives. Bureaucratic barriers had been removed for more fruitful implementation of those reformations.
68
Heydar Aliyev's foreign policy with global organizations and countries was spectacular through his liberalminded approaches. Aliyev attended the 49th session of the United Nations General Assembly in 1994 and
1995 on U.N.'s special session of the General Assembly. 69Aliyev spoke at the Millennium Summit of the U.N.
in September 2000, where he addressed the conflict between Azerbaijan and Armenia over Nagorno-Karabagh.
Aliyev addressed the unconditioned withdrawal of the Armenian Army from the occupied Azerbaijani
territories. 70The Partnership for Peace (PfP) Framework Document was signed to further strengthen the
security and Cooperation with NATO on May 4, 1994. The Partnership and Cooperation Agreement were
signed between the European Union and the Republic of Azerbaijan in Luxemburg on April 22, 1996 71. The
72
agreements were effective from June 22, 1999, and had been said about Cooperation in trade, investment,
economy, legislation, culture, immigration, and illegal trade prevention. E.U. had backed the economic
reformation by TACIS and TRACECA. 73Azerbaijan participated as a special guest at the Council of Europe
(COE) on June 28, 1996. Many legislative systems have been modified to fulfill the European standard and
international law requirements. 74On January 17, 2001, Azerbaijan became a full member of the Council of
Europe. Aliyev adopted many initiates for the deepening Cooperation between the Council of Europe and the
Republic of Azerbaijan. 75Heydar Aliyev's most ambitious initiative is establishing a special relationship with
Russia. He was saying at Milli Majlis after he was appointed the head of the parliament of Azerbaijan that
76
"Russia, our northern neighbour, is absolutely a vast state. Undoubtedly, the relation based on independent
principles between Azerbaijan and Russia must be better, broader, and more fruitful." Friendship, Cooperation,
and Mutual Security agreement was signed on July 3, 1997. 77Aliyev visited Russia as the President of the
Republic of Azerbaijan in July 1997 at the invitation of then Russian President Boris Yeltsin. 78The relations
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were more fruitful during the regime of Vladimir Putin. 79Vladimir Putin visited Azerbaijan in 2001, and
Aliyev visited Russia in 2002. Many agreements had been made between Putin and the Heydar Aliyev, such
as "The Status and Benefiting Principles of Gabala Radio Location Station,"; "Long tern economic cooperation
agreement between Russian Federation and the Republic of Azerbaijan," etc. 80Aliyev's initiative for making
relations with the United States was another milestone between Azerbaijan and the United States. It was the
main goal of Aliyev's foreign policy to make a closer relationship with the West led by the United States. He
addressed that, 81"The relations of Azerbaijan with the United States are important as we need to learn the
Western democracy, culture, achievements, to benefit from them, to use and apply them in Azerbaijan. In this
regard, the United States is a special country for us." Both countries signed the oil contract, and the relations
began in full swing. 82Aliyev visited the United States to meet with then U.S. President Bill Clinton on August
1, 1997. 83A joint statement was signed on defence and military issues; bilateral dialogue had been set up on
energy issues, and an agreement between the Republic of Azerbaijan and the National Bank, U.S. Export and
Import Bank, was signed. After a successful visit, Aliyev issued an order on 84"Measures to expand partnership
relations between the Republic of Azerbaijan and the United States" on September 2, 1997. Azerbaijan joined
the U.S.-led coalition against terrorism after 9/11 and sent the military to Afghanistan for the help of the United
States. 85Heydar Aliyev used 'oil potential' for the survival of Azerbaijan after the collapse of the Soviet Union.
86
The agreement on the Joint Development and Production Sharing for the Azeri and Chirag Fields and the
Deep-Water Portion of the Gunashli field in the Azerbaijan Sector of the Caspian Sea was made after a long
initiative by Baku, Istanbul, and Houston. The agreement was signed on September 20, 1994, in Baku by the
Government of Azerbaijan and the 11 oil companies of six countries; Russia, Norway, U.S. U.K, Turkey, and
Saudi Arabia. The morals of President Heydar Aliyev will be remembered forever for the making of the
modern nation-state of Azerbaijan. The structure of the new state from the Soviet Union had been successfully
reshaped by the leading hand of the experienced President, and his contribution was extremely beneficial for
Azerbaijan. Azerbaijan should follow the path of the former President to maintain a good relationship with
everyone.
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ÖZET
Sovyetler Birliğini oluşturan ülkelerin birer birer bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle birlikte Sovyetler Birliği
dağılmış ve dünya siyaseti yeniden şekillenmeye başlamıştır. Bu süreçte bağımsızlığını ilan eden ülkelerden
biri de Azerbaycan’dır. Azerbaycan’ın 18 Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmesinden sonra ülkede
siyasal ve ekonomik istikrarsızlığın söz konusu olduğu bir dönem yaşanmıştır. Bu süreç, Haydar Aliyev’in
Cumhurbaşkanı seçildiği 10 Ekim 1993 tarihine kadar devam etmiştir. Bağımsızlığın ilanından Aliyev’in
Cumhurbaşkanı olarak seçildiği tarihe kadar olan süreçte ülke ekonomisinin son derece istikrasız bir yapıda
olduğunu, ancak Aliyev’in iktidara gelmesiyle birlikte alınan önlemler ve yapılan reformlar sayesinde
ekonominin ve siyasi yapını istikrara kavuştuğunu söylemek mümkündür. Ülke ekonomisi açısından son
derece önemli olan dış ticaret faaliyetlerinin de bu dönemde gelişim gösterdiği görülmektedir. Azerbaycan’ın
sahip olduğu doğalgaz ve petrolün ihracatında meydana gelen planlı büyüme ülke ekonomisinin gelişimine
önemli katkılarda bulunmuştur. Bu gelişmeler Azerbaycan ekonomisinin dünya ekonomisine hızla entegre
olmasına da katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda Haydar Aliyev döneminde uygulanan genelde iktisat
politikalarının ve özelde ise dış ticaret politikalarının ülkenin gelişimi açısından son derece önemli olduğunu
söylemek mümkündür. Ülke ekonomisinin gelişimi açısında sahip olduğu önem nedeniyle Haydar Aliyev
döneminde uygulanan dış ticaret politikalarının ülkenin makroekonomik değişkenleri üzerindeki etkilerini
incelemek son derece önemlidir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanmış olan çalışmada öncelikle Haydar Aliyev
döneminde uygulanmış olan iktisat politikalarına, akabinde de dış ticaret politikalarına yer verilecek ve bu
politikaların Azerbaycan’ın ekonomik gelişimine sağlamış olduğu katkılar değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Haydar Aliyev, Ekonomik Etkiler
ABSTRACT
With the declaration of independence by the countries forming the Soviet Union one by one, the Soviet Union
dissolved and world politics began to reshape. One of the countries that declared its independence in this
process is Azerbaijan. After Azerbaijan declared its independence on October 18, 1991, there was a period of
political and economic instability in the country. This process continued until 3 October 1993, when Heydar
Aliyev was elected President. In the period from the declaration of independence to the date of Aliyev's election
as President, the country's economy has been in an extremely unstable structure. However, it is possible to say
that thanks to the measures taken and the reforms made after Aliyev came to power, the economy and its
political structure were stabilized. It is seen that foreign trade activities, which are extremely important from
the point of view of the country's economy, are also developing during this period. The emerging planned
growth in the export of natural gas and oil owned by Azerbaijan contributed significantly to the development
of the country's economy. These developments also contributed to the rapid integration of the Azerbaijani
economy into the world economy. In this context, it is possible to say that the economic policies in general
and foreign trade policies in particular, implemented during the Heydar Aliyev period, are extremely important
from the point of view of the development of the country. Due to its importance in the development of the
country's economy, it is extremely important to examine the effects of foreign trade policies implemented in
the period of Heydar Aliyev on the macroeconomic variables of the country. In accordance with this purpose,
the prepared study will include, first of all, the economic policies implemented during the reign of Heydar
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Aliyev, and then the foreign trade policies, and the contributions of these policies to the economic development
of Azerbaijan will be evaluated.
Keywords: Foreign Trade, Heydar Aliyev, Economic Effects
1. GİRİŞ
Geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda bulunan Sovyetler Birliğinin, Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un
istifa etmesinin ardından 26 Aralık 1991 tarihinde dağılması ile birlikte, birliği oluşturan cumhuriyetler
bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamıştır. Bu süreçte bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetlerden biri de
Azerbaycan’dır. Bağımsızlık ilanından hemen sonra Azerbaycan’da önemli bir otorite boşluğu ortaya çıkmış,
bu nedenle de ülkede bir takım ekonomik ve siyasi sorunlar baş göstermiştir. Azerbaycan’da bağımsızlığın
ilan edildiği 18 Ekim 1991 tarihinden Haydar Aliyev’in Cumhurbaşkanı olarak seçildiği 10 Ekim 1993 tarihine
kadar olan dönemde Azerbaycan ekonomisinde çok ciddi sıkıntıların yaşandığını söylemek mümkündür.
Azerbaycan’da gerek siyasi gerekse ekonomik açıdan yaşanan istikrarsız durum, Haydar Aliyev’in
Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte son bulmuş ve Azerbaycan ekonomisinde önemli gelişmeler yaşanmaya
başlamıştır (Sancak, 2019: 51). Haydar Aliyev göreve geldikten sonra Azerbaycan’ın gelişmesi için bir dizi
yasal düzenleme ve kanunlar ile çeşitli reformlar uygulamaya konulmuştur. Bu yasal düzenlemeleri, dönemin
gereklerine uygun bir şekilde serbest piyasa ekonomisinin oluşturulması, özelleştirmenin gerçekleştirilmesi ve
geliştirilmesi, vergilemeye ve mali yapıya ilişkin yasal düzenlemelerin yeniden gözden geçirilerek
eksikliklerin giderilmesi, ticaretin liberal hale getirilmesi, halkın sosyal imkânlarının geliştirilmesi ve hem
sağlık hem de eğitim koşullarının iyileştirilmesine yönelik hukuki alt yapının oluşturulması şeklinde sıralamak
mümkündür (Aras, 2013: 62). Ancak bu dönemde gerçekleştirilen düzenlemelerden en önemlilerini Karabağ
sorununa yönelik çözüm arayışları kapsamında 1994 yılında imzalanan Bişkek Ateşkes Protokolü, 1994
yılında imzalanan Asrın antlaşması ve 1996 yılında yapılan toprak reformu oluşturmaktadır. Bu düzenlemeler
sayesinde öncelikle Karabağ sorunu geçici de olsa çözüme kavuşturulmuş ve yabancı yatırımcılara güven
telkin edilmiş, akabinde Asrın antlaşması ile Azerbaycan’ın sahip olduğu doğal kaynakların, değerli
madenlerin ve özellikle petrolün işlenerek gerek ulusal gerekse de uluslararası piyasalarda satılmak suretiyle
gelir elde edilebilmesi mümkün olmuş, son olarak da 1996 yılında yapılan toprak reformuyla verimli topraklar
ülke vatandaşlarına dağıtılmış ve bu topraklar üretime açılmıştır. Bütün bu gelişmelerin özellikle de Dağlık
Karabağ sorununa yönelik çözüm arayışlarının ve Asrın Antlaşmasının, Azerbaycan’ın dış ticaret hacminin
artış göstermesine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu söylemek mümkündür.
2. HAYDAR ALİYEV DÖNEMİNDE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİNE ETKİ EDEN GELİŞMELER
Haydar Aliyev döneminde dış ticaretin gelişimine yönelik değerlendirmelere geçmeden sürecin daha iyi
anlaşılabilmesi amacıyla önce incelen dönemde ülkenin dış ticareti üzerinde etkisi bulunan gelişmeleri detaylı
bir şekilde değerlendirmekte fayda vardır. Haydar Aliyev döneminde yaşanan en önemli gelişmelerden biri
Dağlık Karabağ sorununa yönelik çözüm arayışları olmuştur. Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan ettiği ilk
yıllarda, Ermenistan ile olan savaşın net bir şekilde piyasa ekonomisini geliştirmeye yönelik reformları
geciktirdiği, yabancı yatırımcıları caydırdığı ve sosyo-ekonomik yapıyı olumsuz yönde etkilediği tespit
edilmiştir (Dikkaya ve Çaylak, 2008: 134). Aliyev, ticaretin altın kurallarından birinin güven unsuru
olduğunun farkındadır ve gerek ülkenin dış ticaret hacmini artırmak gerekse de ülkeye yabancı yatırımcıları
çekmek amacıyla Azerbaycan’ı ticari faaliyetler açısından çok da daha güvenli bir ülke haline getirmek için
yoğun çaba harcamıştır. Bu doğrultuda da göreve başlar başlamaz öncelikli hedefi Dağlık Karabağ sorununu
çözüme kavuşturmak olmuştur. Zira Azerbaycan’a yatırım yapmak isteyen çok uluslu petrol şirketler, bölgede
hem ekonomik hem de siyasi istikrar ortamını istemekte, bu ise ancak Dağlık Karabağ probleminin çözüme
kavuşturulmasıyla mümkün görünmektedir (Yılmaz, 2013: 83). Bu amaç doğrultusunda 4-5 Mayıs 1994
tarihinde Rusya’nın arabuluculuğu ile Bişkek de bir araya gelen Azeri ve Ermeni liderler ile Dağlık
Karabağ’daki Azeri Türk’ü ve Ermeni toplumlarının temsilcileri arasında Bişkek Ateşkes Protokolü
imzalanmış ve 12 Mayıs 1994 tarihinde ateşkes yürürlüğe girmiştir (Memmedova, 2009: 170). Dağlık Karabağ
sorununun çözüme kavuşturulmasıyla birlikte hem daha önce de ifade edildiği üzere çok uluslu şirketler için
güvenli bir yatırım ortamı oluşturulmuş ve bu sayede ülkeye yabancı sermayeli yatırımlar çekilebilmiş, hem
de Aliyev, Azerbaycan’ın kalkınması için devletin temel menfaatlerini ve amaçlarını belirleyerek kısa sürede
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bunları hayata geçirmek için hareket kabiliyeti kazanabilmiştir (Yılmaz, 2013: 84).. 1993-2003 döneminde
Haydar Aliyev tarafından gerçekleştirilen reformlar ve düzenlemeler sayesinde ise öncelikle ülkedeki yabancı
sermayeli reel yatırımlarda artışlar meydana gelmiş ve ülkenin üretim hacmi artış göstermiş, daha sonra da
çoğunluğu madensel ürünlere ve petrole dayalı ürünlerin ihracatı sayesinde ihraç gelirleri önemli ölçüde artış
göstermiştir. Azerbaycan’ın gelir düzeyindeki artışlar ise öncelikle tasarruf oranın artmasına, daha sonra da bu
tasarrufların yatırıma dönüşmesiyle birlikte ekonomik büyümenin gerçekleşmesine, dolayısıyla da halkın refah
düzeyinin yükselmesine olanak sağlamıştır.
Haydar Aliyev dönemindeki bir diğer önemli gelişme de petrol ürünlerinin işlenmesine yönelik olarak ortaya
çıkmıştır. Azerbaycan zengin petrol ve doğal yataklarına sahip bir ülkedir. Azerbaycan’ın ekonomik dönüşümü
gerçekleştirebilmek için başvurduğu sektör yine petrol üretimi başta olmak üzere enerji olmuştur. Aliyev,
Karabağ ateşkesinin ardından ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla petrol üretimine yönelik
yatırımlara ağırlık vermiş ve 20 Eylül 1994’te imzalanan “Yüzyılın Anlaşması” ya da “Asrın Anlaşması”
olarak da bilinen petrol anlaşmaları ile Azerbaycan’daki, doğal kaynakların işletilmesi yönünde büyük bir adım
atmıştır. Azerbaycan’ın Hazar Denizindeki petrol yataklarının işletilmesi hakkındaki anlaşma, bugünkü çağdaş
Azerbaycan’ın temellerini oluşturmaktadır (Dikkaya ve Demirci, 2013: 191). Bu süreçte Karabağ ile olan
savaşın sona ermesinin de etkisiyle birlikte yabancı yatırımcılar, Azerbaycan’ın enerji sektörüne yoğun bir ilgi
göstermiş, ülkedeki uluslararası yatırımlar artmaya başlamıştır. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR)
öncülüğünde oluşturulan uluslararası petrol konsorsiyumlarının kurulması ve üretim paylaşım anlaşmalarının
yapılması ile birlikte Azerbaycan’ın petrol üretimi ve ihracatı önemli miktarda artmıştır 1994 yılında
imzalanan “Yüzyılın Anlaşması (Asrın Anlaşması)” ile Azerbaycan, 15 farklı ülkeden 33 farklı firma ile
yaklaşık 60 milyar dolarlık petrol anlaşması imzalamış ve bu dönemde yabancı yatırımcılar tarafından
Azerbaycan’da yapılan reel yatırım miktarı 4 milyar dolara ulaşmıştır. Bu anlaşma sayesinde bağımsızlığın
ilk yıllarında azalan petrol üretimi hızla artış göstermeye başlamış, ülkenin yıllık büyüme hızı % 10 civarında
gerçekleşmiş, ülkenin ihracat gelirlerinin yaklaşık dörtte üçünü oluşturan petrol gelirleri önemli bir dış gelir
kalemi haline gelmiş ve petrol kaynaklı gelirler devlet bütçesinin yarısını oluşturmuştur. Gelir ve refah
seviyesindeki yükselişlere bağlı olarak ülkedeki sosyo-ekonomik problemler azalmaya ve piyasaya ilişkin
reformlar hızla hayata geçirilmeye başlanmış, bu süreçte gelir dağılımı sorunları çözüme kavuşturulmuştur
(Dikkaya ve Çaylak, 2008: 135). Dolayısıyla imzalana anlaşma ve sözleşmeler sayesinde ülkenin en önemli
zenginliğini oluşturan petrol yatakları verimli bir şekilde işletilerek ihracat gelirleri artırılabilmiş, bu sayede
de hem ekonomik büyüme oranı yükselmiş hem de toplumsal refah düzeyinde iyileşmeler sağlanabilmiştir.
Haydar Aliyev döneminde ülke ekonomisini önemli ölçüde etkileyen bir diğer önemli gelişme de toprak
reformuna ilişkin olarak ortaya çıkmıştır. Aliyev, gerçekleştirilecek olan toprak reformuyla hem ülkenin
verimli topraklarının etkin bir şekilde tarıma açılmasını ve köylü nüfusun istihdamının artırılmasını, hem
Azerbaycan’ın tarımsal açıdan kendi kendine yetebilen bir ülke haline gelmesini ve bu sayede tarımsal ürün
ithalatının azaltılması suretiyle ithalat harcamalarının azaltılmasını, hem de tarımsal ürünlerin üretim hacmini
artırmak suretiyle belli bazı tarımsal ürünlerde ihracatın gerçekleştirilip ihraç gelirlerinin artırılmasını
hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Aliyev tarafından temeli atılan ve hazırlanan toprak reformları,
öncelikle Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'nde uygulamaya konulmuş, Aliyev’in Cumhurbaşkanı olmasından
sonra da 16 Temmuz 1996 tarihinden itibaren de tüm ülkede uygulanmaya başlanmıştır. Cumhurbaşkanı
Haydar Aliyev'in siyasi iradesinin bir ürünü olan ortaya çıkan "Toprak Reformu", mecliste kısa sürede
yasalaşmıştır ve böylelikle toprak reformu hukuki bir zemine oturtularak ülkenin tarım sektöründe radikal bir
adım atılmıştır. Bu yasaya göre toprak, sosyal adalet ilkesinin bir gereği olarak köyde yaşayan vatandaşların
özel mülkiyetine verilmiştir. Ayrıca toprak dağıtımı yapılırken de verimsiz ya da az verimli topraklardan
ziyade en verimli ve değerli topraklar köylüler arasında paylaştırılmıştır. Bununla birlikte toprak reformuna
ilişkin olarak yapılan düzenlemeyle ülkenin bütün vatandaşlarına topraklarını dilediğince kullanma, kiralama
ya da satış yapma hakkı verilmiştir (Hüseyinov, 2016: 48). Azerbaycan uygulamaya konulan toprak
reformunun temel amacı Sovyet döneminden miras kalan kolektif çiftliklerin ve devlet çiftliklerinin (solhoz
ve kolhozlar) tasfiye edilmesi ve toprakların özelleştirilmesi, bir diğer ifadeyle yeni toprak mülkiyetinin tesis
edilmesidir (Dikkaya ve Çaylak, 2008: 139). Bu sayede ülke topraklarından daha tüksek verim elde edilmesi
ve buna bağlı olarak da yüksek düzeyde tarımsal gelirlerin elde edilmesi hedeflenmiştir. Toprak reformunun
bir diğer temel amacı da ülke nüfusunun gıda ürünlerine olan ihtiyacını karşılamak, ayrıca köylü nüfusun
istihdamını ve yerleşimini sağlamaktır (Hüseyinov, 2016: 47). Toprak reformuna ilişkin olarak yapılan bütün
bu düzenlemelere dış ticaret açısından bakıldığında ise temelde ihtiyaç duyulan tarımsal ürünlerin üretiminin
ülkede gerçekleştirilmesi suretiyle ithal ürün talebinin azaltılmasının ya da tamamen ortadan kaldırılmasının,
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ayrıca üretim fazlası vermek suretiyle de tarımsal ürün ihracatının artırılmasının amaçlandığını söylemek
mümkündür.
3. AZERBAYCAN DIŞ TİCARETİNİN YAPISI VE GELİŞİMİ
Ülke ekonomilerinin gelişimi açısından dış ticaret faaliyetleri sonucu elde edilen gelirlerin son derece önemli
olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle de ülkeler, dış ticaret faaliyetlerinin geliştirilmesine, özellikle de
ihracatın artırılmasına çok fazla önem vermektedir. Bu durum doğal olarak Azerbaycan için de geçerlidir. 18
Ekim 1991 de bağımsızlığını ilan ettikten sonra serbest piyasa Azerbaycan, daha önce de belirtildiği üzere
serbest piyasa ekonomisine geçmek amacıyla çok sayıda önemli reformlara imza atmıştır. Ekonomik
hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasında ise ülkenin en önemli kaynaklarını Hazar’da bulunan petrol ve doğal
gaz rezervleri oluşturmaktadır. Bu nedenle de ihracat gelirlerini artırmak ve ekonomik hedeflere ulaşmak adına
Hazar’da bulunan enerji kaynaklarının en etkin biçimde kullanılması gerekmiştir. Bu amaç doğrultusunda
Azerbaycan’ın sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan yeniden yapılanabilmesi, ülkenin gelişip kalkınabilmesi ve
bağımsızlığın perçinlenmesi adına Haydar Aliyev’in Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasından çok kısa
bir süre sonra Hazar’da bulunan enerji kaynakları kaynaklarının üretime açılması ve burada üretilen enerji
unsurlarının dünya piyasalarına ihracatına ilişkin çok önemli projelere karar verilmiş, gerekli yatırımlar
yapılarak üretim tesisleri inşa edilmiş ve ülkede enerji üretimine başlanmıştır (Bulut vd. 2013: 394). Bu
gelişmeler sonrasında Azerbaycan’ın dış ticaret faaliyetlerinde artışların meydana geldiği görülmektedir.
Tablo 1. de yer alan ihracat ve ithalata ilişin veriler de durumu açıkça gözler önüne sermektedir. Aliyev öncesi
ve Aliyev sonrası dönemde dış ticarette meydana gelen değişim ve gelişmeleri değerlendirebilmek amacıyla
sadece Aliyev dönemine ilişkin dış ticaret verilerine değil aynı zamanda bağımsızlığın ilanından Aliyev
dönemine kadar olan 2 yıllık dönemdeki dış ticaret verilerine de Tablo 1. de yer verilmiştir.
Tablo 1. Azerbaycan Dış Ticaret Ve Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Verileri

Yıllar
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Mal ve Hizmet
İhracatı
(Milyon US$)
384.7
902.1
295.0
785.3
791.8
1.150.4
1.009.3
1.281.4
2.118.1
2.368.6
2.666.9
3.056.7
4.235.0
8.337.0
13.954.5
22.516.8
32.133.2
22.870.2
28.732.2
37.214.5
36.914.8
35.907.3
32.560.8
20.059.3
17.580.9
19.839.3
25.484.4
23.629.7
15.208.7

Mal ve Hizmet
İthalatı
(Milyon US$)
243.6
1.193.6
365.4
1.291.0
1.776.2
2.101.7
2.424.5
1.917.5
2.023.5
2.129.9
3.121.0
4.769.5
6.312.2
7.007.0
8.132.6
9.423.6
11.464.0
10.235.0
10.942.3
15.881.8
17.621.9
19.475.5
19.721.2
18.473.4
16.529.0
17.104.0
17.705.1
17.712.4
15.537.8

Dış Ticaret
Dengesi
(cari US$)
141.0
-291.4
-70.4
-505.7
-984.4
-951.3
-1.415.2
-636.1
94.5
238.6
-454.1
-1.712.8
-2.077.1
1.329.9
5.821.9
13.093.2
20.669.1
12.635.2
17.789.9
21.332.6
19.292.8
16.431.7
12.839.6
1.585.8
1.051.9
2.735.3
7.779.2
5.917.2
-329.0

GSYİH
(Cari US$)
446.3
1.570.0
1.193.3
2.417.3
3.176.3
3.962.2
4.446.3
4.581.4
5.272.7
5.707.7
6.235.8
7.276.7
8.680.3
13.245.7
20.982.9
33.050.3
48.852.4
44.291.4
52.909.2
65.951.6
69.683.9
74.164.4
75.244.2
53.074.3
37.867.5
40.865.5
47.112.9
48.174.2
42.607.1

Enflasyon
Oranı
(%)
-10,6
1128,0
1662,2
411,8
19,8
3,7
-0,8
-8,5
1,8
1,5
2,8
2,2
6,7
9,7
8,3
16,7
20,8
1,5
5,7
7,9
1,1
2,4
1,4
4,0
12,4
12,9
2,3
2,6
2,8

İşsizlik
Oranı
(%)
0,17
0,52
0,65
0,8
0,9
1,03
1,13
16,25
11,78
10,91
10,04
9,17
7,99
7,26
6,62
6,33
5,86
5,74
5,63
5,42
5,19
4,97
4,91
4,96
5
4,96
4,94
4,85
7,16

GSYİH’daki Yıllık
Büyüme
(% )
-22,6
-23,1
-19,7
-11,8
1,3
5,8
10,0
7,4
11,1
9,9
9,4
10,2
9,3
28,0
34,5
25,0
10,8
9,3
5,0
0,1
2,2
5,8
2,8
1,1
-3,1
0,2
1,5
2,5
-4,3

Kaynak: World Bank, (Erişim Tarihi: 06.05.2022).
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#
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Azerbaycan’ın dış ticaret ve ekonomik büyümesine ait verilerin yer aldığı Tablo 1. inceldiğinde, bağımsızlığın
ilk yıllarından Karabağ sorununun çözüme kavuşturulduğu ve ayrıca hazar petrolünün işlenmesi konusunda
anlaşmaların imzalandığı 1994 yılına kadar olan dönemde Azerbaycan’ın hem ihracatının, hem ithalatının hem
de Gayrisafi Milli Hasılasının son derece düşük olduğu görülmektedir. Ülkenin dış ticaret hacminin ve milli
hasılasının düşük olmasında bağımsızlığını yeni kazanmış olan bir ülkenin yaşadığı genel sorunların
yaşanmasının etkili olduğunu söylemek mümkündür. Böyle bir durumun ortaya çıkmasında bağımsızlık öncesi
dönemde Azerbaycan’ın ihracatının ve ithalatının yaklaşık % 55 - % 60’ını Rusya ile gerçekleştiriyor
olmasının etkisi bulunmaktadır. Bağımsızlığın ilanından sonra bu denli önemli bir ihracat ve ithalat pazarından
kısmen de olsa uzaklaşılmış olması Azerbaycan ekonomisini sıkıntıya sokmuştur (Aras, 2013: 58-59). Bu
olumsuzluklar yanında Azerbaycan’ın bir de Karabağ sorunu ile mücadele etmek durumunda kalması ülke
ekonomisinin gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu nedenlerden dolayı bağımsızlığın ilk yıllarında ihracat
ve ithalat hacminin son derece düşük seviyelerde gerçekleştiği görülmektedir. Dış ticaret verileri 1993 yılında
bir önceki yıla kıyasla ciddi oranda artış göstermiş olsa bile 1994 yılında, 1992 yılındaki seviyelerden de daha
düşük seviyede gerçekleşmiştir. Ancak Karabağ sorununa yönelik çözüm arayışları kapsamında 1994 yılında
Bişkek Ateşkes Protokolü ve ülkedeki petrolün işlenerek ihracına olanak sağlayan Asrın antlaşması
imzalanmış, hemen ardından 1996 yılında da ülke ekonomisi açısından önem arz eden toprak reformu
yapılmıştır. Bu anlaşma ve reformların etkilerinin de 1994 yılından itibaren görülmeye başladığını ve
Azerbaycan’ın ihracat gelirlerinin 1995 yılından itibaren 1998 yılı hariç 2009 yılına kadar sürekli olarak artış
gösterdiğini söylemek mümkündür. 1998 yılının bölge ekonomisi için, 2009 yılının da dünya ekonomisi için
önemli yıllar olduğunu ifade etmek mümkündür. 1998 yılında yaşanan Rusya krizi, bölge ülkelerinin
ekonomilerini ve ihracat hacmini olumsuz yönde etkilemiştir. Azerbaycan için oluşturulmuş reel döviz
kurunun seyri incelendiğinde, 1998 yılında Rusya’da yaşanan krizin reel döviz kurunu etkilediği
görülmektedir. 1995-1998 döneminde düşme eğiliminde olan reel kur, bu tarihten itibaren artış eğilimine
girmiştir (Korkmaz vd. 2013: 271-272). Bu gelişme ise Azerbaycan’ın 1998 yılındaki ihracat gelirlerinin bir
önceki yıla kıyasla yaklaşık 150 milyon dolar azalarak, 1 milyar dolar civarında bir ihracat gelirinin elde
edilmesine neden olmuştur. Bununla birlikte ilginç bir şekilde 1998 yılından Haydar Aliyev döneminin sona
erdiği 2003 yılına da dahil olmak üzere dönemin tamamında Azerbaycan’ın ekonomisinin 1999 yılı hariç (7,4)
olmak üzere ortalama % 10 civarında büyüdüğü görülmektedir. Bu dönemde Azerbaycan ekonomisinin
büyümesinde ülkenin en önemli gelir kaynağı olan petrolün dünya fiyatlarındaki artışların ve ülkeye yönelik
yabancı sermaye yatırımlarındaki artışların etkisinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca 1994
yılından haydar Aliyev döneminin sonuna kadar olan dönemde sadece 1998 yılı hariç (Rusya Krizi nedeniyle)
ihracat gelirlerinin sürekli olarak artış gösterdiği görülmektedir. İhraç gelirlerindeki bu sürekli artışın 1994
yılında imzalanan Asrın anlaşması ile doğrudan bağlantısının bulunduğunu söylemek mümkündür. Zira Asrın
anlaşması ile Azerbaycan hükümeti ve Aliyev, Sovyetler Birliği döneminde sürekli olarak gerileyen petrol
sektörünü yeniden canlandırmayı ve buradan elde edilecek gelirler ile ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmeyi
hedeflemiştir. Asrın Anlaşması ile Azerbaycan’daki petrol ve doğalgaz rezervlerin işletilmesi için gerekli olan
yatırımların % 90’ının bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilmesine ve yine petrol ve doğalgaz rezervlerinin
kullanımı üzerindeki kontrol ve yönetim hakkının Azerbaycan’a ait olmasına karar verilmiştir (Bayraç ve
Çemrek, 2019: 1247). Burada önem arz eden nokta petrol rezervlerinin Azerbaycan mülkiyetinde kalmakla
birlikte, bu rezervlerin bir konsorsiyum tarafından işletilecek olması nedeniyle Azerbaycan açısından çok fazla
bir maliyete katlanılmadan petrol çıkarılması ve buradan elde edilecek büyük miktarlardaki ihraç gelirlerinin
ülkenin ekonomik büyüme ve kalkınmasına katkıda bulunacak olmasıdır. Bu amaç doğrultusunda imzalan
Asrın Anlaşmasının kısa sürede sonuç vermeye başladığı, ülkenin ihracat gelirlerinin hızla artış gösterdiği ve
Asrın Anlaşmasının imzalandığı tarihten Aliyev döneminin sonuna kadar olan dönemin (1998 yılı hariç)
tamamında ihracat gelirlerinin sürekli arttığı Tablo 1 de yer alan verilerden net bir şekilde görülmektedir. Yine
Tablo 1 de yer alan veriler incelendiğinde petrol ve doğalgaza dayalı bir ihracat yapısına sahip olan
Azerbaycan’ın ihracat hacminin 1994 yılındaki 295 milyon dolarlık seviyesinden yaklaşık 10 kat artarak 2003
yılı sonu itibariyle yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine kadar yükseldiği görülmektedir. Haydar Aliyev
döneminde sadece 2000 ve 2001 yılları hariç olmak üzere dönemin tamamında ithalat harcamaları ihracattan
elde edilen gelirlerden daha yüksek oranda artış göstermiş ve dolayısıyla dış ticaret açıkları ortaya çıkmıştır.
Ülkenin ekonomik büyümesinin ise 1994 yılı hariç düzenli olarak artış gösterdiği ve 1993 yılındaki yaklaşık
1,5 milyar dolarlık seviyesinde 2003 yılının sonuna doğru yaklaşık 7,2 milyar dolar seviyesine kadar
yükseldiği görülmektedir. Enflasyon oranının ise 1994 yılında imzalanan sözleşmelerin ve petrol ihracatındaki
artışların etkisiyle hızlı bir şekilde düştüğü ve sadece 2 yıl gibi kısa bir sürede % 1662 seviyesinden % 19,8
seviyesine gerilediği, enflasyon oranındaki gerilemenin sonraki yıllarda da devam ettiği ve Aliyev döneminin
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sonunda sadece % 2,2 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Aliyev döneminde işsizlik oranının ise 1993-1998
alt döneminde ortalama % 1 gibi çok düşük seviyelerde gerçekleştiği, 1998 yılında yaşanan Rusya krizi
nedeniyle Azerbaycan’da işsizlik oranının 1999 yılında % 16,25’e kadar yükseldiği, dönemin geri kalan
kısmında ise ortalama % 10 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Enflasyon oranının büyük bir hızla azalış
göstermesinde ve sonraki yıllarda da düşük seviyelerde gerçekleşmesinde, ayrıca işsizlik oranının 1999 yılı
hariç dönemin genelinde düşük seviyelerde gerçekleşmesinde, petrol ihracatından elde edilen gelirlerin etkili
olduğunu söylemek mümkündür. Petrol ihracatındaki artışlar, tasarrufların ve dolayısıyla ülkedeki reel
yatırımların artmasına neden olmak suretiyle hem üretim hacminin artmasına ve buna bağlı olarak da
enflasyonun hızla gerilemesine, hem GSYİH’nın sürekli olarak artmasına ve dolayısıyla ekonomik büyümenin
gerçekleşmesine hem de işsizlik oranının sürekli olarak düşük seviyelerde gerçekleşmesine olanak sağlamıştır.
Bu bağlamda Aliyev döneminde ihracatı geliştirmeye yönelik olarak uygulanan politikaların, yasal
düzenlemelerin ve girişimlerin hem ülkenin ekonomik yönden büyümesinde hem de işsizlik oranının ve
enflasyon oranının azalış eğilimine girerek düşük seviyelerde devamlılık arz etmesinde katkıda bulunduğunu
söylemek mümkündür.
Çalışma kapsamı dışında olmakla birlikte Azerbaycan’ın dış ticareti ve ekonomik büyümesi hakkında bir fikir
vermek amacıyla 2004 yılından 2020 yılına kadar olan döneme ait verilere de yine Tablo 1 de yer verilmiştir.
Azerbaycan ekonomisinin 2004 yılından günümüze kadar uzanan süreçte ihracat gelirlerinin 2009 yılı hariç
olmak üzere 2012 yılına kadar sürekli artış gösterdiği, 2013 yılından itibaren de dalgalı bir seyir izlediği
görülmektedir. Azerbaycan’ın GSYİH’sının ise 2004 yılından 2014 yılına kadar olan dönemde 2009 yılı hariç
sürekli olarak artış göstermiş, 2015 yılından itibaren de dalgalı bir seyir izlemiştir. 2011 yılından itibaren de
Azerbaycan’ın yıllık büyüme hızın oldukça yavaşladığı görülmektedir. 2004-2020 döneminde kişi başına
düşen GSYİH, en düşük 2004 yılında 1045 dolar olarak en yüksek ise 2014 yılında 7891 dolar olarak
gerçekleşmiştir. Azerbaycan, 2020 yılı itibariyle ihracattan yaklaşık 15,2 milyar dolar gelir elde etmiş, 15,5
milyar dolar ithalat harcaması yapmış, 329 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir. Ayrıca Azerbaycan’ın
GSYİH’sı bir önceki yıla kıyasla % 4,3 oranında gerileyerek yaklaşık olarak 42,6 milyar dolar, kişi başına da
gelir düzeyi ise yaklaşık 4.221 dolar olarak gerçekleşmiştir.
Aliyev döneminde Azerbaycan’ın yoğun bir şekilde ihraç ettiği ve ithal ettiği ürünler hakkında da kısaca bilgi
vermekte fayda vardır. Azerbaycan’ın ihracatında önem arz eden ürünlere ilişkin verilere Tablo 2 de yer
verilmiştir. Tablo 2 de yer alan veriler incelendiğinde Azerbaycan’ın ihracatında beklendiği üzere ham petrol
ve petrol ürünlerinin başı çektiği görülmektedir. 1994 yılında imzalanan ve Azerbaycan için önemli bir dönüm
noktası olarak kabul edilen asrın anlaşmasına, Azerbaycan’ın izlediği denge politikasının bir gereği olarak
başta Rusya ve ABD olmak üzere 8 ülkeden 13 şirketi dahil edilmiştir (Sancak, 2019: 53). Bu şirketler
tarafından yapılan büyük çaplı yatırımların getirileri de sonraki yıllarda toplanmaya başlanmıştır. Aliyev
döneminde 2002 yılı hariç sürekli artış gösteren ham petrol ihracatından elde edilen gelirin 2003 yılı sonunda
yaklaşık 1.8 milyar dolara çıktığı görülmektedir. Ham petrol ihracatından elde edilen bu gelir, Aliyev
döneminde ulaşılan en yüksek gelir seviyesine karşılık gelmektedir. Ham petrol ihracatından elde edilen gelir
artışların 2003 yılından sonraki dönemde de devam ettiği ve 2008 yılında ham petrol ihracatından yaklaşık 44
milyar dolar gelir elde edildiği görülmektedir. Ancak 2008 yılında yaşanan küresel kriz, petrol fiyatlarındaki
ve dış talepteki azalışa bağlı olarak Azerbaycan ekonomisinin daralmasına neden olmuştur (Özdemir, 2015:
51). Bu gelişmelere ve özellikle de talepteki azalışlara bağlı olarak ortaya çıkan petrol fiyatlarındaki azalışlara
bağlı olarak da 2009 yılı itibariyle Azerbaycan’ın petrol ihracatı bir önceki yıla kıyasla 4 kat azalarak yaklaşık
12 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Sonraki yıllarda da ham petrol ihracatının inişli çıkışlı bir seyir
izlediği Tablo 2 de yer alan verilerden anlaşılmaktadır.
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Tablo 2. Azerbaycan’ın Mal Ve Hizmet İhracatı
(Bin Dolar)
Malların
adı
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Ham Petrol

Dizel Yakıtlar

23.413,6
149.492,8
396.192,8
985.436,9
1.725.478,8
1.476.266,9
1.816.098,60
2.264.435,0
2.218.812,0
3.848.498,5
3.214.193,7
44.170.910,6
11.989.737,7
18.489.553,8
22.911.044,6
20.232.597,8
20.244.052,8
18.404.936,6
8.866.158,6
10.692.835,5
12.171.339,3
15.710.529,3
14.814.132,7
9.363.570,7

190.144,8
218.403,3
274.615,2
251.743,8
161.182,0
185.977,5
292.820,3
222.834,0
182.537,9
234.806,70
410.454,6
742.554,7
867.726,8
865.509,9
1.249.254,6
705.963,0
944.129,8
1.146.443,4
951.540,4
865.353,4
989.576,3
568.619,6
316.275,2
241.871,5
329.670,8
341.605,4
213.391,1

Jet
Motorları
İçin Gazyağı
Yakıtı
12.862,4
43.315,8
48.366,8
47.803,2
26.003,2
68.831,2
106.837,4
65.113,1
78.069,4
74.429,60
90.696,5
88.253,6
123.275,6
200.505,0
198.618,9
599.247,0
105.735,5
192.362,0
245.216,7
233.300,6
247.058,3
153.456,1
78.200,5
82.186,8
174.556,3
111.708,9
53.644,4

Taze Meyve
1.210,8
981,5
1.588,9
11.478,5
10.271,3
15.143,4
21.782,2
11.884,6
22.903,4
43.190,00
33.633,3
146.266,0
98.412,1
124.253,6
151.583,6
142.032,5
112.272,6
152.561,2
207.735,3
173.311,6
191.952,5
220.087,2
243.434,9
291.965,9
324.780,7
361.362,9
349.886,2

Pamuk Lifi
98.520,4
105.428,8
44.114,9
100.346,6
18.182,0
21.274,3
36.295,4
14.890,9
22.687,5
33.330,90
35.525,5
40.338,3
39.083,2
31.269,3
14.325,4
17.331,1
5.091,9
4.877,9
8.155,0
5.741,8
343,6
5.014,2
6.039,6
32.555,7
79.529,9
122.365,6
131.930,2

İşlenmemiş
Alüminyum
7.455,2
4.166,5
1.104,4
7.196,7
6.285,6
14.312,2
9.234,3
3.861,6
25.025,80
47.998,5
51.696,5
70.745,6
90.710,5
121.164,8
11.924,4
2.664,7
12.488,5
94.492,0
81.882,3
80.303,9
71.897,0
49.819,2
51.229,3
71.438,8
84.644,5
63.710,3

Sıvı Yakıt

İşlenmemiş
Etilen
Polimerleri

2.047,5
3.834,8
4.840,5
14.651,1
5.778,5
10.784,5
146,9
42.141,3
107.896,0
22.112,10
48.173,4
92.898,2
264.370,9
344.302,8
273.699,8
36.361,3
34.796,4
48.261,7
27.954,8
60.127,0
94.914,2
22.672,4
9.437,1
4.720,7
2.705,7
3.458,2
3.924,0

1.051,0
3.627,8
10.590,1
11.014,4
4.845,9
9.267,6
13.461,6
10.052,6
15.976,5
21.388,20
45.537,8
40.693,2
59.326,5
36.067,8
82.389,7
34.621,3
49.165,0
72.172,7
61.638,1
75.810,5
104.637,3
86.772,4
81.283,3
75.448,5
74.365,9
69.694,0
77.721,4

Kaynak: Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Kurumu (ARDSK),
https://www.stat.gov.az/source/trade/az/f_trade/xt009_2.xls
(Erişim Tarihi: 05.05.2022)
Azerbaycan’ın önemli miktarlarda ihracat geliri elde ettiği bir diğer önemli ihracat ürünü de dizel yakıtlardır.
Aliyev döneminde dizel yakıtların ihracatından yıllar itibariyle düzenli olmamakla birlikte önemli miktarlarda
ihracat geliri elde edildiği, en yüksek gelir seviyesine ise 2000 yılında yaklaşık 293 milyon dolar ile ulaşıldığı
görülmektedir. Aliyev döneminin sonu itibariyle 2003 yılında dizel yakıtların ihracatından elde edilen gelir
yaklaşık 235 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Sonraki yıllarda da dizel yakıtların ihracatından elde edilen
gelirlerin inişli çıkışlı bir seyir izlediği ve 2020 yılı itibariyle yaklaşık 213 milyon dolar gerçekleştiği
görülmektedir. Tablo 2 de yer alan verilerden Haydar Aliyev döneminin sonu itibariyle Azerbaycan’ın
ihracatının ham petrol ve dizel yakıtlar üzerinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Arıca yine Tablo 2 de yer alan
verilerden Azerbaycan’ın ihracatında ham petrol ve dizel yakıtlardan sonra sırasıyla jet motorları için gazyağı
yakıtı, taze meyve, pamuk lifi, işlenmemiş alüminyum, sıvı yakıt
ve işlenmemiş etilen polimerleri
ürünlerinin ihracatından önemli gelirler elde edildiği görülmektedir.
Azerbaycan’ın ithalatında önem arz eden ürünlere ilişkin veriler de Tablo 3 de yer almaktadır. Azerbaycan’ın
ithalatı, ihracatına kıyasla çeşitlilik arz etmektedir. İhracatta sadece 2 ürünün ağırlığının bulunmasına karşın
Tablo 3 de yer alan verilerden, ithalatta nispeten dengeli bir dağılımın gerçekleştiği görülmektedir. Tablo 3
incelendiğinde Aliyev döneminin sonu itibariyle en çok ithal edilen ürünün demirden imal edilen petrol ve gaz
boru hatlarından oluştuğu görülmektedir. Asrın anlaşmasının imzalandığı yıl olan 1994 yılında demirden imal
edilmiş petrol ve gaz boru hatlarının ithali için yapılan ödeme yaklaşık 9 milyon dolar iken 2003 yılı itibariyle
bu ürün için yapılan ödeme yaklaşık 139 milyon dolara kadar yükselmiştir. Sonraki yıllarda da bu ürün için
yıllar itibariyle değişen düzeylerde ödemeler yapılmıştır.
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Tablo 3. Azerbaycan’ın Mal Ve Hizmet İthalatı
(Bin Dolar)
Malların adı
Yıllar
1994

Demir Petrol
ve Gaz Boru
Hatları

Buğday

Elektrik
Enerjisi

Binek
Otomobil

Metal Kons.

Metal
Sondaj
Boruları

Sıcak ve Soğuk
Haddelenmiş
Çelik

İlaç

9.486,2

25.133,0

9.032,6

17.430,2

256,8

275,1

35.653,4

15.737,2

1995

6.241,8

10.219,5

19.447,1

35.588,0

62,3

5.983,8

4.339,2

26.897,4

1996

11.323,6

28.642,5

23.973,1

30.985,3

2.535,4

2.505,5

6.848,2

9.914,7

1997

24.458,3

19.026,2

16.331,2

45.344,2

4.377,5

7.894,6

9.503,6

13.073,0

1998

28.100,6

51.584,1

22.425,0

34.892,1

6.148,2

4.941,9

7.861,2

28.865,0

1999

3.197,6

67.814,7

17.060,9

44.925,6

45.262,2

6.593,7

2.660,5

22.673,1

2000

4.475,0

87.908,3

21.948,9

35.584,7

18.380,2

17.104,4

4.285,4

37.198,1

2001

10.612,9

69.410,9

26.091,2

27.609,2

10.964,3

31.663,1

5.765,3

23.173,6

2002

112.130,6

68.612,3

40.598,7

67.093,8

40.127,0

16.466,9

9.594,0

22.419,3

2003

139.509,1

108.940,2

67.130,1

58.936,5

45.015,9

42.346,0

41.373,6

31.408,1

2004

211.801,1

185.503,8

156.302,2

59.032,4

68.749,6

52.788,6

43.901,4

27.600,4

2005

67.552,2

119.442,8

274.264,4

57.136,1

46.883,2

57.814,0

583,4

31.947,4

2006

117.143,9

143.984,4

433.305,4

56.121,1

59.990,7

46.457,3

6.854,6

48.287,2

2007

124.605,7

296.949,8

456.450,6

23.409,0

48.546,9

38.765,7

22.144,6

71.159,6

2008

114.163,2

368.379,0

648.975,0

10.520,7

62.605,3

48.785,5

40.038,7

95.135,1

2009

116.026,9

194.778,8

455.911,3

5.126,3

66.331,5

80.866,7

34.260,8

112.228,9

2010

64.091,6

285.384,9

451.591,8

3.684,0

196.937,6

60.638,7

57.359,6

120.691,0

2011

58.821,1

282.015,0

646.456,9

7.275,7

144.554,9

85.777,3

59.797,4

211.534,4

2012

50.907,5

339.828,5

760.099,1

2.696,0

171.416,8

78.702,1

66.554,4

209.615,5

2013

53.730,6

395.282,4

-

7.724,8

154.243,0

3.385,6

87.855,8

214.183,9

2014

55.612,9

293.942,8

-

6.533,0

139.446,8

3.844,8

161.577,1

195.935,9

2015

436.259,3

296.831,0

-

5.117,7

177.657,2

3.984,8

90.346,1

233.734,1

2016

176.886,1

295.017,5

-

4.221,6

116.287,2

18.653,4

104.599,4

166.678,5

2017

5.044,9

227.167,8

214.621,7

4.224,9

83.992,4

7.914,8

105.665,5

211.540,5

2018

44.597,6

205.968,1

407.622,5

5.270,0

106.692,6

6.553,1

107.161,0

254.073,5

2019

14.034,2

340.536,6

546.453,8

6.037,7

135.314,1

11.191,3

150.530,7

261.569,5

2020

34.804,2

296.905,2

542.389,2

5.007,4

96.395,1

12.508,8

114.394,0

327.172,0

Kaynak: Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Kurumu (ARDSK)
https://www.stat.gov.az/source/trade/az/f_trade/xt009_1.xls
(Erişim Tarihi: 05.05.2022)
Azerbayca’ın ithalatında önemli paya sahip olan bir diğer ürün de buğday’dır. Aliyev döneminde buğday
ithalatının genel olarak arttığı ve Aliyev döneminin son bulduğu 2003 yılında buğday ithalatı için yaklaşık 109
milyon dolar ödeme yapıldığı görülmektedir. Ayrıca Tablo 3 incelendiğinde Azerbaycan’ın mal ve hizmet
ithalinde önem arz eden diğer ürünlerin, binek otomobili, elektrik enerjisi, metal konstrüksiyon, metal sondaj
boruları, sıcak ve soğuk haddelenmiş çelik ile ilaç olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 3 de yer alan verilerden
hareketle en genel haliyle Azerbaycan’ın ithalatının kısmen petrol üretimine ve nakliyesine yönelik demirçelik ürünlerin ithalinden oluştuğunu söylemek de mümkündür.
4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Sovyetler Birliğinin dağılma sürecine girmesiyle birlikte bağımsızlığını ilan eden devletlerden biri de
Azerbaycan olmuştur. Azerbaycan sahip olduğu doğal kaynakları ve petrol rezervleri ile bölgenin önemli
ülkelerinden biridir. Ancak bağımsızlığın ilk yıllarında yaşadığı siyasi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle sahip
olduğu petrol rezervlerini işletememiş ve bu rezervlerden yararlanamamıştır. Ancak bağımsızlık ilanından 2
yıl sonra Haydar Aliyev’in Cumhurbaşkanı seçilerek göreve gelmesiyle birlikte Azerbaycan’da ekonomik
açıdan yeni bir dönem başlamış, ülkede ekonomik kalkınmanın sağlanması amacıyla reform niteliğinde önemli

proceedings book | May 10, 2022/Baku – Azerbaijan

60

2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF AZERBAIJAN'S ARCHITECT HEYDAR ALIYEV
IN THE 99TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH
anlaşma ve sözleşmeler imzalanmış, bu doğrultuda da pek çok yasal düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemelerin
en önemlilerini Karabağ sorununu çözmeye yönelik 1994 yılında imzalanan Bişkek Ateşkes Protokolü, yine
1994 yılında imzalanan Asrın antlaşması ve 1996 yılında yapılan toprak reformu oluşturmaktadır. Aliyev,
Bişkek Ateşkes Protokolünü imzalamak suretiyle Azerbaycan için ekonomik açıdan önemli bir maliyet unsuru
olan Karabağ sorununu çözmeyi ve bu sorunun çözülmesi sonucu parasal kaynakları verimli yatırımlar için
kullanmayı, Asrın anlaşmasını imzalamak suretiyle ülkenin sahip olduğu petrol rezevlerini işleterek parasal
gelirler elde etmeyi ve toprak reformunu yapmak suretiyle de ihtiyaç duyulan tarımsal ürünlerin ülke içinde
üretilmesini sağlamayı hedeflemiştir. Bu hedeflerinde de başarılı olduğu ve 1994 yılından sonraki dönemde
Azerbaycan’da önemli bir ekonomik kalkınma sürecinin yaşandığı görülmektedir. Özellikle Asrın
anlaşmasının imzalanması ile birlikte Aliyev döneminde ülkenin sahip olduğu petrol rezervleri yabancı
yatırımlar sayesinde üretime açılmış ve gerek çıkarılan ham petrolün gerekse de dizel yakıtların ihracatıyla
yüksek düzeyde gelirler elde edilebilmiştir. Aliye dönemimde Azerbaycan’ın ihracatı ağırlıklı olarak ham
petrol ve dizel yakıtlara yönelik olarak gerçekleşmiş, bu ürünlerin ihracatından elde edilen gelirler de reel
yatırımların finansmanı için kullanılmıştır. Reel yatırımlardaki artışlar da üretim hacminin artmasına ve doğal
olarak mal ve hizmetlerin fiyatlarının düşmesine olanak sağlamıştır. Bu sayede özellikle 1997-2003
döneminde enflasyonun 1993-1996 dönemine kıyasla hızlı bir şekilde düşerek ortalama % 1 seviyesinde
gerçekleşmiştir. Ayrıca petrol ihracatı ve buna bağlı olarak tasarruflardaki artışlar nedeniyle artan reel
yatırımlar, Aliyev döneminde hem işsizlik oranının hem de ekonomik büyümenin ortalama olarak % 10
civarında gerçekleşmesine olanak sağlamıştır. Azerbaycan’ın ithalatının ise yine petrolün üretimi ve
taşınmasına yönelik olarak ihtiyaç duyulan ve genellikle de metal sanayinde üretilen ürünlere yönelik olduğu
anlaşılmaktadır. Bu bilgiler ve incelen veriler doğrultusunda Azerbaycan ekonomisi açısından Aliyev
döneminde dış ticaret faaliyetlerinin, özellikle de petrol ve petrol ürünlerinin satışına dayalı ihracat
faaliyetlerinin son derce önemli olduğu ve bu faaliyetler sonucu elde edilen ihracat gelirlerinin ülkenin
ekonomik açıdan büyümesine ve kalkınmasına doğrudan etki ettiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Haydar
Aliyev döneminde olduğu üzere ülkeler, sahip oldukları yer altı ve yer üstü zenginlikleri doğru bir şekilde ve
tam olarak tespit etmeli ve bu kaynakları en yüksek verimi elde edecek şekilde, ülke menfaatleri doğrultusunda
değerlendirmelidir. Zira bu kaynaklar ülkelerin ekonomik açıdan gelişim göstermesi noktasında büyük bir
önem arz etmektedir.

KAYNAKÇA
1. Aras, O. N. (2013). Haydar Aliyev döneminde Azerbaycan Ekonomisi, Akademik Araştırma ve Dayanışma
Derneği Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, (22), 57-89.
2. Bayraç, H. N., ve Çemrek, F. (2019). Azerbaycan Petrol Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki
Nedensellik İlişkisinin Araştırılması Ve Hollanda Hastalığı. International Social Sciences Studies
Journal, 5(31), 1245-1254.
3. Bulut, C., Suleymanov, E. ve Hasanov, F. (2013, September). Azerbaycan’ın Piyasa Ekonomisine Geçiş
Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Arayışları, S. Sarı, A. H. Gencer ve İ. Sözen (Ed.)In International
Conference on Eurasian Economies (pp. 394-402) içinde. Petersburg, Russia. ISBN: 978-975-6319-21-5
4. Dikkaya, M. ve Demirci, O. (2013). Azerbaycan’ın Küresel Ekonomiye Eklemlenmesinde Haydar
Aliyev’in Rolü, Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, (22), 185198.
5. Dikkaya, M. ve Çaylak, A. (2008). Haydar Aliyev Döneminde Azerbaycan'ın Ekonomik Ve Politik
Dönüşümü: Fırsatlar ve Sorunlar. Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, 3(5), 131-157.
6. Hüseyinov, H. (2016). Bağımsızlık Yıllarında Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde Toprak Reformu. Asia
Minor Studies, 4 (7) , 43-54.
7. Korkmaz, T., Çevik, E. İ. ve Çevik, N. K. (2013). Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve
Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi. Bilig, (64), 259-284.
8. Memmedova, H. (2009). Dağlık Karabağ çatışmasının çözümlenme sürecinde Haydar Aliyev'in diplomasi
yöntemi. Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, 4(7), 163-192.
9. Özdemir, L. (2015). 2008 Küresel Krizi ve Seçilmiş Avrasya Ekonomilerine Etkileri: Azerbaycan ve
Kazakistan Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13 (26) , 41-62.

proceedings book | May 10, 2022/Baku – Azerbaijan

61

2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF AZERBAIJAN'S ARCHITECT HEYDAR ALIYEV
IN THE 99TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH
10. Sancak, K. (2019). Azerbaycan Ekonomisinde İstikrar Faktörü ve Aliyevler Dönemi. The Journal of
International Scientific Researches, 4 (1) , 51-57.
11. Yılmaz, R. (2013). Kafkasya’da Çözülemeyen Kördüğüm: Dağlık Karabağ Sorunu. Çankırı Karatekin
Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi, 2(1), 71-90.

proceedings book | May 10, 2022/Baku – Azerbaijan

62

2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF

AZERBAIJAN'S ARCHITECT HEYDAR ALIYEV
IN THE 99TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH
May 10, 2022/Baku – Azerbaijan
PROCEEDINGS BOOK

HEYDƏR ƏLİYEV YARADICILIĞINDA MİLLİ-MƏNƏVİ VƏ MULTİKULTURAL
DÜŞÜNCƏLƏR
NATIONAL-SPIRITUAL AND MULTICULTURAL THOUGHTS IN HEYDAR ALIYEV'S WORK
Əli FƏRHADOV
Dr., AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
ORCID.0000-0002-9322-3670

XÜLASƏ
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 aylıq mövcudiyyəti ilə milli dövlətçiliyimiz
formalaşsa da, təəssüf ki, davam edə bilmədi. XX əsrdə Azərbaycan dövlətçiliyinin yenidən formalaşması və
möhkəmlənməsi Ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyevin möhtəşəm adı Azərbaycan
Respublikasını sadəcə siyasi, hərbi baxımdan gücləndirməklə əlaqəli olmayıb, eyni zamanda bu dövlətin
siyasəti olan multikulturalizm ideologiyasının siyasi banisi olması ilə bağlıdır. Onun - "Dövlət, ölkə nə qədər
çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və
sivilizasiyasına öz töhfəsini verir" sözü bu ideologiyanın sistemləşdirilməsinin əsas dayaqlarından biridir. Ulu
öndərin sistemləşdirdiyi azərbaycançılıq məfkurəsi də özündə multikultural dəyərləri ehtiva edir.
Heydər Əliyevin - “Azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq, milli-mənəvi dəyərlərini
qoruyub saxlamaq, eyni zamanda, onların ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək
deməkdir” sözləri azərbaycançılığın multikultural məramını idarə edən düstur sayıla bilər. “Azərbaycanın
çoxmillətli, tolerant ölkə olması bizim böyük sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Azərbaycan onun ərazisində
yaşayan bütün millət və xalqların ümumi vətənidir. “Azərbaycan” sözü bizi həmişə birləşdirib” deyən Heydər
Əliyev multikultural dəyərlərə əvəzsiz sərvət kimi yanaşırdı.
Milli-mənəvi dəyərlərə hörmətlə yanaşan Heydər Əliyevin "Dinimiz-mütərəqqi dindir və İslam bunu əsrlər
boyu sübut etmişdir; bu dinin ümumbəşəri əhəmiyyəti vardır. İnsanların öz kökünə və dininə qayıtmasına heç
bir qüvvə mane ola bilməz" sözləri Azərbaycanın islam dünyası ilə həmrəyliyinin də bir sübutudur.
Multikulturalizmin ölkəmizdəki əsas səciyyəvi xüsusiyyətlərdən ən mühümləri də din və məzhəb
tolerantlığıdır. Dini tolerantlığa nümunə kimi ölkədə bütün dini konfessiyaların nümayəndələri qarşılıqlı
anlaşma və dinc şəraitdə yaşayır və fəaliyyət göstərirlər. Ulu öndər Heydər Əliyevin bizə miras qoyduğu bu
mütərəqqi dəyərlər bu gün də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf
etdirilir.
Açar sözlər: Heydər Əliyev, milli-mənəvi dəyərlər, multikulturalizm, azərbaycançılıq
ABSTRACT
At the beginning of the 20th century, with the 23-month existence of the Azerbaijan Democratic Republic, our
national statehood was formed, but, unfortunately, it could not continue. The re-formation and strengthening
of the Azerbaijani statehood in the twentieth century is associated with the name of the great leader Heydar
Aliyev. Heydar Aliyev's great name is connected not only with strengthening the Republic of Azerbaijan from
the political and military point of view, but also with being the political founder of the ideology of
multiculturalism, which is the policy of this state. His words - "The more nations and countries unite, the richer
they become, because each of them contributes to world culture and civilization" is one of the main pillars of
the systematization of this ideology. The ideology of Azerbaijanism systematized by the great leader also
contains multicultural values.
Heydar Aliyev's words "Azerbaijanism means preserving one's national identity, preserving national and moral
values, as well as benefiting from their synthesis and integration with universal values" can be considered a
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formula that governs the multicultural goal of Azerbaijanism. "Azerbaijan's being a multinational, tolerant
country is our great wealth, our advantage Azerbaijan is the common homeland of all nations and peoples
living in its territory. "The word 'Azerbaijan' has always united us," said Heydar Aliyev, who viewed
multicultural values as an invaluable asset.
Respecting national and moral values, Heydar Aliyev's words "Our religion is a progressive religion and Islam
has proved it for centuries; this religion has universal significance. No force can prevent people from returning
to their roots and religion" are another proof of Azerbaijan's solidarity with the Islamic world. . One of the
most important features of multiculturalism in our country is religious and sectarian tolerance. As an example
of religious tolerance, representatives of all religious denominations in the country live and work in mutual
understanding and peace. These progressive values inherited by the great leader Heydar Aliyev are still being
successfully developed by the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev.
Keywords: Heydar Aliyev, national and moral values, multiculturalism, Azerbaijanism
1. GİRİŞ
Azərbaycanda multikulturalizm, tolerantlıq və dini dözümlülüyün dövlət siyasəti səviyyəsində inkişaf
etdirilməsinin əsaslarını ölkənin qədim dövlətçilik tarixi və bu ənənələrin inkişafı təşkil edir. Tarixi ənənələrə
nəzər salsaq görərik ki, istər orta əsr Azərbaycan dövlətləri, istər XIX-XX əsrlər maarifçilik dalğası, istərsə də
Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan ərazisində yaşayan digər etnik xalqlar və dini qrupların
nümayəndələrinin təmsilçiliyini özündə cəmləyən bu siyasi davranış XX əsrin sonlarında ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən dövlətçilik ideologiyası formasına çevrilmışdir.
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 aylıq qısa mövcudiyyəti ilə milli dövlətçiliyimiz
formalaşsa da, təəssüf ki, davam edə bilmədi. XX əsrdə Azərbaycan dövlətçiliyinin yenidən formalaşması və
möhkəmlənməsi Ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyevn sistemləşdirdiyi
"azərbaycançılıq" anlayışı ölkədə yaşayan bütün etnik qrupları və millətləri ümumdövlət mənafeləri və
dəyərləri əsasında real surətdə birləşdirmək ideyasının verballaşdırılması kimi, 1992-1993-cü illərdə xüsusilə
geniş yayılan şovinist və separatçılıq əhval-ruhiyyəsinə qarşı mübarizə ideyası kimi meydana gəlmişdir”
(Mehdiyev, 2007, 4). Məhz bu ağır dövrdə H.Əliyevin qətiyyətli, eyni zamanda multikultural ideyalara
söykənən siyasəti Azərbaycanın etnik seperatçılığa qurban getməsinin qarşısını aldı, ölkəmizdəki bütün
ünsürləri vahid dövlətçilik istiqamətində birləşdirə bildi. Ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətə
qayıdışından sonra, separatçı qüvvələrə qarşı əməli tədbirlər görmüs, demokratik prinsiplər əsasında azsaylı
xalqların hüquqlarını qorumağı dövlətçiliyin əsas vəzifəsi kimi qarşıya qayə qoymuşdu.
2. HEYDƏR ƏLİYEV VƏ MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR
Heydər Əliyevin möhtəşəm adı Azərbaycan Respublikasını sadəcə siyasi, hərbi baxımdan gücləndirməklə
əlaqəli olmayıb, eyni zamanda bu dövlətin siyasəti olan multikulturalizm ideologiyasının siyasi banisi olması
ilə bağlıdır. Onun siyasi qətiyyəti nəticəsində Azərbaycan xalqının tarixən sahib olduğu multikulturalizm
ənənəsi dövlətçilik müstəvisində yenidən bərpa edildi, inkişaf etdirilərək daha üstün mərhələyə qaldırıldı.
2001-ci il noyabrın 10-da Dünya azərbaycanlılarının I Qurultayında Heydər Əliyevin nitqi azərbaycançılığın
multikultural məramını idarə edən düstur sayıla bilər: “Azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini qoruyub
saxlamaq, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq, eyni zamanda, onların ümumbəşəri dəyərlərlə
sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək və hər bir insanın inkişafının təmin olunması deməkdir”
(Aydınoğlu, 2009, 5).
Ümummilli liderin - "Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər
biri... ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir" (Həsənov, 2017, 10) sözü bu
ideologiyanın sistemləşdirilməsinin əsas dayaqlarından biridir. Ulu öndərin sistemləşdirdiyi azərbaycançılıq
məfkurəsi də özündə multikultural dəyərləri ehtiva edir.
Heydər Əliyevin - "Milli ideologiyamız tarixi keçmişimizlə, millətimizin adət-ənənələri ilə, xalqımızın,
dövlətimizin bugünü və gələcəyi ilə bağlı olmalıdır. Bu ideologiya bütün xalqın, dövlətin mənafeyinə uyğun
olmalı, müxtəlif sosial təbəqələrin, siyasi partiyaların bir ideya ətrafında birləşməsinə yol açmalıdır" (Əliyev,
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2008, 3) sözü bütün azərbaycanlıların, etnik mənşəyindən, siyasi düşüncəsindən aslı olmayaraq bütün
Azərbaycan vətəndaşlarının vahid bir ideya – milli birlik və milli məfkurə ətrafında birləşməsi üçün
hərəkətverici qüvvə olmalıdır.
Təsadüfi deyildir ki, Ümummilli lider Heydər Əliyev multikultural dəyərlərə əvəzsiz sərvət kimi yanaşırdı:
“Azərbaycanın çoxmillətli, tolerant ölkə olması bizim böyük sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür... Azərbaycan
onun ərazisində yaşayan bütün millət və xalqların ümumi vətənidir. Ərazimizdə yaşayan azərbaycanlı da, ləzgi
də, avar da, kürd də, talış da, udin də, kumık da, başqası da -bütünlükdə hamısı azərbaycanlıdır. “Azərbaycan”
sözü bizi həmişə birləşdirib” (Nəsirov, 2016, 3). Multikultural və milli dəyərlərə vəhdət şəklində yanaşan Ulu
öndər türklüyə də ehtiramla yanaşmış, “Bir millət – iki dövlət” şüarı ilə Azərbaycan və Türkiyənin əbədi
qardaşlığına böyük önəm vermişdir (Şahtaxtı, 2019).
Zəmanəmizin dühası Heydər Əliyev Azərbaycanın çoxmillətli dövlət olaraq multikultural milli siyasətinin əsas
məzmununu belə müəyyən etmişdir: “...Respublikamızın ən başlıca sərvəti əsrlərdən bəri bu torpaqda yaşayan,
öz taleyini, öz həyatını bu torpağa bağlayan, müxtəlif millətlərdən olan, müxtəlif dinlərə etiqad edən
adamlardır” (Məmmədov, 2014, 7). Ulu öndərin peyğəmbərcəsinə söylədiyi bu fikirlər, müasir dünyamızda
milli-etnik və dini dözümsüzlük mühiti formalaşdırmaqla “idarə olunan xaos” vəziyyəti yaradan qüvvələrin
kimliyini anlamaq və nəticələr çıxarmaq üçün olduqca ibrətamizdir (Nəsirov, 2016, 3).
H.Əliyevin "Dinimiz-mütərəqqi dindir və İslam bunu əsrlər boyu sübut etmişdir; bu dinin ümumbəşəri
əhəmiyyəti vardır. İnsanların öz kökünə və dininə qayıtmasına heç bir qüvvə mane ola bilməz" (Əl-Fəlah,
2007, 7-8) sözləri Azərbaycanın islam dünyası ilə həmrəyliyinin də bir sübutudur və xalqımızın mənəvi
dəyərlərinə Ulu öndər tərəfindən necə hörmət edildiyinin sübutudur.
Heydər Əliyev respublikamızda dini etiqad azadlığının təminatçısı, milli-mənəvi dəyərlərin qoruyucusu
olmuşdur. Heydər Əliyev Azərbaycanda yaşayan dini icmalara qarşı həmişə ehtiramla yanaşmış, onların dini
bayramlarını təbrik etmiş, adət-ənənələrinə qayğı göstərmişdir. O, həmçinin tolerantlığa, dinlərarası,
mədəniyyətlərarası dialoqa həmişə üstünlük vermişdir.
1999-cu ildən etibarən, Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda tolerantlıq günü (16
noyabr) xüsusilə qeyd edilir. Onun – “Tolerantlıq, dözümlülük çox geniş anlayışdır. O həm insani
münasibətlərin, həm insan cəmiyyətində gedən proseslərin, həm də dövlətlərarası, millətlərarası, dinlərarası
münasibətlərin bir çox cəhətlərinə aiddir... O, təkcə dinlərin bir-birinə dözümlülüyü deyil, həm də bir-birinin
adətlərinə, mənəviyyatına dözümlülük, mədəniyyətlərə dözümlülük deməkdir” sözləri multikulturalizmin əsas
sütunlarından biridir. Ümummilli lider Heydər Əliyev ilk dəfə olaraq multikulturalizmi azərbaycançılıq
ideyasının tərkib hissəsi kimi təqdim etdi. O, siyasi və hüquqi sahələrdə multikulturalizmin dil və milli
xüsusiyyətlərini sənədlərlə təsdiq etdi. Buna görə də o, Azərbaycan multikulturalizminin siyasi banisi hesab
olunur (Abdulla, Nəcəfov, 2017, 46). Ulu öndər Heydər Əliyev bununla ilk növbədə multikulturalizm siyasi
modelinin assimilyasiya və izolyasiya kimi digər mümkün siyasi modellərdən üstün olduğunu bütün dünyaya
nümayiş etdirdi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında etnik və dini mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq bütün vətəndaşlara vahid Azərbaycan dövlətinə mənsub olmalarının əsasında birlik hissi
aşılanmağa başladı. "Azərbaycan əhalisinin çoxmilli tərkibi bizim sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Biz bunu
qiymətəndiririk və qoruyub saxlayacağıq" deyən Ulu Öndər bütün sonrakı siyası fəaliyyətini bu sərvətin əbədi
olması istiqamətinə yönəltdi. Ulu öndər haqlı olaraq multikulturalizm siyasətini ölkənin demokratik inkişafının
tərkib hissəsi hesab edirdi. O, Azərbaycan ərazisində yaşayan milli azlıqların hüquq və azadlıqlarının, o
cümlədən etnik-mədəni, dini dəyərlərinin qorunmasını demokratiyanın mühüm prinsipi olan əsas insan hüquq
və azadlıqları kontekstində görürdü (Abdulla, 2017, 47-48).
3. HEYDƏR ƏLİYEV VƏ DİNİ, MULTİKULTURAL DƏYƏRLƏR
Azərbaycanın multikultural ruhunun qorunması Heydər Əliyevin təşəbbüsü və göstərişi ilə hüquqi sənədlərdə,
o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında əks olunmuşdur. Belə ki, multikulturalizm
siyasətinin əsasını təşkil edən tolerantlıq (dözümlülük) prinsipi Konstitusiyanın bir sıra maddələrində açıq
şəkildə təqdim edilmişdir. Bununla bağlı "Bərabərlik hüququ" (maddə 25, bənd 3), "Milli mənsubiyyət
hüququ" (maddə 44, bəndlər 1, 2), "Ana dilindən istifadə hüququ" (maddə 45, bəndlər 1, 2), “Vicdan azadlığı”
(maddə 48, bəndlər 1-5), “İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təminatı” (Maddə 71, bənd 4), “Din
və dövlət” (Maddə 18, bənd 1-2) və başqa maddələri göstərmək mümkündür.
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Cənab Heydər Əliyevin 21 iyun 2001-ci il tarixli 512 saylı Fərmanı ilə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitəsi də yaradılmış, ölkədəki dini etiqad azadlığı ilə bağlı olan qanunlara riayət olunmasına nəzarəti təmin
etməyə, dini qurumlarla dövlət arasında münasibətləri daha ciddi tənzimləməyə başlamışdır. Təşkilat ictimaisiyasi təhlükəsizliyin və sabitliyin qorunması və mövcud dini duruma lazımi nəzarət, həmçinin bu yolda hər
cür neqativ halların qarşısının alınması üçün lazımi tədbirləri həyata keçirir.
Azərbaycan islam ölkəsi olmasına baxmayaraq, burada yəhudi və xristianların hüquqları ən yüksək səviyyədə
qorunur. Onların öz dini mədəniyyətlərini inkişaf etdirməsi və rahat yaşaaları üçün hər cür dövlət dəstəyi
göstərilir. Bu tolerantlığın əsası da məhz Ulu öndərin uzaqgörən siyasəti nəticəsində mümkün olmuşdur.
H.Əliyevin 1997-ci ildə Vatikana səfəri və 2002-ci ildə Roma Papası II İoann Pavelin Azərbaycana tarixi səfəri
Azərbaycan-Vatikan əlaqələrinin inkişafında xüsusilə böyük rol oynadı. Azərbaycanda yəhudi icmaları,
həmçinin xristianlığın müxtəlif qollarını təmsil edən dini icmalar da fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, 1907-ci
ildə məşhur Azərbaycan xeyriyyəçisi Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən inşa etdirilmiş Cen Mironosets
kilsəsi sovet hakimiyyəti illərində dağıntıya məruz qalıb anbar kimi istifadə olunmasına baxmayaraq,
müstəqillikdən sonra azərbaycanlı iş adamı Aydın Qurbanov tərəfindən təmir olunmuş, dindarların
istifadəsinə verilmişdir. Bütün Rusiyanın Patriarxı II Aleksi 2001-ci ilin may ayında Azərbaycanda səfərdə
olarkən bu məbədi ziyarət etmiş, ona baş kafedral kilsə statusu vermişdir. Kilsənin açılış mərasimində
Ümummilli Lideri Heydər Əliyev, hökumət üzvləri, səfirliklərin nümayəndələri də iştirak etmişdir. 2003-cü ilin
aprel ayında Rum Patriarxı LL Varfolomey Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuş, din və dövlət xadimləri,
müxtəlif dini icmaların rəhbərləri ilə görüşlər keçirmiş və ölkədəki dini tolerantlığı yüksək qiymətləndirmişdir.
Qonağı Ümummilli lider Heydər Əliyev də qəbul etmişdir. Azərbaycanda 2003-cü il mart ayında Bakıda yeni
yəhudi sinaqoqu da istifadəyə verilmişdir. 2003-cü ilin sentyabr ayında Bakıda “Od-Avner” Xabad Lyubaviç
Beynəlxalq Fondunun maliyyələşdirdiyi ilk yəhudi orta ümumtəhsil məktəbi fəaliyyətə başlamışdır.
Heydər Əliyev tərəfindən başladılan və Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən uğurlu
tolerantlıq və multikulturalizm siyasəti özünü bütün ictimai, mədəni sahələrdə də göstərir. Heydər Əliyevin
rəhbərliyi altında Azərbaycan xalqının multikultural ənənələrinin qorunması və inkişaf etdirilməsi siyasəti
cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf etdirilir. Multikulturalizmi Azərbaycan
Respublikasının dövlət siyasəti, xalqımızın həyat tərzi kimi dəyərləndirən Prezident İlham Əliyev bu siyasətin
həyata keçirilməsində BMT, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığa xüsusi önəm verir. Bu siyasi xəttin nəticəsi kimi Azərbaycan
Prezidentinin göstərişi ilə ölkəmizin 26 noyabr 2009-cu il tarixli qanunla "Mədəni özünüifadə formalarının
müxtəlifliyinin qorunması və təşviqinə dair" UNESCO Konvensiyasına qoşulmasını göstərmək olar. Bu
sahədə mühüm məqamlardan biri isə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və iştirakı ilə 2011-ci ildən bəri
müntəzəm şəkildə Bakıda Beynəlxalq Humanitar Forumun, Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq
Forumunun keçirilməsidir. Artıq ənənəyə çevrilmiş Beynəlxalq Humanitar Forumun son açılışı zamanı etdiyi
çıxışında Prezident İlham Əliyev multikulturalizmi "alternativi olmayan, gələcək inkişaf üçün ən məqbul
variant" (Abdullayev, 2017, 7) kimi dəyərləndirməklə təkcə Azərbaycanda deyil, müasir dünyada
multikulturalizm meyillərinin gücləndirilməsinin vacibliyini xüsusi olaraq qeyd etmişdir. Prezident İlham
Əliyevin 28 fevral 2014-cü il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm
və dini məsələlər üzrə dövlət müşavirinin xidmətinin və 15 may 2014-cü il tarixində imzaladığı fərman ilə
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılması ölkəmizin tarixi tolerantlıq ənənəsinin, etnikmədəni, dini müxtəlifliyin mühafizəsini və inkişafını təmin etdi, həmçinin Azərbaycanı dünyada
multikulturalizm mərkəzlərindən biri kimi tanıtmaq və bu sahədəki araşdırmaları tədqiq və təşviq etməyi
reallaşdırdı.
Azərbaycanın I Avropa Oyunlarına ev sahibliyi etməsi də idman multikulturalizminin nümunələrindən biridir.
Hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın həm YUNESKO-nun fəxri səfiri kimi, həm də Heydər Əliyev Fondunun
və I Avropa Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin rəhbəri kimi fəaliyyəti, ölkənin Birinci vitse-prezidenti kimi
idarəçiliyi respublikamızın nəinki ictimai-siyasi sahədə, həm də mədəniyyət və idman sahəsində uğurlu
təbliğinin möhtəşəm bir nümunəsidir. Hörmətli Birinci vitse-prezidentin “Hər bir cəmiyytin gücü onun dini və
milli müxtəlifliyindədir” (Məmmədov, 2017, 3) sözü də dövlətimizin dini və etnik multikulturalizmə müsbət
bir baxışının nümunəsidir. Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev Fondunun ayrı-ayrı
ölkələrdə həyata keçirdiyi layihələr isə xalqımızın bu gün multikulturalizmə siyasi baxımdan nə qədər böyük
önəm verdiyini, Azərbaycanın çoxmədəniyyətli ölkə olaraq dünya xalqlarının mədəniyyətinə və humanitar
inkişafına necə həssaslıqla yanaşdığını nümayiş etdirir. Eyni zamanda, bu layihələr Azərbaycan
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multikulturalizminin ölkə çərçivəsində qapalı inkişafını deyil, həm də dünyada dinlərin və mədəniyyətlərin
müxtəlifliyi şəraitində çevik və maneəsiz fəaliyyət göstərməsini, bəşəri gərəkliyini təcəssüm etdirir. Mehriban
xanım Əliyevanın dünyaya bəyan etdiyi humanitar mesaj ölkəmizdə multikultural siyasətin məramını da aydın
və konkret əks etdirir: “Öz mədəniyyətinə, öz tarixinə, öz ənənələrinə, öz əməllərinə hörmətlə yanaşan xalq,
gərək eyni şəkildə fərqli mədəniyyətlərə də, fərqli tarixə də hörmətlə yanaşsın” (Mirzəyeva, 2017, 5).
Azərbaycanın bu beynəlxalq uğurları isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin əməllərinin bəhrəsidir.
Multukulturalizmin Azərbaycan təcrübəsinin nümayişi nəticəsində bu gün ölkəmiz multikulturalizmin mərkəzi
kimi tanınır. Qətiyyətlə deyə bilərik ki, Azərbaycan multikulturalizmi ölkəmizin siyasi simasının əsas
göstəricilərindən birinə çevrilmişdir. Azərbaycan multikulturalizminin siyasi banisinin arzularından biri də elə
bu idi (Abdullayev, 2014, 7).
4. NƏTİCƏ
Ulu öndərin ortaya qoyduğu siyasətin nəticəsi olaraq Avropada Kameron və Sarkozi nümunəsində
multikulturalizm siyasətinə bədbin baxış getdikcə yayıldığı halda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev buna
qarşı duran optimist baxışı və siyasi iradəni nümayiş etdirir. O, Azərbaycan xalqının çoxəsrlik multikultural
dəyərlərə malik olması ideyasına arxalanaraq bu siyasi bəyanatla Azərbaycanın multikulturalizmin vətəni
olduğuu bəyan edir. “Bu gün multikulturalizmin dünyada alternativi yoxdur” deyən cənab Prezidentin 2016cı ili “Multikulturalizm ili”, 2017-ci ili isə “İslam həmrəyliyi ili” elan edən sərəncamlarının tətbiqi nəticəsində
bu istiqamətdə ölkə daxilində və xaricdə müxtəlif elmi-kütləvi tədbirlər, konfranslar keçirildi, bu mövzuda
dərslik və müxtəlif ədəbiyyatlar nəşr olundu. Azərbaycanın ən ucqar bölgələrində, məscid, kilsə, sinaqoqlarda
da xalqımızın bu möhtəşəm dəyəri müzakirə obyektinə çevrildi. Ən müxtəlif ölkələrdən multikulturalizm xətti
ilə ölkəmizə gələn qonaqlar Azərbaycan multikultural siyasətindən ağızdolusu heyranlıqla bəhs etdilər, öz
ölkələrində də belə siyasi kursun vacibliyini önə çəkdilər, multikulturalizmin Azərbaycan modelinin öz
ölkələrində coşqun təbliğatçılarına çevrildilər. Bu isə Azərbaycanın haqq səsinin bütün dünyada öz ünvanına
çatmasına səbəb oldu.
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HAYDAR ALİYEV’İN VİZYONU BAĞLAMINDA: TÜRKİYE AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ
IN THE CONTEXT OF HEYDAR ALIYEV'S VISION: TURKEY-AZERBAIJAN RELATIONS
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20. yüzyılın başında Azerbaycan ile Türkiye ilişkileri tarihi bir başlangıç yaptı. Kafkas İslam Ordusu’nun
Bakü’ye girerek Azerbaycan’ın bağımsızlık yolunu açması büyük öneme sahiptir. 1918-1920 yılları arasında
yepyeni bir soluk olarak varlığını sürdüren Azerbaycan Halk Cumhuriyeti SSCB’nin kurulmasıyla
Moskova’ya bağımlı oldu. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sürecinde yeniden kurulan bağımsız
Azerbaycan Cumhuriyeti dış ilişkilerinde Türkiye’yi apayrı bir yerde konumlandırdı.
1991 yılından itibaren iki ülke arasında yeniden kurulan ve gün geçtikçe daha da kuvvetlenen ikili ilişkiler
hemen her alanı kapsamaktadır. Azerbaycan’ın bilge lideri Haydar Aliyev zamanında ortaya konulan yönetim
vizyonu iki ülke arasındaki siyasal, kültürel, ekonomik, ve toplumsal ilişkileri güçlendirmekle birlikte yeni
boyutlara taşımıştır.
1980’li ve 1990’lı yıllar dünyada liberal piyasa ekonomisinin öne çıktığı bir dönemi başlatmıştır. ABD’de
Başkan R. Raegan, G. H.W. Bush, İngiltere’de M. Thatcher, John Major Türkiye’de Turgut Özal’la başlayan
ekonomik ve siyasal liberalizm politikaları Azerbaycan kadar SSCB’den kopan diğer cumhuriyetleri de
etkilemiştir. Liberal politikalarla ilk kez karşılaşan Azerbaycan iç ve dış siyasetinde Haydar Aliyev liderliğinde
önemli gelişmelere sahne olmuştur. H. Aliyev’in siyasi vizyonunda Türkiye’nin ayrıcalıklı bir konumu söz
konusu iken Azerbaycan’ın Avrupa ve dünya ekonomisinde oynayacağı rol de akılcı bir şekilde ortaya
konmuştur. H. Aliyev ekonomik ve siyasal politikalarını uygularken Batı’nın desteğini almaya özen
gösterirken Rusya’nın endişelenmesine sebep teşkil edecek argümanlardan da kaçınıyordu. Azerbaycan’ın öz
toprakları olan ve işgal altında kalan Karabağ meselesinde Rusya ve Batı’nın desteğini önemseyen H. Aliyev
bu konuda kayda değer bir gelişme olmamasına rağmen bu güçlerle ilişkisini sürdürmüştür. Rusya ile Batı’nın
çıkarları arasında Aliyev teslimiyetçi değil dengeleyici politikalara ağırlık vermiştir. Türkiye Azerbaycan
ilişkilerine bakıldığında söz konusu denge politikalarının yansımaları görülmektedir.
Bu tebliğde, Haydar Aliyev’in dış politika vizyonu bağlamında Türkiye ile Azerbaycan arasında 1990’lardan
bugüne kadar süren ikili ilişkiler ele alınacak ve etkileri değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Haydar Aliyev, Türkiye, Azerbaycan, denge politikaları, vizyon
ABSTRACT
At the beginning of the 20th century, relations between Azerbaijan and Turkey made a historic start. It is of
great importance that the Caucasian Islamic Army enters Baku and opens the way for Azerbaijan's
independence. The Azerbaijan People's Republic, which continued its existence as a brand new breath between
1918-1920, became dependent on Moscow with the establishment of the USSR. The independent Republic of
Azerbaijan, which was re-established in 1991 during the dissolution of the Soviet Union, positioned Turkey in
a completely different place in its foreign relations.
The bilateral relations, which have been re-established between the two countries since 1991 and are getting
stronger day by day, cover almost every field. The vision of the administration put forward during the time of
Heydar Aliyev, the wise leader of Azerbaijan, strengthened the political, cultural, economic and social relations
between the two countries and carried them to new dimensions.
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The 1980s and 1990s started a period in which the liberal market economy came to the fore in the world. In
the USA, President R. Raegan, G. H. W. Bush, M. Thatcher and John Major in England were the pioneers of
liberal policies in the world. In Turkey, the economic and political liberalism policies that started with Turgut
Özal affected other republics that broke away from the USSR as well as Azerbaijan.
Faced with liberal policies for the first time, Azerbaijan witnessed important developments in its domestic and
foreign policy under the leadership of Heydar Aliyev. While Turkey has a privileged position in the political
vision of H. Aliyev, the role that Azerbaijan will play in the European and world economy has also been
rationally revealed.
While H. Aliyev was careful to get the support of the West while implementing his economic and political
policies, he also avoided arguments that would cause Russia's concern. H. Aliyev, who cares about the support
of Russia and the West in the Karabakh issue, which is Azerbaijan's own territory and remains under
occupation, continued his relationship with these powers, although there was no significant development in
this regard. Between the interests of Russia and the West, Aliyev focused on balancing policies, not
submissiveness. When we look at the Turkey-Azerbaijan relations, the reflections of the said balance policies
can be seen.
In this paper, in the context of Heydar Aliyev's foreign policy vision, the bilateral relations between Turkey
and Azerbaijan from the 1990s to the present will be discussed and their effects will be evaluated.
Keywords: Heydar Aliyev, Turkey, Azerbaijan, balance policies, vision
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Xülasə
Hər bir tarixi şəxsiyyətin xidmətləri mənsub olduğu xalqın yaddaşında əbədi qalır, ancaq bununla
məhdudlaşmır. Çünki elə dahilər var ki, onlar həm də bəşər əhəmiyyətli işlər görürlər. Azərbaycan xalqının
görkəmli oğlu Heydər Əliyev məhz həmin şəxsiyyətlərdəndir. Dövlət xadimi kimi ulu öndər Azərbaycan üçün
əvəzedilməzdir. Müstəqil demokratik dövlətin memarı olan Heydər Əliyev həm də ölkənin müasirləşməsinin
başlıca xəttini müəyyənləşdirmiş insandır.
Prezident İlham Əliyev müstəqilliyin ikinci mərhələsini “sabitlik və inkişaf dövrü” adlandırıb. Bu, 1993-2003cü illəri əhatə edir. Bizcə, çox maraqlı və dəqiq təsnifdir. Çünki 1991-1993-cü illərin xaotik və rüsvayçı
durumundan ilk etapda sabitliyə, oradan da dayanıqlı inkişaf müstəvisinə çıxmaq daha məntiqli olardı. Ulu
öndər məhz bunu həyata keçirdi. Həmin müddətdə Azərbaycanın daxili sosial-siyasi və iqtisadi mühiti sabit
ritmə düşdü. Bütün sahələrdə inkişaf özünü göstərdi.
Nadir siyasət adamı Heydər Əliyev dünyada gedən proseslərə təsir etmək gücündə olan fövqəladə şəxsiyyət
kimi eyni zamanda tarixi yazan və yaradan, onu yönəltməyi və fövqündə durmağı bacaran, dövlət idarəçiliyi
və siyasi təlimlər elminin müntəxəbatını öz fəaliyyəti ilə diktə edən müdrik və unikal dövlət xadimi idi.
O, təkcə güclü təsərrüfatçı deyil, həm də sözünün çəkisi və sanbalı olan, kütləni arxasınca aparmağı,
auditoriyanı inandırmağı bacaran bir lider idi. Heydər Əliyevin dərin məntiqi və məzmunlu nitqi, auditoriya
ilə ünsiyyət qurmaq səriştəsi onu dinləyənləri məftun edirdi.
Heydər Əliyevin beynəlxalq aləmdə atdığı qətiyyətli addımlar sayəsində diplomatiyamızın fəal mövqeyi
formalaşmış, Azərbaycanın zorla cəlb olunduğu Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dünya
ictimaiyyətinin münasibəti dəyişmiş, ölkəmizin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı
bütün beynəlxalq hüquqi –normativ sənədlərdə öz əksini tapmışdır.
Heydər Əliyev Böyük İpək Yolunun mühüm mərkəzi olan, mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların qovşağında
yerləşən ölkəmizi dünyada tolerantlığın və dözümlülüyün məkanı kimi tanıtmışdır. Onun beynəlxalq səfərləri,
siyasi, ictimai və dini xadimlərlə görüşləri ölkəmizin yeni imicinin formalaşmasına xidmət edirdi.
Açar sözlər: Azərbaycan, ulu öndər, dövlət, quruculuq, siyasət.
Summary
The services of each historical figure will forever remain in the memory of the people to whom they belong,
but not limited to it. Because there are geniuses who also do important things. Heydar Aliyev, the prominent
son of the Azerbaijani people, is one of those personalities. As a statesman, the great leader is irreplaceable for
Azerbaijan. Being the architect of an independent democratic state, Heydar Aliyev is also a person who has
defined the main line of the country's modernization.
President Ilham Aliyev called the second stage of independence a "period of stability and development." It
covers the years 1993-2003. In our opinion, it is a very interesting and accurate classification. Because it would
be more logical to move from the chaotic and shameful situation of 1991-1993 to stability in the first stage,
and from there to the level of sustainable development. This is exactly what the great leader did. During this
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period, the internal socio-political and economic environment of Azerbaijan fell into a stable rhythm.
Development has shown itself in all areas.
A unique politician, Heydar Aliyev was a wise and unique statesman who wrote and created history, was able
to direct and transcend it, and dictated the essence of the science of public administration and political
doctrines.
He was not only a strong businessman, but also a leader who had the weight and weight of his word, who was
able to lead the crowd and convince the audience. Heydar Aliyev's deep logic and meaningful speech, his
ability to communicate with the audience fascinated his listeners.
Thanks to the decisive steps taken by Heydar Aliyev in the international arena, the active position of our
diplomacy has been formed, the attitude of the world community to the Armenian-Azerbaijani NagornoKarabakh conflict has changed, the sovereignty, territorial integrity and inviolability of borders of our country
are reflected in all international legal documents.
Heydar Aliyev introduced our country, which is an important center of the Great Silk Road, located at the
crossroads of cultures and civilizations, as a place of tolerance and tolerance in the world. His international
visits, meetings with political, public and religious figures served to form a new image of our country.
Keywords: Azerbaijan, great leader, state, creation, politics.
GİRİŞ
Tarixi şəxsiyyətlərin böyüklüyü illər keçdikcə daha aydın görünür. Uca dağların zirvəsi uzaqdan əzəmətli
göründüyü kimi, millətin tarixində dərin iz qoymuş, onun keçmişini yaratmış və gələcəyini müəyyən etmiş
insanların da işi və ideyaları zaman məsafəsindən daha uca görünür, daha aydın nəzərə çarpır. Bu ucalığa, bu
zirvəyə boylandıqca insan sevinir, heyrətlənir və düşünür. Təbiidir ki, belə şəxsiyyətlərin taleyi həmişə çətin
və keşməkeşli olur, çünki onlar özlərinin bütün menial ömürlərini fədakarcasına vətəninin, millətinin
tərəqqisinə, onun dövlətinin möhkəmləndirilməsinə həsr edirlər.
Heydər Əliyevin başladığı hər bir iş, atdığı hər bir addım Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin əbədi və
dönməz olmasına xidmət göstərmişdir. Bunlar Azərbaycanın bir dövlət kimi mövcudluğunu, inkişaf
strategiyasının əsas istiqamətlərini müəyyən etmişdir.
1969-cu ildə Azərbaycana rəhbərlik etməyə başladığı ilk gündən o zaman ən geridə qalmış respublikalardan
biri sayılan Azərbaycanı qısa vaxt ərzində keçmiş ittifaqın ən qabaqcıl respublikaları səviyyəsinə qaldıran,
sürətli inkişafını təmin edən bu yorulmaz insanın gördüyü böyük quruculuq işlərinə bu gün tarixin
prizmasından nəzər saldıqda onun uzaqgörənliyinə heyrət etməmək olmur. (Məmmədov, 2014:208)
1993-cü ilin iyun ayının əvvəllərində respublikamızda olduqca təhlükəli, mürəkkəb ictimai-siyasi vəziyyət
yaranmışdı. Məlum Gəncə hadisələri, o zamankı hakimiyyətin bütün strukturlarında, o cümlədən yuxarı
eşalondakı hərc-mərclik, səriştəsizlik, ayrı-ayrı qanunsuz hərbi qruplaşmaların mövcudluğu, bir tərəfdən,
Ermənistanın hərbi təcavüzünün intensivləşməsi, digər tərəfdən xalqımızı vətəndaş müharibəsi, dövlətimizi
isə hətta parçalanma təhlükəsi ilə üz-üzə qoymuşdu.
Bax belə bir çətin vəziyyətdə, dövlət müstəqilliyimizin ciddi təhlükə ilə üzləşdiyi bir zamanda, xalqımızın
təkidi, xahişi və tələbi ilə Heydər Əlirza oğlu Əliyev respublikaya rəhbərlik etməyə razılıq verdi. Bütün varlığı
ilə xalqa bağlı olan Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmasında məqsədi yalnız xalqımızı, dövlətimizi
təhlükədən qurtarmaq idi. Heydər Əliyev 1993-cü ildən, yəni yenidən Azərbaycana rəhbərlik etməyə
başlayandan indiyə qədər bütün gücünü, səy və bacarığını dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsinə, insan
hüquqlarının qorunmasına istiqamətləndirmişdir. (2000: 456)
Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərliyə qayıdan kimi, dərhal, bir neçə son dərəcə ağıllı və cəsarətli tədbir gördü.
Yurdumuzda vətəndaş müharibəsi qorxusunu aradan qaldırdı. Xalqımız rahat nəfəs aldı. Xarici və daxili
düşmənlərin Azərbaycanı parçalayıb müstəqil dövlətimizi yox etmək planları pozuldu.
Heydər Əliyev ölkəmizin rəhbərliyinə qayıdışı ilə dövlətimizin idarəçilik sükanı təcrübəli, müdrik, uzaqgörən
dövlət adamının əlinə keçdi. Beləliklə, xalqımızın tarixində yeni bir dövr başlandı. Bu dövrün başlanğıcı –
1993-cü ilin 15 iyun tariximizə Qurtuluş günü kimi daxil oldu. (Mahmudov, 2002:328)
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Ana dilimizin dövlət dili kimi tətbiqində, onun imkanlarının genişləndirilməsi və Azərbqaycan xalqının ən
böyük sərvəti kimi dəyəndirilməsində Heydər Əliyev şəxsiyyətinin rolu danılmazdır. Azərbaycan
mədəniyyətinin və zəngin tarixi irsimizin dünya ictimaiyyətinə tanıdılması Heydər Əliyevin misilsiz
xidmətlərindəndir.
Heydər Əliyev Böyük İpək Yolunun mühüm mərkəzi olan, mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların qovşağında
yerləşən ölkəmizi dünyada tolerantlığın və dözümlülüyün məkanı kimi tanıtmışdır. Onun beynəlxalq səfərləri,
siyasi, ictimai və dini xadimlərlə görüşləri ölkəmizin yeni imicinin formalaşmasına xidmət edirdi.
Heydər Əliyev öz siyasi dühası ilə Azərbaycanın müasir simasını müəyyənləşdirmiş və xalqımızın taleyində
silinməz izlər qoymuşdur. Onun siyasəti nəticəsində əldə olunan misilsiz nailiyyətlər göz qabağındadır. Bu
uğurlar paytaxtımızın daim yeniləşən görkəmində, şəhər və rayonlarımızın sürətlə modernləşməsində,
iqtisadiyyat və elmdə, təhsil, mədəniyyət və səhiyyədə, eləcə də ictimai-siyasi həyatımızda öz əksini tapmışdır.
Heydər Əliyevin memarı olduğu Azərbaycan bu gün böyük tikinti meydançasını xatırladır. Yüzlərlə sənaye və
infrastruktur obyektləri, məktəblər, xəstəxanalar, idman qurğuları, yaşayış evləri, inzibati binalar və digər
tikililər ucaldılır, yollar salınır. (Kazımoğlu, 2013:192)
Hər bir tarixi şəxsiyyətin xidmətləri mənsub olduğu xalqın yaddaşında əbədi qalır, ancaq bununla
məhdudlaşmır. Çünki elə dahilər var ki, onlar həm də bəşər əhəmiyyətli işlər görürlər. Azərbaycan xalqının
görkəmli oğlu Heydər Əliyev məhz həmin şəxsiyyətlərdəndir. Dövlət xadimi kimi ulu öndər Azərbaycan üçün
əvəzedilməzdir. Müstəqil demokratik dövlətin memarı olan Heydər Əliyev həm də ölkənin müasirləşməsinin
başlıca xəttini müəyyənləşdirmiş insandır.
Prezident İlham Əliyev müstəqilliyin ikinci mərhələsini “sabitlik və inkişaf dövrü” adlandırıb. Bu, 1993-2003cü illəri əhatə edir. Bizcə, çox maraqlı və dəqiq təsnifdir. Çünki 1991-1993-cü illərin xaotik və rüsvayçı
durumundan ilk etapda sabitliyə, oradan da dayanıqlı inkişaf müstəvisinə çıxmaq daha məntiqli olardı. Ulu
öndər məhz bunu həyata keçirdi. Həmin müddətdə Azərbaycanın daxili sosial-siyasi və iqtisadi mühiti sabit
ritmə düşdü. Bütün sahələrdə inkişaf özünü göstərdi.
Nadir siyasət adamı Heydər Əliyev dünyada gedən proseslərə təsir etmək gücündə olan fövqəladə şəxsiyyət
kimi eyni zamanda tarixi yazan və yaradan, onu yönəltməyi və fövqündə durmağı bacaran, dövlət idarəçiliyi
və siyasi təlimlər elminin müntəxəbatını öz fəaliyyəti ilə diktə edən müdrik və unikal dövlət xadimi idi.
O, təkcə güclü təsərrüfatçı deyil, həm də sözünün çəkisi və sanbalı olan, kütləni arxasınca aparmağı,
auditoriyanı inandırmağı bacaran bir lider idi. Heydər Əliyevin dərin məntiqi və məzmunlu nitqi, auditoriya
ilə ünsiyyət qurmaq səriştəsi onu dinləyənləri məftun edirdi.
Heydər Əliyevin beynəlxalq aləmdə atdığı qətiyyətli addımlar sayəsində diplomatiyamızın fəal mövqeyi
formalaşmış, Azərbaycanın zorla cəlb olunduğu Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dünya
ictimaiyyətinin münasibəti dəyişmiş, ölkəmizin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı
bütün beynəlxalq hüquqi –normativ sənədlərdə öz əksini tapmışdır.
Heydər Əliyev Böyük İpək Yolunun mühüm mərkəzi olan, mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların qovşağında
yerləşən ölkəmizi dünyada tolerantlığın və dözümlülüyün məkanı kimi tanıtmışdır. Onun beynəlxalq səfərləri,
siyasi, ictimai və dini xadimlərlə görüşləri ölkəmizin yeni imicinin formalaşmasına xidmət edirdi.
Böyük öndər məhz fitri istedadı ilə cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrində baş verən mütərəqqi sosial-iqtisadi
prosesləri, onların inkişaf dinamikasını və baş verə biləcək çətin situasiyalardan çıxış yollarını həmin sahələrin
mütəxəssislərindən yaxşı bilirdi. Təsadüfi deyil ki, Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin ilk dövründə
(1969-1982-ci illər) respublika iqtisadiyyatının dirçəldilməsi və davamlı inkişafı üçün çox böyük işlər
görülmüşdü. Yaşadığımız keçmiş planlı iqtisadiyyat dövründə bütün sosial-iqtisadi göstəricilər üzrə ilk yerlər
əldə olunmuş və hər il ölkəmizə keçmiş SSRİ rəhbərliyi tərəfindən keçici qırmızı bayraqlar və digər yüksək
mükafatlar təqdim edilmişdi. Bu proses isə ardıcıl olaraq, on ildən artıq bir müddətdə davam etmişdi. Təbii ki,
bütün bunlar xalqımızın böyük oğlunun respublikamıza müdrik və uzaqgörən rəhbərliyinin nəticəsi idi. Həmin
dövrdə keçmiş SSRİ rəhbərliyi “Azərbaycan iri addımlarla irəliləyir!” ifadəsini söyləyərək, digər
respublikalara nümunə, etalon kimi göstərirdi. Beləliklə, bu böyük insanın müdrik rəhbərliyi ilə
Azərbaycanımızın dinamik inkişafı üçün kompleks proqramların işlənib hazırlanmasında yorulmaz fəaliyyət,
misilsiz təşəbbüskarlıq və nəhəng enerji həmin dövrün ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdi.
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Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə iqtisadiyyatın bütün sahələri sürətli inkişaf mərhələsinə qədəm
qoymuşdur. Bunlardan biri isə aqrar sahənin payına düşür. İnkaredilməz faktdır ki, “...aqrar sahə insan
cəmiyyətinin sağlam yaşam və dayanıqlı inkişafını şərtləndirən mühüm iqtisadi bazis, iqtisadiyyatın prioritet
əhəmiyyət kəsb edən strateji sahələrindən biridir. Bu, bəşər tarixi və sivilizasiya baxımından həmişə belə olmuş
və əbədi olaraq qalacaqdır. Çünki, bəşər övladı öz mövcudluğunu qoruyub saxlamaqla daima, hərtərəfli inkişaf
etmək və uğurlu fəaliyyət göstərmək üçün müntəzəm olaraq keyfiyyətli şəkildə qidalanmalı, ana təbiətin
zəngin və tükənməz mətbəxi hesab edilən kənd təsərrüfatının böyük imkanlarından səmərəli istifadə etməlidir.
Bu gün həmin sahə qeyri-neft sektorunda xüsusi çəkiyə və yerə malik olmaqla, həm də çoxşaxəli və çoxfunksiyalı bir misiyanı yerinə yetirir. Xüsusən də aqrar sahənin sosial-iqtisadi, ekoloji, innovasiyalı,
informasiya və digər xarakterli funksiyaları, göstərilənlər baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Texniki peşə təhsili.
Azərbaycan təhsilinin mühüm tərkib hissəsi olan texniki peşə təhsilinin zəngin tarixi olsa da, onun inkişafının
yüksəliş dövrü Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci mərhələsinə təsadüf edir. 1970-ci illərdə
Azərbaycanın texniki peşə təhsili özünün yeni yüksəliş dövrünə qədəm qoymuş, həmin illərdə texniki peşə
məktəblərinin sayı 1965-ci illə müqayisədə 1,7 dəfə, təhsil alanların sayı isə 2,5 dəfə artmışdı. Həmin illərdə
Azərbaycanda gedən iqtisadi quruculuq prosesləri, sənaye və kənd təsərrüfatının coşğun inkişafı yüksək
ixtisaslı fəhlə kadrlarının hazırlanması tələbatını ortaya qoydu və bu tələbat ilk növbədə texniki peşə təhsili
şəbəkəsinin hərtərəfli inkişafına imkan verdi. Buna görə də həmin illərdə Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü və
rəhbərliyi ilə təhsilin bu sahəsinin inkişafını təmin edən direktiv sənədlər qəbu edildi. 1969-cu ilin sonlarında
qəbul edilmiş “Texniki peşə təhsili sistemi məktəblərində ixtisaslı fəhlə kadrlarının hazırlanmasını daha da
yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” qərar təhsilin bu pilləsinin ahəngdar inkişafına təkan verdi. (Səmədov,
Vəliyev, Hüseynova, Qasımlı, Nəbiyev, Nağısoylu, 2017:160)
Qurtuluş Gününə kimi dünyada respublikamıza düşmən münasibət bəsləyənlər, xüsusilə erməni diasporu
xalqımız, millətimiz haqqında təhqiredici fikirlər yayırdılar. Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanın
günahı olduğu fikrini yayırdılar. Erməni diasporu, çox təəssüf ki, respublikamızın daxilindəki bəzi qüvvələr
də Azərbaycan haqqında, azərbaycanlılar haqqında böhtançı fikirlər yayırdılar. Azərbaycanlıları sivil olmayan
millət kimi göstərməyə, bu fikirləri beynəlxalq aləmdə çoxlarının beyninə yeritməyə çalışırdılar.
Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra böyük xidmətlərindən biri də ondan ibarət oldu ki, Prezident
kimi ermənilərin Azərbaycan haqqında yaratdığı informasiya blokadasını dağıtdı. Bütün xarici səfərlərində,
görüşlərində Azərbaycanın, azərbaycanlıların tarixini, onların milli mentalitetini, onların zəngin dövlətçilik
ənənələrinə malik olduqları müasir dövrdə müstəqillik, demokratik, sivil dövlət quruculuğu uğrunda
mübarizədə öndə getdiyini və buna layiq olduğunu dünyaya yaydı. “Böyük İpək Yolu” beynəlxalq konfransı
Azərbaycanın, onun dövlət başçısının, xalqın nəyə qadir olduğunu beynəlxalq aləmdə parlaq nümayiş etdirdi.
Eyni zamanda onun beynəlxalq proqramların təşkili və həyata keçirilməsində imkanlarına, potensialına yüksək
qiymət verdi. Azərbaycan qonşu dövlətlərdən Türkiyə və İranla yanaşı, regionda, o cümlədən, dünyanın bir
çox dövlətlərini birləşdirən mərkəzə çevrildi. 1992-ci ildə Türkiyənin baş naziri Süleyman Dəmirəlin
təşəbbüsü ilə Qara Dəniz Hövzəsi Dövlətlərinin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı yaradılmışdır. Onun katibliyi
İstanbulda yerləşir. Tehranda katibliyi yerləşən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (EKO) fəaliyyət göstərir.
(Hüseynova, 2004:472)
Bunlarla yanaşı, Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində etibarlı tərəfdaş kimi tanınır və
dünyada böyük etimad qazanıb, strateji tərəfdaşlıq əlaqələri güclənir, dostlarının və tərəfdaşlarının sayı artır.
Ölkəmiz xarici siyasətində milli maraqlar və beynəlxalq hüquq normaları ilə yanaşı, sülh, sabitlik, inkişaf,
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq kimi meyarları da əsas götürür, beynəlxalq münasibətlər sisteminə yeni və daha
mütərəqqi dəyərlər təqdim edir. Sadalananların fonunda ayrı-ayrı milli dövlətlər, o cümlədən dünya siyasətinin
güc mərkəzləri kimi çıxış edən ölkələr Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində fəal rolunu,
praqmatik xarici siyasət kursunu yüksək qiymətləndirirlər. Eyni zamanda, respublikamızla müxtəlif sahələri
əhatə edən əlaqələrin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verilir. Regional güc mərkəzi olan ölkəmizin təşəbbüsü və
liderliyi ilə gerçəkləşdirilən geostrateji layihələr regional, beynəlxalq əməkdaşlığa və təhlükəsizliyə
fundamental töhfələr verir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan nəinki yerləşdiyi regionda, həm də bütövlükdə Avrasiya
geosiyasi məkanında işbirliyinə, təhlükəsizliyə xidmət edən strateji əhəmiyyətli layihələrin reallaşdırılmasında
aparıcı rola malikdir. Təsadüfi deyil ki, açıq dənizə çıxışı olmayan Azərbaycan Avrasiyada nəqliyyat
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mərkəzinə çevrilib. Bunun qanunauyğun nəticəsidir ki, Azərbaycan hazırda regionda sülhün və təhlükəsizliyin
təmin olunması üçün dayaq nöqtəsi, ən perspektivli tərəfdaş hesab edilir.
NƏTİCƏ
Bütövlükdə, bu gün Azərbaycan dünyada qüdrətli ölkə, yüksək nüfuza malik olan dövlət kimi tanınır.
Ümumilli Lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasətin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilməsi nəticəsində ölkəmiz inkişaf yolunda əmin addımlarla irəliləyir. Başqa sözlə, Azərbaycan Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə möhtəşəm nailiyyətlər qazanaraq yeni zirvələr fəth edir. (Məmmədov, 2014:208)
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ÖZET
Azerbaycan stratejik konumu, milli direnişi, kültürel uyanışı ve ulus bilinci kazanma dönemlerini yaşamış
önemli devletlerden biridir. Azerbaycan halkı ve yönetiminin, özellikle Sovyetler birliğinin son dönemlerinde
yaşadığı milli varoluş mücadelesi, bugünkü Azerbaycan’ın temellerini atmıştır. Azerbaycan söz konusu geçiş
süreci içerisinde, sahip olduğu sosyalist gelenekten yeni liberal reformlara adım atarken, yönetim kültürü
açısından da önemli dönüşümler yaşamıştır. Coğrafyası içerisinde önemli kaynakları elinde tutan
Azerbaycan’ın ortaya koyduğu bağımsızlık mücadelesinde milli uyanışın önemli etkenlerinden biri de devleti
yönetenlerin liderlik anlayışı olmuştur. Bu açıdan, Azerbaycan’ın mimarı olarak nitelenen ve tarihin önemli
liderlerinden sayılan Haydar Aliyev’in liderliğinin, Azerbaycan yönetim kültürü bağlamında irdelenmesi önem
taşımaktadır. Bu doğrultuda çalışmada, Azerbaycan’ın yönetim kültürünün ve devlet geleneğinin oluşumunda
önemli bir rolü olan Haydar Aliyev’in yönetim, siyaset ve liderlik anlayışının etkilerinin incelenmesi
amaçlanmaktadır. Siyasi bir lider olarak Aliyev, Azerbaycan’ın geleceğini Batı tarzı demokrasi ve piyasanın
inşa edilmesinde görmüştür. Aliyev’in bu yönetim felsefesinin uygulamaya aktarılmasındaki önemli özellikleri
ise karizmatik kişiliği ve ülke içi/dışı dengeleri okuyabilme yeteneği olarak anılmaktadır. Aliyev, iktidara
geldiği ilk dönemde çok yönlü bir diplomasi izlemiş, ülke içindeki karışıklıkları çözmeyi başarmış ve istikrarı
sağlamıştır. Bu anlamda Azerbaycan’a liderlik yaptığı dönemde ülkede benimsenecek yönetim kültürünün de
temellerini oluşturabilecek, önemli milli konu ve değerlerin ön planda tutulduğu bir iktidar anlayışını ortaya
koymuştur. Onun hem Azerbaycan’ın problemleri hem de Rusya’nın siyasi anlayışı hakkında bilgi sahibi
olması, ülkesinin sorunlarına bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşabilmesini sağlamıştır. Ayrıca
cumhurbaşkanlığı sürecinde Rusya ile Batı arasında dengeli bir dış siyaset yürütmeye başlayan Aliyev; daha
verimli iç ve dış politika yürütülmesi, doğal kaynakların ülke çıkarları doğrultusunda kullanılması ve Dağlık
Karabağ meselesinin aydınlatılması gibi konularda önemli adımlar atmıştır. Sonuçta, Azerbaycan devlet
geleneği ve yönetim kültürü içerisinde kendi yönetim anlayışını özgün bir şekilde ortaya koyan Haydar Aliyev,
etkili yönetimsel çabaları ve liderlik anlayışlarıyla ülkesini bütünsel bir gelişime sevk etmiş ve Azerbaycan
için önemli bir liderlik dehası olarak tarihteki yerini almıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Yönetim, Liderlik, Azerbaycan, Haydar Aliyev
ABSTRACT
Azerbaijan is one of the important states that have experienced periods of strategic location, national resistance,
cultural awakening and national consciousness. The national struggle for existence of the Azerbaijan people
and administration, especially in the last periods of the Soviet Union, laid the foundations of today's
Azerbaijan. During the said transition period, Azerbaijan has experienced important transformations in terms
of its administrative culture, while taking a step from its socialist tradition to new liberal reforms. One of the
important factors of the national awakening in the independence struggle of Azerbaijan, which holds important
resources in its geography, has been the leadership understanding of the rulers of the state. In this respect, it is
important to examine the leadership of Heydar Aliev, who is considered to be the architect of Azerbaijan and
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one of the important leaders of history, in the context of Azerbaijani administrative culture. In this direction,
it is aimed to examine the effects of Heydar Aliev's understanding of management, politics and leadership,
which has an important role in the formation of Azerbaijan's administrative culture and state tradition. As a
political leader, Aliev saw the future of Azerbaijan in the building of Western-style democracy and market.
The important features of Aliev in the implementation of this management philosophy are referred to as his
charismatic personality and ability to read domestic and foreign balances. In the first period when he came to
power, Aliyev followed a multi-faceted diplomacy, managed to resolve the conflicts within the country and
ensured stability. In this sense, during his leadership in Azerbaijan, he revealed a power understanding that
could form the foundations of the administrative culture to be adopted in the country, in which important
national issues and values were kept at the forefront. His knowledge of both Azerbaijan's problems and Russia's
political understanding enabled him to approach his country's problems from a holistic perspective. In addition,
Aliev, who started to carry out a balanced foreign policy between Russia and the West during his presidency;
it has taken important steps on issues such as conducting a more efficient domestic and foreign policy, using
natural resources in line with the interests of the country, and clarifying the Nagorno-Karabakh issue. As a
result, Heydar Aliev, who has uniquely revealed his own management approach within the Azerbaijan state
tradition and management culture, has led his country to a holistic development with his effective managerial
efforts and leadership understanding and has taken its place in history as an important leadership genius for
Azerbaijan.
Keywords: Culture, Management, Leadership, Azerbaijan, Heydar Aliev
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WHO ARCHITECT OF AZERBAIJAN
Nurhan KESKİN
Doç.Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Van-Türkiye

ÖZET
Aynı etnik kökene dayalı Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, tarih boyunca kardeşlik ve dostluk çerçevesinde
yürütülmüştür. Bu ilişki, sadece siyasî alanda değil; bilim, ekonomi, eğitim, kültür, sağlık, tarım,
telekomünikasyon, ticaret, toplumsal güvenlik, turizm ve ulaştırma gibi alanlarda da gelişerek devam
etmektedir. Bu çalışmada, Haydar Aliyev zamanında ülkede tarım açısından 1993-2003 yılları aralığında
sağlanan gelişmeler ve Türkiye-Azerbaycan tarım ilişkileri değerlendirilmiştir. Petrolden sonra ekonomisi
tarıma dayalı olan Azerbaycan, Haydar Aliyev dönemi ile birlikte, bu alanda da farklı bir yol tercih etmeye
başlamış, geleneksel tarım alanlarının korunmasının yanında, yeni üretim alanlarının oluşturulması için de pek
çok faaliyette bulunulmuş ve bunun sonucunda Azerbaycan tarımı hızla gelişmeye başlamıştır.
1993-2003 yılları arasında Azerbaycan Devlet Başkanlığı yapan Haydar Aliyev döneminde Azerbaycan’ın
izlediği tarım politikasında devlet toprak reformları uygulamış ve bu da toprağın verimli bir şekilde
kullanılmasına yardımcı olmuş ve tarım sektöründeki gelişmelere önemli katkı sağlamıştır. Bağımsızlıktan
sonra Azerbaycan’da yapılan en büyük reformlardan biri olan ve üç yıl süren tarım reformu sonucunda, tarımda
yeni bir ekonomik sisteme geçilmiş ve bu sistemle sağlanan olumlu gelişmeler diğer ülkelere de örnek teşkil
etmiştir. Yine bu dönemde Azerbaycan ile Türkiye arasında tarımsal alanda birçok proje, antlaşma ve protokol
yapılmış, böylece bu alandaki gelişmeler teşvik edilerek, iki devlet arasındaki tarımsal ilişkiler daha iyi bir
düzeye getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Türkiye, bitkisel üretim, hayvansal üretim, toprak reformu, tarım sektörü.

ABSTRACT
Turkey-Azerbaijan relations based on the same ethnic origin have been carried out within the framework of
brotherhood and friendship throughout history. This relationship is not restricted in political field. It also
continues to develop in fields such as science, economy, education, culture, health, agriculture,
telecommunications, trade, social security, tourism and transportation. In this study, the developments in
agriculture in Azerbaijan between 1993-2003 and Turkey-Azerbaijan relations with agricultural area were
evaluated during the president of Haydar Aliyev. Azerbaijan, whose economy was based on agriculture after
oil, started to prefer a different path in this respect with the Heydar Aliyev period, many activities were carried
out for the creation of new production areas as well as the protection of traditional agricultural lands, and as a
result, Azerbaijan agriculture started to develop rapidly.
During the period of Haydar Aliyev, who was the President of Azerbaijan between 1993-2003, the state
implemented land reforms in the agricultural policy followed by Azerbaijan, which helped the efficient use of
the land and led to developments in the agricultural sector. As a result of the agricultural reforms, which was
one of the biggest reforms made in Azerbaijan after the independence and lasted for three years, a new
economic system was started in agriculture, and the positive developments achieved set an example for other
countries in this context. Furthermore, many projects, agreements and protocols were made between
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Azerbaijan and Turkey in the agricultural field, and thus, the developments in the agricultural field in
Azerbaijan were encouraged and the agricultural relations between the two states were brought to a higher
quality level in this period.
Keywords: Azerbaijan, Turkey, crop production, animal production, soil reform, agriculture sector
1. GİRİŞ
Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkileri arasında Azerbaycan’ın yeri ayrıdır. Coğrafi yakınlığın yanı
sıra iki halkın dil benzerliği bu ilişkilerin gelişmesi açısından olumlu sonuçlar doğurmuştur. Azerbaycan’ın
bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye’dir. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri her bir Cumhurbaşkanı döneminde
farklı boyutlara taşınmıştır (Babayeva, 2013). 1993-2003 yılları arasındaki 10 yıllık bir dönemi kapsayan
Haydar Aliyev döneminde ise Türkiye-Azerbaycan ilişkileri büyük ilerleme kaydetmiştir.
Azerbaycan’ın uygun iklim koşulları, verimli toprakları, elverişli coğrafyası, büyük meralara ve ormanlara
sahip olması tarım için fırsatlar sunmaktadır. Azerbaycan ekonomisinde petrolden sonra ikinci sırada yer alan
tarım sektörü ülkenin öncelikli geçim kaynaklarındandır. Toplamda 86.600 km² alanı kapsayan Azerbaycan
Cumhuriyeti’nde bu alanın % 50’ sini tarım için verimli topraklar oluştururken % 27’ sini otlaklar, % 11.5’ ini
ormanlar, % 1.6’ sını su havzaları ve % 36.9’unu ise diğer topraklar oluşturmaktadır (Mammadova, 2019).
‘Haydar Aliyev döneminin ilk yıllarında tarım sektörünün durumu, diğer sektörlerden daha iyi durumda
olmamıştır. Ancak tarımsal üretimde her ne kadar 1995 yılına kadar verim alınmamışsa da Cumhurbaşkanı
Haydar Aliyev’in 1996 yılında reformlara ağırlık vermesiyle tarımda ekonomik artış meydana gelmiştir
(Mammadova, 2020). Yatırımlar doğal kaynaklarla sınırlı kalmayıp tarıma elverişli ülke topraklarının
değerlendirilmesi için toprak reformu yapılarak Azerbaycan topraklarında özelleştirmenin önü açılmıştır.
Ardından gerekli yatırımların sağlanması ve geliştirilmesi için belirli süreyle vergi muafiyetinden yararlanma
sağlanmıştır. Tarımsal mekanizasyon için yakıt ve tamamlayıcı ürünlerde indirim uygulanmıştır. Tüm bu
teşvik ve destekler sonucunda Azerbaycan’ın tarımsal gelirinde % 7’ lik bir artış kaydedilmiştir (Aras, 2003).
Reformların sonucu olarak 1 Temmuz 1997’de ülkede 27.800’den fazla yeni özel çiftlik, 19.300’den fazla
tarımsal kooperatif, küçük işletmeler oluşturulmuş, toprağın adil paylanması sonucunda köylüler tarımla
uğraşmaya başlamış ve iş için şehirlere gitmek zorunda kalmamıştır (Alishov, 2020).
Bu çalışmada ‘Haydar Aliyev dönemi’ olarak adlandırılan ve 1993-2003 yılları arası 10 yıllık bir süreyi
kapsayan dönemde Türkiye-Azerbaycan tarım ilişkilerinin genel çerçevesi ortaya konmuş ve bu bağlamda,
Haydar Aliyev dönemi Türkiye-Azerbaycan tarım ilişkileri analiz edilmiştir.
2. HAYDAR ALİYEV’İN TARIM REFORMU
Azerbaycan’ın Mimarı Haydar Aliyev tarafından 16 Temmuz 1996 tarihinde, ‘Toprak Reformu Yasası’ kabul
edilmiş ve Azerbaycan’da tarım reformları başlamıştır. Devlet çiftlikleri ve diğer bireyler ile tüzel kişilerin
(üretim birimleri hariç) vergi borçlarının silinmesi üzerine yasalar çıkarılmıştır. Kaldırılan vergiler bu anlamda
tarım reformunu hızlandırmaya yönelik uygulamalar olarak nitelendirilmiş ve bu uygulamalara ilaveten bazı
tedbirler alınarak otuzun üzerinde talimat ve normatif yasal işlemler yapılmıştır (Pənahov, 2011).
Mammadovaya (2020)’ye göre Azerbaycan tarımının gelişimine büyük katkı sağlayan bu reformlar üç önemli
özellik göstermektedir:
1. Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in girişimi ile 3 milyon 300 bin kişi toprak sahibi olmuş, böylece yeni
rasyonel ve verimli toprak kullanımı şartları ile yeni tarımsal ilişkilerin önü açılmıştır.
2. Tarıma en uygun araziler özelleştirilerek diğer Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden farklı
olarak, vatandaşlara en verimli topraklar verilmiştir. Ayrıca, toprak sahiplerine, sahip oldukları mülklere
(bağış, kira, satış veya rehin, intihal, kullanım vb.) özel haklar tanınmıştır. Böylece ülkede yapılan reformların
formalite icabı değil, gerçek ve gereklilikten yapıldığını ispatlamıştır.
3. Kişilere ya da ikamet yerlerine bakılmaksızın, ülke topraklarında yaşayan herkes için arsa kiralanma ve
kullanma hukuku oluşturulmuştur. Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki herhangi bir vatandaşın arsa alım ve satım,
çeşitli arsa sözleşmeleri ile bu sözleşmelere katılabilme ortamı sağlanmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti
vatandaşı olmayan tüzel ya da gerçek kişilerin ülkede toprak sahipliği yapamayacağı Haydar Aliyev’in girişimi
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üzerine vurgulanmıştır. Bu durum hem ekonomik hem de siyasi açıdan önem arz etmiştir (Aras, 2003).
“Haydar Aliyev’in tarım reformu” diğer BDT ülkeleri için de model olarak kabul edilmiştir. Tacikistan,
Ukrayna, Moldova ve diğerler ülkelerin heyetleri Azerbaycan’a gelerek bu tecrübeyi yerinde görmek ve
öğrenmek istemişlerdir. Toprak reformunun ön aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, 1.391.716 ha arazi ve
kolektif çiftlik özelleştirilerek vatandaşların özel mülklerine devredilmiştir (Gurbanov, 2011).
Tarım reformunun ilk adımları olumlu sonuçlanmıştır:
• Ekim alanları 2003 yılında 88.1 bin ha artarak 1292.5 bin ha’a yükselmiş ve 1995 yılına göre % 107 oranında
artış sağlamıştır.
• Ekili hububat alanı 1995 yılına göre 1.3 kat artarak, 2004 yılında 814.9 bin ha,
• Ekili ayçiçeği alanı 1995 yılına göre 7.1 kat artarak, 2004 yılında 11.3 bin ha,
• Ekili sebze alanı1995 yılına göre 2.9 kat artarak, 2004 yılında 77.2 bin ha,
• Ekili kavun alanı 1995 yılında 5.3 kat artarak, 2004 yılında 30.5 bin ha,
• Ekili patates alanı 1995 yılında 4.1 kat artarak, 2004 yılında 65.8 bin ha yükselmiştir (Hüseynov, 2012).
25 Haziran 1999 tarihli “Azerbaycan Cumhuriyeti Toprak Kodu”nun Milli lider Haydar Aliyev’in Kararı ile
onaylanarak yürürlüğe girmesi, toprak ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Toprak reformunun ön
aşaması, halka toprak mülkiyeti üzerinde devlet mülkiyeti sağlayarak ve bunları özelleştirilen toprakların yasal
sahiplerine verilmesiyle tamamlanmıştır (Mammadova, 2020). Arkasından reformun ikinci aşaması
başlatılmış, bu anlamda en önemli gelişme belediye topraklarının belediyelere devredilmesi olmuştur (Aras
vd., 2010). Ayrıca bahçe ve avlu alanlarının sahiplerine ilgili yasal dokümanlar sunularak, arazi-pazar ilişkileri
oluşturulmuştur. Ülke nüfusunun büyük bir kısmı arazi mülkiyeti almıştır. Arazi özelleştirmesi, insanların
toprağa olan tutumlarını kökten değiştirmiştir. 2000 yılında üretilen tarımsal ürünlerin % 98’i özel sektörden
sorumlu olmuştur. Ülkede tarımsal üretimin büyüme ve gelişmesi, ithalat ve ihracat faaliyetlerini de
etkilemiştir. Geçmiş yıllara oranla, ithalat 1999’da 2.6 kat azalırken, ihracat 2 kattan fazla artmıştır
(Mammadova, 2020).
3. HAYDAR ALİYEV DÖNEMİ TÜRKİYE – AZERBAYCAN TARIM İLİŞKİLERİ
Haydar Aliyev’in cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri “Bir Millet İki Devlet”
söylemi yönünde hızla gelişmeye başlamıştır. Denge politikasını izleyen Aliyev, aynı zamanda Azerbaycan
ile Türkiye arasında derin bağları olan dostluk-kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi için çaba sarf etmiştir
(Babayeva, 2013).
Haydar Aliyev’in göreve gelmesinin ardından diğer sektörler gibi tarım sektörü de gelişmeye başlamış ve
Türkiye ile ilişkilerde tarım sektörüne de yer verilmiştir. Bunun en büyük kanıtı ise Türkiye-Azerbaycan
arasında 09 Şubat 1994’te “Tarım Alanında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İş Birliği Protokolü”nün
imzalanmasıdır (Gürler, 2015). İkinci Dönem Toplantısı 17-21 Temmuz 2001 tarihlerinde Bakü’de yapılmış
ve Tarım Yürütme Komitesi bir protokol imzalamıştır.
Azerbaycan’da tarımsal üretimin % 50.1’i bitkisel (değişik sebze ve meyveler, çay, tütün, pamuk, zeytin), %
49.9’u ise hayvansal üretim (arıcılık, balıkçılık, et ve et ürünleri, ipekböcekçiliği, süt ve süt ürünleri, yumurta
ve yün) faaliyetlerinden oluşmaktadır (Bayramoğlu, 2009). Tarım sektörde toplam işgücünün % 37’si istihdam
edilmektedir. Özel çiftliklerin ortalama büyüklükleri 8 ha’ın üzerindedir. 1990’lı yıllar boyunca sektörde
önemli ölçüde üretim kaybı yaşamasının nedeni ülkenin kuruluş ve Ermenistan ile savaşması olmuştur. Fakat
bağımsızlık sonrası özelleştirme kapsamında özel mülkiyete dayalı üretime geçilmiştir (Mammadov, 2019).
Azerbaycan’ da Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Teşkilatı (FAO) tarafından gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla bir proje hazırlanmıştır (Aras ve
Süleymanov, 2012). Azerbaycan’da tarımsal alandaki gelişmeleri teşvik etmek ve Türkiye-Azerbaycan
ilişkilerini BM bünyesinde de daha kaliteli seviyeye getirmek bu projenin hedefi olmuştur. “AzerbaycanTürkiye Tarım İcra Komitesi” nin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmiş tarım sektöründeki iş birliğinin
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faaliyetleri sonucunda iki ülke arasındaki mevcut antlaşma ve protokollerde öngörülen iş birliği alanlarının
daha da geliştirilmesi hedeflenmiş ve yeni iş birliği alanlarının belirlenmesi ile ilgili fikir alışverişi yapılmıştır
(Gürler, 2015). Tarım ilişkilerinin diğer örneği ise Azerbaycan’da yaşayan Ahıska Türkleri ile imzalanan
anlaşmadır. Bu anlaşma sonucunda Azerbaycan’ da yaşayan Ahıska Türklerine bedeli Türk İşbirliği ve
Kalkınma Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından karşılanmak üzere, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım
İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce 25 ton tohumluk buğday gönderilmiş ve ekimi sırasında danışmanlık hizmeti
sunulmuştur (Aras ve Süleymanov, 2012). Azerbaycan’ın Haçmaz Bölgesi’nde “Azerbaycan-Türkiye Tohum
Üretim ve Araştırma İşletmesi” kurulmuştur. Kaliteli sertifikalı tohum üretimlerine başlamak amacıyla işletme
tohum, gübre ve modern tarım makineleri ile teçhiz edilmiştir. Aynı zamanda işletmede çiftçilere eğitim
verilmesi için “Çiftçi Eğitim Merkezi” kurulmuş ve personel için eğitim programları düzenlenmiştir (Polat ve
Hümmetov, 2012). Söz konusu olan sektörde iki ülke arasında anlaşılan diğer proje ise T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığı ve TİKA ile işbirliği içerisinde “Avrasya Ülkelerinde Tarım Seminerlerini Araştırma ve Geliştirme
Projesi” çerçevesinde Azerbaycan Bitki Sağlığı ve Karantina Laboratuvarları Revizyonu Projesi’ dir (Aras ve
Süleymanov, 2012).
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Azerbaycan tarihinde “Haydar Aliyev dönemi” olarak adlandırılan ve 1993-2003 yılları arasını kapsayan 10
yıllık dönemde bağımsızlıktan sonra diğer sektörler gibi tarım sektörünün de gelişmesi için uygun koşullar
yaratılmış ve önlemler alınmıştır. Tarımda yapılan reformlar ve özelleştirme programları bu sektördeki
üretimin ve verimliliğin artmasına neden olmuştur. Bu dönemde Azerbaycan’da tarımsal alandaki gelişmeleri
teşvik etmek ve Azerbaycan ile Türkiye’nin tarımsal ilişkilerini daha kaliteli seviyeye getirmek için yapılan
projeler, antlaşmalar ve protokoller beklenen faydalarını vermiştir.
KAYNAKLAR
1. Babayeva, V. (2013), “Haydar Aliyev Dönemi Türkiye – Azerbaycan İlişkileri”, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.
2. Mammadova, Z. (2019), “Haydar Aliyev Döneminde Azerbaycan’ın Makroekonomik Performansı”,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
3. Mammadova, N. (2020), “Azerbaycan Ekonomisinin Genel Değerlendirilmesi: Haydar Aliyev Dönemi
(1993-2003)”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi,
Kocaeli.
4. Aras, O. N. (2003), “Azerbaycan Ekonomisi ve Dönüşüm Süreci”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 1-14.
5. Alisov, E. (2020), “Bağımsızlık Sonrası Geçiş Döneminde Azerbaycan Ekonomisinde Yaşanan Depresyon
Sürecinin Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
Üniversitesi, İstanbul.
6. Pənahov, A. (2011), “Aqrar Sahədə İstehsal Amillərindən İstifadənin Təkmilləşdiriməsi”, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,15(1), 7-10.
7. Gurbanov, S. (2011), “Azeybaycan’da Enerji Kaynakları ve Hollanda Hastalığı: Makroekonomik Etkileri
ve Amprik Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anadolu
Üniversitesi, Eskişehir.
8. Hüseynov, E. (2012), “Aqrar Sahədə Sahibkarlıq Fəaliyyətinin Formalaşmasında Beynəlxalq Layihələrin
Əhəmiyyəti”, Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 68(7), O2233-O2233.
9. Aras, O. N. Süleynanov V, E., Zeynalov, A. (2010), “Azerbaycanın Enerji Kaynakları Gelirlerinin Ülke
Ekonomisine Etkisi”, Azerbaycanın Hazar Ekonomisi ve Stratejisi, 122-165.
10. Bayramoğlu, Z. (2009), “Türkiye ve Azerbaycan Arasında Tarımsal Ürünlerin Dış Ticaret Potansiyeli ve
Karşılaştırmalı Üstünlükleri”, Journal of Azerbaijani Studies, 738-751.
11. Gürler, T. (2015), “Azerbaycan-Türkiye İlişkileri (1991-2003) Siyasî, Askerî, Sosyo Kültürel Ve
Ekonomik Açıdan”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi, Nevşehir
12. Aras, O.N. ve Süleymanov. E.(2012). “Azerbaycan’ ın Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan-Türkiye
Ekonomik İlişkileri ve Perspektifi". Akademia, 1-14.

proceedings book | May 10, 2022/Baku – Azerbaijan

81

2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF

AZERBAIJAN'S ARCHITECT HEYDAR ALIYEV
IN THE 99TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH
May 10, 2022/Baku – Azerbaijan
PROCEEDINGS BOOK

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İNVESTİSİYA MÜHİTİNİN FORMALAŞDIRILMASINDA
HEYDƏR ƏLİYEV ROLU
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ'NDE YATIRIM ORTAMININ OLUŞMASINDA HAYDAR
ALİYEV'İN ROLU
THE ROLE OF HEYDAR ALİYEV IN THE FORMATION OF THE INVESTMENT CLIMATE IN THE
REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Məmmədova Elnurə Bünyat qızı
İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Quliyeva Əminə Fərhad qızı
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

GİRİŞ
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə əsl xilaskarlıq missiyasını yerinə yetirmişdir.
Dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılması, qısa müddət ərzində ölkədə siyasi və iqtisadi sabitlik yaradıb,
ölkəni dayanıqlı iqtisadi inkişaf yoluna çıxarmaq məhz Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə baş tutmuşdur.
Müstəqillik bərpa edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etməyə başladı.
Ölkədə məqsədyönlü islahatların və tədbirlərin həyata keçirilməsi, yeni iqtisadi instutların yaradılması, sənaye
müəssisələrinin inkişafı, eyni zamanda neft sənayesinin inkişaf etdirilməsi və s. respublikada bazar yönümlü
iqtisadiyyatın yaranmasını və formalaşmasını şərtləndirmişdir. İqtisadi sahədə islahatların ardıcıl və sistemli
şəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə ulu öndər beynəlxalq tələblərə uyğun qanunvericilik bazasının
yaradılmasını təmin etdi. Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə iqtisadi sahələrin tənzimlənməsi ilə bağlı 70dən artıq qanun qəbul edilmiş, 100-dən çox fərman və sərəncam imzalanmış, 30-a yaxın dövlət proqramı təsdiq
edilmişdir[3]. Ulu öndərin hakimiyyətə gəlişi ilə müstəqilliyə qovuşmuş Azərbaycanın iqtisadi inkişaf
strategiyası müəyyən olundu. Bu iqtisadi inkişaf strategiyası ölkəmizin potensial imkanları, qlobal iqtisadi
meyllər, geosiyasi reallıqlar və milli mənafelər nəzərə alınmaqla hazırlandı. İnkişaf strategiyasına əsasən ölkə
iqtisadiyyatının gücləndirilməsi üzrə əsas istiqamət kimi “neft sənayesi” seçildi. Neft sənayesinin seçilməsində
əsas səbəblər neft sənayesində mövcud infrastrukturun olması, ölkənin geniş karbohidrogen ehtiyatlara malik
olması və bu sənaye üzrə güclü kadr potensialının olmasından ibarət idi. Bütün bu qeyd edilən səbəblər neft
sənayesinin iqtisadiyyatın prioritet istiqaməti kimi seçilməsini şərtləndirdi. Neft sənayesinin inkişaf etdirilməsi
ölkədə investisiya mühitinin formalaşdırılmasına və eyni zamanda xarici ölkələrin Azərbaycana investisiya
qoyuluşlarına əlverişli şərait yaratdı.
“Əsrin müqaviləsi” nin ölkə iqtisadiyyatının inkişafında rolu. Ölkə iqtisadiyyatında sabitliyin yaradılması,
maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, münbit investisiya mühitinin formalaşdırılması 12 dekabr 1994-cü ildə
“Əsrin müqaviləsi”nin hüquqi qüvvəyə minməsi ilə digər neft müqavilələrinin bağlanmasında mühim rol
oynadı. Bu müqavilələrin bağlanması “İnvestisiya haqqında”, “Antiinhisar fəaliyyət haqqında”, “Energetika
haqqında” qanunlarda və digər normativ-hüquqi aktlarda təsbit olunmuşdur. Heydər Əliyevin tapşırığına
əsasən 1994-cü ilin fevralın 4-də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Qərb ölkələrinin neft şirkətləri ilə danışıqları
həyata keçirdi [6]. Danışıqlar ilk növbədə paytaxt Bakıda, daha sonra Türkiyə Respublikasının İstanbul
şəhərində aparıldı. Danışıqlardan sonra müqavilələrin hazırlanması mərhələsinə keçid olundu. 1994-cü ilin
sentyabr ayının 20-də “Azəri”, “Çıraq”, “Günəşli” yataqları üzrə müqavilələr imzalanıldı. Bu müqavilə siyasi
və tarixi əhəmiyyətinə görə “Əsrin müqaviləsi” adlandırılmışdı. 1994-cü il 12 dekabr tarixində bu müqavilə
Milli Məclis tərəfindən təsdiq olundu və hüquqi qüvvəyə mindi. “Əsrin müqaviləsi”ndə dünyanın 8 ölkəsinin
(Azərbaycan, ABŞ, Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Norveç, Səudiyyə Ərəbistan və Yaponiya) 13 ən
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məşhur neft şirkəti Amoko, BP, Yunokal, LUKOYL, ARDNŞ, Ekson, Türkiyə Petrolları, Penzoyl, İtoçu,
Remko, Delta, MAKDermott, Statoyl iştirak etmişdir. Ölkəmizin iqtisadi inkişafında əvəzsiz rol oynayan
“Əsrin müqaviləsi” üzrə ilkin neft 12 noyabr 1997-ci ildə hasil edilməyə başlandı. Təqribən 730 milyon ton
neft və 200 milyard kubmetrə yaxın təbii qaz ehtiyatına malik olan yataqlarda görüləcək işlərə 12-14 milyard
ABŞ dollarına yaxın investisiya qoyuluşu nəzərdə tutulurdu ki, bu da müstəqilliyini yenicə əldə etmiş
Azərbaycan Respublikası üçün çox vacib məsələ idi. Təkcə bir faktı qeyd edək ki, 1995-ci ildən başlayaraq
ölkə iqtisadiyyatında sabitlik yarandıqdan sonra ölkəmizə xarici investisiya qoyuluşu sürətlə artaraq 10
milyard dollara çatmışdır. Bunun da 60 faizdən çoxu (6,1 milyard dolları) xarici kapitalın payına düşür. 19962001-ci illərdə ölkədə fəaliyyət göstərən xarici investisiyalı müəssisələrin sayı 717-dən 1974-ə, müəssisələrdə
çalışanların sayı isə təxminən 15 min nəfərdən 25 min nəfərə çatmışdır[4]. Göstərilən müddətdə, eyni zamanda,
xarici investisiyalı müəssisələrin ödədiyi vergilərin payı və cəmi vergi daxilolmaları 9,3 faizdən 19,7 faizə
yüksəlmişdir. Ümumilikdə isə, 1996-2001-ci illərdə həmin müəssisələr vergi və sosial ayırma şəklində
büdcəyə təqribən 600 milyon dollar, sosial fondlara isə 400 milyon dollara yaxın vəsait ödəmişlər. “Əsrin
müqaviləsi” iqtisadi və strateji maraqlarımızın, milli mənafelərimizin qorunması əzmini nümayiş etdirdi, bu
müqavilə dövlət müstəqilliyimizin mühim təminatına çevrildi. Ulu öndər Heydər Əliyev “Əsrin
müqaviləsi”nin qarşıdakı güclü inkişaf üzrə böyük işlərin başlanğıcı olduğunu qeyd etmişdir. Neft-qaz sektoru
üzrə müqavilələrin bağlanması investisiya qoyuluşlarının əsas başlanğıcı hesab olunur. İndiyə qədər
Azərbaycana 90 milyard dollar investisiya qoyulmuşdur ki, onun 50 milyardı xarici investorların payına düşür.
1995-2003-cü illər üzrə ümumi daxili məhsul 90,1%, dövlət büdcəsinin gəlirləri 3,9 dəfə, ölkənin valyuta
ehtiyatları 85 dəfə, kənd təsərrüfatı istehsalı 52,8%, sənaye məhsullarının həcmi 22,4%, xarici ticarət
dövriyyəsi 4 dəfə, orta aylıq əmək haqqı 6,2 dəfə artmış, inflyasiya səviyyəsi 2-3%-ə qədər endirilmişdir [1].
Bu dövrdə bütün maliyyə mənbələri hesabına 20 milyard ABŞ dolları həcmində investisiya qoyuluşları həyata
keçirilmişdir.
Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının investisiya siyasəti. Bu gün Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətində əldə olunan hər bir nailiyyətlər ulu öndər
Heydər Əliyevin zəkasının təcəssümü, onun irsən qoyub getdiyi milli tərəqqi və ideyalarının təzahürü, eyni
zamanda müstəqil Azərbaycan uğrunda və Heydər Əliyevin ölməz ruhu qarşısında fədakarlıqla çalışmağın
nəticəsidir. Dövlət başçısının həyata keçirdiyi islahatlarının nəticəsində ölkəmiz qısa müddətdə və böyük
uğurla keçid dövrünü başa vuraraq yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Azərbaycanın uzunmüddətli
dövrdə tarazlı və dayanıqlı inkişafının təmin olunmasında investisiyaların cəlb edilməsi mühim rol oynayır.
İnvestisiya siyasəti üzrə “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında”, “ Xarici investisiyaların qorunması” və “İnvestisiya
fondları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunları qəbul olunmuşdur. İnvestisiyaların tələb edilən
həcmdə və keyfiyyətdə axınlarının təmin edilməsi səmərəli investisya mühitinin formalaşmasını təmin edir.
Ölkənin investisiya siyasətinin prioritet istiqamətlərini ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, uzun
müddətli dövlət proqramları və Strateji Yol Xəritələri ilə müəyyən edilmiş sosial-iqtisadi inkişaf
istiqamətlərinə investisiya layihələrinin hazırlanması və uyğunlaşdırılması [2], qeyri-neft sektorlarının,
ölkənin regionalarının iqtisadi cəhətdən inkişafına investisiyaların istiqamətləndirilməsi, infrastruktara, insan
kapitalının fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi üzrə investisiyaların qoyulması, elmtutumlu sahələrə dövlət
investisiyalarının cəlb edilməsi təşkil edir. Özəl investisiyalar üzrə dövlətin investisiya siyasətinin əsas
istiqamətlərini Azərbaycan müəssisələrinin investisiya cəlbediciliyinin daha da artırılması məqsədilə
tədbirlərin davam etdirilməsi, müəssisələrin texnoloji yenidənqurulması məqsədilə müasir texnoloji
avadanlığın Azərbaycana gətirilməsi üçün xarici ticarət rejiminin təkmilləşdirilməsi, daxili investisiyalarla
yanaşı birbaşa xarici investisiyaların ixracyönümlü və əlavə dəyərin xüsusi çəkisi yüksək olan sahələrə
yönəldilməsi, xidmət sahələrində birbaşa xarici investisiyaların tənzimləmə rejiminin təkmilləşdirilməsi,
beynəlxalq standartlara uyğun mühasibat uçotunun və auditor fəaliyyətinin yaradılması prosesinin
sürətləndirilməsi [2] əhatə edir.
Nəticə və təkliflər
Azərbaycan Respublikası dünyada sərmayə qoyuluşu üçün cəlbedici ölkələrdən birinə çevrilib. Ölkədə
yaradılan iqtisadi, siyasi sabitlik, əlverişli biznes və investisiya mühiti istənilən investisiya layihəsinin
gerçəkləşməsinə təminat verir. Ölkənin mövcud investisiya siyasəti, yaradılan əlverişli biznes mühiti hal-
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hazırda yerli sahibkarlarla yanaşı, xarici investorları da ölkəmizə cəlb edir. Şəxsi mülkiyyətin qorunması və
korporativ idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün investorlar
üçün daha əlverişli və səmərəli rəqabət mühitinin formalaşdırılması, investisiya fəaliyyətinin hüquqi-normativ
bazasının daha da təkmilləşdirilməsi, investisiya obyektlərinin seçimi və təhlili məqsədilə müəssisələr
haqqında investorların məlumatlandırılması sisteminin yaxşılaşdırılması, biznesin informasiya təminatının
yaxşılaşdırılması və optimallaşdırılması, mühasibat uçotunun və statistikanın beynəlxalq standartlara
uyğunlaşdırılmasına yönəldilmiş tədbirlərin davam etdirilməsi investisiya siyasətinin təkmilləşdirilməsi üzrə
əsas təkliflərdən ola bilər.
Ədəbiyyat siyahısı
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri (1991-2016). Bakı, 2017
www.economy.gov.az
http://anl.az
https://azerbaijan.az
https://e-qanun.az
https://files.preslib.az

Özet
Bu makale, Ulu Önder Haydar Aliyevin 1993 yılında ikinci kez iktidara gelmesinden sonra Azerbaycan
Cumhuriyyetinin ekonomisində var olan ihtilafların çözülmesinde onun doldurulamaz yeri və rolünün
araştırılmasına odaklanmaktadır. Haydar Aliyev öncelikle ekonomik sistemde sosyal odaklı piyasa ekonomisi
modelini uygulamayı tercih etmiştir. Bu modelin uygulanması, her şeyden önce, devlet yapılarının ekonomik
süreçlere aktif katılımı, devlet bütçesinin mali kaynaklarla zenginleştirilmesi ve etkin sosyal politikanın
uygulanması için gerekli koşulları yaratmıştır. Haydar Aliyev, devletin ekonomi politikasında geniş çaplı
reformların başlatılması talimatını verdi. Ekonomik reformların bir sonucu olarak, ülkenin mali durumu
istikrara kavuşmuş, ekonomiye yapılan yatırımların hacmi her geçen yıl artmakta ve insanların yaşam
standartları iyileşmeye başlamıştır. 1994 yılında, "Əsrin müqavilə"in imzalanmasından sonra, ülkenin petrol
ve gaz sektörünün gelişimi, diğer ekonomik sektörlerin gelişiminin ana kalkınma haline geldi. Böylece büyük
lider Haydar Aliyev'in aldığı ekonomik ve stratejik önlemler devletin bağımsızlığının gerilemesine engel oldu
ve 1995'te yeni bir geçiş dönemi - restorasyon, inşa ve dinamik gelişme dönemi başladı.
Anahtar Kelimeler: ekonomik kalkınma, petrol stratejisi, entegrasyon, uluslararası anlaşmalar, yatırım,
sermaye
Summary
This article is based on my research on the irreplaceable role of the great leader, National Leader Heydar
Aliyev in the effective solution of the existing complexities in the economy of the Republic of Azerbaijan after
coming to power for the second time in 1993. First of all, Heydar Aliyev preferred to apply the socially oriented
model of market economy in the economic system. The application of this model, first of all, created favorable
conditions for the active involvement of state structures in economic processes, the enrichment of the state
budget with financial resources and the implementation of effective social policy. Heydar Aliyev instructed to
start large-scale reforms in the state's economic policy. As a result of economic reforms, the country's financial
situation has stabilized, the volume of investments in the economy has been growing year by year, and the
living standards of the people have begun to improve. After the signing of the "Contract of the Century" in
1994, the development of the country's oil and gas sector became the main engine of development of other
economic sectors. Thus, the economic and strategic measures taken by the great leader Heydar Aliyev
prevented the decline of state independence, and in 1995 a new stage of transition - the period of restoration,
construction and dynamic development - began.
Keywords: economic development, oil strategy, integration, international agreements, investment, capital
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MÜASİR DÖVRDƏ AZƏRBAYCAN BANKLARINDA HƏYATA KEÇİRİLƏN
ƏMƏLİYYATLARIN TƏSNİFATI
MODERN ZAMANLARDA AZERBAYCAN BANKALARINDA YÜRÜTÜLEN İŞLEMLERİN
SINIFLANDIRILMASI
CLASSIFICATION OF OPERATIONS CARRIED OUT IN AZERBAIJANI BANKS IN MODERN
TIMES
Məmmədova Elnurə Bünyat qızı
İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Hüseynova Nübar Ənvər qızı
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

Tədqiqatın məqsədi – Müasir bankçılığı araşdırmaq, banklarda həyata keçirilən əməliyyatları, onların ölkə
iqtisadiyyatındakı rolunu müəyyən etməkdir.
Tədqiqatın metodologiyası – araşdırılan mövzuya sistemli və kompleks yanaşma,bank əməliyyatlarının
müxtəlif cəhətlərdən təhlili, təsnifləşdirilməsi üsulları tədqiq edilmişdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - əldə edilmiş nəticələrdən bank əməliyyatları ilə bağlı problemlərin həllində
istifadə edilə bilər.
Tədqiqatın nəticələri – Müasir iqtisadi inkişafda banklarda həyata keçirilən əməliyyatların təkmilləşdirilməsi
üzrə təkliflərin hazırlanmasından ibarətdir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – məqalədə bəhs etdiyim mövzu üzrə müasir iqtisadi inkişafın
tələblərinə uyğun fikirlər formalaşdırılmışdır. Banklarda aparılan əməliyyatlar, onların xarakteristikası,
növləri, iqtisadiyyatda oynadıqları rol, müxtəlif kommersiya banklarında hal-hazırda həyata keçirilən
əməliyyatlar, xidmətlər məqalədə öz əksini tapıb.
Giriş
Bazar iqtisadiyyatında banklar iqtisadiyyatın çevik inkişafa malik olan sferasıdır. Böyük məbləğdə kapitalı
olan, yüksək maliyyə potensialı olan, həmçinin öz fəaliyyətinə məsuliyyətlə yanaşan banklar olmasa ölkədə
iqtisadiyyat irəliləyə bilməz. Çünki banklar müxtəlif əməliyyatlar həyata keçirməklə dövlətin maliyyə
sisteminə, büdcəsinə vəsait yerləşdirilməsində, pul dövriyyəsində iştirak edirlər.
Azərbaycanda müasir bank sisteminin formalaşması
Azərbaycan Respublikası bank sisteminin institusional və hüquqi quruculuğu 18 oktyabr 1991-ci ildə dövlət
müstəqilliyinin əldə edilməsindən başlanmışdır. 1992-ci ildə "Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı" və
"Azərbaycan Respublikasında banklar və bank fəaliyyəti haqqında" qanunları qəbul olunması ilə bank
sisteminin hüquqi-normativ bazasının əsası qoyulmuşdur.
Müasir Azərbaycanın öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonrakı müddətdə dövlət quruculuğu, iqtisadi dirçəliş,
təsərrüfatın istənilən sahəsində canlanma, siyasi tərəqqi ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır.
Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya, xarici iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi, istər siyasi, istərsə də iqtisadi
baxımdan yüksək inkişaf yalnız Heydər Əliyevin gerçəkləşdirdiyi iqtisadi sistem sayəsində mümkün
olmuşdur.
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Heydər Əliyevin rəhbərlik fəaliyyətinin bank sisteminin formalaşmasında da rolu böyükdür. Bazar
iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar ölkənin bank sistemi ikipilləli olmuş və bankların strukturunda müxtəlif
dəyişikliklər aparılmışdır. Eyni zamanda Respublika Prezidentinin 11 fevral 1992-ci il tarixli fərmanı ilə
keçmiş SSRİ Əmanət bankının Azərbaycan Kontorunun bazasında Azərbaycan Respublikası Əmanət bankı
yaradılmışdır.
Bu dövrün xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, 1992-ci ilin fevral ayından avqust ayınadək keçmiş SSRİ
Sənaye-Tikinti, Aqrar-Sənaye bankları və onların şöbələri bilavasitə Milli Bankın tabeçiliyində idi. 1992-ci
ildə “Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı haqqında” və “Azərbaycan Respublikasında banklar və bank
fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunlarının qəbulu və bu qanunların qüvvəyə minməsi ilə
bağlı Milli Məclisin 1992-ci il 7 avqust tarixli qərarı ilə Sənaye-Tikinti və Aqrar-Sənaye bankları Milli Bankın
tabeliyindən çıxarıldı. Eyni zamanda bu qərarla səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan dörd dövlət
bankı (Azərbaycan Respublikası Sənaye-İnvestisiya Səhmdar Kommersiya bankı, Azərbaycan Respublikası
Aqrar-Sənaye Səhmdar Kommersiya bankı, Azərbaycan Respublikası Əmanət Səhmdar Kommersiya bankı
və Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Səhmdar Kommersiya bankı) yaradıldı [5, səh. 72].
Müstəqilliyin əldə edildiyi ilk vaxtlarda yaranan çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün inflyasiya və onun
yaratdığı mənfi hallarla mübarizə aparmaq, iqtisadiyyata xarici kapitalın cəlb olunması və s. tədbirlər həyata
keçirilməli idi. Belə bir şəraitdə qurucusu Heydər Əliyev olan neft strategiyası həyata keçirildi. 1994-cü il
sentyabrın 20-də “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə ölkə iqtisadiyyatına yatırılan investisiya daha da
artmağa başladı. İnvestisiya artımı isə bank sektoruna müsbət təsir göstərmişdir.
Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə 1996-cı il 10 iyun tarixində “Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı
haqqında”, həmin ilin 14 iyun tarixində isə “Azərbaycan Respublikasında banklar və bank fəaliyyəti haqqında”
Qanunlar yeni redaksiyada qəbul edildi.
1992-ci ildən fəaliyyətə başlayan bir çox banklar, məsələn, Bank Respublika, Unibank, Muğanbank və s. hələ
də fəaliyyətini uğurla davam etdirir.
Müasir bank əməliyyatları və onların təsnifləşdirilməsi
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində kommersiya bankının bütün əməliyyatlarını şərti olaraq üç əsas qrupa bölmək
olar:
 passiv əməliyyatlar;
 aktiv əməliyyatlar;
 aktiv-passiv əməliyyatlar [ 1, səh., 39].
1. Passiv əməliyyatlar – vəsaitlərin banka cəlb edilməsi, bankda ehtiyatların yaradılması üzrə əməliyyatlardir.
Passiv əməliyyatların bank üçün əhəmiyyəti çox böyükdür [1, səh.39].
Bank passivlərinin yaradılması prosesi bankın fəaliyyəti üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Buna görə də bütün
kommersiya bankları vəsaitlərini artırmağa çalışırlar. Bankın passiv əməliyyatlarına aiddir:
 müştərilərin hesablarına vəsaitlərin toplanması;
 fiziki şəxslərə və müəssisələrə müddətli hesab yaradılması;
 başqa banklardan cəlb olunmuş istiqrazlar;
 qiymətli kağızların emissiyası.
Vəsaitlərin banka cəlb edilməsi ilə əlaqədar olan passiv əməliyyatlara aşağıdakılar daxildir:
 Depozitlərin qəbulu;
 Emissiya prosesi, yəni qiymətli kağızların yerləşdirilməsi.
Müasir bank sektorunda depozitlərin tələb olunanadək, müddətli depozitlər, əmanət yatırımları, fiziki şəxslərin
depozitləri, hüquqi şəxslərin depozitləri, qiymətli kağızlara yatırımlar kimi növləri var.
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2. Aktiv əməliyyatlar. Banklar aktiv əməliyyatlar vasitəsilə sərəncamlarında olan vəsaitləri mənfəət əldə etmək
məqsədi ilə yerləşdirir. Aktiv əməliyyatlara fiziki və hüquqi şəxslərin kreditləşdirilməsi, qiymətli kağızların
əldə edilməsi, faktorinq, lizinq, trast əməliyyatlarını misal göstərmək olar.
Bankın aktiv əməliyyatları iqtisadi məzmununa görə aşağıdakılara bölünür:
 ssuda əməliyyatları;
 hesablaşma əməliyyatları;
 kassa əməliyyatları;
 investisiya və fond əməliyyatları;
 zəmanət əməliyyatları [ 1, səh. 45].
Banklar tərəfindən kredit məhsullarının müxtəlif növlərinin irəli sürülməsi halları günü-gündən artır. Kredit
verilərkən kreditin alınması qaydalarına aşağıdakılar əlavə olunur:
 Kreditləşmə mexanizmi barədə ümumi anlayışı olmaq;
 Müştəriyə kredit barədə informasiyanın verilməsi və müştəriyə daha sərfəli bankın, kredit növünün seçilməsi;
 Kreditin alınması üçün tələb olunan sənədlərin yığılmasına və qanuni şəkildə rəsmiləşdirilməsinə yardım
etmək;
 Toplanmış sənədlərin bank tərəfindən qəbul edilməsi və kreditin əldə edilməsi üçün müvafiq ərizənin təmin
edilməsi.
İnsanlar bankdan müxtəlif məqsədlərlə kredit alırlar. Əsasən istehlak kreditləri, biznes
kreditləri, ipoteka kreditləri, avtomobil almaq üçün kredit və s. kredit növlərini misal çəkə bilərik. Kreditləşmə
prosesi müştərinin kredit istəyi ilə bağlı banka müraciəti ilə başlayır və bağlanmış kredit müqviləsinin icrasına
nəzarətlə bitir. Bütün ssuda əməliyyatlarını bankla müştəri arasında bağlanmış müqavilə əsasında kommersiya
bankları özləri yerinə yetirirlər. Kreditin rəsmiləşdirilməsi üçün banka müraciət edən şəxslər kredit
müqaviləsindən əlavə müddətli öhdəlik, kredit məhsulunun verilməsi üçün öhdəlik, girov öhdəliyi və ya
zəmanət öhdəliyi verirlər.
Bankların həyata keçirdiyi aktiv əməliyyatlardan biri də hesablaşma əməliyyatlarıdır. Hesablaşma
əməliyyatları müştəri üçün müvafiq hesabın açılması, onların hesabına vəsaitlərin köçürülməsi və hesabdan
vəsaitlərin silinməsi üzrə aparılan əməliyyatlardır. Hesablaşma əməliyyatları Mərkəzi Bank tərəfindən qəbul
edilmiş qaydalar, qanunlar üzrə həyata keçirilir. Beynəlxalq hesablaşmalar isə beynəlxalq bank praktikasında
təsdiq edilmiş qanunlara, standartlara müvafiq şəkildə aparılır.
Kassa əməliyyatları qiymətli metalların, nağd pul vəsaitlərinin alınması və təhvil verilməsi üzrə bank
əməliyyatlarıdır. İnvestisiya əməliyyatları da öz növbəsində aktiv əməliyyatlardır və bankın aktivində yer alır.
Çünki bu əməliyyatlar sayəsində bank gəlir əldə edir. İnvestisiya əməliyyatları bankın öz vəsaitlərini, eləcə də
cəlb olunmuş vəsaitləri gəlir əldə etmək məqsədilə digər müəssisələrin səhmlərinə və digər qiymətli
kağızlarına qoyması əməliyyatlarıdır. İnvestisiya əməliyyatı da kredit əməliyyatları kimi banka gəlir gətirir.
Lakin bu əməliyyatları kredit əməliyyatlarından fərqləndirən cəhət odur ki, investisiya əməliyyatlarını bank
özü keçirir, öz təşəbbüsü ilə reallaşdırır. Yəni bu əməliyyatı müştəri ilə yox, özü həyata keçirir.
Fond əməliyyatları bankların qiymətli kağızlarla apardığı aktiv əməliyyatlardır. Fond əməliyyatlarına
hesablaşma əməliyyatları, veksellərin inkassasiyası, veksel tapşırıqlarının verilməsi və s. belə kimi veksellərlə
reallaşdırılan əməliyyatlar və fond birjasında qiymətləndirilən qiymətli kağızlarla bağlı bank əməliyyatları
daxildir.
Zəmanət əməliyyatları isə bank tərəfindən zəmanətin verilməsi əməliyyatlarıdır. Bank müştərinin üçüncü
şəxsə olan borcunu geri qaytarması barədə zəmanət verir və bu əməliyyatlardan komissiya formasında gəlir
qazanır.
Bu gün Azərbaycanın banklarında müştərilərə çoxlu sayda əməliyyatlar üzrə xidmət göstərilir. Məsələn,
Kapital bankda kredit, depozit, pul köçürmələri, onlayn xidmətlər və digər xidmət növləri həyata keçirilir. Pul
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köçürmələri zamanı bankda “Xəzri”, “Western Union” kimi pul köçürmə sistemlərindən istifadə olunur.
Onlayn xidmətlərə isə kart sifarişi, kredit sifarişi, kredit ödənişi, kommunal ödənişlər və s. daxildir [2].
Paşa bank öz müştərilərinə hesablaşma-kassa xidmətləri, depozit, kredit, faktorinq, sənədli əməliyyatlar və
digər xidmətləri göstərir [3].
Bank Respublikanın həyata keçirdiyi əməliyyatlara isə nağd pul krediti, fermer krediti, lombard krediti, ipoteka
krediti, valyuta əsasında kredit, əmanət təminatı ilə kredit, avtomobil krediti, pul köçürmələri, əmanət, onlayn
xidmətlər və s. daxildir [4].
Nəticə
Bununla da belə nəticəyə gəlmək olar ki, kommersiya bankları xidmətləri kompleks şəkildə həyata keçirir. Bu
xüsusiyyət bankları digər kredit müəssisələrindən fərqləndirir. Xüsusi kredit müəssisələri əməliyyatlardan
yalnız bir neçəsini yerinə yetirirlər. Bankların da üstün cəhəti məhz budur.
Ədəbiyyat
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Özet
Çalışmanın amacı - modern bankacılığı incelemek, bankaların faaliyetlerini, ülke ekonomisindeki rollerini
belirlemek.
Araştırma Metodolojisi - araştırma konusuna sistematik ve entegre yaklaşım, bankacılık işlemlerinin çeşitli
açılardan analizi, sınıflandırma yöntemleri.
Araştırmanın uygunluğu - elde edilen sonuçlar bankacılık işlemleriyle ilgili sorunları çözmek için
kullanılabilir.
Araştırma sonuçları - Modern ekonomik kalkınma koşullarında bankaların faaliyetlerini iyileştirmek için
tekliflerin geliştirilmesi.
Araştırmanın özgünlüğü ve bilimsel yeniliği - makalede değindiğim konuyla ilgili görüşler, modern
ekonomik kalkınmanın gereklerine uygun olarak oluşturulmuştur. Makale, bankalarda yürütülen işlemleri,
özelliklerini, türlerini, ekonomideki rollerini, çeşitli ticari bankalardaki cari işlemleri ve hizmetleri
yansıtmaktadır.
Anahtar Kelimeler: bankalar, bankacılık işlemleri, aktif ve pasif işlemler.
Summary
Purpose of the study - study modern banking, determine the operations of banks, their role in the country's
economy.
Research Methodology - systematic and integrated approach to the research topic, analysis of banking
operations from various angles, classification methods.
The relevance of research - the results obtained can be used to solve problems related to banking operations.
Research results - Development of proposals for improving the activities of banks in the conditions of modern
economic development.
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Originality and scientific novelty of the research - views on the topic I touched upon in the article are formed
in accordance with the requirements of modern economic development. The article reflects the operations
carried out in banks, their characteristics, types, role in the economy, current operations and services in various
commercial banks.
Keywords: banks, banking operations, active and passive operations.
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HEYDƏR ƏLİYEV MÜSTƏQİL AZƏRBAYCANIN QURUCUSUDUR
HEYDAR ALIYEV IS A FOUNDER OF INDEPENDENT AZERBAIJAN
Mayıl ALICANOV
Dosent, ADPU-nun Şamaxı filialı
ORCID kod 0000-0001-6717-9314

TEZİS
Azərbaycan xalqı uzun illər öz azadlığı və müstəqilliyi uğrunda yadelli işğalçılara qarşı mübarizə aparmasına
baxmayaraq, yalnız XX əsrin sonlarında öz müstəqilliyinə nail oldu. Xalqımızın milli dövlətçilik ənənələrini
bərpa etməsi və möhkəmləndirilməsi ilk növbədə Ulu Öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində
mümkün olmuşdur.Məhz onun yorulmaz fədakarlığı və əzmkarlığı Azərbaycanda hökm sürən hərc-mərcliyə,
tənəzzülə,vətəndaş qarşıdurmasına son qoydu.
XX əsr Azərbaycan tarixinin fenomen şəxsiyyəti olan Ümumilli lider Heydər Əliyev xarizmatik rəhbər kimi
xalqı can atdığı müstəqillik idealına qovuşdurmuş, mütərəqqi tarixi ənənə əsasında yeni dövlətçilik
konsepsiyasını irəli sürmüşdür.Azərbaycan xalqının tarixi taleyində mənəvi, siyasi və ictimai həyatında,
dövlət quruculuğunda onun qədər misilsiz xidmətlər göstərən ikinci dövlət adamı tapmaq mümkün deyildir.
Ulu öndər Heydər Əliyev tək Azərbaycan səviyyəsində deyil, keçmiş ittifaq səviyyəsində, hətta dünya
miqyasında sözünün keçəri olan lider idi. O, beynəlxalq səviyyədə düşünməyi və təhlillər aparmağı bacaran
nəhəng siyasətçi idi.
Ümumilli lider Sovetlər dönəmində Azərbaycana rəhbərlik edəndə,nəhəng bir dövlətin əsas rəhbərlərindən biri
olanda, müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi öz üzərinə götürəndə, həyatını canı qədər sevdiyi Azərbaycana, onun
tərəqqisinə, inkişafına, müstəqilliyinə, əmin-amanlığına həsr etmişdir.Azərbaycanın ən yeni tarixində müstəqil
dövlətin qurulması və möhkəmləndirilməsi məhz Heydər Əliyevin adı və şəxsiyyəti ilə bağlıdır. Onun ən
böyük gücü dərin, həm də universal biliyində, qətiyyətində, işgüzarlığında, hökmündə, qeyri-adi yaddaşında,
tükənməz səbrində, uzaqgörənliyində, müsahibini təmkinlə dinləmək bacarığında, qarşıya qoyduğu məsələni
həyata keçirmək qabilliyətində, ən böyük siyasətçi keyfiyyətlərində, mahir diplomat olmasında idi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dövləti, xalqı qarşısındakı xidmətləri danılmazdır. Bu günki müstəqil,
demokratik Azərbaycan onun əvəzolunmaz zəhmətinin bəhrəsidir. Bu gün biz fəxrlə, böyük qürur hissi ilə
deyirik ki. Memarı Heydər Əliyev olduğu milli dövlətçilik bizim ən böyük sərvətimizdir. Heydər Əliyevin
qurucusu olduğu müstəqil Azərbaycanın daxili və xarici siyasəti bu gün də prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilir.
Açar sözlər: Ümumilli lider, Azərbaycan dövləti, müdrik siyasi xadim, Azərbaycan xalqı
ABSTRACT
In spite of the fact that the people of Azerbaijan struggled against foreign aggressors for their freedom and
independence for many years, they achieved their independence in the late twentieth century only. Restoration
and strengthening of the traditions of national statehood of our people became possible, first of all, as a result
of the far-sighted policy of the Great Leader Heydar Aliyev.
As a charismatic person, the national leader Heydar Aliyev, a phenomenal figure in the history of Azerbaijan
in the twentieth century, united the people to the ideal of independence and put forward a new concept of
statehood based on progressive historical traditions. It is impossible to find a second statesman in the historical
destiny of the Azerbaijani people who has rendered such unparalleled services in his spiritual, political and
public life, in state-building. The great leader Heydar Aliyev was a leader not only at the level of Azerbaijan,
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but also at the level of the former union, and even on a global scale. He was a great politician who could think
and analyze at the international level.
When the national leader led Azerbaijan during the Soviet era, when he was one of the main leaders of a huge
state, he took over the leadership of independent Azerbaijan, dedicated his life to his beloved Azerbaijan, its
progress, development, independence, peace. Its strengthening is related with the name and personality of
Heydar Aliyev. His greatest strength was in his deep and universal knowledge, determination, business
acumen, judgment, extraordinary memory, inexhaustible patience, foresight, ability to listen to his interlocutor
with restraint, ability to carry out the task set before him, the greatest qualities of a politician, a skilled diplomat.
The services of the great leader Heydar Aliyev to the state and people of Azerbaijan are undeniable. Today's
independent, democratic Azerbaijan is the result of his invaluable work. Today we say with pride that, national
statehood, which architect was Heydar Aliyev, is our greatest asset. The domestic and foreign policy of
independent Azerbaijan, founded by Heydar Aliyev, is successfully continued today by President Ilham
Aliyev.
Keywords: Great leader, state of Azerbaijan, wise politician, the people of Azerbaijan
Azərbaycan xalqı uzun illər öz azadlığı və müstəqilliyi uğrunda yadelli işğalçılara qarşı mübarizə aparmasına
baxmayaraq, yalnız XX əsrin sonlarında öz müstəqilliyinə nail oldu. Xalqımızın milli dövlətçilik ənənələrini
bərpa etməsi və möhkəmləndirilməsi ilk növbədə Ulu Öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində
mümkün olmuşdur.Məhz onun yorulmaz fədakarlığı və əzmkarlığı Azərbaycanda hökm sürən hərc-mərcliyə,
tənəzzülə,vətəndaş qarşıdurmasına son qoydu.
XX əsr Azərbaycan tarixinin fenomen şəxsiyyəti olan Ümumilli lider Heydər Əliyev xarizmatik rəhbər kimi
xalqı can atdığı müstəqillik idealına qovuşdurmuş, mütərəqqi tarixi ənənə əsasında yeni dövlətçilik
konsepsiyasını irəli sürmüşdür.Azərbaycan xalqının tarixi taleyində, mənəvi, siyasi və ictimai həyatında,
dövlət quruculuğunda onun qədər misilsiz xidmətlər göstərən ikinci dövlət xadimi tapmaq mümkün
deyildir.Ulu öndər Heydər Əliyev tək Azərbaycan səviyyəsində deyil, keçmiş ittifaq səviyyəsində, hətta dünya
miqyasında sözünün keçəri olan lider idi. O, beynəlxalq səviyyədə düşünməyi və təhlillər aparmağı bacaran
nəhəng siyasətçi idi.
Ümumilli lider Sovetlər dönəmində Azərbaycana rəhbərlik edəndə,nəhəng bir dövlətin əsas rəhbərlərindən biri
olanda, müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi öz üzərinə götürəndə, həyatını canı qədər sevdiyi Azərbaycana, onun
tərəqqisinə, inkişafına, müstəqilliyinə, əmin-amanlığına həsr etmişdir.Azərbaycanın ən yeni tarixində müstəqil
dövlətin qurulması və möhkəmləndirilməsi məhz Heydər Əliyevin adı və şəxsiyyəti ilə bağlıdır. Onun ən
böyük gücü dərin, həm də universal biliyində, qətiyyətində, işgüzarlığında, hökmündə, qeyri-adi yaddaşında,
tükənməz səbrində, uzaqgörənliyində, müsahibini təmkinlə dinləmək bacarığında, qarşıya qoyduğu məsələni
həyata keçirmək qabilliyətində, ən böyük siyasətçi keyfiyyətlərində, mahir diplomat olmasında idi.
Azəraycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyev
Azərbaycan tarixinin yetişdirdiyi ən böyük və nadir şəxsiyyətlərindən biridir. Azərbaycanın son yarım əsrin
bütün çalarları ilə zəngin olan möhtəşəm tarixi Ulu Öndərin adı ilə bilavasitə bağlıdır. XX əsrin 70-ci illərindən
etibarən Azərbaycanın siyasi həyatı və bütünlüklə cəmiyyətimiz Heydər Əliyevin böyük səyləri sayəsində
inkişafın yeni mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 1969-cu ilin iyulunda onun respublikaya rəhbərliyə
gəlməsindən sonraki dövr milli özünüdərkin, milli özünəqayıdışın başlanğıcı olmuşdur. Heydər Əliyevin
yaratdığı siyasi və dövlətçilik məfkurəsi Azəraycanın dünyada özünəməxsus yerini müəyyənləşdirmiş,
dövlətçiliyimizin əsasını təşkil etmiş və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin ideya əsasını yaratmışdır.
Məhz Heydər Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində milli dövlətçiliyin inkişafı, milli varlığın və milli şüurun
yüksəlişi yolunda mühüm addımlar atıldı. Lakin fəal işğalçılıq siyasəti yeridən Sovet imperiyası gələcək
varlığının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə milli dövlətçilik məfkurəsinin daşıyıcılarına qarşı amansız
mübarizə aparırdı. Sovet İmperiyasının mahiyyətinə və xislətinə uyğun olaraq hakimiyyət sükanı milli
məfkurədən uzaq, kosmopalit şəxslərə tapşırılırdı. Sözsüz ki, Ulu Öndərin ittifaq mərkəzində siyasi
hakimiyyətdə təmsil olunması Azəraycana qarşı təxribatların qarşısının alınmasında mühüm rol oynayırdı.
1987-ci ildə onun Sovetlər Birliyinin yüksək vəzifələrindən uzaqlaşdırılması ilə ölkəmizə qarşı hazırlanmış
məkrli planlara yenidən rəvac verildi. Bunun nəticəsi kimi, 1990-cı ilin yanvarında Bakıda öz haqqını və
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hüququnu tələb edən dinc əhalinin qanı axıdıldı. Bu hadisə ilə əlaqədar sərt bəyanat verən Heydər Əliyev
Azərbaycan xalqı ilə birlikdə olduğunu bir daha sübut etdi və tezliklə Vətənə - Naxçıvana döndü. Onun siyasi
fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü milli müstəqillik tariximizin ən şərəfli səhifələrindən birinə çevrildi. Ulu Öndər
burada azadlıq simvolu – üçrəngli bayrağımızı qaldıraraq Milli Qurtuluş savaşına başladı.
XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycan yenidən müstəqillik əldə etdikdən sonra o dövürkü iqtidarın
səbatsızlığı ucbatından məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşdi. Milli tariximizin belə bir çətin və mürəkkəb
dönəmində xalq öz böyük oğlunu respublikaya rəhbərliyə dəvət etdi. Bütün şüurlu həyatı boyu həmişə
xidmətində dayandığı xalqının çağırışına cavab verən Heydər Əliyev Bakıya qayıtdı və 1993-cü ilin iyunun
15-də ölkənin Ali Sovetinə sədr seçildi. Məhz bu dövrdə çağdaş müstəqillik tariximizdə keyfiyyətcə yeni
mərhələ başlandı. Sonralar milli məclis bu tarixi qayıdışı Milli Qurtuluş günü kimi dəyərləndirdi.
Ali Sovetin sədri kimi Heydər Əliyev ölkənin gələcəyi naminə tezliklə xilaskarlıq fəaliyyətinə başladı,
müstəqilliyimizin qorunması – Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin aqibətindən xilas etmək üçünn çox mühüm
təxirə salınmaz tədbirlər həyata keçirdi. Azərbaycanın strateji maraqlarını nəzərə alaraq ölkənin yeni daxili və
xarici siyasət konsepsiyasını müəyyənləşdirdi.
1993-2003-cü illərdə Heydər Əliyev siyasi əzmkarlıq, Vətən, xalq qarşısında çox böyük fədakarlıqlar göstərdi.
O, xalqa arxalanaraq bütün qüvvə və bacarığını səfərbər edib, ölkənin siyasi varlığı üçün real təhlükəyə
çevrilmiş dövlət və hakimiyyət böhranına son qoydu, vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin qarşısını aldı. Ordu
quruculuğu istiqamətində çox mühüm məqsədyönlü addımlar atdı, ölkə daxilində seperatizm meyillərinə son
qoyuldu və cəbhə xəttində atəşkəsə nail oldu.
Ölkədə ictimai-siyasi sabitlik yaratdıqdan sonra dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə çoxsaylı sazişlər imzalandı.
Kənd təsərrüfatı sahəsində aparılan ciddi islahatlar respublikanın iqtisadiyyatının inkişafına böyük təkan verdi.
Beləliklə, ümummilli liderin xilaskarlıq missiyası nəticəsində Azərbaycan tezliklə təlatümlərdən,
sarsıntılardan uğurla çıxaraq gələcəyə inamla qüdrətli bir dövlətə çevrildi. Ölkənin dünyanın aparıcı dövlətləri
və beynəlxalq təşkilatlar ilə əlaqələri milli maraqlara və siyasi perspektivlərə əsaslanan xətlə inkişaf etməyə
başladı. Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması, mədəniyyətin inkişafı üçün
düşünülmüş tədbirlər həyata keçirildi. Milli dövlətçilik ideologiyası, azərbaycançılıq məfkurəsi formalaşdı.
Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illəri belə xarakterizə edir: “Bu
illər ərzində Azərbaycanın dövlətçiliyi quruldu, Azərbaycanın inkişaf strategiyası müəyyən olundu, bütün
ölkələrdə xarici əlaqələrimiz qarşılıqlı hörmət və maraqlar əsasında quruldu və bu gün də bu belədir. 1993-cü
ildən başlanmış və bu günə qədər davam edən iqtisadi və siyasi islahatlar ölkəmizin dünya birliyinə layiqli üzv
kimi daxil edilməsində çox mühüm rol oynadı.”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin göstərdiyi kimi, Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı
qarşısında göstərdiyi misilsiz tarixi xidmətlər haqqında danışarkən haqlı olaraq onun müstəqil, suveren, azad
Azərbaycan dövlətini qurması faktı birmənalı şəkildə təsdiqlənir. Bu mənada xalqımızın onu müstəqil
Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu sayması üçün tam və tutarlı faktların olması inkar edilməzdir. Ulu
Öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr çoxəsrlik dövlətçilik tariximizin ən şanlı səhifələrindəndir. Bu
mərhələ Azərbaycanda müstəqilliyin əbədi və dönməz xarakter alması, dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi,
sabit iqtisadi inkişaf üçün möhkəm təməlin yaradılması, milli-mənəvi yüksəlişvə tərəqqi, hər bir fərdin özünü
layiqli vətəndaş olaraq dərk etməsi ilə müasir tariximizə əbədi həkk olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının son illərdə əldə etdiyi nailiyyətlər, sözün əsl mənasında əsası Ulu Öndər
tərəfindən qoyulmuş ölkənin inkişaf strategiyasını yeni mərhələdə dövrün çağırışlarına uyğun onun layiqli
varisi Prezident İlham Əliyev tərəfindən inamlı davamının nəticəsidir. 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında erməni
faşizmi üzərində Azərbaycan xalqının tarixi qələbəsi bir daha bunu sübut edir.
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TEZİS
Hər bir xalqın milli azadlıq və istiqlaliyyət tarixində xilaskar rolunu oynayan dahi insanlar var. Həmin dahilər
öz qətiyyətləri ilə mənsub olduqları xalqı arxasınca aparıb, ən taleyüklü məqamlarda qalib rolu oynamışlar.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev müasir dünya tarixinə parlaq və silinməz iz qoymuş
böyük şəxsiyyət, qeyri-adi zəka, fitri istedad sahibi, müdrik dövlət xadimi kimi düşmüşdür.
Müstəsna xidmətləri ilə əbədilik qazanan ümummilli lider Heydər Əliyevin mənalı həyat yolu, zəngin və
çoxşaxəli irsi tükənməz ibrət məktəbidir. Ötən illərə nəzər salarkən Azərbaycan xalqının öz müdrik liderinin
rəhbərliyi ilə qazanmış olduğu mühüm tarixi nailiyyətlərin bir daha şahidi oluruq. İntibah və milli şüurun
oyanışı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə başlamış, müstəqilliyimiz məhz onun sayəsində əbədi və
dönməz xarakter almışdır. Ölkəmiz dünyada layiq olduğu mərtəbəyə Ulu Öndərin uzaqgörənliyi, müdrikliyi,
qətiyyəti, dəmir iradəsi, zəngin dövlətçilik təcrübəsi sayəsində yüksələ bilmişdir.
Məhz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi o illərdə bugünkü dövlət müstəqilliyimizin möhkəm
təməli qoyuldu, milli ruh, azərbaycançılıq məfkurəsi yüksəlməyə başladı, kadr korpusunun milliləşdirilməsi
istiqamətində qətiyyətli addımlar atıldı, hər il yüzlərlə gənc müxtəlif mühüm, o cümlədən hərbi ixtisaslara
yiyələnmək üçün SSRİ-nin ən qabaqcıl ali məktəblərinə göndərildi, azərbaycanlılar mühüm dövlət vəzifələrinə
irəli çəkildilər.
1978-ci ildə Azərbaycan SSR Konstitusiyasının qəbul edilməsi və orada Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi
təsbit edilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətləridir. Totalitar sovet rejiminin hökm sürdüyü o
dövrdə respublikanın ali qanununda xalqın mənəvi sərvətlərinin, xüsusən dilinin qorunub saxlanması və
inkişaf etdirilməsi üçün hüquqi əsasların müəyyən edilməsi olduqca cəsarətli addım kimi dəyərləndirilir
1990-cı ilin yanvarında keçmiş SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycana qərəzli münasibətinin təzahürü olaraq, dinc
etirazçılara qarşı Bakıya sovet ordusunun yeridilməsi misli görünməmiş qanlı faciə ilə nəticələndi. Əfsuslar
olsun ki, həm SSRİ, həm də o vaxtkı Azərbaycan rəhbərliyi bu qanlı cinayətin bilavasitə təşkilatçısı və
iştirakçısı olduğundan nəinki onun açılması və cinayətkarların məsuliyyətə cəlb olunmasından ötrü tədbirlər
görmədi, əksinə bu vəhşiliyi gizlətmək üçün əlindən gələni etdi. 20 Yanvar faciəsindən bir gün sonra ulu öndər
Heydər Əliyevin Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gedərək xalqımızın kədərini bölüşməsi
və sovet hakimiyyətinin ölkəmizdə həyata keçirdiyi qanlı aksiyanı ifşa etməsi o dövrdə xalqımıza bir dayaq,
bir təsəlli oldu. Xalq o ağır günlərdə köməksiz olmadığını hiss etdi. Həmin dövrdə Azərbaycana qayıdışına
ciddi maneələr törədilməsinə baxmayaraq Vətənin ağır günlərinə biganə qala bilməyən Heydər Əliyev
Azərbaycana qayıtdı. Xalqın böyük ümid və ruh yüksəkliyi ilə gözlədiyi Heydər Əliyev Bakıdan Naxçıvana
getdi və Ulu Öndər yekdilliklə Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin sədri seçildi.
1991-1993-cü illərdə Naxçıvana rəhbərliyi dövründə Heydər Əliyev tərəfindən respublikamızın müstəqilliyi
yolunda mühüm addımlar atıldı, Muxtar Respublikanın adından «sovet sosialist» sözləri çıxarıldı, üç rəngli
milli bayrağımız ilk dəfə Naxçıvanda dövlət bayrağı kimi qəbul olundu, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi
günü müəyyən edildi, 20 yanvar faciəsinə siyasi qiymət verildi, SSRİ-nin saxlanılması barədə referendumdan
imtina edildi, mühüm imperiya strukturlarının fəaliyyəti dayandırıldı, ilk dəfə olaraq sovet qoşun hissələri
Muxtar Respublikadan çıxarıldı.
Yeganə nicat yolunu Heydər Əliyevin qayıdışında görən Azərbaycan xalqı onu təkidlə hakimiyyətə çağırırdı.
Xalqımız inanırdı ki, Azərbaycanı düşdüyü bu ağır vəziyyətdən, sosial-iqtisadi, hərbi-siyasi böhrandan yalnız
Heydər Əliyev xilas edə bilər. Burada məşhur fransız mütəfəkkiri Volterin “dövlətin xilası üçün bir dahi insan
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kifayətdir” kəlamı yada düşür. Heydər Əliyev də Tanrının Azərbaycan xalqının taleyinə bəxş etdiyi bir qismət,
zamanında millətinin xilaskarı olmaq üçün göndərilən bir dahi insan idi.
Zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik olan böyük strateq Heydər Əliyev hüquqi dövlətin Azərbaycan modelini
ilk milli Konstitusiyanı yaratmaqla gerçəkləşdirdi. Heydər Əliyevin müəllifi olduğu 1995-ci ildə ümumxalq
səsverməsi yolu ilə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında hüquqi dövlətin bütün
prinsipləri - qanunun aliliyi, insan hüquqlarının müdafiəsi, hakimiyyət bölgüsü, konstitusiya nəzarəti
prinsipləri təsbit olundu, insan haqlarının təmini dövlətin ali məqsədi kimi bəyan edildi.
Gərgin fəaliyyət nəticəsində ölkəmizin bu günü və gələcəyi naminə son dərəcə vacib və əhəmiyyətli, habelə
hüquq sisteminin mahiyyətini müəyyən edən tam yeni mütərəqqi qanunlar, o cümlədən "Konstitusiya
Məhkəməsi haqqında", "Məhkəmələr və hakimlər haqqında", "Prokurorluq haqqında", "Polis haqqında",
"Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında", "Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında" və digər qanunlar,
əvvəlkilərdən prinsipcə köklü surətdə fərqlənən Mülki və Mülki-Prosessual, Cinayət və Cinayət-Prosessual,
Cəzaların İcrası və s. məcəllələr qəbul edildi. Bu qanunvericilik aktları beynəlxalq səviyyəli mütəxəssislər
tərəfindən ekspertizadan keçirilməklə yüksək dəyərləndirildi.
1996-cı və 1999-cu illərdə əsassız yoxlamaların və sahibkarlığın inkişafı sahəsində süni maneələrin aradan
qaldırılması haqqında dövlət başçısı tərəfindən imzalanmış fərmanlar ölkə iqtisadiyyatının inkişafında mühüm
rol oynadı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hüquqi dövlət quruculuğu prosesi çərçivəsində ədliyyə
orqanlarında əsaslı islahatlar aparıldı, ədliyyə sisteminin hərtərəfli inkişafı üzrə tarixi əhəmiyyətli qərarlar
qəbul olundu, bu orqanların fəaliyyətində köklü mütərəqqi dəyişikliklərə başlanıldı.
İlk növbədə penitensiar müəssisələrin Daxili İşlər Nazirliyindən Ədliyyə Nazirliyinə verilməsi işi başa
çatdırıldı. Bu addımın atılmasında məqsəd məhkəmə qərarlarının icrası sistemini təkmilləşdirmək, cəza-tərbiyə
işini humanistləşdirmək, ən əsası isə insan hüquqlarının, azadlıqlarının gözlənilməsini təmin etmək idi.
Ədalətli məhkəmə hüququnun ayrılmaz tərkib hissəsi olan məhkəmə qərarlarının icrası işinin müstəsna
əhəmiyyəti nəzərə alınaraq Nazirliyin tərkibində icra xidməti təsis edildi, istintaq idarəsi yaradılaraq ədalət
mühakiməsi əleyhinə olan və bir sıra digər cinayətlərin ibtidai istintaqının aparılması Ədliyyə Nazirliyinə
həvalə olundu.
Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev dönəmində ilk dəfə olaraq yerli özünüidarə orqanları formalaşdı və
bələdiyyələrə metodoloji yardımın göstərilməsi, eləcə də inzibati nəzarətin həyata keçirilməsi Ədliyyə
Nazirliyinə tapşırıldı.
Ümummilli Lider həm də Azərbaycan tarixində ən görkəmli dövlət xadimi kimi əbədi bir milli sərvət - Heydər
Əliyev dövlətçilik məktəbini yaratdı. Ulu Öndərin 2003-cü ildə tarixi müraciətində xalqa müəyyənləşdirdiyi
siyasəti davam etdirə biləcək dəqiq ünvanı göstərdi: "İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü
məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm
qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm". Zaman Heydər Əliyevin bu inamını təsdiq edir və
Ümummilli Liderin layiqli davamçısı möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev Azərbaycana bacarıqla
rəhbərlik edir, öz praqmatik və müdrik siyasəti ilə ölkəmizi irəli aparır. Dövlətin sükanının etibarlı əllərdə
olduğunu görən xalq öz Prezidentinə daim dəstək verir və onun arxasınca inamla gedir.
Bu gün iqtisadi sahədə rəqabətqabiliyyətliliyinə görə Azərbaycan Davos Dünya İqtisadi Forumunun, Dünya
Bankının hesabatlarında yüksək pillələrdə qərarlaşır, islahatçı dövlət kimi seçilir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan və
Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz kəmərləri, Cənub Qaz Dəhlizi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və gələn ay
açılışı nəzərdə tutulan Trans-Anadolu (TANAP) qaz boru kəməri kimi qlobal enerji və nəqliyyat layihələrinin
bilavasitə təşəbbüskarı olan ölkəmiz Avropada etibarlı tərəfdaşa və regionun lider dövlətinə çevrilmişdir.
Respublikamızın ən mötəbər tədbirlərə, o cümlədən humanitar, siyasi, iqtisadi, mədəni forumlara, möhtəşəm
idman yarışlarına uğurla ev sahibliyi etməsi dövlətimizin dünyada yüksək nüfuzunu təcəssüm etdirir.
Ulu öndərin adını daşıyan Heydər Əliyev Fondu da xeyirxahlıq, sülh, insanpərvərlik kimi bəşəri amallar
uğrunda nəcib fəaliyyəti ilə ölkədə həyata keçirilən çoxşaxəli islahatlara dəyərli töhfələr verir, Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə
reallaşdırılan çoxsaylı layihələr, həyata keçirilən tədbirlər öz müsbət nəticələrini verməklə xalqımızın Heydər
Əliyev ocağına olan sevgisini daha da gücləndirir.
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Azərbaycan zəngin ölkədir, onun istedadlı insanları, tükənməz təbii sərvətləri var, lakin bizim ən böyük
sərvətimiz Heydər Əliyev siyasi irsidir. Bu hədsiz sərvətin öyrənilməsi üçün konfranslar təşkil olunur,
Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev dönəmində əldə olunmuş nailiyyətlər, demokratik hüquqi dövlət
quruculuğunda Heydər Əliyevin irsi barədə çıxışlar edilir və digər tədbirlər həyata keçirilir.
Hələ sağlığında əfsanələşən, siyasət olimpini fəth etmiş nadir şəxsiyyət Heydər Əliyev haqqında dünyanın
məşhur simalarının necə heyranlıqla, ehtiramla danışdıqlarının şahidiyik. Müasiri olan dünya liderləri,
tanınmış dövlət adamları və siyasi xadimləri tərəfindən dünya miqyasında böyüklüyü etiraf edilən, o cümlədən
ABŞ-ın sabiq Prezidenti Corc Buşun “şəksiz lider”, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın “türk
dünyasının tanınan və sevilən lideri”, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin “siyasi nəhəng”, Fransanın sabiq
Prezidenti Jak Şirakın “qeyri-adi şəxsiyyət” adlandırdıqları Heydər Əliyev şəxsiyyətinin nəhəngliyi bu
günlərdə yenidən göz önündə canlanır, qəlbimizdə bir daha qürur və iftixar hissləri baş qaldırır.
Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, onun Heydər Əliyev kimi Ulu Öndəri, dünyanın hörmətlə yanaşdığı və qəbul
etdiyi ümummilli lideri var. Və bu gün hər birimiz dərk edirik ki, müstəqil Azərbaycan dövləti bütün həyatı
və fəaliyyəti tariximizə qızıl hərflərlə həkk olunmuş Heydər Əliyevin şah əsəridir. Şübhə yoxdur ki, xalqımız
onun müəllifini özünün tarixində və qəlbində əbədi yaşadacaq, Azərbaycan və Heydər Əliyevin adı əsrlər boyu
bütün dünyada qoşa səslənəcəkdir.
Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsində şanlı qələbəsi məhz Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ölkəyə
yenidən rəhbərliyə qayıtdığı vaxtdan başlanılan genişmiqyaslı dövlətçilik, quruculuq, iqtisadiyyatın inkişaf
etdirilməsi, ordunun gücləndirilməsi işlərindən başlayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsi ilə torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsi çoxəsrlik Azərbaycan tarixinin çox şərəfli səhifəsidir. Bu Zəfər Ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqil
dövlətçilik ideallarının böyük təntənəsidir
Azərbaycan xalqı Ulu Öndərin siyasi kursunu davam etdirməklə möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə bundan sonra da öz tarixinin yeni, şanlı səhifələrini yazacaq, daha yüksək zirvələr fəth
edəcəkdir.
ABSTRACT
99 th anniversary of national leader Heydar Aliyev
There are geniuses who have played a savior role in the history of national freedom and independence of every
nation. These geniuses, with their determination, followed the people to whom they belonged and played a
winning role in the most fateful moments. The national leader of the Azerbaijani people, Heydar Aliyev, has
left a bright and indelible mark on the history of the modern world as a great personality, extraordinary
intelligence, innate talent, and a wise statesman.
The meaningful life of the national leader Heydar Aliyev, who won eternity with his exceptional services, is
an inexhaustible school of rich and diverse heritage. Looking back over the years, we are once again witnessing
the important historical achievements of the Azerbaijani people under the leadership of their wise leader. The
renaissance and the awakening of national consciousness began with the coming to power of Heydar Aliyev,
and thanks to him, our independence became eternal and irreversible. Our country has been able to rise to the
level it deserves in the world thanks to the foresight, wisdom, determination, iron will and rich experience of
statehood of the Great Leader.
It was in those years when Heydar Aliyev led Azerbaijan that the solid foundation of our current state
independence was laid, the national spirit and ideology of Azerbaijanism began to rise, decisive steps were
taken to nationalize the cadre, every year hundreds of young people were sent to schools, Azerbaijanis were
promoted to important state positions.
The adoption of the Constitution of the Azerbaijan SSR in 1978 and the establishment of the Azerbaijani
language as the state language there are the merits of national leader Heydar Aliyev. At the time of the
totalitarian Soviet regime, the supreme law of the republic considered the establishment of a legal basis for the
preservation and development of the people's spiritual values, especially the language, as a very bold step.
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In January 1990, as a manifestation of the former USSR leadership's bias against Azerbaijan, the Soviet army's
incursion into Baku against peaceful protesters resulted in an unprecedented bloody tragedy. Unfortunately,
both the USSR and the then leadership of Azerbaijan, being the direct organizers and participants in this bloody
crime, did not take measures not only to solve it and bring the perpetrators to justice, but to do everything
possible to hide this atrocity. One day after the January 20 tragedy, the great leader Heydar Aliyev's visit to
the permanent representation of Azerbaijan in Moscow to share the grief of our people and expose the bloody
action carried out by the Soviet government in our country was a support and consolation for our people at that
time. The people felt helpless in those difficult days. Despite serious obstacles to his return to Azerbaijan at
that time, Heydar Aliyev, who could not remain indifferent to the difficult days of his homeland, returned to
Azerbaijan. Heydar Aliyev, who was awaited by the people with great hopes and enthusiasm, left Baku for
Nakhchivan, and the Great Leader was unanimously elected chairman of the Supreme Assembly of the
Autonomous Republic.
During the leadership of Nakhchivan in 1991-1993, Heydar Aliyev took important steps towards the
independence of our republic, removed the words "Soviet socialist" from the name of the Autonomous
Republic, our tricolor national flag was adopted as the state flag in Nakhchivan for the first time, the Day of
Solidarity of World Azerbaijanis The January tragedy was given a political assessment, the referendum on the
maintenance of the USSR was rejected, the activities of important imperial structures were suspended, and for
the first time Soviet troops were withdrawn from the Autonomous Republic.
Seeing the only way out of Heydar Aliyev's return, the Azerbaijani people urged him to come to power. Our
people believed that only Heydar Aliyev could save Azerbaijan from this difficult situation, socio-economic,
military-political crisis. The famous French thinker Voltaire's words "one genius is enough to save the state"
come to mind. Heydar Aliyev was also a genius sent by God to be the savior of his nation.
The great strategist Heydar Aliyev, who has a rich experience of statehood, realized the Azerbaijani model of
the rule of law by creating the first national Constitution. The Constitution of the Republic of Azerbaijan,
authored by Heydar Aliyev in 1995, enshrines all the principles of the rule of law - the rule of law, protection
of human rights, separation of powers, constitutional control, and the protection of human rights as the highest
goal of the state. As a result of hard work, completely new progressive laws defining the essence of the legal
system, including "On the Constitutional Court", "On Courts and Judges", "On the Prosecutor's Office", "On
the Police" are extremely important and important for the present and future of our country. , "On Investigative
Activities", "On Lawyers and Advocacy" and other laws, Civil and Civil-Procedural, Criminal and CriminalProcedural, Execution of Punishments, etc., which are fundamentally different from the previous ones. codes
were adopted. These legislative acts were highly evaluated by international experts. The decrees signed by the
President in 1996 and 1999 on the elimination of unfounded inspections and artificial barriers to the
development of entrepreneurship played an important role in the development of the country's economy. Under
the leadership of national leader Heydar Aliyev, fundamental reforms were carried out in the judiciary as part
of the process of building the rule of law, historically important decisions were made on the comprehensive
development of the justice system, and radical changes began in the activities of these bodies.
First of all, the transfer of penitentiaries from the Ministry of Internal Affairs to the Ministry of Justice has
been completed. The purpose of this step was to improve the system of enforcement of court decisions, to
humanize the penitentiary system, and most importantly, to ensure the observance of human rights and
freedoms. Taking into account the exceptional importance of the enforcement of court decisions, which is an
integral part of the right to a fair trial, an executive service was established within the Ministry, an investigation
department was established and the Ministry of Justice was tasked with investigating a number of crimes
against justice.
For the first time in the history of Azerbaijan during the Heydar Aliyev period, local self-government bodies
were formed and the Ministry of Justice was instructed to provide methodological assistance to municipalities,
as well as administrative control.
The National Leader, as the most prominent statesman in the history of Azerbaijan, also created an eternal
national treasure - the Heydar Aliyev School of Statehood. In his historic address to the nation in 2003, the
Great Leader gave a clear address to continue the policy he set for the people: "I believe that with your help
and support, Ilham Aliyev will be able to complete the fateful issues, plans and work that I could not complete.
I have high hopes. " Time confirms this belief of Heydar Aliyev, and the worthy successor of the National
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Leader, President Ilham Aliyev, skillfully leads Azerbaijan, leading our country with his pragmatic and wise
policy. Seeing that the helm of the state is in safe hands, the people always support their President and follow
him with confidence.
Today, due to its economic competitiveness, Azerbaijan ranks high in the reports of the Davos World
Economic Forum and the World Bank, and is selected as a reformist state. A direct initiator of global energy
and transport projects such as the Baku-Tbilisi-Ceyhan and Baku-Tbilisi-Erzurum oil and gas pipelines, the
Southern Gas Corridor, the Baku-Tbilisi-Kars railway and the Trans-Anatolian Pipeline (TANAP), which is
scheduled to open next month. Our country has become a reliable partner in Europe and a leader in the region.
The successful hosting of the most prestigious events of our republic, including humanitarian, political,
economic, cultural forums, grand sports competitions, embodies the high prestige of our state in the world.
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XALQIN MƏNƏVI -PSIXOLOJI BIRLIYI
SPIRITUAL AND PSYCHOLOGICAL UNITY OF THE PEOPLE
Yaqut Ağasiyeva Tahir
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Yagut Agasiyeva Tahir
Azerbaijan State Pedagogical University
orcid kod: 0000-0002-5107-2798

Özet. Hər bir xalqın mənəvi birliyi milli hissləri ilə bağlıdır. Ümumlikdə hisslər insanın özünə və ətrafdakılara
münasibətləri ilə bağlıdır. Hisslərin obyekti ətrafdakı cisim və hadisələr, başqa insanlar (başqa xalq və
etnoslar), subyekti isə şəxsiyyətin özüdür (öz millətidir). Etnopsixologiyada bu baxımdan milli hiss anlayışı
irəli sürülür. Milli hiss bir şəxsin deyil, bəzən bütöv bir xalqın münasibətini ifadə edə bilər. Lakin hisslər bütün
insanlarda eyni səviyyədə təzahür etmədiyi kimi, ayrı-ayrı etnos və xalqların da həyatında fərqli şəkildə özünü
əks etdirir. Bu mənada bəzi xalqların milli-mənəvi birliyin daha yüksək səviyyədə olmasını, Vətən uğrunda
daima mübarizə aparmalarını nümunə göstərə bilərik.
Etnik-milli hisslər hər şeydən öncə hər bir xalqın özünüdərketməsi ilə bağlıdır. Milli özünüdərketmə öz milli
mənsubiyyətini, milli aidliyini dərketməni nəzərdə tutur.
Hər bir etnosun, xalqın formalaşması uzun tarixi inkişafın nəticəsi olub, milli psixologiyanın
özünəməxsusluğunu təyin edir. Bu özünəməxsusluq hər bir fərdin milli hisslərində öz əksini tapır. Bu, onun
hansı konkret etnik mühitdə yaşaması və tərbiyə olması ilə bağlıdır. Deməli, etnik-milli hisslərin
formalaşmasında mühit (ictimai-tarixi şərait, sosial və coğrafi şərait), etnogen amillər (milli gen, irsi gen),
tərbiyə (ailə, tərbiyə müəssisələri və kənar təsirlər) mühüm rol oynayır.
Milli hisslərin formalaşması fonunda milli-mənəviyyat da inkişaf edir ki, bu da millətin “birlik” anlayışını
formalaşdırır. Milli birliklə bağlı alimlər, filosoflar, politoloqlar da dəyərli fikirlər söyləmişlər. Dövlətçilikdə
xalqın birliyinin vacib və əsas şərt olmasını hələ 2500 il əvvəl Çin filosofu Konfutsi də qeyd etmişdir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev isə deyirdi: “Bugünümüzün, gələcəyimizin zəmanəti - rəhni birlikdir və
bütün dünyada soydaşlarmızın bir olması vacibdir”. “Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü”nün konkret
tarix olaraq qeydə alınması bu zəmində olmuşdur. O, milli birliyin dəyərini belə qiymətləndirmişdi:
"Suverenliyimizi daim yaşatmaq, dövlət müstəqilliyimizi əbədi etmək üçün, harada yaşamasından asılı
olmayaraq, bu gün hər bir azərbaycanlıdan müqəddəs Azərbaycan qayəsi ətrafında əməl və əqidə birliyi,
sarsılmaz həmrəylik tələb olunur".
Bir milləti birləşdirən əsas amillərdən biri də Milli lider anlayışıdır. Ancaq lider öz-özünə yaranmır. Bu mənada
milli-mənəvi birliyin təmin olunmasında milli mədəniyyətin, təhsilin əvəzsiz rolu vardır. Burada həm ailə milli
mədəniyyəti aşılamalı, həm də məktəbəqədər müəssisələrdən başlayaraq bütün təhsil ocaqları milli hissləri
formalaşdırmalıdırlar. Lider üçün vacib keyfiyyət müxtəlif siyasi qüvvələri bir istiqamətə yönəltməyi
bacarmaq məharətidir. Bunun üçün liderin milli hissləri yüksək səviyyədə olmalı, o milli-mənəvi dəyərlərə və
yüksək insani keyfiyyətlərə malik olmalıdır.
Biz bir millət olaraq həm milli birliyə, həm əsl Liderin necə olmasına 44 günlük Vətən Müharibəsində şahid
olduq. Heydər Əliyev siyasi kursunu layiqincə davam etdirən Lider milləti “dəmir yumruq” ətrafında
birləşdirdi. 30 ilə yaxın təmin edilməyən ədaləti bərpa etdi. Balacadan tutmuş ahılına qədər millət bir bayraq
altında birləşdi. Qələbəni təmin edən məhz xalqın mənəvi-psixoloji birliyi oldu.
Açar sözlər: milli hisslər, mənəvi-psixoloji birlik, milli lider
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Abstract. The spiritual unity of each nation is connected with national feelings. In general, feelings are related
to one's attitude towards oneself and others. The object of feelings is the surrounding objects and events, other
people (other peoples and ethnic groups), and the subject is the individual himself (his own nation). In this
regard, the concept of national feeling is put forward in ethnopsychology. A national feeling can express the
attitude of an entire nation, not just one person. However, just as emotions are not expressed in the same way
in all people, they are also expressed differently in the lives of different ethnic groups and peoples. In this
sense, we can show that some nations have a higher level of national and spiritual unity, and constantly fight
for the homeland.
Ethnic and national feelings are, first of all, connected with the self-awareness of each nation. National selfawareness means understanding one's national affiliation and national affiliation.
The formation of each ethnos and nation is the result of a long historical development and determines the
specificity of national psychology. This uniqueness is reflected in the national feelings of each individual. It
depends on the specific ethnic environment in which he lives and is brought up. Thus, the environment (sociohistorical conditions, social and geographical conditions), ethnogenic factors (national gene, hereditary gene),
upbringing (family, educational institutions and external influences) play an important role in the formation of
ethnic-national feelings.
Against the background of the formation of national feelings, national-morality is also developing, which
forms the concept of "unity" of the nation. Scientists, philosophers and political scientists also expressed
valuable views on national unity. The Chinese philosopher Confucius also noted 2,500 years ago that the unity
of the people is an important and fundamental condition in statehood.
Our national leader Heydar Aliyev said: "The guarantee of our present and future is unity and it is important
that our compatriots are one in the whole world." The registration of the "Day of Solidarity of World
Azerbaijanis" as a specific date was on this basis. He praised the value of national unity: "In order to perpetuate
our sovereignty, to perpetuate our state independence, regardless of where they live, today every Azerbaijani
is required to unite in action and belief, unshakable solidarity around the sacred rock of Azerbaijan."
One of the main factors uniting a nation is the concept of national leader. But a leader does not come into being
by himself. In this sense, national culture and education have an invaluable role in ensuring national and
spiritual unity. Here, both the family and the national culture must be instilled, and all educational institutions,
starting from preschools, must form national feelings. An important quality for a leader is the ability to direct
different political forces in one direction. For this, the leader must have a high level of national feelings, he
must have national and moral values and high human qualities.
As a nation, we have witnessed both national unity and what a true leader is like in the 44-day Patriotic War.
Continuing his political course with dignity, Heydar Aliyev united the nation around the "iron fist". He restored
justice that had not been provided for nearly 30 years. From childhood to old age, the nation was united under
one flag. It was the moral and psychological unity of the people that ensured the victory.
Keywords: national feelings, moral and psychological unity, national leader
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HEYDƏR ƏLİYEV VƏ NAXÇIVAN ARXEOLOGİYASI
HEYDAR ALIYEV AND NAKHCHIVAN ARCHAEOLOGY
TОĞRUL XƏLİLOV
Doç, Dr., АMЕА Naxçıvan Bölməsi
ORCID: 0000-0002-3703-8315

XÜLASƏ
Bəşər tarixinin ən qədim, xüsusən yazıya qədərki tarixinin öyrənilməsində arxeologiya elmi mühüm yer tutur.
1969-cu ildə Azərbaycan xalqının ümumimilli lideri Heydər Əliyevin siyası hakimiyyətə gəlməsi ilə əlaqədar
olaraq Naxçıvanda bu elmin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılmış, misilsiz işlər görmüşdür. İlk növbədə
1970-ci ildən başlayaraq azərbaycanlı arxeoloq gənclərin Moskva və Leninqrad şəhərlərində (indiki SanktPeterburq) yüksək səviyyədə mutəxəssis kimi yetişmələri üçün həmin ölkələrdəki aspiranturalara qəbul
olunmaları və təcrübə keçmələri prosesinə başlanılıbdır. 1972-ci ildə ulu öndərin şəxsi təşəbbüsü ilə
Azərbaycan Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyəti Naxçıvan Regional Elm Mərkəzinin yaradılması haqqında
qərar qəbul etmişdir. Bu zaman ümummilli liderimiz: “Bölgənin təbii xammal ehtiyyatlarının kompleks
şəkildə öyrənilməsi və səmərəli istifadə olunmasının elmi əsaslarının işlənib hazirlanması, muxtar
respublikanın sosial-iqtisadi inkişafını, tarixini, arxeoloji, epiqrafik, etnoqrafik və folklor abidələrini
öyrənməyi” Naxçıvan Regional Elm Mərkəzinin əsas fəailiyyət istiqamətləri olduğunu müəyyənləşdiribdir.
1974-cü ildə yerli arxeoloji kadrların olması nəzərə alınaraq elmi tədqiqat işlərinin Azərbaycanda keyfiyyətini
artırmaq məqsədilə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu nəzdində Arxeologiya və Etnoqrafiya
Sektorunun təşkil olunması ölkəmizin digər bölgələri kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasında da
arxeologiyanın inkişafına böyük təsir göstərmişdir. 1975-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın digər bölgələrdə
olduğu kimi Naxçıvanda da arxeoloji bazalar təşkil olunmuşdur. Naxçıvan arxeologiyası daha çox inkişaf
etmiş, arxeoloji tədqiqatların əhatə dairəsi və əhəmiyyəti daha da artmışdır. Bu dövrdə Qazma, XarabaGilan, Sumbatan, Haqqıxlıq, Şahtaxtı, Ovçulartəpəsi, Xələc, Ərəbyengicə, Qızılburun, Damlama, Sarıdərə, I
Maxta və digər abidələrdə arxeoloji tədqiqatlar aparılmışdır. Azərbaycan xalqının ümumimilli lideri
Heydər Əliyevin 1993-cü ildən başlayan siyasi hakimiyyətinin ikinci dövründə bu sahəyə xüsusi fikir
verilmişdir. 2001-2002-ci illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin tövsiyyəsi ilə kompleks şəkildə NaxçıvanGəmiqaya ekspedisiyası təşkil olunmuşdur. 2002-ci ilin avqustunda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Naxçıvan Bölməsinin yaradılması Naxçıvanda bir çox elm sahələri kimi arxeologiyanın inkişafında müstəsna
yer tutur.
Açar sözlər: Naxçıvan arxeologiyası, Naxçıvan elm mərkəzi, müstəqillik dövrü
ABSTRAC
Archeology plays an important role in the study of the most ancient history of human history, especially before
writing. In connection with the coming to power of the national leader of the Azerbaijani people Heydar Aliyev
in 1969, favorable conditions were created in Nakhchivan for the development of this science and he did
unprecedented work. First of all, starting from 1970, the process of admission and internship of young
Azerbaijani archaeologists in Moscow and Leningrad (now St. Petersburg) to graduate schools in those
countries began in order to develop them as high-level specialists. In 1972, on the personal initiative of the
great leader, the Presidium of the Azerbaijan Academy of Sciences decided to establish the Nakhchivan
Regional Science Center. At this time, our national leader: "Development of scientific bases for comprehensive
study and efficient use of natural resources of the region, study of socio-economic development, history,
archeological, epigraphic, ethnographic and folklore monuments of the autonomous republic" are the main
activities of Nakhchivan Regional Science Center. Taking into account the presence of local archeological
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staff in 1974, the establishment of the Archeology and Ethnography Sector at the Institute of History of the
Azerbaijan Academy of Sciences to improve the quality of scientific research in Azerbaijan had a great impact
on the development of archeology in the Nakhchivan Autonomous Republic. Archaeological bases have been
established in Nakhchivan since 1975, as in other regions of Azerbaijan. Nakhchivan archeology has developed
more, the scope and importance of archeological researches have increased. During this period, archeological
researches were carried out in Gazma, Kharaba-Gilan, Sumbatan, Haqqikhlig, Shahtakhti, Ovchulartepe,
Khalaj, Arabyengija, Gizilburun, Damlama, Sarıdara, I Makhta and other monuments. During the second
period of the political rule of the national leader of the Azerbaijani people Heydar Aliyev, which began in
1993, special attention was paid to this area. In 2001-2002, on the recommendation of national leader Heydar
Aliyev, a complex Nakhchivan-Gamigaya expedition was organized. The establishment of the Nakhchivan
Branch of the Azerbaijan National Academy of Sciences in August 2002 has an exceptional place in the
development of archeology in Nakhchivan, as in many other disciplines.
Keywords: Nakhchivan archeology, Nakhchivan science center, independence period
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ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEV DÖVLƏTİMİZ VƏ XALQIMIZ ÜÇÜN BÖYÜK İŞLƏR
GÖRMÜŞDÜR
Qasım HACIYEV
T.e.d., Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Qafqazşünaslıq İnstitutu, Ermənişünaslıq şəbəsinin müdiri, Azərbaycan
Universitetinin professoru, Turan Elmlər Akademiyasının akademiki

Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyəti vətənini və xalqını sevən hər bir azərbaycanlının qəlbində
əbədi yer tutmuşdur.
Sovet İttifaqı dövründə Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi, SSRİ Nazirlər
Soveti sədrinin birinci müavini və Siyasi Büronun üzvü olduğu zaman xüsusi enerjiyə, yüksək bilik və bacarığa
malik olması çox rəğbətlə xatırlanır. SSRİ-nin vacib strateji sahələrini məharətlə idarə edən Heydər Əliyev
geniş spektrli problemlərin, xarici siyasi əlaqələr ilə bağlı dünyanın bir sıra ölkələrinin məsələlərinin həllində
bilavasitə iştirak etmişdir. O zaman böyük şəxsiyyət Heydər Əliyev ölkənin ağır sənaye, dəmir yolu, nəqliyyat,
tikinti, səhiyyə, təhsil, gənclərlə iş kimi mühüm sosial-iqtisadi sahələrinə yüksək qabiliyyətlə nəzarət və
rəhbərlik edirdi.
Ulu Öndər Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi 1982-1987-ci illərdə rəhbərlik
və təşkilatçılıq istedadına görə nəinki özünün, eləcə də Azərbaycanın şöhrətini ölkənin hər yerində tanıdırdı.
Ulu Öndər o dövrdə milli kadrların hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirməklə doğma Azərbaycanına xidmət
etmək üçün bacarıqlı kadrların yetişməsinə şərait yaradırdı.
Ulu öndər gəncləri Azərbaycanın gələcəyi hesab edirdi. Onun şəxsi təşəbbüsü ilə gənc azərbaycanlılar SSRİnin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrinə göndərilir, Vətənə qayıtdıqdan sonra respublikamızın inkişafı üçün
fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradılırdı.
Azərbaycan Dövlətinin rəhbərliyinə ikinci dəfə qayıtdıqdan sonra Ümumilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan
üçün çox işlər gördü. Azərbaycanın çiçəklənməsində əvəzsiz tarixi rolu olan Ulu Öndərin böyük qüdrəti
xalqımızı düz yola çıxardı Azərbaycanı dağıntılardan, parçalanmadan xilas etdi. Azərbaycanın inkişafının
qarşısını almaq istəyən mənfur qüvvələrin ölkəmizə qarşı yaratdığı informasiya blokadasının yarılması,
müstəqil dövlətimizin dünya birliyində öz layiqli yerini tutması və digər reallıqlar Heydər Əliyevin zamanı
qabaqlamağı bacaran nadir dövlət xadimi olduğunu təsdiqlədi. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev Vətən naminə
mübarizəyə qalxdı, Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etdi, dövlət müstəqilliyini qoruyub saxladı.
Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev Azərbaycanın salındığı məngənədən çıxış yolları axtardı, düşdüyü ağır
böhrandan çıxarmaqdan ötrü bütün qüvvəsini sərf etdi.
Azərbaycanın özünün bütövlükdə tarixi taleyi üçün təhlükəli məqamda süni Dağlıq Qarabağ problemini ortaya
atan, Azərbaycan dövlətçiliyi üçün təhlükə yaradan qüvvələrin fəallaşdığı bir zamanda böyük dünyagörüşə
malik Heydər Əliyevin çevik siyasəti siyasi dönüşün yaranmasına səbəb oldu. İlk növbədə öz şəxsi nüfuzundan
və rəhbərçilik təcrübəsindən istifadə edən Heydər Əliyev Naxçıvanın müdafiəsini təşkil etmək üçün hərbi
potensial yaratdı. Sonra isə böyük şəxsiyyət taleyi təsadüflərin ümidinə buraxılmış xalqına, Vətəninə xidmət
göstərmək üçün Azərbaycan Respublikasına rəhbərliyi öz üzərinə götürdü.
Belə ki, 1993-cü ildə Azərbaycan xalqı o vaxt ölkəmizin taleyi üçün həlledici anda öz ümumilli lideri Heydər
Əliyevi siyasi hakimiyyətə dəvət etdi və Azərbaycanda inkişaf, sabitlik və tərəqqi dövrü başladı. İlk növbədə,
vətəndaş müharibəsi dayandırıldı, bütün qanunsuz birləşmələr tərki-silah edildi, ölkədə sabitlik yaradıldı.
Azərbaycan Respublikasının ilk quruculuğu dövründən başlayaraq on il ərzində bir əsr ərzində görülmüş işlərə
bərabər işlər görüldü. Heydər Əliyevin gərgin fəaliyyəti nəticəsində müstəqil Azərbaycan dövləti quruldu və
uğurla inkişaf etməyə başladı.
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Bütün bu inkişafın təməlində Heydər Əliyev fenomeni dayanırdı. Təsadüfi deyil ki, bu zaman Azərbaycanda
Beynəlxalq hüquq normalarının öyrənilməsi, yayılması, qanunçuluğun təkmilləşdirilməsi və əməkdaşlığın
genişləndirilməsi sahəsində yeni və uğurlu addımlar atıldı.
Respublikamızda Azərbaycan Respublikasının Qanunları və Beynəlxalq Hüquq normalarına uyğun,
qanunçuluğun təmin olunması istiqamətində beynəlxalq təcrübənin tədbiq edilməsi dövlətimizə layiqli
xidmətin genişləndirilməsinə şərait yaratdı. Daxili separatçı hərəkətlərə qarşı ciddi tədbirlərə başlandı.
Cinayətkar ünsürlərə qarşı beynəlxalq axtarışların təmin edilməsi, kriminal xarakterli məlumatların
dəqiqləşdirilməsi, eyni təmayüllü təşkilatlar arasında yayılması üçün bütün imkanların səfərbər edilməsi ilə
daxili və xarici siyasətin zənginləşməsinin başlanğıcı qoyuldu. Azərbaycanda dövlət quruculuğunun yeni
mərhələyə qədəm qoyması, ölkəmizin beynəlxalq miqyasda nüfuzunun artması potensial imkanlara güclü
təkan verdi.
Ulu öndərin göstəriş və tövsiyələri ilə işini yenidən quran müstəqil, demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar dövlət
olan Azərbaycan Respublikasının polisi Azərbaycanın çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinin qorunmasında şərəfli
borcunu ləyaqətlə yerinə yetirməyə başladı. Qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi, ölkədə hüquqi islahatların
həyata keçirilməsi üçün bütün imkanlar səfərbər edildi. Beynəlxalq cinayətkarlığın əsas obyektlərindən olan
dövlətlərin iqtisadi və sosial inkişafına zərər yetirən cinayətlərin qarşısının alınması istiqamətində mübarizə
başlandı.
Azərbaycan Respublikası DİN ilə Beynəlxalq polis təşkilatları arasında əməkdaşlığın əsası qoyuldu. Bu sahədə
münasibətlərin düzgün qurulması nəticəsində xeyli cinayətlərin üstü açıldı, dövlətlərarası axtarışlarının təmin
olunması üçün konkret tədbirlər görüldü və bu istiqamətdə fəaliyyət üçün stimul yarandı.
Beləliklə, Azərbaycan Respublikası həyatın bütün sahələrində siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrin yaranması və
inkişafına nail oldu. Siyasi, iqtisadi, sosial və hüquq islahatları Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyası
istiqmətində mühüm addımlar atılmasını təmin etdi.
Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən mühüm siyasi xətt Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin daha da
qüdrətlənməsinə xidmət edir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin 44
günlük Vətən müharibəsi ilə Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş 20% ərazisini azad etməsi, hər şeydən
əvvəl, ata vəsiyyətini yerinə yetirməsi ilə başa çatdı.
Açar sözlər: Azərbaycan, Heydər Əliyev, Ulu öndər, siyasi, iqtisadi, sosial
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“Mənim üçün hər şeydən əziz mənim xalqımdir,mənim Vətənimdir, mənim torpagımdır “
Ümummilli Lider Heydər Əliyev
XXəsr Azərbayacan xalqının bəşəriyyətə bəxş etdiyi nadir şəxsiyyətlərdən biri , dünya şöhrətli siyasətçi,
təcrübəli dövlət başçısı,Ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin ictimai və siyasi fəaliyyəti müasir
tariximizdə mühüm və şərəfli mərhələ təşkil edir. O, ölkə həyatının bütün sahələrində quruculugun,islahatların
banisi olmuşdur.Onun diaspor quruculugu sahəsində də xidmətləri böyükdür.Belə ki, Azərbaycanın
hüdudlarından kənarda məskunlaşmış milyonlarla soydaşlarımızın vahid bir amal ətrafında birləşdirilməsi
istiqamətində indiyədək əldə olunmuş bütün nailiyyətlər Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı və
məqsədyönlü fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev 1993-cü ildə ikinci dəfə hakimiyyətə gəldikdən sonra dünyanın müxtəlif
yerlərində yaşayan azərbaycanlıların birliyi üçün çox böyük səylər göstərmişdi. Hələ 1991-ci ildə Naxçıvanda
onun təşəbbüsü ilə 31 dekabr dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü kimi qeyd edilmişdir.
Ulu Öndər Heydər Əliyev dünya Azərbaycanlıları qarşısıında duran mühüm vəzifələri müəyyənləşdirmiş və
qeyd etmişdir ki,
Azərbaycan diasporası Azərbaycan dilini,mədəniyyətini,adət ənənələrini,tarixini
yaşatmalı,inkişaf etdirməli, Azərbaycan dövlətinin.cəmiyyətinin problemləri ilə yaşamalı,onların həlli üçün
mənəvi məsuliyyət daşımalıdır.
Ümummilli Liderimizin təşəbbüsü və sərəncamı ilə dünya azərbaycanlılarının qurultayının keçirilməsi
diaspor hərəkatının tarixində keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlangıcını qoymuşdur. Orada çıxış edən Heydər
Əliyev azərbaycançılıq ideyasını irəli sürmüşdür.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 2002-ci ildə Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət
Komitəsi yaradılmışdı. Sonradan onun adı dəyişdirilərək Diasporla iş üzrə Komitə adlanmışdır. 2002-ci ilin
dekabr ayında “Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla baglı dövlət siyasəti haqqında”Azərbaycan Respublikasının
Qanunu qəbul edilmişdir.
Bu gün Ümummilli Liderin siyasi kursunun layiqli davamçısı, onun müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyasını
müvəffəqqiyyətlə həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev diasporumuzun
formalaşdırılması sahəsindəki nailiyyətləri yeni inkişaf mərhələsinə qaldıraraq daim diqqət mərkəzində
saxlayır.
“Before everything nation,my motherland and my land the dearest to me”
National Lider Haydar Aliyev
Haydar Aliyev is an unikal person which Azerbaijan people gifted to the human,great politician experienced
leader,our national leader.H.Aliyev’s rich social and political activity arranged main stage. He laid the
foundation in every sphere of the country.He has great role ,in forming diaspora .So the Azerbaijanes to who
live abroad gathering unikal aim and gain progress is belonged H.Aliyev’ s great activity. W.hen H.Aliyev
,came power in 1993 for the second time the people living in different places he made a great effort for uniting
them together.With his effort in 1991 the 31 st of december is celebrated as solidarity day of all the
Azerbaijanis in the world.
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Our Wise Leader H.Aliyev determined the aims in front of all the Azerbaijanis and noted that Azerbaijanis
diaspora must defend the Azerbaijan language, its cusfoms and traditions and at the same time they must
increase them.So Azerbaijan diaspora must live with the problems of Azerbaijanis and responsible for setlleng
these problems.With effort and decree of our Wise leader laid the foundation holding the conqress of the world
Azerbaijanis .While participarting there he put forward Azerbaijanis ideology.
Wilh H.Aliyev’s effort he created state committee for work of Azerbaijanis live abroad.Then its name is
changed and named State Committe for Work Wits doaspora.Our Republic passed a law about “State policy
of towards Azerbaijanis living aboraad.”Today follower.H.Aliyev’s political course I.Aliyev carries on the
tradition successfully. I.Aliyev takes into cousideration the successon the diaspora’s work andrises it on a new
stage.
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XÜLASƏ
Ulu öndər Heydər Əliyevin gənclər siyasəti Azərbaycanın mövcud imkanlarından istifadə edərək
gənclərimizin daha yüksək formalaşmasına, bu günün və gələcəyin layiqli vətəndaşı kimi yetişməsinə səfərbər
edilməsindən ibarət olub. Gənclər Gününün təsis olunmasından bu günə qədər keçən illər ərzində
Azərbaycanda müasir gəncliyin inkişafı üçün böyük işlər görülüb. Təbii ki, bu işlərin əsasını Heydər Əliyev
ideyaları təşkil edir. Bu gün də öyrənilən və təbliğ olunan bu ideyalar gənclər üçün daha geniş imkanların
yaradılmasına xidmət edir. Məhz Ulu öndərin hər addımı ilə hamisi olduğu milli-mənəvi dəyərlərin əsasında
bu gün ölkəmizdə layiqli gənclik formalaşıb.
Hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdən başlayaraq gənclər siyasəti ilə bağlı bir çox fərman və sərəncamlar
imzalayan Ulu Öndər gənclərin milli və vətənpərvər ruhda tərbiyəsinə həmişə önəm vermişdir. Heydər Əliyev
nitqlərinin birində bu barədə demişdir" ׃Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır, milli-mənəvi
dəyərlərimizin əsasında tərbiyələnməlidir. Gənclərimiz bizim tariximizə yaxşı bələd olmalı, dilimizi yaxşı
bilməlidir. Hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır, vətənpərvərlik böyük məfhumdur. Bu, sadəcə orduda xidmət
etmək deyil, vətənə sadiq olmaq, vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq - budur vətənpərvərlik".
O, müasir gənclərin vətəninə, xalqına layiq, hərtərəfli hazırlıqlı övlad kimi yetişməsinin qeydinə qalmaqla
yanaşı, sabahın da gənclərini düşünürdü. Onun gərgin əməyi və səyləri nəticəsində Azərbaycan malik olduğu
zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılması üçün iri layihələrə imza atıb. Əldə olunan
gəlirlərdən ölkənin bütün infrastrukturlarının inkişafında səmərəli istifadə edildiyi kimi, gənclərin də inkişaf
etdirilməsi və gələcək nəsillərin rifah halının təmin edilməsi istiqamətində də geniş istifadə olunur.
Bu gün gənclərimiz yüksək reytinqli dünya universitetlərində təhsil alırlar. Onlar dünyanın inkişaf meyillərini,
yüksək biliklərini Azərbaycana gətirirlər və bu biliklər əsasında ölkəmizin inkişafına əlavə təkanlar verəcək
böyük qüvvədirlər. Həmin gənclərin böyük əksəriyyəti vətənə qayıdaraq ölkəmizin gələcəkdə daha yüksək
inkişaf etməsinə təkan verəcəklər. Eyni zamanda, onlar xaricdə ölkəmizi layiqincə təmsil edirlər”.
Açar sözlər: gənclik, gələcək, ideya, dəyərlər, vətənpərvərlik
ABSTRACT
Great leader Heydar Aliyev’s youth policy has included mobilizing for higher formation, and growth of our
youth as today and tomorrow’s decent citizen by using the current opportunities of Azerbaijan. During the
years since the establishment of the Youth day until today, great measures have been taken for the development
of the modern youth in Azerbaijan. The foundation of these events has of course been made up of the Heydar
Aliyev’s ideas. These ideas which are also learnt and propogated today serve to create broader opportunities
for the youth. Today decent youth has been developed in our country on the basis of the national spiritual
values which he is the protector of, with his each step.
Since the first days he has come into the power the Great Leader who has signed many decrees and orders
related to the youth policy has always paid great attention to bring the youth up in a national and patriotic
spirit. Heydar Aliyev has informed about this in one of his speeches: “Our youth should be brought up in a
national spirit and on the basis of our national values. Our young people should know our history and our
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language well. Every young people should be patriotic and patriotism is of great concept. This is not only about
serving in the army but also about being devoted to the motherland, loving it, being connected to the land-it is
patriotism”.
He has thought the tomorrow’s young people as well as taking after the growth of modern youth as a decent,
comprehensive descendant for their motherland and people. As a result of his hard work and efforts, Azerbaijan
has signed the great projects to export rich hydrocarbon reserves to the world market. As the income has been
efficiently used in the development of the country’s all infrastructures, they are also broadly used in the
improvement of the youth and in the direction of providing the wellbeing of the future generations.
Today our young people study in the best global universities. They bring the world’s development trends, great
knowledge to Azerbaijan and they are the greatest power providing the development of our country with
additional stimulus on the basis of this knowledge. Most of those young people will grant our country to
develop more highly in the future by returning to the motherland. At the same time, they decently represent
our country abroad”.
Keywords: youth, future, idea, values, patriotism
GİRİŞ
Azərbaycanın tərəqqisində, onun iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında, demokratik dövlət və cəmiyyətin
qurulmasında gənclərin rolu danılmazdır. Azərbaycanın tarixinə nəzər salsaq, onun hər mərhələsində
gənclərimizin özünəməxsus rol oynadığının şahidi olarıq.
Azərbaycanın bugünkü uğurları, gələcəyi, gəncliyinin formalaşması isə yalnız Ulu Öndərin ideyalarına
bağlıdır. Gəncliyin sağlam ruhlu, savadlı, yüksək mənəvi tərbiyəyə malik olması dövlət üçün önəmlidir.
Cəmiyyətin aparıcı təbəqəsi gənclərdirsə, deməli, inkişaf və inteqrasiya məhz onlarla bir addımlayır.
Cəmiyyətin gələcəyi gənclərdir və öz gələcəyini düşünən hər bir cəmiyyət gənclərə qayğı göstərir. Bununla da
əslində özünün xoşbəxt və firavan gələcəyinin təmin olunması istiqamətində mühüm addımlar atmış olur. Bu
məlum həqiqəti Azərbaycanda hamıdan yaxşı anlayan və bunun həyata keçirilməsi üçün lazımı tədbirləri görən
yeganə bir insan var idisə o da Heydər Əliyev idi.
Heydər Əliyev ölkədə gedən demokratik islahatlara və insan hüquqlarının qorunmasına həmişə diqqət yetirirdi.
İctimai-siyasi, mədəni həyatımızın müxtəlif sahələrində sistemli islahatlar aparan böyük öndərimiz bütün bu
proseslərdə gənclərin roluna həmişə xüsusi fikir verirdi. Müxtəlif qurumlarda, dölət idarələrində, siyasi və
iqtisadi arenalarda gənclərin fəal iştirakını təmin edirdi.
HEYDƏR ƏLIYEV VƏ TƏHSILƏ QAYĞI.
Öz qiymətli ömrünü təkcə respublikanın tərəqqisi üçün yox, eyni zamanda bütün türk dünyasının tərəqqisi
üçün həsr edən dahi liderin fəaliyyət meydanı çox geniş, rəngarəng olmuşdur. O, bütün sahələrin bilicisi idi.
Gənclərin inkişafına və təhsilinə isə xüsusi qayğı ilə yanaşır, gənclərin tərbiyəsində təhsilin də önəmini əsas
tuturdu. Ulu Öndər dəfələrlə deyirdi ki, dövlətin vəsaiti, qayğısı, bütün imkanları birinci növbədə təhsilimizin
daha da inkişaf etdirilib dünya standartları səviyyəsinə yüksəldilməsi işinə yönəldilməlidir
Hər iki hakimiyyəti dövründə Heydər Əliyev təhsil sahəsində böyük dəyişikliklərə nail oldu. Onun fikrincə
təhsili olmayan gəncliyin gələcəyi olmaz. Və Ümummilli lider məhz bu yolda əlindən gələni etmişdir.
Aydındır ki, bir milləti məhv etmək üçün onun elmini, təhsilini məhv etmək kifayətdir. Məhz bu konteksdən
yanaşdıqda, Heydər Əliyev Azərbaycan xalqını məhv olmaqdan xilas etdi. Heydər Əliyevin Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi ilk dövrdə (1969-1982-ci illərdə) onun təşəbbüsü və bilavasitə qayğısı ilə keçmiş SSRİ-nin ən
nüfuzlu ali məktəblərində azərbaycanlı oğlan və qızların təhsil alması üçün yaratdığı şərait də bunun bariz
nümunəsi idi. Yüzlərlə gənc xaricdə təhsil almağa göndərildi. Həmin dövrdə ulu öndərimizin böyük qayğısı
və diqqəti ilə Moskvanın, Leninqradın və eləcə də keçmiş SSRİ-nin digər şəhərlərinin 170 aparıcı ali elm və
təhsil ocağına 3500 azərbaycanlı oğlan və qız göndərilmişdir. Hər il ali təhsil almaqdan ötrü respublikamızdan
kənara orta hesabla 800 nəfərdən artıq tələbə göndərilməsi yaxşı ənənə halını almışdı. Müqayisə üçün deyək
ki, 1969-cu ildə Azərbaycandan həmin ali məktəblərə cəmi 47 nəfər təhsil almağa göndərilməsi planlaşdırılmış
və onların da əksəriyyəti başqa millətlərdən idisə, 70-ci illərin axırlarında həmin məktəblərə göndərilən
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abituriyentlərin sayı 700-800 nəfər (80-ci illərin əvvəllərində isə hər il 1000-1400 nəfər) təhsil almağa
göndərilirdi və onların da çoxunu azərbaycanlılar təşkil edirdi. Bu gənclər çox keçmədən yüksək səviyyəli
mütəxəssislər kimi ölkəyə qayıtdılar, bilikli istedadlı kadrlar kimi respublikanın müxtlif sahələrində uğurla
fəaliyyət göstərdilər. (3, s.150)
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra azərbaycanlıların xaricdə təhsil alması prosesi yenidən sürətləndi.
İldən-ilə xaricdə təhsil alanların sayı artırdı. Ulu öndərin keçən əsrin 60-cı illərində əsasını qoyduğu bu təhsil
ənənəsi uğurla davam etdirilir.
Son illərdə xaricdə təhsil alan azərbaycanlı gənclərin sayı xeyli artmış, on mini keçmişdir. 2013-2014-cü tədris
ilində Dövlət Proqramı çərçivəsində 700-ə yaxın tələbə ali təhsil almaq üçün dünyanın qabaqcıl
universitetlərinə göndərilmişdir. Ümumiyyətlə, “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə
təhsili üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində indiyədək yüzlərlə azərbaycanlı gənc Dövlət Neft Fondu hesabına
maliyyələşdirilməklə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin tanınmış universitetlərinə təhsil almağa
göndərilmişdir. Dövlət vəsaiti hesabına xaricdə təhsil məsələsi hətta dünyanın ən zəngin dövlətləri üçün nadir
hadisədir. Belə ki, digər ölkələrdə təhsil üçün ödənilən vəsait məzun işə düzəldikdən sonra hissə-hissə
qaytarıldığı halda, Azərbaycanda həmin vəsait təhsil alana bağışlanır.
Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş bu təhsil ənənəsi Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir, maddi kapitalın insan kapitalına çevrilməsi istiqamətində
məqsədyönlü iş aparılır. Cənab Prezident tərəfindən 19 oktyabr 2006-cı ildə “Azərbaycan gənclərinin xarici
ölkələrdə təhsil almasına dair Dövlət Proqramı” haqqında və bununla bağlı sonrakı illərdə qəbul edilmiş
sənədlər bu sahəyə dövlətin diqqət və qayğısının təzahürü kimi qiymətləndirilməlidir. Bu məqsədyönlü siyasət
Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmlənməsinə, Azərbaycan xalqının tərəqqisinə istiqamətlənmişdir. Çünki
təhsil millətin tərəqqisinin ən mühüm şərtidir. [1, s. 3.]
Ulu öndərin 15 iyun 1999-cu il tarixli Sərəncamı ilə qəbul оlunmuş “Azərbaycan Respublikasının təhsil
sahəsində İslahat Prоqramı” təhsil sahəsinmdə hərtərəfli inkişafa geniş şərait yaradan qiymətli dövlət
konsepsiyasıdır. Belə ki, sonrakı islahatlar üçün bu Proqram baza rolunu oynadı. İslahatlar arasında
Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası, «Ümumi təhsil pilləsinin dövlət
standartı və proqramları (kurikulumları)» «Azərbaycan Respublikasında təhsil infrastrukturunun inkişafı ilə
əlaqədar tədbirlər haqqında» Sərəncam, «Azərbaycan Respublikasında təhsil infrastrukturunun inkişafı ilə
əlaqədar tədbirlər haqqında» Sərəncamı qeyd etmək olar.
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ GƏNCLƏRİN VƏTƏNPƏRVƏRLİK RUHUNDA YETIŞDİRİLMƏSİ.
Ulu öndərin yaratdığı dövlət idarəçiliyi məktəbi - müstəqilliyimizi qorumaq, vətənə, millətə, xalqa sədaqətlə
xidmət etmək və bu yolda canını belə əsirgəməmək kimi dəyərlərdən qaynaqlanır. Azərbaycan xalqının
gələcəyini qabaqcadan görən və düşünən xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev milli hərbi kadrlar
hazırlanmasını da unutmamış və ona da böyük qayğı göstərmişdir. O gənclərin hərbi- vətənpərvərlik
tərbiyəsinə də xüsusi önəm vermişdir. 1972-ci ildən başlayaraq onun təşəbbüsü və qayğısı ilə hər il 300-400
nəfər azərbaycanlı gənc hərbi təhsil almaq üçün keçmiş ittifaqın ən müxtəlif və nüfuzlu ali hərbi məktəblərinə
qəbul olmuş və 80-ci illərin əvvəllərində onların sayı 800-1000 nəfərə çatmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyev
müstəqil Azərbaycan Respublikasının qüdrətli dövlətə çevrilməsinin əsas atributunu və amilini onun silahlı
qüvvələrinin müasir tələblərə cavab verəcək səviyyədə qurulmasında görürdü. Heydər Əliyev bir vətənpərvər
kimi gənclərə örnək idi. Bütün həyat fəaliyyəti dövründə vətənpərvər ruhda nitqləri, çıxışları bunun bariz
sübutu olmuşdur. Heydər Əliyev buna nail oldu və Çəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Lisey, bir qədər sonra
isə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində respublikamızda ilk dəfə milli zabit-müəllim hazırlayan
İbtidai hərbi hazırlıq və fiziki təlim fakültəsi təşkil edildi. 1978-1980-ci illərdə həmin fakültənin maddi-texniki
bazası yaradıldı və 1981-ci ildə ilk tələbə qəbulu elan edildi.
"Hamımız üçün bir böyük məfhum var: Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan xalqı. Bu məfhum ətrafında
hamı sıx birləşməlidir" - deyən ulu öndər bütün o ağır məqamlarda xalqın gücünə arxalanır, millətin ona olan
sonsuz inamına bel bağlayırdı.
Hər şeydən əvvəl Heydər Əliyev öz xalqını böyük məhəbbətlə sevən vətənpərvər bir şəxsiyyət idi. Ümummilli
liderimizin vətənpərvərliyi dünya siyasətçilərinin də diqqətindən yayınmayıb. Fransanın sabiq prezidenti Jak
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Şirak xüsusi vurğulayaraq bu barədə deyib: “Bu qeyri-adi şəxsiyyət Azərbaycanı çiçəklənmə yoluna gətirib
çıxarmışdır. Müxtəlif görüşlərimiz zamanı, xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında müzakirələr
apararkən, münaqişənin sülh yolu ilə həllində onun cəsarətini, vətənpərvərliyini, müdrikliyini və qətiyyətini
yüksək qiymətləndirdim”.
Bu fikirlər bir daha təsdiq edir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Vətəninə,
xalqına çox bağlı vətənpərvər ümummilli liderimizin xarici siyasətində əsas yer tuturdu. [3]
Məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin ideyaları və nümunəvi əxlaqi dəyərləri zəminində formalaşan Azərbaycan
gəncliyi qalibiyyət əzmini döyüş meydanında və siyasi mübarizədə nümayiş etdirdi.
3. Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimizin təbliği
Azərbaycan xalqı zamanın sınağından çıxmış mənəvi və əxlaqi dəyərlərə malik xalqdır. Həmin dəyərlər
sırasında Heydər Əliyevin mənəviyyat, mənəvi dəyərlər, mənəvi həyat və mənəvi tərbiyə haqqında ideyaları
mühüm yer tutur və yeni nəsillər üçün istiqamətverici rol oynayır.
Heydər Əliyev – realist və praqmatik siyasətçidir. O, mənəviyyat problemlərinə, mənəvi dəyərlər və mənəvi
tərbiyə məsələlərinə, dövrün, sosial orqanizmin tələbatları, mənəvi və əxlaqi potensialı kontekstindən müraciət
edirdi.
Mənəviyyat, mənəvi dəyərlər və mənəvi tərbiyə haqqında danışarkən, bu məsələlərin müxtəlif aspektlərinə
toxunarkən, Heydər Əliyev, şəxsiyyətin bütövlüyünü, onun ideya prinsiplərini, mənəvi aləmini və əxlaqi
dayaqlarını formalaşdıran ideya, mənəvi-əxlaqi, elmi və bədii dəyərlərinin vəhdəti mövqeyindən çıxış edirdi.
Bədii və mənəvi tərbiyə bir-birini digəri tamamlayaraq, şəxsiyyəti daha həssas və alicənab edir. Həm də o, heç
vaxt zəriflik elementinin yalnız incəsənətdən, nəcibliyin isə mənəvi tərbiyədən, etikadan əmələ gəlməsi
probleminə sadələşdirilmiş yanaşmanın tərəfdarı deyildi.
Heydər Əliyevin ideya-nəzəri irsi tam əsas verir ki, aşağıdakı müddəalar öz təsdiqini tapsın:
a) insanın, böyüməkdə olan nəslin tərbiyəsi probleminə hər cür ciddi yanaşma mənəvi başlanğıc ilə şərtlənir;
b) tərbiyə mənbələri olan tarix, tarixi mədəniyyət, milli adət və ənənələr və müasir tərbiyə vasitələri olan
ədəbiyyat, incəsənət özündə mənəviyyatın və əxlaqın təməl prinsiplərini birləşdiri;
c) fəlsəfə, ədəbiyyat, incəsənət, dahi əcdadların surətləri, tarixin dönüş anlarında xalqın qəhrəmanlığı –
bunların hamısı mənəvi yönümü təmin edir, millət və şəxsiyyətin mənəvi mədəniyyətini formalaşdırır;
ç) mənəviyyatın başlıca problemlərinin bütün aspektlərinə diqqəti cəlb edən Heydər Əliyev, əslində mənəvi
tərbiyə sisteminin strukturunu və ümumi konturlarını müəyyənləşdirir. Ümummilli liderin mənəviyyatın,
mənəvi mədəniyyətin, mənəvi həyatın, mənəvi dəyərlərin və mənəvi intizamın müxtəlif məsələlərinə dair bir
yerə toplanmış fikir və ideyaları, mənəvi tərbiyə sisteminin əsas istiqamət və parametrlərini
müəyyənləşdirməyə, güman və fərziyyələrdən onun konseptual cəhətdən əsaslandırılmasına imkan verir.
Dahi lider həyata keçirilən bütün islahatların kökündə milli-mənəvi dəyrələrin olması vacib sayır və bir çox
nitqlərində gənclərə belə nəsihət verirdi:
“Mədəniyyətimizi, elmimizi, təhsilimizi, insanların mənəviyyatını daha da yüksəklərə qaldırmaq üçün mədəni,
elmi –texniki əlaqələrin inkişaf etdirilməsi çox zəruri vəzifələrdən biridir”
Mənəviyyat preblematikasına Heydər Əliyevin yanaşmasında iki vacib məqamı qeyd etmək lazımdır:
1. Vicdan, səmimilik, başqalarına qayğı, ümummilli və ümumdövlət maraqlarının şəxsi maraqlardan və
tamahkarlıqdan üstün tutulması, başqalarının tale və dərdinə biganə qalmamaq, mərhəmət və s. kimi mənəvi
dəyərlərin və prinsiplərin qiymətləndirilməsi.
2. Mənəviyyat mənbələrimizin, mənəvi mədəniyyətimizin, mənəvi prinsip və dəyərlərimizin yüksək
qiymətləndirilməsi. Burada Azərbaycan xalqının tarixi mədəni, mənəvi və əxlaqi dəyərlərindən, şifahi xalq
ədəbiyyatından, ədəbiyyat və incəsənətdən, fəlsəfə və ictimai fikirdən, Azərbaycan xalqının çoxəsrlik bədii
mədəniyyətindən, bütövlükdə millətin tarixi yaddaşından söhbət gedir.
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“Xalqımızın çoxəsrlik tarixi ərzində böyük sınaqlardan keçmiş, böyük çətinliklərlə rastlaşmış, özlərinin
milliliyini, mənəviyyatını, dilini, dinini yaşatmış, saxlamış və bugünkü xoşbəxt günlərə gətirib çıxarmışlar.”
(2, s.458)
Ədəbiyyat siyahısı:
1.F.Rüstəmov, Ulu öndər yüksək təhsili millətin tərəqqisinin mühüm şərti kimi dəyərləndirirdi. Xalq qəzeti.2014.- 18 may.- S. 3.
2. Müstəqilliyimiz əbədidir. II kitab Bakı 1997, s.458
3. M.Mərdanov. Təhsil millətin gələcəyidir. Bakı - 2010
4. https://genprosecutor.gov.az/az/post/2407
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İNFORMASIYA CƏMIYYƏTI QURUCULUĞUNDA HEYDƏR ƏLIYEVİN TARİXİ ROLU
Şahbazova Qahirə Lələ qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
Şamaxi filialinin dekanı,
“Riyaziyyat və kompüter elmləri”kafedrasinin
Baş müəllimi
ORCID: 0000-0002-6482-6675
“Hər bir dövlət əgər istəyirsə ki, öz ölkəsinin inkişafını təmin etsin,
öz millətinin elmini, mədəniyyətini dünya standartlarına çatdırsın,
o mütləq, hər şeydən çox, təhsilə fikir verməlidir, təhsilin inkişafına
səy göstərməlidir, təhsil üçün bütün imkanları yaratmalıdır”.
Heydər Əliyev
Xülasə
İnformasiya cəmiyyətinin əsas hərəkətverici qüvvəsi olan informasiya kommunikasiya texnologiyaları (İKT)
həmçinin elm və təhsilin uğurlu və dayanıqlı inteqrasiyasını təmin etmək üçün böyük potensiala və
perspektivlərə malikdir. Ölkənin iqtisadi potensialının formalaşdırılmasında Azərbaycan elmi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir Müasir qloballaşma dövründə elmi-intellektual sferada qazanılan yüksək nailiyyətlər hər
bir dövlətin inkişaf səviyyəsindən, ümumi potensialından xəbər verən, sosial, iqtisadi, mədəni tərəqqini təmin
edən, demokratikləşmə proseslərini sürətləndirən mühüm meyarlardan biri kimi çıxış edir. Cəmiyyət
qarşısında dayanmış bir sıra əsaslı problemlərin həllində "açar rolunu" oynayan elm və təhsil həm də xalqların
dünya arenasında layiqli təmsilçiliyinə, insan kapitalının formalaşdırılması yolu ilə qarşıya qoyduğu hədəflərə
doğru inamla irəliləməsinə real təminat yaradır.
Gələcəkdə bütün sahələrdə müvəffəqiyyətin açarı İT və informasiya resurslarından düzgün istifadə
olunmasındadır.
Açar sözlər: İKT, informasiya cəmiyyəti, informasiya mədəniyyəti, kompüter, məktəb, şagird, təhsil
Ключевые слова:, ИКТ, информационное общество, информайцонная культура, компютер, школа,
ученик, образование
Summary
Information and communication technologies (ICT), which are the main driving force of the information
society, also have great potential and prospects to ensure the successful and sustainable integration of science
and education. Azerbaijan plays an important role in the formation of the country's economic potential The
high achievements in the scientific and intellectual sphere in the era of modern globalization are one of the
important criteria for the level of development, overall potential of each state, ensuring social, economic and
cultural progress. Science and education, which play a "key role" in solving a number of fundamental problems
facing society, also provide a real guarantee for the worthy representation of peoples on the world stage and
the confident advancement of their goals through the formation of human capital.
The key to success in all areas in the future is the proper use of IT and information resources.
Keywords: ICT, information society, information culture, computer, identity, activities, school
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Dövlət siyasətinin əsas prioritet məsələlərindən biri də ölkəmizdə informasiya cəmiyyətinin qurulması prosesi
idi. Dünyada belə bir maraqlı fikir formalaşıb ki, İnformasiya cəmiyyətinin formalaşması əksər dövlətlərdə
ölkənin iqtisadi göstəricisidir. Yəni müasir informasiya texnologiyalarının cəmiyyətə inteqrasiya səviyyəsi
ölkənin iqtisadi inkişaf dərəcəsini əks etdirən amilə çevrilmişdir.
Respublikamıza rəhbərliyi dövründə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycanda informasiya
kommunikasiya texnologiyaları sektorunun inkişafına səbəb oldu.
Məlum olduğu kimi, ümummilli lider Heydər Əliyev 2003-cü ilin fevral ayında respublikamızda informasiyakommunikasiya texnologiyalarının geniş tətbiq olunması və inkişaf etdirilməsi haqqında "Azərbaycanın
inkişafı naminə İKT üzrə Milli Strategiya"nı (2003-2012-ci illər) təsdiq etmişdir. Milli Strategiyanın
qəbulundan keçən müddət ərzində Azərbaycan hökuməti tərəfindən bu sahədə bir sıra kompleks tədbirlər
həyata keçirilmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin ilk xarici səfəri
kimi 2003-cü il dekabrın 12-də Cenevrədə İnformasiya cəmiyyəti məsələləri üzrə Dünya Sammitində iştirakı
Azərbaycan dövlətinin bu sahəyə diqqətini beynəlxalq aləmə bir daha nümayiş etdirdi. Prezident İlham Əliyev
sammitdə çıxış edərək xüsusi qeyd etdi ki, Azərbaycan dövləti İnformasiya cəmiyyətinin qurulması
istiqamətində bütün imkanlardan istifadə edəcəkdir. O, Azərbaycanın bu sahədə dövlət siyasətinin əsas
prioritetlərini şərh etmiş, onun İKT-ni inkişaf etdirməkdə maraqlı olduğunu bəyan etmişdir. Bu istiqamətdə
dövlət siyasətini həyata keçirmək məqsədi ilə 2004-cü il fevralın 20-də cənab Prezident İlham Əliyev Rabitə
və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. [3]
Müstəqil dövlətimizdə cəmiyyətimizin bütün sahələrində İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının
tətbiqinə start verildi. Sərhədlərin açılması, internet məkanının mövcudluğu və nəhayət bol məlumatlılığın
yaranması ilə əlaqədar daha yeni, son model texnologiyaların istifadəsinə tələbat artırdı . İnformasiya
bolluğunda lazımı məlumatların tez qəbul olunması, tez ötürülməsi və ünvanına tez çatdırılması üçün
İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının istifadəsini zərurət yarandı. Beləliklə müstəqil dövlətimizin
informasiya cəmiyyəti formalaşdı. "Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı 2006-cı ildə 17 may tarixinin
Ümumdünya Telekommunikasiya və İnformasiya Cəmiyyəti Günü kimi qeyd edilməsi ilə bağlı qərar qəbul
edib və hər il beynəlxalq səviyyədə dünyanın əksər ölkələrində 17 may tarixi ilə əlaqədar tədbirlər keçirilir.
Ümumdünya Telekommunikasiya və İnformasiya Cəmiyyəti Gününün əsas məqsədi və əhəmiyyəti internetdən
və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadənin cəmiyyət və ölkələrə verdiyi imkanlar,
eyni zamanda rəqəmli fərqliliyin aradan qaldırılması ilə bağlı məlumatlılıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə
kömək göstərməkdən ibarətdir".
Azərbaycanda İKT-nin inkişafı, informasiya cəmiyyətinin formalaşması ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. [6] Uğurla yerinə yetirilən bu dövlət proqramı struktur və iqtisadi islahatlar,
infrastrukturun təkmilləşməsi, yeni tənzimləmə mühitinin yaradılması və ictimaiyyətin daha da
məlumatlandırılması və İKT-dən istifadə kimi bir sıra məqsədləri özündə cəmləşdirirdi. [7] Həmin dövlət
proqramı 2009-2012-ci illər üçün uzadılaraq hazırkı e-Azərbaycan proqramının planlaşdırılmasına zəmin
yaratdı.
Heydər Əliyev tərəfindən informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində aparılan siyasət 2003-cü
ildən sonra hazırki dövlət başçımız cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Heydər Əliyevin memarı olduğu Azərbaycan bu gün böyük tikinti meydançasını xatırladır. Yüzlərlə sənaye və
infrastruktur obyektləri, məktəblər, xəstəxanalar, idman qurğuları, yaşayış evləri, inzibati binalar və digər
tikililər ucaldılır, yollar salınır. “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası bizim gələcək
planlarımızı əks etdirməklə yanaşı bir daha sübuta yetirir ki, Heydər Əliyevin ölkəmizin sürəkli tərəqqisini bu
gün də təmin edən irimiqyaslı proqramları xalqımızın sosial-iqtisadi vəziyyətinin daim yaxşılaşmasına xidmət
göstərir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin hərtərəfli inkişafı yolunda əvəzsiz tarixi xidmətlərini nəzərə alaraq
cəmiyyətdə təhsil mədəniyyətinin, informasiya mədəniyyətinin formalaşmasında onun da rolunun əvəzsiz
olduğunu unutmamalıyıq.
Qloballaşma insan fəaliyyətinin bütün sferalarına təsir edir. Bu konsepsiya müxtəlif sosial-iqtisadi proseslərin
analizində geniş istifadə olunur. Məhz qloballaşma müxtəlif ölkələrin başladıqları qarşılıqlı iqtisadi, siyasi,
informasiya və mədəni proseslər yığımının müasir mərhələsidir. İnformasiyalaşdırma isə qloballaşma
prosesinin bir hissəsidir.
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İqtisadiyyatının sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə Azərbaycan Respublikası da qloballaşma prasesindən kənarda
deyildir. Son illərdə ölkədə informasiya cəmiyyətinin (İC) təşəkkül tapması, onun sosial-iqtisadi, siyasi və
hüquqi bazasının yaradılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev tərəfindən bir sıra strateji əhəmiyyətli proqramlar və qanunlar verilmişdir. Əsas məqsəd
Azərbaycanda siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial və digər sahələrdə beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsinə,
qloballaşan dünyada etibarlı tərəfdaş kimi möyqeyinin möhkəmləndirilməsinə, milli elektron infprmasiya
fəzasının yaradılmasına, davamlı inkişafın təmin edilməsinə yönəlmişdir. Digər tərəfdən belə qanun və qəbul
edilmiş proqramlar elektron hökumətə və İC-nə keçiddə texniki, təşkilati və ən əsası psixoloji hazırlıq
səviyyəsini aydın şəkildə qiymətləndirməyə təkan verir. Həyata keçən proqramlar xalqın xeyrinə yönələrək,
cəmiyyətin inkişafının magistral istiqamətləndiricisidir.
IC-nə keçidin təmin edilməsi üçün Azərbaycanın mövcud potensialından səmərəli istifadə etməklə onu inkişaf
etdirməli, rabitə və informasiya texnologiyaları (İT) sahəsinin təşkilati, hüquqi, texniki, kadr baxımından
təkmilləşdirməklə, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (IKT) sənayesini formalaşdırmaqla, bu
sahəyə yeni investisiyalar cəlb edilməli və sahibkarlığı genişləndirməklə, azad bazar və sağlam rəqabət
prinsipləri gözlənilməli, sosial əhəmiyyətli layihələri reallaşdırmaqla müxtəlif tədbirlər həyata kecirilməlidir,
Bu məsələlərin həllində rabjtə və İT-nın xüsusi yerı vardır. Azərbaycanda rabitə və İT ən dinamik inkişaf edən
istiqamətlərdəndir. Müxtəlif sahələrin inkişafı İKT sektorundan asılıdır [2].
Respublikamızda İC-nin və biliklərə əsaslanan iqtisa-diyyatın formalaşması sahəsində məqsədyönlü fəaliyyət
həyata keçirilir: rabitə və informasiya texnoiogiyaları sa-həsində iqtisadi-struktur islahatlar aparılır,
təkmilləşmə və yeni texnologiyalar tətbiq edilir,. İC-nə keçid üzrə layihələr hazırlanır. Məhz İKT-dən və
İnternet qlobal kompyuter şəbəkəsindən istifadənin sıçrayışlı artım inkişafı sənaye iqtisadiyyatından İC-nə
keçidin əsasını qoydu.
Bu gün İnformasiya cəmiyyəti anlayışı müasir sivilizasiyanın inkişafının dərəcəsi kimi başa düşülür. Qlobal
informasiya məkanının yaradılması ilə daxili məhsulların xidməti və informasiya məhsullarının, informasiyakommunikasiya vasitələrinin artımı cəmiyyətin həyatında informasiya və biliyin rolunun artması ilə
xarakterizə olunur. Bu da insanlar arasında effektiv informasiya mübadiləsini, onların dünya informasiya
resurslarına müraciətini, informasiya məhsullarına yə xidmətlərinə sosial və şəxsi tələbatlarını təmin edir. İCnə keçid istifadəçiyə təqdim edilən informasiyanın müxtəlif vaxtda, müxtəlif yerdən müraciətinin
mümkünlüyünü təmin edən tamlığa, operativliyə, düzgünlüyə, aktuallığa tələbi artırmaqla, əsas informaslya
massivinin elektron daşıyıcılarına keçirməklə artan informasiya axını ilə müşayiət olunur. Məhsulun istehsal
və istehlakına yönəlmiş şənaye cəmiyyətilə müqayisədə İC-də, zehni əməyin artmasına səbəb olan bilik,
intellekt işlədilir və hasil edilir. İnsanlardan professional və şəxsi yaradıcılığa, inkişafa peşəkarlıq qabiliyyəti,
informasiya fəzasının tələblərinə cavab verən, biliklərin alınması və emal edilməsi bacarığının artması tələb
olunur. Beləliklə, yüksək keyfiyyətli və yüksək texnoloji informasiya-təhsil mühitinin yaradılması təhsil
sisteminə münasibətin fundamental dəyişməsinə gətirib çıxarır. İKT əsasında təhsil sahəsinin intensiv inkişafı
inkişaf etmiş ölkələrin əsas milli prioritetlərindən sayılır. Yüksək inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki,
əsas maliyyə və maddi ehtiyatları təhsilə və yüksək informasiya mədəniyyətinə malik olan kadrların
hazırlanmasına yönəlmnək lazımdır. Bu zaman kütləvi kompyuter istifadəçiləri hazırlamaqla kompyuter
savadsızlığını ləğv etmək, eləcə də kütləvi kompyuter savadlılığı içərisindən bu sahələr üzrə peşəkar
mütəxəssislər hazırlamaq əsas şərtlərdəndir.
Elm və təhsil cəmiyyətin inkişafının əsas hərəkətverici qüvvələri kimi çıxış edir. Sivilizasiyanın bütün inkişaf
mərhələlərində elm və təhsil bir-biri ilə sıx əlaqədə olub. Çünki bu intellektual sahələrin ayrı-ayrılıqda inkişafı,
hər hansı bir nailiyyət əldə etməsi mümkün deyil. Elmi axtarışların uğurlu nəticələri, yeni kəşflər və ixtiralar
təhsil proqramlarının dəyişdirilməsini, yeni tədris texnologiyalarının işlənməsini zəruri edir, təhsilin
məzmununa yeni biliklər əlavə olunur, tədris planlarına yeni fənlər daxil edilir. Elmi yeniliklər təhsilin bütün
pillələrində öz təsirini göstərir.Təhsil sistemi də, öz növbəsində, elmi biliklərin ötürülməsinin, yayılmasının və
tətbiqinin sosial praktikası və vasitəsi kimi çıxış edir.
Kompyuter texnikası artıq gündəlik həyatımızın ayrılmaz tərkib hissələrindən birinə çevrilib. Şübhəsiz,
günümüzdə kompyuterin ən böyük faydalarından biri qısa zaman içərisində kitablardan axtardığımız bilikləri
buradan əldə edə bilməyimizdir. Kompyuter uşaq və gənclərin bünövrəsi qoyulmuş biliklərinin inkişafından
əlavə problem və həlli yollarının inkişaf etdirilməsində faydalıdır. Kompyuter bacarığı günümüzün
problemlərindəndir ki, yaxın zamanlarda kompyuter biliyi olmayan insanların cahil insanlardan heç bir fərqi
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olmayacaqdır. İnsanlar bir-biri ilə əlaqə yaratmağı, alışveriş etməyi, kütləvi informasiya vasitələrindən
məlumat və digər kompyuter biliyi olmayan heç bir insan bunlardan istifadə edə bilməyəcək.
Müasir mərhələdə elm və təhsilin informasiya təminatını, informasiya texnologiyalarının nailiyyətlərinin elm
və təhsil sahələrində çevik və səmərəli tətbiqini yüksək səviyyədə həyata keçirmək üçün hərtərəfli imkanlar
mövcuddur. Qeyd edilən imkanlar, eyni zamanda, cəmiyyətin bu iki əsas intellektual fəaliyyət sahəsində
qarşılıqlı münasibətlərin və təsir imkanlarının inkişaf etdirilməsinə, səmərəliliyinin artırılmasına xidmət edir.
Elm və təhsil sferaları arasında inteqrasiya müvafiq sahələrin inkişafına mühüm töhfə verməklə yanaşı,
bütövlükdə, ölkədə informasiya cəmiyyətinin bərqərar olmasına, biliklər iqtisadiyyatının formalaşmasına,
informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə zəmin yaradır.
Müasir dövrdə elm və təhsilin inteqrasiyası – qarşılıqlı faydalı bir proses olmalıdır ki, bundan hər iki tərəf eyni
dərəcədə bəhrələnə bilsin və nəticədə vahid elm-təhsil mühitinin formalaşması təmin edilsin. Müasir elm və
təhsil sistemlərinin inteqrasiyasının hüquqi, siyasi, iqtisadi, texnoloji, təşkilati və aspektlərini fərqləndirmək
olar. İnformasiya cəmiyyətində elm və təhsilin inteqrativ inkişafı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki,
sivilizasiyanın bu yeni inkişaf mərhələsində informasiya və biliklər əsas maddi sərvətə, ən vacib strateji
məhsula çevrilir. Bu məhsulların əsas istehsalçıları isə elm və təhsil sistemləridir. İnformasiya cəmiyyətinin
əsas hərəkətverici qüvvəsi olan informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) həmçinin elm və təhsilin
uğurlu və dayanıqlı intqrasiyasını təmin etmək üçün böyük potensiala və perspektivlərə malikdir
İnformasiya cəmiyyətinin əsas hərəkətverici qüvvəsi olan informasiya kommunikasiya texnologiyaları (İKT)
həmçinin elm və təhsilin uğurlu və dayanıqlı inteqrasiyasını təmin etmək üçün böyük potensiala və
perspektivlərə malikdir. Ölkənin iqtisadi potensialının formalaşdırılmasında Azərbaycan elmi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir Müasir qloballaşma dövründə elmi-intellektual sferada qazanılan yüksək nailiyyətlər hər
bir dövlətin inkişaf səviyyəsindən, ümumi potensialından xəbər verən, sosial, iqtisadi, mədəni tərəqqini təmin
edən, demokratikləşmə proseslərini sürətləndirən mühüm meyarlardan biri kimi çıxış edir. Cəmiyyət
qarşısında dayanmış bir sıra əsaslı problemlərin həllində "açar rolunu" oynayan elm və təhsil həm də xalqların
dünya arenasında layiqli təmsilçiliyinə, insan kapitalının formalaşdırılması yolu ilə qarşıya qoyduğu hədəflərə
doğru inamla irəliləməsinə real təminat yaradır. [3]
Respublikamızda elmin, təhsilin inkişafı sahəsində mövcud ənənələrin milli məqsədə yönəldilməsi, bu
ənənələrin çağdaş dövrün tələbləri səviyyəsində inkişafı istisnasız olaraq müstəqil Azərbaycan dövlətinin
memarı və qurucusu, böyük öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Azərbaycan elminin, təhsilinin,
ümumilikdə mədəniyyətinin inkişafında əvəzsiz xidmətləri olmuş ulu öndər ölkəyə rəhbərliyinin bütün
dövrlərində bu sahələrə diqqət və qayğısını əsirgəməmiş, xalqın nicatını məhz intellektual tərəqqidə
görmüşdür.
Artıq dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrində cəmiyyətin müasir tələblərə uyğun inkişafı, dövlət idarəçiliyinin
təkmilləşdirilməsi və şəffaflığının təmin edilməsi məqsədini daşıyan elektron hökumət formalaşıb. Ölkəmizdə
də bu istiqamətdə mühüm layihələr həyata keçirilir. Qeyd edək ki, respublikamızda hakimiyyət strukturlarının
şəffaf fəaliyyətinə təkan verən elektron dövlətin formalaşması prosesi dövlət başçısının 22 oktyabr 2005-ci il
tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının
inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan)” üzrə həyata keçirilməyə
başlamışdır. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) geniş tətbiqinə imkan yaradan, eləcə də
bölgələrdə yayılmasını təmin edən bu fəaliyyət konsepsiyası ölkəmizdə texnoparkların, texnopolislərin,
innovasiya mərkəzlərinin yaradılmasına, alim və mütəxəssislərin elmi-texniki potensialından daha səmərəli
istifadə edilməsinə, rəqabətə davamlı, elmtutumlu məhsulların istehsalına, nəticə etibarilə, informasiya
cəmiyyətinin əsasını təşkil edən biliklər iqtisadiyyatının formalaşmasına zəmin yaradıb. “Azərbaycan
Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət
Proqramının (Elektron Azərbaycan)” təsdiq edilməsi bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasətinin yeni
mərhələyə qədəm qoyduğunu göstərir. Dövlət proqramının məqsədi Milli Strategiyadan irəli gələn vəzifələrin
yerinə yetirilməsi, respublikanın informasiya cəmiyyətinə keçidinin təmin edilməsi, informasiya və biliklərə
əsaslanan rəqabətədavamlı iqtisadiyyatın qurulması və inkişaf etdirilməsidir. Bununla yanaşı, dövlət idarəetmə
mexanizmlərinin səmərəliliyinin artırılması və qərarların qəbulu prosesində vətəndaşların iştirakı imkanlarının
genişləndirilməsi, cəmiyyətin informasiya məhsulu və xidmətlərinə olan tələbatının ödənilməsidir [4].
Gələcəkdə bütün sahələrdə müvəffəqiyyətin açarı İT və informasiya resurslarından düzgün istifadə
olunmasındadır.
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EBEDİYAŞAR SİYASETÇİ HAYDAR ALİYEV VE AZERBAYCAN
Gönül SAMEDOVA
Doç. Dr., Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Halkın tarihteki yeri ve rolü, zorlu siyasi koşullarda sorumluluk almış, kaderinde emsalsiz bir rol oynamış,
ilerici fikirleri ve sıra dışı liderliğiyle istikrarlı bir devlet geleneğini akıllıca ve ileri görüşlü bir şekilde kurmuş
bir dehanın olağanüstü misyonuna bağlıdır. Bu tür Tanrı vergisi şahsiyetler, halklarının asırlık devlet
düşüncesine, siyasi görüşlerine ve ulusal değerlerine dayanan en uygun devlet modelini ve siyasi veraset
geleneklerini yaratırlar. Geçen yüzyılın olaylarının analizi, Azerbaycan'da Ulu Önder Haydar Aliyev'in ikinci
cumhurbaşkanlığı döneminde izlenen maksatlı politika ile cumhuriyetin bağımsızlığa giden yolunun 1969
yılında tamamlandığını göstermektedir. Zaman ve sosyo-ekonomik oluşum açısından oldukça farklı olan iki
tarihi dönemin temel benzerlikleri, Ulu Önder'in Azerbaycan'a özverili hizmetinin yanı sıra ülkenin
kalkınmasında yeni dürtülerin ve eğilimlerin yayılmasıydı. Bu nedenle, Ulu Önder Haydar Aliyev'in
Azerbaycan'a önderlik ettiği ve tarihsel koşullar açısından tamamen farklı olduğu dönemler, ancak aynı
misyonun birbirini tamamlayan iki aşaması olarak değerlendirilebilir. Azerbaycan ideolojisinin parlak bir
taşıyıcısı olan Ulu Önder, akıllı politikası, sarsılmaz inancı ve tarihi öngörüsü sayesinde, milli devlet fikrini
gerçekleştirmeyi, modern bir Azerbaycan devleti kurmayı ve halkımızın bağımsızlık hayalini gerçekleştirmeyi
başardı. Haydar Aliyev, bağımsız Azerbaycan devletinin siyasi, ideolojik ve ekonomik temellerini oluşturan,
halkı bağımsız, güçlü bir devlete sahip olma arzusunda birleştiren ve yaşadığı dönemde yaşayan bir efsane
haline gelen, modern tarihimizde ölümsüzlük kazanan bir dahidir. Azerbaycan toplumu, Haydar Aliyev'in uzun
yıllara dayanan zorlukların üstesinden gelen ve yüksek güven kazanan politikasına bağlıdır. Toplumda salt
çoğunluğun lideri olarak kabul edilen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkemizin uzun vadeli kalkınması için
önümüzdeki stratejik hedefleri güvenle gerçekleştirmektedir. Muzaffer Komutan, galip timin önderliğinde
Azerbaycan, dünyada söz sahibi olmuş lider bir devlettir.
Anahtar Kelimeler: Muzeffer komutan, Ulu Önder, Ebediyaşar Siyasetçi
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ÖZET
Dil, insanların milli ve manevi değerlerini yaşatan ve geliştiren en önemli unsur olmakla beraber aynı zamanda
her milletin varlığının da ana teminatıdır. Azerbaycan halkının ana dili, onun milli varlığını belirleyen ana
faktörlerden biridir. Azerbaycan Türkçesi eski ve zengin bir tarihe, geleneğe, gelişmiş sözcük ve gramer
sistemine sahiptir. Bu dil, milattan sonra ilk yüzyıllarda Büyük Azerbaycan’da Oğuz-Selçuklu dilleri temelinde
oluşturulmuş ve yerel devletler düzeyinden 50 milyondan fazla kişinin kullandığı modern, ulusal bir dile
yükselmiştir. Azerbaycan Türkçesinin yirminci yüzyılın ikinci yarısında kapsamlı gelişimi, ortak bir dile ve
devlet diline dönüşmesi, doğrudan milli lider Haydar Aliyev’in adıyla bağlantılıdır. Sovyet döneminde
komünizm ideolojisinin hâkim olduğu, halkın milli ve manevi değerlerinin bastırıldığı dönemde Milli Lider
Haydar Aliyev’in tarihi hizmetleri anadilinin korunmasında ve gelişmesinde açığa çıkmıştır. Azerbaycan edebi
ve yerel diline derin bir şekilde hâkim olan Haydar Aliyev, bu dilin zengin söz varlığına aşinadır ve doğuştan
gelen yeteneği sayesinde dilbilgisi olanaklarını etkin bir şekilde kullanabilmiştir. Milli Lider halkın kendisine
duyduğu büyük saygının aynı zamanda ana dili için de büyük bir sevgi yarattığının çok iyi farkına varmıştır.
Milli Lider Haydar Aliyev’in anadilinin korunmasındaki tarihi hizmetleri bununla da bitmeyerek, Azerbaycan
dilini geliştirmek ve zenginleştirmek için başka yollar da kullanmıştır. Örneğin, Azerbaycan’da dilbilimcilere
büyük önem ve özen gösterilmiş, ulusal dilde yayınlanan kitapların tirajı artırılmış ve ana dili daha da
geliştirmeye yönelik kayda değer önlemler alınmıştır. Dolayısıyla Azerbaycan dilini korumak ve geliştirmek
Haydar Aliyev’in maksatlı bir faaliyeti haline gelmiştir. Bu bildiride Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev’in
Azerbaycan Türkçesini koruyup geliştirerek bu dili resmi bir devlet dili olarak kullanılmasının katkıları
üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Türkçesi, Ana Dil, Haydar Aliyev, Milli Lider, Sovyet Dönemi.
ABSTRACT
Language is the most important element that lives and develops the national and spiritual values of people, but
it is also the main guarantee of the existence of every nation. The native language of the Azerbaijani people is
one of the main factors determining its national existence. Azerbaijani Turkish has an ancient and rich history,
traditions, and a developed lexical and grammatical system. This language was created on the basis of the
Oghuz-Seljuk languages in Greater Azerbaijan in the first centuries BC and has grown to a modern, national
language used by more than 50 million people from the level of local states. The extensive development of
Azerbaijani Turkish in the second half of the twentieth century, its transformation into a common language
and a state language, is directly connected with the name of the national leader Heydar Aliyev. During the
Soviet era, when the ideology of communism prevailed and the national and spiritual values of the people were
suppressed, the historical services of the National Leader Heydar Aliyev were revealed in the preservation and
development of his native language. Having mastered the Azerbaijani literary and local language in a deep
way, Heydar Aliyev is familiar with the rich lexical presence of this language and, thanks to his innate talent,
was able to effectively use its grammatical possibilities. The National Leader is well aware that the great
respect that the people have for him also creates a great love for his native language. The National Leader
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Heydar Aliyev’s historical services in the protection of his mother tongue did not end with this, he also used
other ways to develop and enrich the Azerbaijani language. For example, linguists have been paid great
attention and attention in Azerbaijan, the circulation of books published in the national language has been
increased, and significant measures have been taken to further develop the native language. Therefore,
preserving and developing the Azerbaijani language has become a purposeful activity of Heydar Aliyev. In
this statement, the contribution of the National Leader of Azerbaijan Heydar Aliyev to the preservation and
development of Azerbaijani Turkish and the use of this language as an official state language will be
emphasized.
Keywords: Azerbaijani Turkish, Heydar Aliyev, Mother Tongue, National Leader, The Soviet Era.
1.GİRİŞ
Dil, millî kültür ile örf ve adetler gibi her toplumun biricikliğini göstermekle kalmaz aynı zamanda onun
tarihsel varlığını şartlandırır ve yaşatmaktadır. Azerbaycan dili ve kültürü; halkının oluşması, yaşatılması ve
bağımsız devlet fikrinin ön şartıdır. Her milletin milli dili ve kültürü farklıdır ve bu faktörler onun tarihi
kaderini belirlemede kilit rol oynar. Bu faktörler, insanların bir toplum olarak ulusal birleştirici bir güçle
birleşmesini sağlamakta ve halkın meşru müdafaa içgüdüsünü oluşturmaktadır. Azerbaycan’ın devlet
bağımsızlığı bu manevi değerlerden beslenmekte, özgünlüğünü korumakta ve halkın fikirlerine hizmet
etmektedir. Ulusal değerlere sıkı sıkıya bağlılık, dil ve kültürün gelişmesi, halkın devlet bağımsızlığının
güçlendirilmesinde doğrudan etkiye sahiptir. Her şeyden önce devletin milli desteği güçlendirilir, halkın
iradesini ifade etmek olan özü kendini daha net ifade edebilir hale gelmektedir. Halkın birliği güçlendikçe
devletin rolü ve önemi artmış olur. Bu nedenle Azerbaycan dilinin ve kültürünün gelişmesi, milli gelenek ve
göreneklerinin korunması milli devlet ideolojisinin odağında olmaya devam etmektedir. Azerbaycan
Cumhuriyeti Anayasası, Azerbaycan dilinin devletin anayasal statüsünü tesis ederek bağımsızlığını
sağlamadaki istisnai rolünü vurgulamaktadır (Əhmədov, 2015, s.61).
Dil konusu, dilbilimsel ve kültürel bakımdan birçok ülkede tartışılmaz bir birleştirici etken olarak kabul
edilmektedir. Özellikle azınlık dillerine yönelik resmî önlemler, bu dillerin toplumdaki dilbilimsel işlevlerini
azaltmaya yönelmiş, bu hakların kamuda kullanımı bazen sınırlandırılmış ve bazen de yasaklanmıştır (BaniShoraka, 2007, s.161).
Azerbaycan Türkçesinin oluşumu tabii ki Türk boylarının Azerbaycan’a gelip yerleşmeleriyle mümkün
olmuştur. Fakat bu dilin şekillenmesi ve Azerbaycan Türkçesi özelliklerini kazanarak genel halk dili olması
ve edebî dil olarak geniş alanda kullanılması çok daha sonra olmuştur. Azerbaycan Türkçesi Oğuz grubuna
dahil olup onun merkezî kolunu oluşturduğu halde bu dilin terkibinde Kıpçak, Uygur (Doğu Türkçesi) ve biraz
da Moğol sözleri vardır. Hatta eskiden kalma yerel halkların (Mesela Tatlar gibi) sözleri ve izleri de tek-tük
görülmektedir. Ayrıca Arapça ve Farsça sözler ve terimleri de dinî ve sosyal-politik şartlara bağlı olarak
Azerbaycan Türkçesine girmiştir (Heyet, 2004, s.13).
Her milletin ana dili, varlığının ve iddiasının ana göstergesidir. Anadil, bir milletin kimliğini, tarihi geçmişini
ve kültürünü, zengin kelime hazinesini, inanç ve geleneklerini, ahlaki davranışlarını ve dünya görüşünü taşıyan
ve yüzyıllar boyunca aktaran paha biçilmez bir milli hazinedir. Azerbaycan halkının milli lideri Haydar
Aliyev’in bilgece dediği gibi ‘‘Bir milleti millet yapan onun ana dilidir’’. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet
dili olan Azerbaycan Türkçesi artık dünya dilleri arasında ve özel bir yere sahiptir. Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in ifade ettiği gibi “Anadilimiz, yeteneklerinin zenginliği, ses yapısının
akıcılığı ve gramer yapısının istikrarı ile karakterize olmuştur. Modern Azerbaycan edebi dili, siyasi, sosyal,
bilimsel ve kültürel alanlarda geniş bir gelişme yelpazesine sahip ve kelime hazinesini sürekli zenginleştiren
yüksek bir yazılı kültüre sahip bir dildir. Ülkemiz tarihin farklı dönemlerinde farklı imparatorlukların parçası
olmasına rağmen Azerbaycan dili varlığını ve kimliğini korumuş, tarihin acımasız ve çetin sınavlarından
onurlu bir şekilde kurtulmuş ve zaman zaman yeri geldiğinde revize de edilmiştir. Şunu da söyleyebiliriz ki
küreselleşme çağında bilim ve teknolojinin hızla geliştiği çağda, Azerbaycan dili, bilimin her alanında
herhangi bir kavramı ifade edebilen en zengin ve en seçkin dünya dillerinden biridir’’ (Nağısoylu, 2017, s.3637).
Azerbaycan dilinin korunması ve geliştirilmesinde Milli Önder Haydar Aliyev’in büyük tarihi hizmetleri
vardır. ‘‘Anadil insanların kutsal bir değeridir’’ ifadesi ile Milli Önder Haydar Aliyev’in başlattığı ve
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Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in başarıyla sürdürdüğü ilerici devlet politikası sonucunda bu değer layıkıyla
korunmakta ve gelecek nesillere aktarılmaktadır (Nurullayeva, Azerbaycan Qazeti, 2022).
Haydar Aliyev gibi milli liderin Azerbaycan Türkçesinin geliştirilmesi, korunması ve genişletilmesi gibi tarihi
misyonun yerine getirilmesindeki istisnai rolünü herkesim tarafından kabul görmektedir. Azerbaycan dilinin
yirminci yüzyılın ikinci yarısında kapsamlı gelişimi, ortak bir devlet diline dönüşmesi, diplomasi dünyasına
giden yolda ilerlemesi, dünya hegemonyalarında ve en yüksek uluslararası toplum ve kuruluşlardaki sesi
olması doğrudan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in adıyla bağlantılıdır. Azerbaycan dilini korumak Haydar
Aliyev’in amaçlı bir faaliyeti haline gelmiştir. Haydar Aliyev ve Azerbaycan dili kavramları 1960’lardan beri
hep birlikte anılmıştır. Zira Haydar Aliyev, 1969 yılından günümüze kadar Azerbaycan’da otoritesi olduğu
andan itibaren Azerbaycan dilini sadece sıradan bir iletişim aracı olarak değil aynı zamanda bir an için dikkati
dağılmayan bir devlet politikası haline getirmiştir (Əliyev, 2003, s.13).
Dil, kültürün temelidir çünkü dilin yardımıyla iletişim kurulur, kültürel normlar belirlenir kısacası toplumdaki
insan dil olmadan düşünmek mümkün değildir. Kültürlerin nesilden nesile aktarılması dil aracılığıyladır ve
çocuklar ana dillerini ve önceki nesillerin genelleştirilmiş deneyimlerini dil aracılığıyla öğrenirler. Dil
nesneleri, olayları ve aralarındaki ilişkileri doğru bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur, insan faaliyetinin
organizasyonunu ve koordinasyonunu düzenleyen bir araçtır. Her milletin var olmasının temel sebebi kendi
diline sahip olmasıdır. Bu bağlamda Milli Lider Haydar Aliyev’in Azerbaycan dilinin yaşatılması ve gelişmesi
için verdiği mücadelenin özünü anlamak zor değildir. Milli Lider Haydar Aliyev, dil kültürüne karşı tavrını
‘‘Türk dillerine ait olan Azerbaycan dilinin bu kadar zengin, bu kadar sanatsal ifadelerle dolu olması ve hayatın
her alanında düşüncelerimizi anadilimizle ifade edebilmemiz ile gurur duyuyorum. Dil kültürü zengin bir
millet esnek değildir, ölümsüzdür ve büyük bir geleceği vardır. Bu nedenle her Azerbaycan çocuğu
atalarımızdan miras kalan bu en değerli milli hazineye sahip çıkması kutsal vatandaşlık görevidir’’ diye ifade
etmiştir. Haydar Aliyev bu dehasıyla dili esnemezliğin ve ölümsüzlüğün simgesi olarak görmekte, onu milli
bir hazine olarak adlandırmakta ve atalarının bu kutsal mirasına sahip çıkmayı ve yaşatmayı bir vatandaşlık
görevi olarak görmüştür. Haydar Aliyev, ‘‘Halkımız yüzyıllardır büyük imtihanlardan ve zorluklardan geçmiş
ama kimliğini, milliyetini ve dilini kaybetmemiştir’’ diyerek dili önemini en ince şekilde
vurgulamıştır. Haydar Aliyev elbette anadil konusundaki ilkeli, kararlı ve tavizsiz duruşu Rus diline tamamen
karşı olduğu anlamına gelmemektedir. Kendisi Sovyetler Birliği halklarının bilimsel ve kültürel
ilerlemelerinin, dünyaya erişimlerinin esas olarak Rus dili aracılığıyla gerçekleştirildiğinin
farkındaydı. Dünyanın en son bilimsel ve kültürel başarıları önce Rusça ‘ya ardından ulusal dillere
çevrilmiştir. Bu nedenle milli lider, Azerbaycanlıların ikinci dil olarak Rusçayı mükemmel bilmelerinin güçlü
bir destekçisiydi (Kurbanov, Azərbaycan Qazeti, 2022).
2. HAYDAR ALİYEV VE AZERBAYCAN TÜRKÇESİNİN RESMİ NİTELİK KAZANMASI
Azerbaycan’da SSCB döneminde devlet dili Rusça olmasına rağmen o zamanın büyük lideri tüm resmi
konuşmalarını tüm üst düzey yetkililerden şiddetle talep ederek Azerice yapmıştır. 1978 yılında Azerbaycan
SSC Anayasası taslağı kabul edildiğinde büyük liderin Azerbaycan dilini ana dil olarak kurma ve koruma
kararlılığı sürmüştür. Bu bağlamda, Kremlin elçilerinin defalarca Bakü’yü ziyaret ettiğini ve Haydar Aliyev’i
caydırmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirtmek gerekir. Aynı zamanda, 70’li yıllarda milli
lider Haydar Aliyev’in yayınladığı 3 ciltlik ‘‘Modern Azerbaycan Dili’’ ders kitabına devlet ödülü verilmesi,
halkın milli bilincinin oluşmasına önemli bir katkı olmuştur. Gerçekler gösteriyor ki Azerbaycan’da Rusça
konuşan öğrencilerin sayısı Sovyet yönetiminin ilk yıllarından beri dinamik bir şekilde artmışsa da bu eğilim
1970’lerin başından itibaren durdurulmuştur. Azerbaycan dilinde eğitim gören öğrenci sayısındaki artış
nedeniyle bu dinamik keskin bir şekilde azalmış, ana dilde bilimsel yayınların yayınlanması artmış ve bu dilde
bilimsel araştırma ve çalışmalar desteklenmiştir. Haydar Aliyev, 1970’lerde Bakü’de Türkçülüğü inceleyen
prestijli ‘‘Türkoloji’’ dergisinin yayımlanmasını da Türklerin büyük azim ve özverilerinin neticesi olarak
görmüştür. Kremlin, ‘‘Türkoloji’’ dergisinin yayımlanmasını defalarca protesto etmesine rağmen imparatorluk
yetkilileri Haydar Aliyev’in fedakarlığı karşısında geri çekildiler ve Türk dünyasının birliğine hizmet eden
yayını durduramadılar (Hüseynova, 2009, s.1146).
Haydar Aliyev Azerbaycan Anayasası hazırlanmadan önce SSCB Anayasası hakkında yaptığı cesur
açıklamalarda dil konusundaki tutumunu açıkça dile getirmiştir. SSCB Anayasası hakkında konuşan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Anayasanın vatandaşlara eğitim hakkı verdiğini vurgulamıştır. Bu hak,
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anadilinde okuma fırsatı ile sağlanır. Böyle bir tavır aslında dil meselesine yönelik yaklaşan tehdidi önlemeyi
ve zor koşullarda anadilin devlet dili statüsünü korumayı amaçlamaktadır.
Azerbaycan SSCB’nin bir parçasıyken 1978’de SSCB’nin yeni Anayasası kabul edildiğinde, Azerbaycan SSC
Anayasası Azerbaycan dilini devlet dili olarak belirlemiştir. Rusçanın hâkim dil olduğu Sovyet döneminde
bunu başarmak Haydar Aliyev’in dehası ve cesareti bu konuda belirleyici rol oynamıştır. Bu alandan sorumlu
olan Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri’nin, Anayasa taslağına Azerbaycan dilinin
devlet dili olarak dahil edilmesine itiraz ettiğini belirtmek gerekir. Hatta bazı müttefik cumhuriyetlerin liderleri
bile bu konuda Haydar Aliyev’e karşı çıkmışlardır. Anayasa taslağına Azerbaycan dilinin dahil edilmesiyle
birlikte bu tasarının 73. maddesinde yazılı olan ve SSCB’nin federal bir rejimden geçişinin yasal zeminini
oluşturan ‘‘SSCB kanunları Azerbaycan SSC toprakları üzerinde bağlayıcıdır’’ maddesi yer almaktadır
(Kurbanov, Azərbaycan Qazeti, 2022).
Haydar Aliyev’in dil konusundaki girişimleri, 21 Nisan 1978’de kabul edilen Azerbaycan SSC Anayasası’na
yansımıştır. Bugün Azerbaycan tarihinde ilk kez Azerbaycan dilinin devlet dili olarak kurulmasının üzerinden
44 yıl geçmiştir. Azerbaycan diline devlet dili statüsü verilmesi, Milli Önder Haydar Aliyev’in halka en büyük
tarihi hizmetlerinden biridir. Milli Lider, geleceğin bağımsız devlet olmanın ulusal sembollerinden birini
ustaca korumuştur. Haydar Aliyev sayesinde Sovyet döneminde Azerbaycan dilinin devlet dili olarak ilan
edilmesini Azerbaycan halkı halen büyük bir saygıyla anmaktadır (Nurullayeva, Azerbaycan Qazeti, 2022).
Haydar Aliyev, 1978 tarihinde aslında Azerbaycan Anayasasında devlet dilinin Azerice olması gerektiğini
belirten hükmün yazarıydı. O zaman cumhuriyetin başkanı, siyasi kaderini riske atarak Anayasada Azerbaycan
dilinin devlet dili olduğu hükmünün varlığını sağlamak için teşkilat çalışmaları yürütmüş ve bu çalışmaya ilmî
ve fikrî grupları dahil etmiştir. Sovyet imparatorluğu koşullarında bu tür davranışlar gerçek bir vatanseverlik
ve vatandaşlık örneğiydi. İleri görüşlü liderin kararlılığı ve iradesi sayesinde Azerbaycan dilinin devlet dili
olduğu hükmü Anayasa’nın 73. maddesinde yer almıştır. Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra dil
konusunda çeşitli çelişkiler ve anlaşmazlıklar ortaya çıkmaya başladı. Bazı güçler hiçbir mantıklı dayanağı
olmayan devlet dilinin adını değiştirmeyi ve ‘‘Türk’’ olarak adlandırmayı önerdiler. Ancak uzun
tartışmalardan sonra Aralık 1992’de devlet dili yasası Milli Meclis’te tartışıldı ve Azerbaycan’da devlet dilinin
“Türkçe” olarak yeniden adlandırılmasına karar verildi. Hatta ‘‘Türk dili’’ denilen ders kitapları bile
yayımlanmıştır (Sadıqlı, 2011, s.11-12).
Haydar Aliyev’in Azerbaycanlı yazar, dil bilimcilerine ve Azerbaycan Türkçesine kazandırdığı nüfuz ve itibarı
modern zamanlarda hiçbir siyasetçi kazandırmamıştır. Bunun için de Azerbaycan SSC milli marşının yazıldığı
yılları hatırlamak yeterli olsa gerek. O dönem Cumhurbaşkanı Azerbaycan şiirinin neredeyse tüm önde gelen
temsilcilerini bir araya getirmiş ve onları marşın metnini yazma, düzenleme ve tartışmaya dahil etmiştir.
Kimliği ve konumu ne olursa olsun bütün büyük şairler bu işte yer alarak böylece milli marşın yazılması,
Azerbaycan şiirinin (ve o şiirin dilinin) en geniş anlamıyla bir kutlaması haline gelmiştir. Haydar Aliyev,
cumhurbaşkanlığının ilk yıllarından itibaren 1970’lerin ortalarından sonra Azerbaycan’ın farklı bölgelerinde
taşra işçileri ile görüşme geleneğini yoğunlaştırmıştır. Azerbaycan dilini çeşitli alanlarda savunma hedefine
sadece cumhuriyetin başkenti Bakü’de ulaşmak zordu ve yıllardır uluslararasıcılık adıyla gurur duyuyordu. Bu
nedenle merkez ile taşra arasındaki sosyo-politik, kültürel ve manevi bağları yoğunlaştırmaya çalışan
Cumhurbaşkanı, devlet dili olarak anadilin prestijini artıracak ulusal bir sosyal tabanın geliştirilmesine de özel
önem vermiştir. Cumhuriyet bölgelerinde devasa kültür sarayları, okullar ve kütüphanelerin inşası bunun için
maddi bir temel oluşturmuştur. Dolayısıyla Azerbaycan’da 1970’li yıllarda öyle bir sosyo-psikolojik ortam
oluşmuştu ki Bakü’ye okumak veya çalışmak için gelen gençler artık Rusça bilmemekten ve resmi yerlerde
anadillerini konuşmaktan çekinmiyorlardı. Bu hususta ulusal kamuoyunun Azerbaycan dilinin artık bir devlet
dili olduğunu kabul etmesi anlamına geliyordu. (Xudiyev, 2014, s.18-19).
Dil, askeri bir ulusun varlığını belirleyen faktörlerden biridir. Bu bakımdan her millet kendi dilinde
muhafazakâr olmalıdır. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin çöküşünden sonra oluşturulan imparatorluk
cumhuriyetlerinde, ulusal dil, devletin tek dili olan Rusçadan sonra gelmiştir. Bu durum SSCB olarak
adlandırılan imparatorluğun onlarca yıl daha doğrusu 1991’e kadar süren dil politikasıydı. Sovyet döneminde,
müttefik cumhuriyetler dil konusuna özel bir önem vermişlerdir. Moskova, Rus dilinin egemenliğini korumaya
çalışırken cumhuriyetler ise ulusal dillerini etkinleştirmeye çalışmışlardır. SSCB Anayasasının kabul
edilmesinden sonra, ulusal dillerin bastırılması süreci daha da yoğunlaştırıldı. Bu şartlar altında ana dilini
dünyaya tanıtmak cesaret istemiştir. Ulusal cumhuriyetlerin liderleri bile anadil konusunu gündeme
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getiremediler. Bütün bunlara rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti’nin lideri Haydar Aliyev, dil konusundaki
tutumunu çok cesur ve kararlı bir şekilde dile getirebilmiştir (Xaseyeva, Azerbaycan Qazeti, 2022).
1995 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası hazırlanırken devlet dilinin nasıl adlandırılacağı konusunda
çeşitli öneriler ortaya atılmıştır. Bu önerilerin büyük çoğunluğu anadilinin Azerice Türkçesi olarak
adlandırılmasını desteklemiştir. Nitekim Haydar Aliyev tarafından hazırlanan ve 1995 yılında kabul edilen
Anayasanın 21. maddesi, devlet dilinin Azerice olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. Ardından ana dilin
geliştirilmesi ve korunmasına yönelik çalışmalar daha da güçlendirilmiştir (Nurullayeva, Azerbaycan Qazeti,
2022).
Haydar Aliyev, cumhurbaşkanlığının başlangıcından itibaren Azerbaycan edebi diline özel önem vermiş ve
anadillerini Azerbaycan SSC Anayasasında devlet dili olarak özel bir maddeye dahil etmeyi başarmıştır.
Haydar Aliyev’in geliştirdiği ve uyguladığı devlet kurma stratejisinin ayrılmaz bir parçası olan dil politikasının
bir sonucu olarak Azerbaycan dilinin tarihi yoğun bir şekilde incelenmiş ve Azerbaycan’ın sorunları üzerine
çok sayıda bilimsel ve teorik çalışma yapılarak modern Azerbaycan dili oluşturulmuştur (Əliyev, 2012, s.79).
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in Azerbaycan’ın bilim, kültür, edebiyat ve bir bütün
olarak manevi hayatı hakkındaki çeşitli görüşleri, bu alanlardaki uzmanlar tarafından yararlanılarak
metodolojik ve ideolojik bir öneme sahiptir. Bu nedenle bu düşünceleri sistematize etmeye, incelemeye,
bilimsel ve profesyonel bir bakış açısıyla yorumlayıp değerlendirmeye ve Azerbaycan’ı bir devlet dili
politikası olarak analiz etmeye büyük ihtiyaç vardır. Modern dünyanın politikacıları, devlet adamları veya
devlet başkanları arasında ait oldukları insanların bilim, kültür ve edebiyatıyla bu kadar tutarlı, üretken ve
yetkin bir şekilde meşgul olan çok az şahsiyet bulmak mümkündür. Haydar Aliyev, çoğunu Azerbaycan’ın
liderliğine adadığı aktif siyasi faaliyetinin yaklaşık otuz yılı boyunca Azerbaycan kültürünün gelişmesinde,
bilim adamları ve sanatçıların yaratıcılığının yeşermesinde paha biçilmez bir rol oynamıştır. Bu düşüncelerin
bir kısmı Haydar Aliyev’in mensubu olduğu halkın dili ve uzun süre önderlik ettiği ve halen büyük bir
profesyonellik ile yönetilen ve güçlendirilen devletin dili olan Azerbaycan dili hakkındadır. Şüphesiz ki
Haydar Aliyev’in Azerbaycan diline ilişkin düşüncelerini, görüşlerini ve sözlerini bu alandaki devlet
düzeyindeki pratik faaliyetin dışında tasavvur etmek mümkün değildir. Kendisi anadilin kökeni, tarihi gelişimi
ve mevcut işlevsel özelliklerinin araştırılmasına her zaman önem vermiş ve Azerbaycan dilbilimcilerinin bu
alanlarda yoğun çalışmaları için bir devlet başkanı olarak elinden gelenin en iyisini yapmıştır (Xudiyev, 2014,
s.6-7).
Milli Lider Haydar Aliyev, anadilinin tarihi geçmişi ile birlikte her zaman mevcut durum ve sorunlara
odaklanmış ve bu doğrultuda bir takım önemli tedbirlere imza atmıştır. Devlet dilinin yeni gelişme
dönemindeki durumu dikkate alan Ulusal Lider Haydar Aliyev, 18 Haziran 2001’de ‘‘Devlet dilinin
kullanımının iyileştirilmesi hakkında’’ bir kararname imzalamıştır. Her şeyden önce bağımsız Azerbaycan
devletinin dil politikasının tanımlanması, oluşturulması ve güçlendirilmesi açısından son derece önemli olan
bu tarihi kararname, devlet dili hakkında kapsamlı bilgiler içermektedir. Kararname ile Azerbaycan
Cumhurbaşkanına bağlı Devlet Dil Komisyonu kurulmuştur. Büyük liderin liderliğindeki böyle bir komisyon,
dil politikasını başarıyla tamamlamıştır. Bunun dışında 30 Eylül 2002 tarihinde de ‘‘Azerbaycan
Cumhuriyeti’nde Devlet Dili Hakkında’’ adlı yasa kabul edilmiştir. Bu yasaya göre Azerbaycan Cumhuriyeti,
Azerbaycan dilinin kullanılmasını bağımsız devletinin temel özelliklerinden biri olarak kabul ederek
uygulanmasına, korunmasına ve gelişmesine özen gösterir ve Azerbaycanlıların ulusal ve kültürel
ihtiyaçlarının karşılanması için dünya çapında temel oluşturur. Bu kanun aynı zamanda Azerbaycan
Cumhuriyeti Anayasası uyarınca Azerbaycan Cumhuriyeti’nde devlet dili olarak Azerbaycan dilinin hukuki
statüsünü düzenler niteliktedir (Xaseyeva, Azerbaycan Qazeti, 2022).
3. SONUÇ
Her ulusun tarihsel olarak belirli ulusal değerleri vardır. Milli değerlerin en önemlisi de dilidir. Dil, toplumsal
yaşamın araçlarından biri olarak her zaman gerekli olmuştur. Diğer yandan dil, devletlerarası ilişkilerin
kurulmasında da ana faktörlerden biridir. Hiçbir devlet, ulusal dile saygı duymayan bir devletle dostane
ilişkiler kurmak istemez. Azerbaycan dilinin inceliklerini bilen milli lider Haydar Aliyev, kamuda görev
yapanlardan da aynısını talep ederek bunu devletin bir tecellisi ve teyidi olarak nitelendirmiştir. Devlet dili
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için durmadan mücadele eden Milli Önder Haydar Aliyev aydınları, tüm güçlerini seferber ederek, halkı
anadilin devlet dili olarak yaşama hakkı mücadelesine dahil ettirmiştir.
Azerbaycan Türkçesi halkın manevi zenginliği, dünyadaki Azerbaycanlıların dayanışmasının sarsılmaz temeli
ve devletin bağımsızlığının temel sembollerinden biridir. Dünya edebiyatının hazinesine giren bu dilde
emsalsiz eserler meydana getirilmiştir. Her Azerbaycanlı, dilini tarihin farklı dönemlerinde devlet dili olarak
hareket etmesinden gurur duymaktadır. Devletin zaman zaman farklı imparatorluklar içinde yaşamak zorunda
kalmasına rağmen anadilleri bu zor zamanlarda bile böyle bir milli ideolojinin, milli bilincin ve milli-kültürel
değerlerin layıkıyla yaşatılmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Bugün Azerbaycan Türkçesinin korunması ve
bakımı, bağımsız Azerbaycan’ın her vatandaşının kutsal görevidir. Modern Azerbaycan edebi dili, siyasi,
sosyal, bilimsel ve kültürel alanlarda geniş bir gelişme yelpazesine sahiptir. Bugünkü yüksek düzeyine başta
milli lider Haydar Aliyev olmak üzere önde gelen şair ve yazarların, aydınların çabaları sayesinde ulaşmıştır.
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının yeniden kazanılmasından sonra Azerbaycan Türkçesi, halkın
sosyo-politik, sosyo-ekonomik ve bilimsel-kültürel yaşamında devletin resmi dili olarak istisnai bir önem
kazanmaya başlamıştır.
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HEYDƏR ƏLİYEV İRSİNDƏ MİLLİ TƏHSİLİN DAVAMLI İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ
SUSTAINABLE DEVELOPMENT DIRECTIONS OF NATIONAL EDUCATION IN THE LEGACY OF
HEYDAR ALİYEV
Mehriban Sərdarova Nağı qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elmi Tədqiqat Mərkəzinin
Fundamental Araşdırmalar bölməsinin kiçik elmi işçisi

ÖZET
Məlumdur ki, Azərbaycan təhsilinin böyük hamisi Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətinin təhsil quruculuğu
ilə bağlı fəaliyyəti nəhəng bir sistemdir və onun bu sistemin quruculuğundakı, inkişafındakı fəaliyyəti, inkişaf
strategiyalarının müəyyənləşdirilməsi ayrı-ayrı rakurslardan qiymətləndirilməyə geniş imkanlar açdığından bu
irsin təhlili, öyrənilməsi daima aktualdır.
Heydər Əliyevin təhsil irsini təhlil edərkən burada başlıca bir neçə istiqamət ilə qarşılaşırsan. Bunlardan
birincisi, Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətinin təhsil quruculuğundakı yeri, digəri təhsil quruculuğundakı
birbaşa iştirakı və fəaliyyəti, üçünçüsü isə milli dövlətçiliyin gələcəkdə qorunmasında, gələcək
perspektivlərinin müəyyənləşməsində, milli dövlətçilik ideyalarının yaşamasında gələcək proqnozların, qeyd
etdiyimiz kimi inkişaf strategiyalarını, bir sözlə, milli təhsilin davamlı inkişaf istiqamətlərini özündə əks
etdirən irsinin öyrənilməsi məsələləridir.
Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi, düşünürük ki, Heydər Əliyevin təhsil irsinə düzgün qiymət vermək, onu
dərk etmək üçün bu irsin əsasını təşkil edən başlıca müddəaları, başqa sözlə, üçüncü istiqaməti xüsusi
öyrənmək lazımdır.
Doğrudur, Heydər Əliyevin təhsil irsinə həsr edilmiş əsərlərdə bu sahəyə toxunulub. Halbuki Heydər Əliyevin
pedaqoji irsi bir küll halında dərin və hərtərəfli araşdırılmağa zərurət duyan bir məsələdir. Çalxalanan dünyada
milli dövlətçiliyin varoluşunda təhsilin yeri, davamlı inkişafı Heydər Əliyevin konseptual baxışları bir yol
xəritəsi kimi başlıca strateji əhəmiyyətə malikdir. Bu qənaətə səbəb Heydər Əliyevin nəzəriyyə və təcrübəni
özündə birləşdirən təhsilşünas olmasıdır və bu barədə özü də Azərbaycan müəllimlərinin XI qurultayında
diqqətə çatdırır: “mən təhsil, məktəb sistemini həm gəncliyimdən, həm Azərbaycana rəhbərlik etdiyim dövrdən
bilirəm, həm də SSRİ-nin rəhbərlərindən biri kimi, o zaman bu sahə ilə bilavasitə məşğul olduğuma görə
bilirəm. Bildirmək istəyirəm ki, bu gün məktəb, təhsil haqqında sizinlə söhbət aparmağa və bərabərhüquqlu
dialoqa girməyə mənim haqqım vardır. Ancaq bütün bunlar tarixdir, keçmişdə qalıbdır. Amma keçmişdə qalan
hər bir iş də bugünkü işlərin əsasını təşkil edir.”
Heydər Əliyevə görə, həyat özü böyük prosesdir və bu prosesdə uğurla iştirak etmək üçün insan müasir
tələblərə uyğun olan təhsilə malik olmalıdır. Göründüyü kimi, XXI əsr Azərbaycan dövlətçiliyinin varlığının
əsasını o, təhsilin müasirliyində görür və Heydər Əliyevə görə, müasir təhsilin öz meyarları var və Azərbaycan
gənci bu yalnız bu meyarlara əsaslanan təhsillə inkişafın təminatçısıdır: “Bizim gənclər gərək hazırlaşsınlar
ki, XXI əsrdə Azərbaycanın inkişafını təmin edə bilsinlər. Bunun üçün biliklənmək, təhsil almaq, sağlam həyat
tərzi keçirmək, mənəvi, milli dəyərlərimizə daim söykənmək və ümumbəşəri dəyərlərdən səmərli istifadə
etmək lazımdır.”
Bu gün, sirr deyil ki, cəmiyyət həyatında baş verən hər hansı nöqsanlı mənzərəni təhlil edərkən ilk öncə bu
duruma gətirən səbəbləri ilk növbədə təhsildə axtarılır.
Bu baxımdan, Heydər Əliyevin “təhsil sahəsi nə sənayedir, nə kənd təsərrüfatıdır, nə ticarətdir. Bu, cəmiyyətin
xüsusi, intellektual cəhətini əks etdirən bir sahədir. Belə halda təhsil sisteminə çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır
və bu sistemə münasibət çox həssas olmalıdır” fikirləri bu gün xüsusi aktuallıq kəsb edir. Çünki Heydər
Əliyevin təhsil ideyaları müəyyən bir dövrün hüdudlarına sığmır.
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Digər tərəfdən də, sirr deyil ki, ümummilli liderin müəllifi olduğu ideyalar illər keçdikcə daha da zənginləşir,
ehtiva coğrafiyasını daha da genişləndirir
Açar sözlər: Heydər Əliyev, milli təhsil, milli təhsil ideyaları, təhsil irsi, təhsil quruculuğu.
ABSTRACT
It is known that the activity of Heydar Aliyev, the great patron of Azerbaijani education, is a huge system in
the construction of education in the Azerbaijani state.
When analyzing the educational heritage of Heydar Aliyev, you come across several main directions. The first
is Heydar Aliyev's place in the education of the Azerbaijani state, the second is his direct participation and
activity in the construction of education. are issues of heritage study that reflect trends.
Studying the legacy of Heydar Aliyev, we think that in order to properly assess and understand the educational
heritage of Heydar Aliyev, it is necessary to study the main provisions that form the basis of this legacy, in
other words, the third direction.
It is true that the works dedicated to the educational heritage of Heydar Aliyev touch upon this area. However,
the pedagogical heritage of Heydar Aliyev is an issue that needs to be studied in depth and comprehensively.
The place of education in the existence of national statehood in a shaky world, the concept of sustainable
development Heydar Aliyev's conceptual views are of strategic importance as a road map. The reason for this
conclusion is that Heydar Aliyev is an educator who combines theory and practice, and he said this at the XI
Congress of Azerbaijani Teachers: I know because I am directly involved in this field. I want to say that today
I have the right to talk to you about school and education and to enter into an equal dialogue. But all this is
history, it is in the past. But every work left in the past is the basis of today's work. ”
According to Heydar Aliyev, life itself is a great process, and in order to successfully participate in this process,
a person must have an education that meets modern requirements. Apparently, he sees the basis of the
Azerbaijani statehood in the XXI century in the modernity of education, and according to Heydar Aliyev,
modern education has its own criteria, and the Azerbaijani youth is the guarantor of development only through
education based on these criteria: “Our youth must prepare to ensure Azerbaijan's development . This requires
knowledge, education, a healthy lifestyle, constant reliance on our moral and national values, and the effective
use of universal values. "
Today, it is no secret that when analyzing any flawed picture of society, the reasons for this are sought primarily
in education.
From this point of view, Heydar Aliyev's "education is neither industry, nor agriculture, nor trade. This is an
area that reflects a special, intellectual aspect of society. In this case, the education system must be approached
very carefully, and the attitude to this system must be very sensitive. " Because Heydar Aliyev's educational
ideas do not fit into the boundaries of a certain period.
On the other hand, it is no secret that the ideas authored by the national leader become richer over the years,
expanding the geography of content.
Keywords: Heydar Aliyev, national education, national education ideas, educational heritage, educational
construction.
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HEYDƏR ƏLİYEV POLİETNİK CƏMİYYƏTDƏ SABİTLİYİN ƏSAS MEMARI KİMİ
HEYDAR ALİYEV AS THE MAIN ARCHITECT OF STABILITY IN A POLYETHNIC SOCIETY
Sevinc Nəsirova
AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Elmi katib, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

Lola Hüseynova Əkbər qızı
AMEA Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu, Elmi işçi

Tarixin bütün dövrlərində hüquqi və demokratik dövlət quruculuğu yolunda milli azlıqlar və onlarla bağlı
problemlərin həlli məsələsi mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Qeyd edilməlidir ki, milli azlıqlar anlayışının
müəyyən və aydın olması, onun hamı tərəfindən hörmətlə qəbul olunması olduqca vacibdir. Çünki azlıqların
hüquqlarının pozulması və onların təqib olunması beynəlxalq hüququn çoxdankı problemlərindəndir. Son illər
milli azlıqların problemlərinə maraq xeyli artmış, bu da nəticə etibarilə beynəlxalq aləmdə onların
hüquqlarının konkretləşdirilməsi və qorunmasına səbəb olmuşdur.
Bu baxımdan polietnik cəmiyyətdə sabitliyin əsas göstəricisi insan hüquqlarının qorunması çərçivəsində
düzgün siyasi gedişlərdir. Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində buna ən böyük örnəkdir.Onun mədəni və siyasi
istiqamətlərdə milli azlıqlarla bağlı verdiyi qərar və qanunlar Azərbaycan dövlət quruculuğunda əsas prioritet
oldu. Bəzi ölkələrdə assimilyasiya hallarına xüsusi cəhd göstərilsə də, heç bir müsbət nəticə əldə edilməyib.
Əksinə, milli özlüyünü qoruyub saxlamaq meylləri günü-gündən güclənib. Etiraf etmək lazımdır ki, vaxt
ötdükcə milli azlıqların problemlərinin təzahür formaları dəyişir. Maraqlara xidmət edən hərəkətlər olmasa,
bu məsələlər öz-özünə həlli yollarını tapmır. Azərbaycan Respublikası məhz Heydər Əliyevin doğru qərarları
ilə bu mənada əmin addımlarla , düzgün yolda irəlləyib. Bu gün ölkəmizdəki milli azlıqlar öz milli mədəni
mərkəzlərini, asosiasiyalarını və digər qurumlarını yaratmaq hüququndan da tam istifadə edirlər. Bu sahədə də
etnik qruplara nəinki sərbəstlik verilib, eyni zamanda dövlət tərəfindən hərtərəfli dəstək və yardım göstərilir.
Həmin birliklər də vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında, vətəndaş cəmiyyəti və dövlət quruculuğu
əlaqələrinin inkişafında, eləcə də insan hüquqlarının qorunmasında, milli azlıqların dəyərlərinin inkişafında
böyük rol oynayıb.
Açar sözlər : Dövlət quruculuğu, beynəlxalq hüquq, etnik qruplar, milli azlıq, polietnik cəmiyyət
National minorities and the solution to the problems related to them were of great importance on the way to
building a legal and democratic state ın all periods of history. It should be noted that it is very important that
the concept of national minorities is definite and clear and that it is respected by all. Because the violation of
the rights of minorities and their persecution is a long-standing problem of international law. Recently Interest
in the problems of national minorities has increased significantly, that is, as a result, concretization and
protection of their rights in the international arena.
In this regard, a key indicator of stability in a polyethnic society is the right political moves in within the
framework of human rights protection. Heydar Aliyev is the greatest example of this in the history of
Azerbaijan. His decisions and laws on national minorities in the cultural and political spheres have become a
key priority in state-building in Azerbaijan. Although special attempts have been made in some countries to
cases of assimilation, no positive result was obtained. On the contrary, the tendency to preserve national
identity has intensified day by day. Admittedly, over time, the manifestations of the problems of national
minorities change. Without action that serves the interests, these issues will not find a solution on their own.
It is precise with the right decisions Heydar Aliyev moves confidently, in the right direction. Today, national
minorities in our country fully enjoy the right to establish their national cultural centers, associations, and other
institutions. In this area, ethnic groups are not only given freedom but also receive full support and assistance
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from the state. These associations have also played a major role in the formation of civil society, the
development of civil society and state-building relations, as well as the protection of human rights, and the
development of the values of national minorities.
Keywords: State establishment, international law, ethnic groups, national minority, polyethnic society
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HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN FOLKLORŞÜNASLIĞI
HEYDAR ALIYEV AND AZERBAIJANI FOLKLORE
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Doktora Öğrencisi, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü
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ÖZET
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, dünya səviyyəli siyasi xadim Heydər Əliyev çoxəsrlik dövlətçilik
tariximizdə yeni parlaq səhifə açan nadir, bənzərsiz şəxsiyyətdir. Tarixin yaddaşında əbədi iz qoymaq hər
insana nəsib olmayan böyük xoşbəxtlikdir. Bu yalnız Heydər Əliyev kimi dahi şəxsiyyətlərin qismətinə düşən
müstəsna taledir. Bütün həyatını xalqının xoşbəxt gələcəyinə, qüdrətli Azərbaycan dövlətinin yaradılmasına
və inkişafına həsr etmiş bu dahi şəxsiyyətin Vətən və xalq qarşısındakı xidmətləri misilsizdir. Azərbaycanda
müstəqil dövlət təsisatlarının qurulması, beynəlxalq normalara söykənən demokratik, hüquqi dövlətin
yaranması, milli, mənəvi və əxlaqi dəyərlərimizin qorunub saxlanması, bu dəyərlərin ümumbəşəri ideyalarla
daha da zənginləşdirilməsi, ilk Milli Konstitusiyamızın qəbul edilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin
formalaşdırılması və yeni iqtisadi kursun müəyyənləşdirilməsi prosesinin müvəffəqiyyətli həlli məhz
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xidmətləridir. Təsadüfi deyil ki, ulu öndərimizin fəaliyyəti öz miqyası
və əhəmiyyəti etibarilə Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox kənara çıxıb.
Azərbaycan folklorşünaslığının qarşısında duran aktual problemlərdən biri xalq yaradıcılığının sosial-mədəni
və ictimai-mənəvi aspektlərinin öyrənilməsidir. Bu elmin yarandığı və formalaşdığı XIX-XX yüzillərin böyük
hissəsi Azərbaycan xalqının, eləcə də Azərbaycan milli humanitar elmlərinin müstəqil olmadığı dövrdür.
Əsasən elə bu səbəbdən folklorda etnik, milli xarakterli problemlərin tədqiqinə yer verilməyib. Çar Rusiyası
dövründə (1828-1918) sərt senzura rejimi, Sovet dövründə (1920-1990) isə bundan bir qədər fərqli şəkildə
olan ideoloji yasaqlar etnik-mədəni dəyərləri lazım olduğu səviyyədə öyrənməyə imkan verməyib. 1937-ci il
repressiyaları zahirən sərbəst görünən sovet elminin tarixində də qaranlıq dövr açmışdı. Milli humanitar elmə
qarşı soyqırım səviyyəsində gerçəkləşdirilmiş bu dəhşətli hadisənin xofu 1970-ci illərə qədər davam etmişdir.
Milli elmə və millətə xidmət edən alimlərin kütləvi qətlindən sonra folklor irsinin öyrənilməsi, xüsusilə onun
ideya və məzmun səviyyəsində əks olunan mənəvi məsələlərin milli zəmində araşdırılması işində böyük fasilə
və boşluqlar yarandı.
Azərbaycan folklorşünaslığında keyfiyyətcə yeni mərhələ 1970-ci illərdə başlanır. Bu mərhələnin başlanğıcı,
ilk növbədə, respublika rəhbərliyinə gəlişi ilə milli-mənəvi dəyərlərə arxa və dayaq olan Ulu Öndərimiz
Heydər Əliyevlə bağlıdır. Kifayət qədər mürəkkəb siyasi şəraitdə fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev öz möhkəm
iradəsi, əzmi və təşəbbüskarlığı ilə milli mədəni irsin öyrənilməsinin optimal yollarını tapır, onun tədqiqi və
təbliği işini ən yüksək səviyyədə təşkil etməyi bacarırdı. Onun şəxsi nüfuzu və istedadı sayəsində milli-mənəvi
irsin öyrənilməsi böyük uğurla davam etdirilir, ona gənc nəslin tərbiyəsi, sovet insanının mənəviyyatının
yüksəldilməsi, mədəni irsin qorunması və s. adlar verilərək, ideoloji zərbələrin mümkün dairəsindən çıxarılırdı.
Açar sözlər: Folklorşünaslıq, irs, Ümumilli lider, Ulu Öndər, milli
ABSTRACT
The national leader of the Azerbaijani people, world-class political figure Heydar Aliyev is a unique
personality who has opened a new bright page in the centuries-old history of our statehood. Leaving an eternal
mark on the memory of history is a great happiness that not everyone has. This is the exceptional fate of such
great personalities as Heydar Aliyev. The services of this genius, who devoted his entire life to the happy future
of his people, the creation and development of the mighty state of Azerbaijan, to the Motherland and the people
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are unparalleled. The successful solution of the process of establishing independent state institutions in
Azerbaijan, establishing a democratic, legal state based on international norms, preserving our national, moral
and ethical values, enriching these values with universal ideas, adopting our first National Constitution,
forming a civil society and defining a new economic course are the services of our national leader Heydar
Aliyev. It is no coincidence that the activities of our great leader, in terms of scale and importance, have gone
far beyond the borders of Azerbaijan.
One of the urgent problems facing Azerbaijani folklore is the study of socio-cultural and socio-spiritual aspects
of folk art. Most of the XIX-XX centuries, when this science was created and formed, was a period when the
Azerbaijani people, as well as the Azerbaijani national humanities, were not independent. Mainly for this
reason, the study of ethnic and national problems is not included in folklore. Strict censorship during Tsarist
Russia (1828-1918) and ideological bans during the Soviet era (1920-1990), which were slightly different, did
not allow for the study of ethnic and cultural values. The repressions of 1937 also ushered in a dark period in
the history of seemingly free Soviet science. The horror of this horrific event, which took place at the level of
genocide against the national humanities, lasted until the 1970s. After the massacre of scientists serving the
national science and the nation, there were great gaps and gaps in the study of folklore heritage, especially in
the study of spiritual issues reflected in the level of its ideas and content on a national basis.
A qualitatively new stage in Azerbaijani folklore began in the 1970s. The beginning of this stage is, first of all,
connected with our great leader Heydar Aliyev, who came back to the leadership of the republic and supported
national and moral values. Acting in a rather complicated political environment, Heydar Aliyev, with his strong
will, determination and initiative, found optimal ways to study the national cultural heritage, was able to
organize its research and promotion at the highest level. Thanks to his personal prestige and talent, the study
of national and spiritual heritage continues with great success. names were removed from the scope of possible
ideological blows.
Keywords: Folklore, heritage, National leader, Great leader, national
GİRİŞ
Söz və hökm, şair və hakim yaranışdan üzü bəri həmişə bir-biri ilə bağlı olub. Yolluq Tigin və Bilgə Xaqan,
Harun Ər-Rəşid və Əbu Nüvas, Xaqani ilə Axistan, Qızıl Arslan və Nizami Gəncəvi, Əlişir Nəvai və Hüseyin
Bayqara. Kişvəri və Sultan Yaqub, Füzuli və Sultan Süleyman Qanuni, Xətai və Azərbaycan poeziyasının
görkəmli sənətkarları... Bu siyahını zəmanəmizə qədər də gətirmək olar. İndi kim deyə bilər ki, sənətkarın
həyatında hökmdarın rolu, münasibəti daha böyük olub, yoxsa zəmanə hakimlərinin əbədi yaşamasında şairlər
daha əvəzsiz xidmət göstəriblər.
Əlbəttə, hökmdarın mənəvi zənginliyi olanda, ölkəsinin yalnız humanizmlə, düzgün yeridilən insani siyasətlə
çiçəklənəcəyini başa düşəndə sözlə hökm arasında, hakimlə şair qarşılaşmasında ziddiyyət yaranmır. Hətta
sənətkarın zamanı qamçılayan tikanlı dilindən elə hökmdar qəzəblənmir, bunu qərəzlə qarşılamır. Çünki sözün
ululuğuna, sənətin böyülüyünə iman gətimiş olur. Beləliklə, hökmdar sənətin çiçəklənməsinə rəvac verdikcə
onun müsbət obrazı söz-söz, misra-misra, lövhə-lövhə əbəddi yaddaşa köçür və əbədiləşir, əbədi yaddaşın
sakini olur.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının tarix boyu yetişdirdiyi nadir və bənzərsiz
şəxsiyyətlərdən olaraq milyonlarla insanın qəlbində əbədi yaşayır. Həyatının mənasını xalqa və dövlətə
xidmətdə görən ulu öndərimiz bu müqəddəs amal uğrunda ən çətin maneələrə, problemlərə mərdliklə sinə
gərən millət fədaisi kimi daim böyük ehtiramla, rəğbətlə xatırlanır. Müstəqil Azərbaycanın dahi şəxsiyyətləri
arasında böyük tarixi missiyanı yerinə yetirmək qüdrətinə malik olan ümummilli liderimizin müstəsna yeri
var. Xalqı və Vətəni qarşısında misilsiz xidmətlərinə və müstəsna tarixi roluna görə Ulu Öndəri dünya miqyaslı
siyasi nəhənglərlə müqayisə edirlər. Çünki o, Azərbaycan xalqının həqiqi lideri və xilaskarı kimi şərəfli
missiyanı böyük əzmlə yerinə yetirmişdir. Bütün ömrünü Azərbaycanın tərəqqisinə sərf edən bu müdrik insan
demişdir: “Mənim üçün hər şeydən əziz mənim xalqımdır, mənim Vətənimdir, mənim torpağımdır”.
Ulu Öndər rəhbərlik etdiyi illər ərzində respublikamızda böyük elmi, intellektual kadr, iqtisadi və enerji
potensialı yaradılmasına nail olmuş, ölkəmizin müstəqil yaşaması üçün möhkəm təməl qoymuşdur. Məhz buna
görə Azərbaycan xalqı qazandığı müstəqilliyə və onun qorunub saxlanması sahəsində əldə etdiyi bütün
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nailiyyətlərə görə dahi oğluna minnətdardır. Ulu Öndər yenidən hakimiyyətə qayıdarkən demişdi: “Mənim
həyatım xalqa məxsusdur və bundan sonra ömrümün qalan hissəsini də xalq üçün əsirgəməyəcəyəm.
Həyatımın mənasını ancaq xalqa xidmət etməkdə görürəm. Mənim üçün ən böyük mükafat bundan sonra da
xalqın etimadını doğrultmaqdan ibarətdir”.
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ ƏDƏBİ MÜHİT
Bütün zamanlarda ölkələrin və xalqların taleyi ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin taleyindən ayrılmaz olduğu kimi,
ədəbiyyatdan və söz adamlarından da yan keçməyib. Sözün həqiqi mənasında, Sözü və Hikməti uca tuta
bilməyən hökmdarlar öz zamanlarından neçə yüz il sonralar yaşadıqlarına görə söz və hikmət sahiblərinə
minnətədar olmalıdırlar.
Amma daha bir həqiqət var. H. Əliyev sözü də, sənəti də uca tutdu. Əgər bu gün ədəbiyyat və ədəbiyyat
adamları H. Əliyevi qədərincə tərənnüm edir və onun adını uca tuturlarsa, bu, onun qanuni haqqıdır.
Tarix uzaqlaşdıqca biz Heydər Əliyev dühasının əzəmətini, onun şəxsiyyətinin böyüklüyünü daha aydın dərk
edirik. Əslində bu qeyri-adi şəxsiyyət hər zaman bizim əhatəmizdədir. Çünki Ulu Öndərin layiqli davamçısı
prezidentimiz İlham Əliyev Heydər Əliyevin şah əsəri olan müstəqil Azərbaycanı məhz onun miras qoyduğu
dövlətçilik prinsipləri ilə idarə edir, onun imkan tapıb həyata keçirə bilmədiyi idealları tarixə çevirir. Bu
misilsiz şəxsiyyətin xalqımız üçün etdiyi işlərin möhtəşəmliyini, tarixi dəyər və miqyaslarını əhatə etmək
olduqca çətindir. Heydər Əliyevin miras qoyduğu sərvətlər içərisində onun zəngin nəzəri irsi xüsusi yer tutur.
Onun irsi bizim milli sərvətimizdir. Bu qiymətli irsin mühüm bir hissəsini onun mədəniyyət, ədəbiyyat və
incəsənətin müxtəlif növ və janrları haqqında nəzəri konsepsiyaları müəyyənləşdirir.
Heydər Əliyev ədəbiyyatdan da, teatr və kino sənətindən də, musiqi və rəssamlıqdan da bəhs edəndə həmin
sahələrə məhz dövlətçilik mənafeləri baxımından yanaşırdı. Azərbaycan dili, ədəbiyyatı, mədəni-mənəvi
dəyərləri ümumilli liderin azərbaycançılıq fəlsəfəsinin, müstəqil Azərbaycanın milli və dövlət ideologiyasının
əsas məxəzləri, bədii-fəlsəfi mənbələridir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev istər sovet dövründə Azərbaycanda rəhbər vəzifələrdə çalışdığı vaxtlarda,
istər respublikaya rəhbərlik etdiyi zamanlarda, istərsə də müstəqil dövlətimizin başçısı olarkən xüsusi diqqət
yetirdiyi, onun üçün prioritet olan sahələrdən biri də mədəniyyət idi.
Ümummilli lider milli tərəqqini mədəni inkişafdan ayrı təsəvvür etmir, mədəni inkişafı milli varlığın irəliyə
doğru hərəkətində əsas təkanverici amillərdən biri sayırdı. Bu nöqteyi-nəzərdən o, Azərbaycan xalqının ədəbibədii sərvətlərinə müstəsna dərəcədə böyük dəyər verirdi.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına böyük sevgisi həm də onun milli ədəbiyyatımıza böyük
sevgisindən qidalanırdı. O, ədəbiyyatımızı, şəxsən özünün və eyni zamanda xalqımızın qürur mənbəyi sayır,
onun keçdiyi inkişaf yolunda milli varlığımızın və dövlətçiliyimizin tarixi mənzərəsinin dəqiq təsvirini
görürdü. Azərbaycan yazıçılarının X qurultayındakı nitqində Ulu Öndər qürur hissi ilə deyirdi: “Xalqımızın
tarixi çox zəngindir. Ancaq biz tariximizin qədim dövrlərini xatırlayarkən, yaxud onları cəmiyyətə, dünyaya
daha geniş çatdırmaq istəyərkən, birinci növbədə və bəzən də yalnız mədəniyyətimizə, mədəniyyət, ədəbiyyat
xadimlərinin yaratdığı əsərlərə, tarixi memarlıq abidələrimizə və böyük şairlərimizin, mütəfəkkirlərimizin
yazdığı əsərlərə istinad edirik.
Biz Nizaminin, Xaqaninin, Nəsiminin, Füzulinin adlarını böyük iftixar hissi ilə çəkirik və onların əsərlərini
oxuyaraq xalqımızın nə qədər dahi, müdrik və istedadlı xalq olduğunu bir daha dərk edirik. Eyni zamanda,
dünya, bəşər qarşısında bunlarla fəxr edirik, öyünürük. Öyünməyə də haqqımız var. Çünki bu böyük insanlar
nəinki xalqımızı, bütün bəşəriyyəti, bəşər tarixini zənginləşdirən əsərlər yazmışlar”.
H.Əliyev xalqımızın bir millət kimi özünüdərkində və təsdiqində, milli dövlətçilik uğrunda mübarizəsində bu
dövrün ədəbiyyatının oynadığı müstəsna rolu görür və ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri qarşısındakı
çıxışlarında bu rolu dönə-dönə vurğulayırdı. Bu, təkcə tarixi dövrün düzgün qiymətləndirilməsi, qədirşünaslıq
nöqteyi-nəzərindən dilə gətirilmiş mülahizələr deyildir. H.Əliyev XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində milli
ictimai şüurun formalaşması və dövlətçilik uğrunda mübarizənin dərslərini xatırladırdı, milli müstəqillik
dövründə müstəqilliyimizin “dönməzliyi və əbədiliyi”ndə bu dərsləri yaddan çıxarmamaq, bu təcrübədən
istifadə zərurətini önə çəkirdi. Ulu Öndər Azərbaycan ədəbiyyatının keçdiyi yolu milli yaddaşın tarixi yolu
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hesab edir, XIX əsr və XX əsrin əvvəllərini bu tarixi yaddaşın ən mühüm səhifələri kimi dəyərləndirirdi. O
deyirdi: “Azərbaycan Asiya ilə Avropanın birləşdiyi, qovuşduğu bir ərazidə yerləşən, amma Avropaya daxil
olan bir ölkədir. Ancaq Azərbaycan öz kökünə, dini mənsubiyyətinə, ənənələrinə görə Şərq aləminə, İslam,
türk dünyasına daxil olubdur. Bu qəbildən olan xalqlar, millətlər içərisində Azərbaycan xalqı XIX-XX əsrlərdə
öz milli köklərindən ayrılmayaraq öz ədəbiyyatını, mədəniyyətini dünyanın inkişaf etmiş Qərb mədəniyyəti,
ədəbiyyatı ilə birləşdirə bilmişdir”. “Bizim milli ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi Qərb mədəniyyəti,
ədəbiyyatı ilə birləşdirən, onun sintezini yaradan insanlar” sırasında H.Əliyev M.F.Axundzadənin,
S.Ə.Şirvaninn, N.Vəzirovun, H.Cavidin, M.Ə.Sabirin, C.Məmmədquluzadənin və başqalarının adlarını dərin
bir məmnunluq hissi ilə çəkirdi. Əslində, H.Əliyev müstəmləkə rejimləri şəraitində xalqımızın milli tarixi
varlığını qoruyub saxlayaraq Qərb dünyasında gedən mütərəqqi prosesləri mənimsəməsində bu sənət
adamlarının gördüyü böyük işlərdən danışır və bütün bu “işlər”in strateji məqsədlərə xidmət etdiyini, son
nəticədə Azərbaycan xalqını milli istiqlala qovuşdurmağa hesablandığını görür və yüksək dəyərləndirirdi.
Ümummilli lider bu “yüksək dəyərləndirmə”də, ilk növbədə, irs-varislik əlaqəsini nəzərə alır və hesab edirdi
ki, əgər bu gün biz “öz milli, mənəvi ənənələrimiz əsasında, xalqımızın, həyatımızın xüsusiyyətlərini nəzərə
alaraq öz dövlətimizi qura biliriksə”, deməli, bu proseslərdə tarixi ənənənin və heç şübhəsiz ki, ədəbi ənənənin
də böyük payı vardır.
Ümummilli lider ədəbi mühitdə islahatlara təşkilati tərəfdən, onun yenidən-təşkilindən başlayır. 1974-cü ildə
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədrliyinə İmran Qasımovu gətirir;, “Azərbaycan” və “Ulduz” jurnallarının
redaktorları dəyişir, “Ulduz” jurnalının baş redaktoru Yusif Səmədoğlu olur.
Heydər Əliyevin dəstək verdiyi digər bir nəşr - 1969-cu ildən işıq üzü görən “Qobustan” toplusu barəsində,
jurnalın yaradıcısı və baş redaktoru Anar “Ömrümün Qobustan illəri” xatirə-əsərində geniş bəhs açmışdır.
“Qobustan”ın dəyərini Ulu Öndər müstəqillik illərindəki çıxışlarında dəfələrlə vurğulamışdır. 23 iyul 1996-cı
il nitqində o deyir: “O vaxtlar “Qobustan” jurnalı həyatımızda çox böyük rol oynayırdı. Bizim bu milli dirçəliş,
milli oyanış, milli özünütanıma prosesində “Qobustan”ın rolu çox böyük olubdur. Bunu o vaxtlar bəzliləri
bəlkə də dərk etmirdilər, bəlkə indi də bəziləri o qədər də dərk edə bilmir. Amma mən bunların hamısını daim
izləyirdim və hər bir belə tədbirin həyata keçirilməsi üçün lazımi şərait yaradırdım...”.
Heydər Əliyevə görə, ədəbiyyat millətin özünütəsdiqinin ifadə vasitəsidir. Ədəbiyyat siyasəti ağıllı,
məqsədyönlü, səmərəli şəkildə millətin özünüdərkinin və xalqda milli qürur və ləyaqət hissinin
formalaşmasına yönəldilməlidir. Ulu Öndər ədəbiyyat və mədəniyyətimizə bu cür münasibət bəsləməklə bədii
sözün qüdrətilə yaşayan xalqın mənəvi potensialının meydana çıxarılması və Azərbaycan xalqının dünyada
tanıdılmasına və imicinin yüksəldilməsinə rəvac verirdi. Yaradılan əlverişli şərait və yaradıcılıq sərbəsliyi
nəticəsində ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri Azərbaycan xalqının intellektini, böyük ədəbi-bədii
potensialını təcəssüm etdirdilər. Milli-mənəvi, elmi, ədəbi və mədəni mühitin uzaqgörənliklə
proqnozlaşdırılması ilə əsas inkişaf meylləri müəyyənləşdirilmiş, ədəbi-mədəni sahədə ciddi yüksəlişə səbəb
olmuşdur. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin milli siyasət konsepsiyasında ədəbiyyatdan iki formada istifadə
olunmuşdur:
Milli və bəşəri dəyərlərə sadiq qalan və tariximizi düzgün əks etdirən vasitə kimi;
Millətlərin inteqrasiyası şəraitində xalqın özünüqoruma və ozünütəsdiq vasitəsi kimi. Hər iki forma bir-biri ilə
əlaqəli şəkildə dahi öndərin dövlətçilik siyasətinin əsasını təşkil edir. Ümummilli lider Azərbaycan
ədəbiyyatını inkişaf etdirmək və tanıtdırmaq naminə bir sıra qərarlar qəbul etmiş, fərman və sərəncamlar
imzalamışdır. Görkəmli dövlət xadiminin bu sahədəki fəaliyyətini iki aspektdən dəyərləndirmək olar:
Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı, təbliği və tədqiqi ilə bağlı nəzəri mülahizə və göstərişlər, fərmanlar və
qərarlar;
Ədəbiyyatın inkişafı və təbliği ilə bağlı şəxsi çıxış və nitqləri.
Heydər Əliyevin Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında ifadə etdiyi konseptual fikirlər bir-birindən kəskin fərqlənən
iki formasiya, iki quruluş, iki dövlətə rəhbərliyi dövründə ifadə olunmuşdur. Keçmiş ittifaq dövründə
ədəbiyyat xalqı tanıtdırmaq işinə, xalqın mənəvi potensialının üzə çıxarılmasına xidmət edirdisə, müstəqillik
dövründə də əvvəlki illərin nailiyyətlərini və böyük itkilərini, müsbət və mənfi cəhətlərini dərk etmək, ədəbi
nümunələrə prinsipcə yenidən baxmaqla milli şüurun oyadılmasına və milli birlik ideyasına xidmət edirdi.
Mərhum akademikimiz Yaşar Qarayevin sözləri ilə desək, “bu dəyişən mərhələlərin hamısında təkcə bir şey
dəyişməyib: eyni bir daxili fitri ideala xidmət əzmi, milli Azərbaycan ideyası!”(Qarayev, 2000:68)
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Heydər Əliyevin ədəbi görüşlərində Azərbaycan klassik irsi haqqında dərin və koseptual fikirlər Heydər
Əliyev zəkasının süzgəcindən keçərək ədəbi və nəzəri görüşlər toplusu şəklini almışdır. Ulu Öndər klassik
irsimizi ümumxalq mövqeyindən təhlil edir, ona elmi-fəlsəfi münasibət formalaşdırır, yeni ararşdırma
metodlarını, sahələrini və yollarını müəyyən edir, klassik ədbiyyatımızın müxtəlif problemlərinin açılmasına
və təhlilinə cəhd edir, buna yüksək elmi dəqiqliklə nail olurdu. Başqa sözlə desək, “Bu cür bələdlik Heydər
Əliyev intelekti ilə birləşərək ədəbiyyatın müxtəlif problemlərinə paralel nüfuz etməyə imkan verirdi”
(Novruzov, 2007:38).
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN FOLKLORŞÜNASLIĞI
Heydər Əliyev ensiklopedik təfəkkürlü, müdrik şəxsiyyət idi. Azərbaycanın milli-mənəvi və əxlaqi
dəyərlərinin ümumbəşəri ideyalarla zənginləşdirilməsində onun misilsiz xidmətləri olmuşdur. O, Azərbaycan
xalqının qəhrəmanlıqlarla dolu tarixi keçmişinə, zəngin mənəvi dəyərlərinə, maddi-mənəvi irsinə, incəsənətinə
qayğı ilə yanaşmışdır. Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi olmuşdur. O, xalqın mənəviyyatını
zənginləşdirən, onu bütün dünyada tanıdan milli mədəniyyətimizin hərtərəfli inkişafını, yüksəlişini daim
izləmiş, ona ən ümdə vəzifəsi kimi baxmışdır. Heydər Əliyev deyirdi:
“Ədəbiyyatımızın, incəsənətimizin, mədəniyyətimizin ən böyük və fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri də odur
ki, zaman-zaman istedadlı insanlar mədəniyyətimizdə yeni yollar, yeni cığırlar açırlar, yeni formalar meydana
gətirirlər.”
Dünyanın böyük yazıçılarından biri, nəhəng türk ədibi Çingiz Aytmatov “Heydər Əliyev tarixi, hətta əfsanəvi
şəxsiyyətdir” deyirdi. Bu həqiqətən belədir.
Azərbaycan folklorşünaslığının qarşısında duran aktual problemlərdən biri xalq yaradıcılığının sosial-mədəni
və ictimai-mənəvi aspektlərinin öyrənilməsidir. Bu elmin yarandığı və formalaşdığı XIX-XX yüzillərin böyük
hissəsi Azərbaycan xalqının, eləcə də Azərbaycan milli humanitar elmlərinin müstəqil olmadığı dövrdür.
Əsasən elə bu səbəbdən folklorda etnik, milli xarakterli problemlərin tədqiqinə yer verilməyib. Çar Rusiyası
dövründə (1828-1918) sərt senzura rejimi, Sovet dövründə (1920-1990) isə bundan bir qədər fərqli şəkildə
olan ideoloji yasaqlar etnik-mədəni dəyərləri lazım olduğu səviyyədə öyrənməyə imkan verməyib. 1937-ci il
repressiyaları zahirən sərbəst görünən sovet elminin tarixində də qaranlıq dövr açmışdı. Milli humanitar elmə
qarşı soyqırım səviyyəsində gerçəkləşdirilmiş bu dəhşətli hadisənin xofu 1970-ci illərə qədər davam etmişdir.
Milli elmə və millətə xidmət edən alimlərin kütləvi qətlindən sonra folklor irsinin öyrənilməsi, xüsusilə onun
ideya və məzmun səviyyəsində əks olunan mənəvi məsələlərin milli zəmində araşdırılması işində böyük fasilə
və boşluqlar yarandı. Avropa elmi ilə sıx inteqrasiyaya meylli olan repressiya öncəsi Azərbaycan filologiyası
məhv edildi. Əmin Abid, Salman Mümtaz, Hənəfi Zeynallı, Vəli Xuluflu, Hümmət Əlizadə və b.-nın şəxsində
ciddi tədqiqatçılar nəsli sıradan çıxarıldı. Onların başladığı “Azərbaycanı öyrənmə yolu” yarımçıq qaldı. Digər
tərəfdən, elmdə ənənə və varislik rabitəsi qırıldı. Azərbaycan folklorşünaslığı yenidən “sıfırdan” başlamağa
məcbur oldu. Həmid Araslı, Əliheydər Tahirov, Osman Qurbanov, Həsən Qasımov, İdris İbrahimov,
Məmmədhüseyn Təhmasib, N.Seyidov, Əhliman Axundov və b. Azərbaycan sovet folklorşünaslığının yeni
dövrünü başladılar. Toplama və tərtib sahəsində xeyli işlər görüldü. Müxtəlif folklor janrları toplanıb nəşr
edildi. Amma tədqiqatlarda “ehtiyatlılıq” prinsipi qalmaqda davam etdi. Bu dövr folklorşünaslığı partiyaya və
Sovet dövlətinə sadiqliyini nümayiş etdirirdi. Milli-mənəvi dəyərlər daha arxa plana keçirilir, folklor mətnləri
“dinsizləşdirilirdi”. Siyasi düşüncənin folklor ifadəsi təhlillərdən, bir qayda olaraq, kənarda qalırdı.
Azərbaycan folklorşünaslığında keyfiyyətcə yeni mərhələ 1970-ci illərdə başlanır. Bu mərhələnin başlanğıcı,
ilk növbədə, respublika rəhbərliyinə gəlişi ilə milli-mənəvi dəyərlərə arxa və dayaq olan Ulu öndərimiz Heydər
Əliyevlə bağlıdır. Kifayət qədər mürəkkəb siyasi şəraitdə fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev öz möhkəm iradəsi,
əzmi və təşəbbüskarlığı ilə milli mədəni irsin öyrənilməsinin optimal yollarını tapır, onun tədqiqi və təbliği
işini ən yüksək səviyyədə təşkil etməyi bacarırdı. Onun şəxsi nüfuzu və istedadı sayəsində milli-mənəvi irsin
öyrənilməsi böyük uğurla davam etdirilir, ona gənc nəslin tərbiyəsi, sovet insanının mənəviyyatının
yüksəldilməsi, mədəni irsin qorunması və s. adlar verilərək, ideoloji zərbələrin mümkün dairəsindən çıxarılırdı.
İstər sovet dönəmində, istərsə də müstəqillik dövründə ümummilli liderin folklorumuza göstərdiyi qayğı və
diqqət 1969-73-cü illər ərzində mədəni irsimizi qorumaq üçün partiya və hökumətin 15 qərar və sərəncamı ilə
nəticələnmişdir. Müstəqillik dövründə “Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında”
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Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər
Əliyevin 4 avqust 2003-cü il tarixli sərəncamı bu ənənənin davamı kimi araşdırılmışdır.
Heydər Əliyevin 70-ci illərdə yeritdiyi müdrik və uzaqgörən siyasət folklor işi sahəsində nəzərəçarpacaq
dəyişikliklərlə nəticələnmiş, milli ruhun güclənməsi, vətərpərvərlik, azərbaycançılıq ideyalarının
qüvvətlənməsi Azərbaycan ziyalılarını, ümumilikdə bütün xalqı gələcək strateji məqsədlər üçün səfərbər
etmiş, azadlıq mübarizəsinə hazırlamışdı.
Məhz bu dövrdə folklor irsinin geniş şəkildə toplanması, nəşri, tədqiqi və təbliği işi görünməmiş vüsət aldı.
Folklor mətnləri kütləvi tirajla nəşr olundu, folklor abidələrinin və böyük sənətkarların yubileyləri ən yüksək
səviyyədə qeyd olundu, alimlərin işi və əməyi qiymətləndirildi.
Folklor irsinin qorunması, təşkili və tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi üçün dövlət səviyyəsində tədbirlər həyata
keçirmişdir. Bunları bir neçə istiqamət üzrə qruplaşdırmaq mümkündür:
a) folklorun qorunması;
b) folklorun aktuallaşdırılması və təbliği;
c) folklorun tətbiqi, elmi tədqiqi və folklorşünaslıq strukturlarının təşkilatlanması və İnstitutlaşması.
Azərbaycan folklorunun dövlətçilik kontekstində öyrənilməsi Ümummilli Öndər Heydər Əliyevin yaratdığı
Folklor İnstitutunda gerçəkləşdirilən ilk təşəbbüsdür.
Azərbaycan KP MK-nın 1970-ci il 20 mart tarixli plenumundakı məruzəsində Heydər Əliyev deyirdi: “...
Bəzən mətbuat, radio və televiziya işçiləri xalqın mənəvi həyatına aid mühüm məsələləri lazımınca
işıqlandırmağı bacarmırlar” (Kommunist, 1980). Bu cür çıxışlar televiziya, radio və mətbuatda Azərbaycan
xalqının milli-mənəvi dəyərlərinə həsr edilmiş proqramlar və məqalələrin ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur.
Həmin illərdə “Ədəbiyyat və incəsənət”, “Azərbaycan gəncləri” qəzetlərı, “Qobustan”, “Ulduz”,
“Azərbaycan” jurnallarında xalq yaradıcılığı ilə bağlı xeyli materiallar yer almışdı. “Ozan”, “Bulaq” kimi
verilişlər tamaşaçılarda böyük maraq oyatmış, xalqın milli-mənəvi dəyərlərinin toplanılması, qorunması və
təbliğində mühüm rol oynamışdı. 70-80-ci illərdə folklor nəşrlərinin geniş vüsət alması, 1984-cü ildə 20 illik
bir fasilədən sonra aşıqlar qurultayının çağrılması, folklor festivallarının keçirilməsi, “Aşıq Pəri” məclisinin,
“Xarı bülbül” musiqi festivalının təşkili, “Koroğluya qayıdaq” adlı silsilə ozanaşıq tədbirlərinin keçirilməsi
buna bariz nümunədir.
1981-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin qərarı ilə folklor işinin xüsusi tələblər
səviyyəsində qurulması ilə bağlı tədbirlər planı işlənib hazırlanmışdır. Ümummilli lider el sənətkarlarının
yaradıclıqlarının hərtərəfli öyrənilməsi, onların bədii irsinin toplanıb nəşr edilməsi, ustad sənətkarlardan Aşıq
Alının 180 (1981), Aşıq Ələsgərin 150 (1972) illik yubileylərinin keçirilməsinin bilavasitə təşəbbüskarı
olmuşdur. H. Əliyev 1972-ci ildə Aşıq Ələsgərin 150 illik yubleyinin keçirilməsi haqqında sərənncam
imzalanmışdır. Bu sərəncam təkcə Aşıq Ələsgər irsinin deyil, Qərbi Azərbaycandakı aşıq mühiti və onun
görkəmli nümayəndələrinin (Miskin Abdal, Ağ Aşıq, Aşıq Alı, Növrəs İman, Aşıq Məmmədhüseyin və b.)
poetik irsinin toplanması və tədqiqi işində müstəsna rol oynamışdır. 1972-1973-cü illərdə Azərbaycan Elmlər
Akademiyası Aşıq Ələsgərin ədəbi irsini əhatə edən ikicildliyi hazırlayıb nəşr etdirmişdir (Ələsgərov, 1971).
H. Əliyev Aşıq Ələsgərin yubleyi tədbirlərinin ardınca 1981-ci ildə Aşıq Alının 180 illik yubleyinin qeyd
olunması ilə bağlı sərəncam imzalamışdır.
1970-1980-cı illərdə Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində saz məktəbləri, aşıq ansambılları, aşıq muzeyləri
yaradılmış, folklor bayramları mütəmadi xarakter almışdır. 1980-ci ildə Ağstafada “Saz məktəbi”nin, Tovuzda
Aşıq Hüseyn Bozalqanlının adını daşıyan “Ozan-Aşıq muzeyi”nin yaradılması, bir çox folklor bayramlarının
– Cəbrayılda “Qurbani saz bayramı”nın, “Bayatı bayramı”nın, “Dastan gecəsi”nin, Gəncədə “Çeşmə” foklor
teatrının və s. keçirilməsi, folklor işinə marağı gücləndirməklə bərabər, həm də mənəvi dəyərlərin qorunub
yaşadılmasına və təbliğinə xidmət etmişdir. 1980-cı ildə ilk dəfə olaraq, aşıq qızlar ansamblı-“Aygün”
fəaliyyətə başlamışdır.
1970-80-ci illərdə bir çox el sənətkarları - Aşıq Hüseyn Cavan, Aşıq Şəmşir Qocayev, Aşıq Şakir Hacıyev,
Aşıq Ələkbər Cəfərov, Aşıq Ədalət Nəsibov, Aşıq Pənah Pənahov, Aşıq İmran Həsənov “Əməkdar incəsənət
xadimi” adına layiq görülmüş, İzzətalı Zülfüqarov, Ələsgər Şəkili, Əli Kərimov, müstəqillik dövründə isə Aşıq
Əhliman, Aşıq Ədalət Dəlidağlı kimi sənətkarlar “Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adını
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almışlar. Heydər Əliyev sovet dönəmidə Azərbaycan folklorunun daha dərindən araşdırılması, aşıq sənətinin
inkişafı, milli mərasimlərimizin təbliği istiqamətində ciddi tədbirlərə rəhbərlik edir, gələcək müstəqilliyizin
millimənəvi intibahı üçün zəmin hazırlayırdı. Ulu Öndərin siyasi hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasından sonra
folklora diqqət zəifləsə də, 1990-cı illərdə dahi xilaskarın qayıdışı ilə bu sahənin inkişafı yenidən dövlət qayğısı
ilə əhatə olunmuş, folklor kollektivləri bərpa edilmiş, Azərbaycan folklor külliyyatı və Atlası, çoxcildlik
folklor antologiyasının müxtəlif cildləri nəşr olunmuşdur. 1990-cı illərdə “Kitabi-Dədə Qorquq”un və Dədə
Ələsgərin yubileylərinin dövlət səviyyəsində hazırlanması və birbaşa prezidentin nəzarəti altında həyata
keçirilməsi, Aşıq Şəmkirin 110 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
5 iyul 2003- cü il tarixli sərəncamı, Foklor İnstitutunun yaradılması folklorumuza Heydər Əliyev qayğısının
və sevgisinin, eyni zamanda dövlət siyasətinin təzahürü kimi qiymətləndirilməlidir.
H. Əliyev Novruz ənənələrinin, Qurban və Ramazan kimi dini bayramların dirçəldilməsində, rəsmi dövlət
bayramları elan olunmasında tarixi rol oynamışdır. 1970-ci illər bir çox tədbirlərlə yanaşı, həm də Novruzun
dövlət səviyyəli bayram kimi qeyd olunması ilə yadda qalmışdır. 1979-cu ildə H. Əliyevin göstərişi ilə
İçərişəhərdə təşkil olunan Novruz şənliyi Azərbaycan televiziyası ilə canlı yayımlanmışdır (Kazımoğlu,
2013:14). H. Əliyev: “Milli ideologiyamız tarixi keçmişimizlə, millətimizin adət-ənənələri ilə, xalqımızın,
dövlətimizin bu günü və gələcəyi ilə bağlı olmuşdur” (Əliyev, 2013:53).
Ümummilli liderin folkor işinə göstərdiyi qayğı 70-ci illərdən qorqudşünaslığın geniş vüsət almasına, elmi
polemikaya, eposun elmi tənqidi mətninin hazırlanmasına, nəhayət, Azərbaycanın qorqudşünaslıq elmi
mərkəzinə çevrilməsinə səbəb olmuşdur. “Kitabi-Dədə Qorqud” təkcə elmi araşdırma mövzusu olaraq
qalmamış, müxtəlif sənət nümayəndələri bu motivlər əsasında əsərlər yaratmışlar. “Dədə Qorqud” kimi
sanballı kinofilminin meydana çıxması, Dədə Qorqud motivləri əsasında çəkilən silsilə rəsm əsərləri, xalça
ustalarının hazırladıqları Qorqud xalçaları, heykəltəraşlıqda yer alan Qorqud motivləri, Azərbaycan
poeziyasında, xüsusilə görkəmli şairlərin (həm şimali, həm də cənubi Azərbaycan) yaradıcılığında “Dədə
Qorqud” motivlərinin istər kiçik, istərsə də monumental janrlarda (poemalarda) əksi milli vətənpərvərlik və
qəhrəmanlıq ideyalarının, mənəvi dəyərlərin təbliği sahəsində Heydər Əliyevin ölçüyəgəlməz xidmətlərinin
məntiqi yekunudur. 20 aprel 1997-ci ildə imzalanan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyinin
keçirilməsi haqqında” fərmanın həm elmi, həm də siyasi əhəmiyyəti böyükdür. Ulu öndər dastanın 1300
illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley mərasimindəki nitqi ilə, eləcə də “Kitabi-Dədə Qorqud”
ensiklopediyasına yazdığı ön sözdə 12 boydan ibarət olan dastana 12 cür yanaşma metodu sərgiləməklə
qorqudşünaslığa öz dəyərli töhvəsini vermişdir. Sözün geniş mənasında “Kitabi-Dədə Qorqud”u “xalq kitabı”
sayan ümummilli lider azərbaycanlıların mentalitetində milli və ümumbəşəri dəyərlərin yerinin
müəyyənləşdirilməsində Dədə Qorqud prinsiplərindən çıxış etməyin vacibliyini vurğulayırdı. “Bu, bizim ana
kitabımızdır və gənclik bu kitabı nə qədər dərindən bilsə, millətini, xalqını, vətənini, müstəqil Azərbaycanı bir
o qədər sevəcəkdir”-deyirdi. 2003-cü ildə keçirilən Dünya azərbaycanlılarının I qurultayındakı nitqini də məhz
Dədə Qorqudsayağı yekunlaşdırırdı: “Qoy, çaylarımız qurumasın! Qoy ağaclarımız kəsilməsin! Qoy çırağınız
sönməsin!( Əliyev, 2011:438)
AMEA Foklor İnstitutunda rüblük “Dədə Qorqud” jurnalı nəşr olunur. 13 ildən bəri mütəmadi nəşr olunan
jurnal “Dədə Qorqud” dastanları ilə bağlı ən son araşdırmalara, elmi yeniliklərə, qənaət və rəylərə xüsusi diqqət
yetirir.
SONUÇ
Heydər Əliyev ədəbiyyata, onun yaradıcı gücünə, təsir qüvvəsinə, xalqın tarixindəki roluna yüksək qiymət
verərək, ziyalılarda milli oyanış hissini gücləndirməklə bərabər, xalqın milli-mənəvi dəyərlərinin üzə
çıxarılması və qorunmasına, milli mənlik şüurunun formalaşması və təkmilləşdirilməsinə nail oldu.
Humanitar sahənin digər sahələrdən az əhəmiyyət daşımadığını ədəbi ictimaiyyət qarşısında sübut etmək üçün
ədəbi-mədəni irsimizi araşdırmaq və inkişaf etdirməyi fəaliyyətinin əsas tərkib hissəsinə çevirdi, xalqın milli
tarixinin və ədəbiyyatının öyrənilməsi, tədqiqi və təbliği ilə bağlı məsələləri ön plana çəkdi, klassik ədəbi irsə
doğma milli münasibət bəsləməklə klassiklərimizin tanıdılması yolu ilə Azərbaycan xalqını, Azərbaycan
mədəniyyətini və ədəbiyyatını dünyaya tanıtdırdı.
Elm və mədəniyyət xadimlərinin yubileylərinin keçirilməsini daim diqqətdə saxlayaraq Azərbaycandan
kənarda dəfn edilən sənətkarların məzarlarının Azərbaycan xalqının mənəvi sərvəti olduğunu xatırlatmaqla
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bərabər onların qorunması yolunda bacarıq və səylərini əsirgəmədi. Hüseyn Cavidin məzarının doğma torpağa
– Naxçıvana gətirilməsini və layiqli məqbərə ucaldılmasını təmin etdi.
Müxtəlif bəhanələrlə Azərbaycan xalqına mənsubluğu şübhə altına alınan, yersiz və haqsız polemikaya səbəb
olan ədəbiyyat xadimlərinin və nümunələrinin – Nizami Gəncəvinin, Məhəmməd Füzulinin, “Kitabi-Dədə
Qorqud”un yubileylərinin keçirilməsi ilə əsassız və şübhəli mülahizələrin aradan qaldırılmasına nail oldu.
Bütün ədəbi nümunələrə münasibətdə onları ümumilli mənafe və azərbaycançılıq ideologiyası baxımından
dəyərləndirməklə, milli zəminə söykənən, milli yaddaşı özündə əks etdirən ədəbi əsərlərin yaranmasına böyük
önəm verdi, on illərlə formalaşmış sosializm realizmi prinsiplərindən fərqli olaraq, azərbaycançılıq
ideologiyasını özündə ehtiva edən əsərlərin yaranmasını önə çəkdi, ədəbi tənqiddə və ədəbiyyatşünaslıqda yeni
yanaşma tərzi nümayiş etməklə bu sahəyə yeni düşüncə tərzi gətirdi.
Xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə yenidən qayıdışından sonra ədəbiyyatşünasılq və folklor işinin
araşdırılmasında yaranan tənəzzülə son qoyaraq elmi axtarışların canlanmasına şərait yaratdı, həyat və
fəaliyyəti, yürütdüyü ədəbi siyasət ilə xalqın genetik yaddaşını qorudu, bu yolda qarşıya çıxan təhdidlərin
önünü məhz ədəbiyyat vasitəsilə aldı.
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MİLLÎ LİDER HAYDAR ALİYEV’İN AZERBAYCAN KÜLTÜR DEĞERLERİNE BAKIŞI
NATIONAL LEADER HAYDAR ALIYEV'S VIEW ON AZERBAIJAN CULTURAL VALUES
Neşe IŞIK
Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
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ÖZET
Halk kültürü, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze
kadar gelmiş değerler bütünüdür. Halk kültürü, kültür varlığının önemli bir bölümünü oluştururken, millî
kültürün oluşmasında etkin bir rol oynar. Bir milletin inkişafı, kültür değerlerine verdiği önemle ölçülebilir.
Azerbaycan’ın mimarı Haydar Aliyev, millî varlığın temelinin kültürle ilgili olduğunu sıklıkla vurgulamıştır.
Haydar Aliyev, milletlerarası diyaloglarda kültürün önemli bir yeri olduğuna işaret ederken, küreselleşme
sürecinin hızla ilerlemesiyle millî kültür değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususuna özel
önem atfetmiştir. Kültürün taşıyıcısı ana dildir. Millî lider Haydar Aliyev Azerbaycan Türkçesini her zaman
millî, manevî değerler sisteminin temeli olarak gördüğünü ifade etmiş ve kültür değerlerini yarınlara taşıyan
Azerbaycan Türkçesinin çok zengin dil varlığına sahip olduğunu belirtmiştir. Dil birliği sayesinde diğer Türk
Cumhuriyetleriyle köprüler kurulabileceğini de vurgulamıştır.
Halk kültürü ve edebiyatının milletlerin manevî yapı taşları olduğu düşünülürse, bu alanda yapılan çalışmaların
yarınların inşasında ne kadar kıymetli olduğu dikkatlerden kaçmayacaktır. Haydar Aliyev 2003 yılında
“Azerbaycan folkloru örneklerinin hukukî korunması hakkında” kanunu yürürlüğe koymuştur. Böylece
Azerbaycan’da folklor enstitüleri kurulmuş, bu enstitülerde bilim insanları halk kültürü ve edebiyatı üzerine
önemli çalışmalar başlatmıştır. Halk kültürü değerlerinin derlenip yazıya geçirilmesi, yazılı eserlerin başka
dillere çevrilmesi gibi pek çok çalışmanın maddî kaynağı, Haydar Aliyev fonundan desteklenmektedir.
Haydar Aliyev, edebiyat ve kültürel değerlerin insanlar üzerinde çok etkili olduğunu söylemiştir. Millî lider,
devletin kültür politikasında kültürel kimlik, millî, manevî miras faktörlerini ön plana çıkarmıştır.
Bu bildiride, Azerbaycan’ın mimarı Haydar Aliyev’in kültürel değerlere bakışı, konuyla ilgili görüşleri, bu
alanda yaptığı hizmetler halk kültürü bağlamında ele alınacaktır. İki devlet bir millet olan Türkiye ve
Azerbaycan’ın ortak kültür değerlerinden bir örnek, milletleri duyguda birlik noktasında nasıl bir araya
getirdiğini göstermek adına da kısaca değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Haydar Aliyev, Halk Kültürü, Kültürel Miras, Azerbaycan, Türkiye.
ABSTRACT
Folk culture is a set of values that have been shaped by centuries of experience and have been passed down
from generation to generation. While folk culture constitutes an important part of cultural existence, it plays
an active role in the formation of national culture. The development of a nation can be measured by the
importance it attaches to its cultural values.
The architect of Azerbaijan, Heydar Aliyev, has often emphasized that the basis of national existence is related
to culture. While pointing out that culture has an important place in international dialogues, Heydar Aliyev
attached special importance to the preservation of national cultural values and their transfer to future
generations with the rapid progress of the globalization process. The carrier of culture is the native tongue.
National leader Heydar Aliyev stated that he always saw Azerbaijani language as the basis of the national and
spiritual values system and stated that Azerbaijani language, which carries cultural values to the future, has a
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very rich linguistic presence. He emphasized that thanks to the unity of language, bridges can be built with
other Turkic Republics.
Considering that folk culture and literature are the spiritual building blocks of nations, it will not go unnoticed
how valuable the studies in this field are in the construction of the future. Heydar Aliyev enacted the law “On
the legal protection of samples of Azerbaijani folklore” in 2003. Thus, folklore institutes were established in
Azerbaijan, and scientists in these institutes started important studies on folk culture and literature. The
material resources of many studies, such as compiling and transcribing folk culture values, and translating
written works into other languages, are supported by the Heydar Aliyev fund.
Heydar Aliyev said that literature and cultural values are very effective on people. The national leader
highlighted the factors of cultural identity, national and spiritual heritage in the cultural policy of the state.
In this paper, Azerbaijan's architect Heydar Aliyev's view of cultural values, his views on the subject and his
services in this field will be discussed in the context of folk culture. An example of the common cultural values
of Turkey and Azerbaijan, which are two states and one nation, will also be briefly evaluated in order to show
how they bring the nations together at the point of unity in feeling.
Keywords: Heydar Aliyev, Folk Culture, Cultural Heritage, Azerbaijan, Turkey.
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EĞİTİMİ MODERNLEŞTİRMEDE MİLLİ LİDER HEYDAR ALİYEV'İN ROLÜ ÖNEMLİDİR
THE ROLE OF NATIONAL LEADER HEYDAR ALIYEV IN MODERNIZING EDUCATION IS
İMPORTANT
Həsənova Nübar Əhmədəli
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, doktorant
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ÖZET
Gelecekte işverenler bu personelin eğitiminden memnun kalacaklardır. Sanal mezunların alacakları diplomalar
tüm dünyada tanınacak. Bologna sürecinin gereklerine uygun olarak bu diplomalar ülkemizde sorunsuz olarak
tanınacaktır. Yurt dışında eğitim gören öğrencilerimizin sayısının gelecekte hızla artması beklenmektedir.
Ülkede DT sistemi kurulursa, diasporada yaşayan Azerbaycanlılar da dahil olmak üzere dünyanın dört bir
yanındaki Azerbaycanlılar kendi ana dillerinde eğitim alma fırsatına sahip olacaklar. Bu sayede aile üyeleri ve
çocukları, anavatanlarından uzakta yaşasalar bile atalarının dilini, kültürünü ve tarihini bağımsız olarak
öğrenebilecekler. Öte yandan, Azerbaycanlıların yoğun olarak yaşadığı ülkelerde Azerice eğitim veren
kurumların eksikliği sorunu bu şekilde tedrici olarak çözülebilir. Ne yazık ki, şu ana kadar Azerbaycan dilini
bağımsız olarak öğrenmek isteyen yabancılar için herhangi bir elektronik ders kitabı veya uzaktan eğitim
kaynağı geliştirmedik. Ancak, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi, Azerbaycan dilini okuyan
öğrenciler için böyle bir elektronik ders kitabı oluşturmuştur (Azerice, bu üniversitede bölgesel çalışmalarda
uzmanlaşan öğrencilere öğretilmektedir). Halk kültürünün tanıtılmasında büyük potansiyele sahip olan bu
alanlarda elektronik kaynaklarımızı artırmalıyız.
Anahtar kelimeler: eğitim, toplum, Haydar Aliyev, kalkınma, yenilikler, teknolojiler
ABSTRACT
In the future, employers will be pleased with the training of these personnel. The diplomas that the virtual
graduates will receive will be recognized all over the world. In accordance with the requirements of the
Bologna process, these diplomas will be recognized in our country without any problems. The number of our
students studying abroad abroad is expected to increase rapidly in the future. If the DT system is established
in the country, Azerbaijanis around the world, including Azerbaijanis living in the diaspora, will have the
opportunity to receive education in their native language. In this way, their family members and children will
be able to learn the language, culture and history of their ancestors independently, even if they live far from
their homeland. On the other hand, the problem of the lack of Azerbaijani-language educational institutions in
countries where Azerbaijanis live compactly can be gradually solved in this way. Unfortunately, so far we
have not developed any electronic textbooks or distance learning resources for foreigners who want to learn
the Azerbaijani language independently. However, Moscow State University of International Relations has
already created such an electronic textbook for students studying the Azerbaijani language (the Azerbaijani
language is taught to students majoring in regional studies at this university). We must increase our electronic
resources in these areas, which have great potential in promoting the culture of the people.
Keywords: education, society, Heydar Aliyev, development, innovations, technologies
1.INTRODUCTION
One of the important requirements of the national leader Heydar Aliyev to the education system was defined
as "... virtual lessons should be held in Azerbaijan". This requirement determines the perspective development
vector of the national education system. For this reason, all strategic education documents specifically mention
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the establishment and development of virtual education, distance education (Distance) in the country. The
application of distance education technologies is widespread in the world today. The development of this field
is also important in terms of improving the national education system, raising it to the level of international
requirements, integration into the global information educational space. Distance education is a historical stage
in the development and evolution of the information society and is a requirement of globalization, regardless
of the educational policy of any state. In developed countries, traditional forms of education have already been
integrated into the distance education system, and a single national information-educational space has been
created.
The global processes taking place in the world, the rapid development of the knowledge-based economy
require the formation of quality human capital, attention to the problems of education. The need to modernize
education In order to become a leader in the field of distance education in the region, it is necessary today to
develop a virtual education system in the country. Today, tens of millions of people around the world receive
systematic education based on distance learning technologies. Distance education is a borderless, transnational
educational technology that does not fit audiences. One of the important directions of the educational policy
of international educational organizations and societies, including UNESCO, is the development of the
distance education system. UNESCO has already established a global network university. At the CIS level, a
project called "University Network Cooperation" is being implemented with the participation of 20
universities. The aim of the project is to support the development of higher education in the CIS based on
distance learning technologies. Earlier this year, an international conference entitled "Network of universities
for staffing the innovative economy" was organized under the project with the support of UNESCO. Today,
the establishment of the DT, along with the formation of mass and affordable higher education, operatively
solves the problems of staffing the economy, supports the formation of a positive image of the country at the
global level. Education is a big business in the world today. Distance education is an important tool and
technology for the export of education in the international education services market. The United States earns
$ 7 billion annually from distance education education exports, while Australia earns $ 3 billion. In the global
space, DT is currently developing at such a pace that it is projected that in 2015, 80% of the world's universities
will teach on the basis of this technology. It is a set of educational services provided to learners at any distance
from the distance education institution through a specialized information-educational environment.
Information-educational environment is aimed at meeting the educational needs of learners, data, information
resources, means of transmission of communication protocols, hardware-software, methodologicalorganizational support, etc. is a systematic organization of means.
2. RESEARCH AND DISCOVERIES
Distance education is a technology that enables interactive communication between students and teachers
through telecommunications and computer networks, based on operative, regular dialogue, feedback, and
distance. The main technologies of distance education are: - Keys technology. Teaching materials are strictly
structured, assembled in the form of special "cases" and sent to students for independent study. There are
regular consultations between the student and the teacher-tutor. - TV technology. The teaching process is
carried out on the basis of tele-lectures, systematic consultations with teachers and tutors. - Network
technology. The Internet is used to provide students with teaching materials, as well as to create an interactive
connection between students and teachers. Network technology uses local (Intranet) and global (Internet)
network technologies. In this case, remote dialogue is carried out through Internet resources. The basis of
training communication is e-learning tools designed in the form of DT course. The situation in the international
education space is as follows: in countries where the general level of education is low, the DT system in these
countries is either non-existent or very poorly developed. Because virtual education is based on real education,
it develops, the content of education is determined by the same criteria in both cases - national educational
standards. If the quality of the university's teaching staff does not meet modern requirements (this is mainly
the case in low-paid countries), bachelors and masters receive quality textbooks and training. If they are not
equipped with budget estimates, then the electronicization of these materials will not be effective in the virtual
activities of the teaching staff (if the teaching staff has virtual work habits in general). For this reason, the
establishment of distance education in countries with low levels of higher education requires a radical renewal
of education in terms of content and technology. Carrying out these two works in parallel in a short period of
time creates additional problems and requires more resources. If the process is set up correctly, a synergistic
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interaction effect can occur. There are certain benefits to this, in which case the development of real education
can stimulate the development of distance education and, conversely, the development of distance education
can stimulate the development of real education. Countries with poor real education cannot gain anything by
transferring their "achievements" to the virtual world without solving the content-oriented problems of
education, although they can demonstrate their "level" of education to the whole world through the Internet.
This is anti-advertising. In this case, the electronic content that determines the content and quality of distance
education cannot be effective because it is of poor quality. In this sense, we are right in saying that virtual
education is a projection of real education, the result. 3. Different models of DT in world educational practice.
1. The Asian model of distance education. This model envisages the creation of open universities. India, China,
Thailand, Indonesia. Countries such as South Korea use this model. 2. Distance education as a model of
correspondence education. In this case, only part-time students study on the basis of distance technologies.
This model is applied in countries such as Australia, New Zealand and Malaysia. 3. Distance education as a
model of realization of full-time education. The teacher's audiovisual communication with the audience is
carried out through telecommunications. This model is also applied in America. 4. Distance education model
based on the student's independent work based on the teaching material. In this model, training courses are
structured in the form of modules. This model is used in the UK.
3. CONCLUSION
Today, many countries use different models of DT at the same time. The decision to apply these models is
made by the universities themselves. If the university has the opportunity to give DT on the basis of which
model, it also chooses the model. For example, Anadolu University in Turkey has been operating as an open
university for a long time. Anadolu University is currently the world's third largest university with 1.5 million
students. For more than 30 years, Anadolu University has been implementing software on the basis of various
technologies, and today on the basis of modern, high technology. Other Turkish universities prefer other DT
models. Today, most universities in Turkey and Russia have been able to create an effective DT system. DT
system resources are used effectively not only by part-time, external and distance learning students, but also
by full-time students. Today, Anadolu Open Mega University has offices in many countries, including
Azerbaijan, and many students from our country study at this university remotely in accordance with quality
and modern standards. In the future, it is possible to open representative offices of other open and virtual
universities and remote universities in our country. This process will gradually expand. This can only benefit
the development of human capital in our country. This process will strengthen the international competitive
environment in national education. These processes are the stepping stones of globalization, the Bologna
process, student and teacher mobility (still virtual mobility). Because this is the only way to integrate into the
global information education space. I wonder if our education system and universities are ready for this serious
competition? Today, perhaps hundreds of young people in the country receive virtual higher and additional
education in universities of different countries. Probably, both parents and students are very satisfied with the
quality and level of education.
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XÜLASƏ
Təhsil xalqımızın bu günü, millətimizin, dövlətimizin gələcəyi üçün ən vacib bir sahədir - deyən təhsilin
cəmiyyətin inkişafında rolunu və şəxsiyyətin formalaşmasında əhəmiyyətini daim yüksək qiymətləndirən
Heydər Əliyevin qəbul etdiyi qərarlar, uzaqgörənliklə irəli sürdüyü konseptual fikirlər və ideyalar, tarixi
tövsiyələr bu gün də ölkəmizdə təhsil islahatlarının əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə öz töhfəsini
verməkdədir. Azərbaycan təhsilinin inkişafı naminə son dərəcə böyük işlər görən müdrik rəhbər təhsilə yalnız
savad, bilik qazanmaq, elm öyrənmək imkanı kimi baxmayıb, fəal vətəndaş mövqeyinin formalaşmasında,
cəmiyyətdə gedən tərəqqi prosesində yaxından iştirak etməsində təhsilin mühüm rola malik olduğunu daim
önə çəkmişdir.
Cəmiyyəti bütün istiqamətlərdə yüksəlişə aparan dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev cəmiyyətdə milli məfkurənin
güclənməsi, dövlətçilik şüurunun yenidən formalaşması üçün hər bir azərbaycanlının yüksək təhsil almasını,
elmi yenilikləri mənimsəməsini son dərəcə vacib amil hesab edirdi. Ümummilli Liderin rəhbərliyi altında
təhsilin milliləşdirilməsi, dilimizin inkişafı, ictimai elmlərin tarixi xarakterinin qorunması istiqamətində ardıcıl
tədbirlər həyata keçirilirdi.
Ulu Öndər elm və təhsilə xüsusi həssaslıqla yanaşıb, bu sahəyə daim qayğı göstərib. Heydər Əliyev öz
çıxışlarında da dəfələrlə təhsilin mürəkkəb və olduqca vacib bir sahə olduğunu vurğulayaraq qeyd edib ki,
“təhsil sahəsi nə sənayedir, nə kənd təsərrüfatıdır, nə ticarətdir. Bu, cəmiyyətin xüsusi, intellektual cəhətini əks
etdirən bir sahədir. Belə halda təhsil sisteminə çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır və bu sistemə münasibət çox
həssas olmalıdır”.
Açar sözlər: Ulu Öndər, Azərbaycan təhsili, təhsil islahatları, mənəvi dəyərlər, elm və təhsil.

SUMMARY
Education today is the most important area for the future of our people, our nation and state - said Heydar
Aliyev, who always praised the role of education in the development of society and the formation of
personality. contributes to the definition of directions. The wise leader, who did a great job for the development
of education in Azerbaijan, did not consider education not only as an opportunity to learn, acquire knowledge,
learn science, but also stressed the important role of education in the formation of active citizenship and close
participation in society.
Heydar Aliyev, a genius who led the society in all directions, considered the education of every Azerbaijani
and the mastery of scientific innovations to be extremely important for the strengthening of the national
ideology and the reformation of statehood in society. Under the leadership of the National Leader, consistent
measures were taken to nationalize education, develop our language and preserve the historical character of
the social sciences.
The Great Leader was especially sensitive to science and education, and always took care of this area. In his
speeches, Heydar Aliyev repeatedly stressed that education is a complex and very important field, noting that
“education is neither industry, nor agriculture, nor trade. This is an area that reflects a special, intellectual
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aspect of society. In this case, the education system must be approached very carefully, and the attitude to this
system must be very sensitive”.
Keywords: Great Leader, Azerbaijani education, education reforms, mental values, science and education.
GİRİŞ
“Təhsil xalqımızın bu günü, millətimizin, dövlətimizin gələcəyi üçün ən vacib bir sahədir” - deyən ulu öndər
Heydər Əliyev təhsilin cəmiyyətin inkişafında rolunu və şəxsiyyətin formalaşmasında əhəmiyyətini daim
yüksək qiymətləndirmişdir. Heydər Əliyevin qəbul etdiyi qərarlar, uzaqgörənliklə irəli sürdüyü konseptual
fikirlər və ideyalar, tarixi tövsiyələr bu gün də ölkəmizdə təhsil islahatlarının əsas istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsinə öz töhfəsini verməkdədir. Azərbaycan təhsilinin inkişafı naminə böyük işlər görən
müdrik rəhbər təhsilə yalnız savad, bilik qazanmaq, elm öyrənmək imkanı kimi baxmayıb, fəal vətəndaş
mövqeyinin formalaşmasında, cəmiyyətdə gedən tərəqqi prosesində yaxından iştirak etməsində təhsilin
mühüm rola malik olduğunu daim önə çəkmişdir.
Cəmiyyəti bütün istiqamətlərdə yüksəlişə aparan dahi şəxsiyyət H.Əliyev cəmiyyətdə milli məfkurənin
güclənməsi, dövlətçilik şüurunun yenidən formalaşması üçün hər bir azərbaycanlının yüksək təhsil almasını,
elmi yenilikləri mənimsəməsini son dərəcə vacib amil hesab edirdi. Ulu Öndərin rəhbərliyi altında təhsilin
milliləşdirilməsi, dilimizin inkişafı, ictimai elmlərin tarixi xarakterinin qorunması istiqamətində ardıcıl
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sоnra təhsilimizin milli əsaslar üzərində
yenidən qurulması, əsl inkişafa qоvuşması da məhz Heydər Əliyev dühası sayəsində gerçəkləşdi. Bütün varlığı
ilə Vətəninə bağlı olan ən böyük azərbaycanlı olan Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə elm və təhsil sahəsində köklü
dəyişikliklər, qəbul olunmuş qərar, fərman və sərəncamlar onların həyata keçirilməsi müstəqil Azərbaycanda
təhsil sektorunun hərtərəfli yüksəlişini, tərəqqisini, məzmunca yeniləşməsini, maddi-texniki cəhətdən
möhkəmlənməsini, dünya standartlarına yaxınlaşmasını şərtləndirdi.
Ümummilli Lidеrin təməlini qоyduğu, möhkəmləndirdiyi təhsil siyаsəti bu gün еtibаrlı zəmin üzərində inkişаf
еtdirilir. Hеydər Əliyеv siyаsi kursunun lаyiqli dаvаmçısı Prezident İlhаm Əliyеvin böyük səyləri sаyəsində
elm və təhsil Аzərbаycаnın dаvаmlı inkişаf strаtеgiyаsının mühüm istiqаmətlərindən birinə çеvrilib. Qəbul
оlunmuş “Təhsil haqqında” Qanun və оna uyğun aparılan islahatlar, bir-birinin ardınca tikilib istifadəyə
verilən, ən müasir maddi-texniki bazaya malik məktəblər, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönələn
tədbirlər Azərbaycan təhsilinin dünyaya inteqrasiyasına, milli və dünyəvi dəyərlər zəminində yüksəlişinə
layiqincə xidmət etməkdədir. Bu da “Təhsil millətin gələcəyidir” – deyən Heydər Əliyevin siyasi kursunun
möhtəşəm uğurudur.
Bu gün ölkəmizdə fəaliyyət göstərən məktəbəqədər, ümumi, peşə, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrinin
geniş şəbəkəsi, güclü elmi-pedaqoji kadr potensialı öz mənbəyini məhz ötən əsrin 70-ci illərindən Heydər
Əliyevin rəhbərliyi altında təhsil sahəsində aparılan məqsədyönlü siyasətdən almış, həyata keçirilən
genişmiqyaslı təhsil quruculuğu gələcək inkişafın güclü təməlini yaratmışdır. Bu gün Azərbaycanda bütün
təhsil ocaqları əvvəlki illərlə müqayisədə yeni inkişaf pilləsinə yüksəlmiş, bu istiqamətdə aparılan ardıcıl
dövlət siyasəti Azərbaycan əhalisinin təhsil, ümummədəni və intellektual səviyyəsinin yüksəlmişdır.
Ötən əsrin 70-80-ci illərində Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və
orada tərbiyə alan uşaqların sayı artmış, məktəbəqədər təhsillə əhatə səviyyəsinin faizi yüksəlmişdir. Bu
dövrdə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazası da xeyli möhkəmləndirilmiş, yeni tipli
körpələr evi-uşaq bağçası binaları tikilib istifadəyə verilmişdi. Məktəbəqədər təhsilin uşağın sonrakı
inkişafında müstəsna əhəmiyyəti nəzərə alınaraq ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən məktəbəqədər
təhsilin inkişafı ilə bağlı 2007-2010-cu illəri əhatə edən Dövlət Proqramı təsdiq edilmiş və həyata keçirilmişdir.
2012-ci ildə “Məktəbəqədər təhsilin kurikulumu (3-6 yaş)”, 2019-cu ildə “Məktəbəqədər təhsilin dövlət
standartı və proqramı” qəbul edilərək həyata keçirilmişdir. 2012-ci ildə qəbul edilmiş “Məktəbəqədər təhsilin
Kurikulumu” 2022-ci il 14 aprel tarixində yenisi ilə əvəz edilmişdir. Proqrama əsasən, ölkədə yüzlərlə yeni
məktəbəqədər təhsil müəssisələri inşa edilmiş və mövcud müəssisələr əsaslı təmir olunmuşdur. Bu sahədə Ulu
Öndərin adını daşıyan Heydər Əliyev Fondunun müstəsna xidmətləri olmuşdur və bu uğurlu fəaliyyət hazırda
da davam etməkdədir.
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Son illər təhsil siyasətində məktəbəhazırlıq prioritet istiqamətlərdən birini təşkil etmiş, ilk dəfə olaraq ümumi
təhsil müəssisələrində məktəbəhazırlıq qrupları təşkil olunmuş, 5 yaşlı uşaqların təhsilə cəlb edilməsi səviyyəsi
ən yüksək faizə çatdırılmışdır. Məktəbəqədər təhsil müəssisələri olmayan yaşayış məntəqələrində, ucqar
kəndlərdə də uşaqların məktəbəhazırlığı təmin edilmişdir. 5 yaşlıların məktəbəhazırlığa cəlb edilməsi
istiqamətində tədbirlər həyata keçirilmişdir. Heydər Əliyev sosial-iqtisadi və mədəni yüksəlişə gedən yolun
məhz ümumi təhsildən keçdiyini dərindən bilərək əsas diqqəti bu sahəyə yönəltmiş, ümumi orta təhsilə keçidin
başa çatdırılması, kənd məktəblərinin iş şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması barədə ardıcıl qərarlar qəbul
etmişdi. Həmin qərarların həyata keçirilməsi nəticəsində qısa bir zamanda ümumtəhsil məktəblərinin şəbəkəsi
genişlənmiş, əsaslı keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermişdi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin diqqət və qayğısı nəticəsində, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü, onun rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə ümumi təhsil müəssisələrinin
infrastrukturunun müasirləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. Məktəb tikintisi sahəsində
həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 1 milyondan çox şagirdin təlim şəraiti yaxşılaşdırılmışdır. Bu
nailiyyətlərin əldə edilməsində Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi "Yeniləşən Azərbaycana yeni
məktəb” proqramının müstəsna rolu olmuşdur.
Peşə təhsilinin inkişafında yüksəliş dövrü məhz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci
mərhələsinə təsadüf edir. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə texniki peşə təhsilinin təkmilləşdirilməsi və inkişafı
üzrə strategiya müəyyənləşdirilmiş, Peşə təhsili kompleksləri, tədris binaları, təcrübə korpusları, yataqxana
binaları tikilib istifadəyə verilmiş, tədris istehsalat emalatxanası, tədris kabineti və laboratoriyası yaradılmışdı.
Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına təkan verən, gənclər arasında məşğulluğun təmin edilməsinə xidmət edən,
iqtisadiyyatın bütün sahələri üçün ixtisaslı kadr hazırlığını təmin edən aparıcı təhsil pilləsi olduğu nəzərə
alınaraq, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən peşə təhsilinin inkişafına
xüsusi diqqət yetirilmişdir.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü və qayğısı ilə ötən əsrin 70-ci illərində və 80-ci illərin əvvəllərində ali təhsil
müəssisələrinin şəbəkəsinin genişləndirilməsi, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və yüksək
ixtisaslı kadr hazırlığı istiqamətində böyük işlər görülmüşdür. Ali məktəblər üçün çoxlu sayda tədris
korpusları, yataqxana kompleksləri tikilmişdir. Ali təhsilin inkişafı ilə bağlı əhəmiyyətli qərarlar qəbul edilmiş,
2000-ci ildə ali təhsil müəssisələrinin şəbəkəsi optimallaşdırıldı, onlara universitet statusu verildi. 1993-1994cü tədris ilindən ödənişli təhsilin tətbiqi, demək olar ki, çətin iqtisadi şəraitdə ali təhsil müəssisələrinin maliyyə
imkanlarını xeyli yaxşılaşdırdı. 1997-ci ildə bakalavriat təhsilini başa vuran məzunlar ilk dəfə olaraq
magistratura səviyyəsində təhsilə başladılar.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ali təhsilin inkişafı əsas prioritetə çevrilmiş, insan kapitalının inkişafı
dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən birini təşkil etmişdir. Azərbaycanda ən müasir tələblərə cavab verən
və milli brendə çevrilmiş ADA Universiteti, Bakı Ali Neft Məktəbi yaradılmışdır. M.V.Lomonosov adına
Moskva Dövlət Universitetinin, İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialları
yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına xaricə getmədən aparıcı ölkələrin ali təhsil standartları
çərçivəsində keyfiyyətli təhsil almaq imkanının yaradılması məqsədilə Azərbaycan-Fransız Universiteti
(UFAZ) fəaliyyətə başlamışdır. Burada 4 ixtisas üzrə (kimya mühəndisliyi, kompüter elmləri, geofizika
mühəndisliyi, neft və qazın kəşfiyyatı və istismarı) ingilis dilində tədrisə başlanmış, Fransanın Strasburq və
Renn 1 universitetləri ilə ikili diplomun verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Son illərdə bir sıra ali təhsil
müəssisələri üçün ən müasir kampuslar yaradılmış, bütün ali təhsil müəssisələrinin maddi-texniki və tədris
bazası əhəmiyyətli şəkildə yenilənmişdir.
Xaricdə təhsil ənənəsi son illər uğurla davam etdirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin təşəbbüsü ilə “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət
Proqramı” təsdiq edilmişdir. Proqram çərçivəsində təhsil almış tələbələrin böyük əksəriyyəti məzun olmuş və
ölkəmizə qayıtmışdır. Hazırda məzunların 60 faizi özəl, 40 faizi dövlət sektorlarında fəaliyyət göstərir.
Proqram təqaüdçüləri ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində, ayrı-ayrı dövlət qurumlarında (nazir müavini,
millət vəkili), beynəlxalq təşkilatlarda (BMT), transmilli şirkətlərdə (“Microsoft”, “Google”, “Bloomberg”,
“Samsung”, “LG”, “BP” və s.) və özəl sektorda töhfələrini verməkdədirlər. Sevindirici haldır ki, məzunlar
arasında universitetlərimizdə akademik fəaliyyətlə məşğul olanlar da az deyildir.
Bu siyasətin davamı kimi “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin
beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. Proqram ölkəmizdə ali təhsil
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sisteminin inkişafında yeni bir mərhələnin əsasını qoymuşdur. Proqramda ali təhsilin məzmun və keyfiyyət
göstəricilərinin beynəlxalq ikili diplom proqramları və xarici mütəxəssislərin cəlb olunması yolu ilə
təkmilləşdirilməsini və xaricdə doktorantura təhsili vasitəsilə universitetlərimizin akademik potensialının
gücləndirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Heydər Əliyevin müəllim peşəsinə sonsuz diqqəti dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən də uğurla davam
etdirilir, son illərdə müəllim nüfuzunun yüksəldilməsi istiqamətində addımlar atılmışdır. Azərbaycan
müəllimlərinin XIV Qurultayının iştirakçılarına təbrik məktubunda ölkə Prezidenti İlham Əliyev demişdir:
“Azərbaycanın əldə etdiyi bütün nailiyyətlərin əsasında məhz müəllimin gərgin zəhməti və gündəlik fəaliyyəti
durur. Azərbaycan müəlliminin tarixən xalqımızın intellektual potensialının formalaşdırılmasında böyük
xidmətləri vardır”.
Heydər Əliyev hər zaman müəllim peşəsinə böyük dəyər vermiş, “Müəllim adı ən yüksək addır. Mən yer
üzündə müəllimdən yüksək ad tanımıram” demiş, bu yanaşmadan çıxış edərək müəllimlərin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı davamlı qərarlar qəbul etmişdir. Heydər Əliyevin bir özəlliyi də ondan
ibarət idi ki, hər yeni tədris ilinin ilk günündə məktəblərdə olur, müəllim və şagirdlərlə görüşür, onları dinləyir
və öz müdrik tövsiyələrini verirdi. Heydər Əliyev fədakar əməyi ilə fərqlənən müəllimlərin fəaliyyətinin
rəğbətləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirirdi. Prezident İlham Əliyev də hər zaman müəllim əməyinə yüksək
dəyər vermiş, onların fəaliyyətinin maddi və mənəvi stimullaşdırılması ilə bağlı ardıcıl olaraq qərarlar qəbul
etmişdir. Məhz onun rəhbərliyi dövründə hər il müəllimlərin peşə bayramı ərəfəsində təltif edilməsi təcrübəsi
tətbiq edilir, “Əməkdar müəllim” fəxri adına Qabaqcıl təhsil işçisi, Elm xadimi, Tərəqqi medalına layiq
görülürlər.
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HEYDƏR ƏLİYEV VƏ TƏHSİLİMİZ
HEYDAR ALIYEV AND OUR EDUCATION

Məhərrəmova Elmira Məhərrəm qızı
ADPU-nun Tətbiqi tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı

Xülasə
Heydər Əlirza oğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində dəmiryolçu ailəsində
dünyaya gəlmişdir 1939-cu ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye
İnstitutunun memarlıq fakültəsində təhsil almışdır. Başlanan müharibə ona təhsilini başa çatdırmağa imkan
verməmişdir.
Heydər Əliyev 1941–1944-cü illərdə Naxçıvan MSSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığında və Naxçıvan
MSSR Xalq Komissarları Sovetində müxtəlif məsul vəzifələrdə xidmət etmiş, 1944-cü ilin mayında isə
Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsi tərəfindən dövlət təhlükəsizliyi orqanlarına işə göndərilmişdir. O,
Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) və Moskva şəhərlərində xüsusi ali təhsil almış, 1957-ci ildə
isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir. Dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında iyirmi
beş il (1944–1969) çalışan Heydər Əliyev 1964-ci ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini, 1967-ci ildə isə sədri vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. H.Əliyevə 1967ci ildə SSRİ Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi tərəfindən general-mayor rütbəsi
verilmişdir.
Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il 14 iyul tarixli plenumunda 46 yaşlı Heydər
Əliyev Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilərək 1982-ci ilə qədər Azərbaycan SSR-ə rəhbərlik
etmişdir Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə (1969–1982) idarəçiliyin möhkəmlənməsi,
kadrlara qarşı tələbkarlığın artırılması nəticəsində iqtisadi-sosial sahədə böyük nailiyyətlər əldə edildi. 1982ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçilən Heydər
Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilmiş və SSRİ-nin rəhbərlərindən biri
olmuşdur.
Heydər Əliyev SSRİ Ali Sovetinin (8, 9, 10 və 11-ci çağırışlar) deputatı, 9-cu çağırış SSRİ Ali Soveti İttifaq
Sovetinin sədr müavini (1974–1979), RSFSR Ali Sovetinin deputatı (XI çağırış, 1985), Azərbaycan SSR Ali
Sovetinin (7, 8, 9, 10 və 12-ci çağırışlar) deputatı və Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin üzvü (8,
9 və 10-cu çağırışlar) olmuşdur.
Sov.İKP MK-nın 1987-ci il oktyabr plenumunda Heydər Əliyev Sovet.İKP MK Siyasi
Bürosunun üzvlüyündən və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsindən öz ərizəsi ilə istefa
verdi.
Heydər Əliyev 1990-cı ilin 20 yanvarında sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar ertəsi
gün (21 yanvar, 1990-cı il) Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində bəyanatla çıxış edərək, Azərbaycan
xalqına qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb etmişdir. O, Dağlıq
Qarabağda yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSRİ rəhbərliyinin ikiüzlü siyasətinə etiraz əlaməti
olaraq, 1991-ci ilin iyulunda Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tərk etmişdir.
1990-cı ilin iyulunda Azərbaycana qayıdan Heydər Əliyev ilk əvvəl Bakıda, sonra isə Naxçıvanda yaşamış,
həmin ildə də Azərbaycan Ali Sovetinə deputat seçilmişdir. O, 1991–1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Ali Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədr müavini olmuş, Ali Sovetin
sessiyalarında fəal iştirak etmişdir.] Heydər Əliyev 1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan
şəhərində keçirilmiş təsis qurultayında partiyanın sədri seçilmişdir.
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1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti seçildi. Onun Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə ölkənin ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi, elmimədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrində dönüş yarandı, elmi əsaslara, beynəlxalq norma və prinsiplərə
uyğun müstəqil dövlət quruculuğu prosesi başlandı. Azərbaycan dövlətçiliyinin mövcudluğuna böyük təhlükə
olan 1994-cü il oktyabr[ və 1995-ci il mart dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısı alındı, dövlət müstəqilliyi
qorunub saxlandı, silahlı yolla hakimiyyətə gəlmək cəhdlərinə son qoyuldu. Heydər Əliyev Azərbaycanın
zəngin neft və qaz resurslarından səmərəli şəkildə istifadə edərək çox güclü siyasi hakimiyyət qura bilmişdi
və ölkədəki digər siyasi güclər onunla rəqabət apara bilmirdi.
1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Azəri", "Çıraq" yataqlarının
dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasil olunan neftin pay şəklində bölüşdürülməsi" haqqında
dünyanın 11 ən iri neft şirkəti ilə Əsrin Müqaviləsi imzalandı.
Heydər Əliyevin prezidentliyi zamanında milli ordu quruculuğunda ciddi dəyişikliklər başladı. Təcavüzkar
silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindəki azğınlıqlarının qarşısı alındı, qəddar düşmənə əks-zərbələr
endirildi və 1994-cü ilin mayında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ilk
mərhələ kimi cəbhə xəttində atəşkəs elan edilməsinə nail olundu.
Azərbaycanı ümumilllideri Heydər Əliyev 2003-cü il dekabrın 12-də müalicə olunduğu Klivlend
Klinikasında (ABŞ) vəfat etmiş, dekabrın 15-də Bakıda I Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
Açar sözlər: prezident, Azərbaycan, idarəçilik, Xəzər, rəqabət .
Summary
Heydar Alirza oglu Aliyev was born on May 10, 1923 in Nakhchivan, Azerbaijan in a railway family. After
graduating from Nakhchivan Pedagogical College in 1939, he studied at the architectural faculty of the
Azerbaijan Industrial Institute. The war did not allow him to complete his education.
In 1941-1944, Heydar Aliyev served in various responsible positions in the People's Commissariat of Internal
Affairs of the Nakhchivan Autonomous Soviet Socialist Republic and the Council of People's Commissars of
the Nakhchivan Autonomous Soviet Socialist Republic, and in May 1944 he was sent to work for the state
security bodies. He received special higher education in Leningrad (now St. Petersburg) and Moscow, and in
1957 graduated from the history department of the Azerbaijan State University. Having worked in the state
security bodies for twenty-five years (1944–1969), Heydar Aliyev was promoted to Deputy Chairman of the
State Security Committee under the Council of Ministers of the Azerbaijan SSR in 1964, and to Chairman in
1967. In 1967, Heydar Aliyev was awarded the rank of Major General by the State Security Committee under
the USSR Council of Ministers.
At the Plenum of the Central Committee of the Communist Party of Azerbaijan on July 14, 1969, 46-year-old
Heydar Aliyev was elected First Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Azerbaijan
and headed the Azerbaijan SSR until 1982. As a result of increasing the demand for personnel, great
achievements have been made in the economic and social spheres. In December 1982, Heydar Aliyev was
elected a member of the Politburo of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, was
appointed First Deputy Chairman of the USSR Council of Ministers and was one of the leaders of the USSR.
Heydar Aliyev Deputy of the Supreme Soviet of the USSR (8th, 9th, 10th and 11th convocations), Deputy
Chairman of the USSR Supreme Soviet of the 9th convocation (1974–1979), Deputy of the Supreme Soviet
of the RSFSR (11th convocation, 1985), Supreme Soviet of the Azerbaijan SSR He was a member of the Soviet
(7th, 8th, 9th, 10th and 12th convocations) and a member of the Presidium of the Supreme Soviet of the
Azerbaijan SSR (8th, 9th and 10th convocations).
At the October 1987 plenum of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, Heydar
Aliyev resigned from the membership of the Politburo of the Central Committee of the Communist Party of
the Soviet Union and from the post of First Deputy Chairman of the USSR Council of Ministers.
The next day (January 21, 1990) in connection with the bloody tragedy committed by Soviet troops in Baku
on January 20, 1990, Heydar Aliyev made a statement in the Azerbaijani representation in Moscow, demanding
the punishment of the organizers and perpetrators of the crime against the Azerbaijani people. He left the
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Communist Party of the Soviet Union in July 1991 to protest the hypocritical policy of the USSR leadership
over the acute conflict in Nagorno-Karabakh.
Returning to Azerbaijan in July 1990, Heydar Aliyev lived first in Baku and then in Nakhchivan, and in the
same year was elected to the Supreme Soviet of Azerbaijan. In 1991-1993, he was chairman of the Supreme
Assembly of the Nakhchivan Autonomous Republic, deputy chairman of the Supreme Soviet of the Republic
of Azerbaijan, and actively participated in the sessions of the Supreme Soviet.] In 1992, Heydar Aliyev was
elected chairman of the New Azerbaijan Party at its founding congress in Nakhchivan.
On October 3, 1993, as a result of a nationwide vote, Heydar Aliyev was elected President of the Republic of
Azerbaijan. With his return to the leadership of Azerbaijan, a turn took place in the socio-political, social,
economic, scientific and cultural life of the country, in international relations, and the process of building an
independent state in accordance with scientific principles, international norms and principles began. The coup
attempts of October 1994 [and March 1995], which were a great threat to the existence of the Azerbaijani
statehood, were prevented, state independence was preserved, and attempts to come to power by force were
stopped. Heydar Aliyev was able to establish a very strong political government using Azerbaijan's rich oil
and gas resources effectively, and other political forces in the country could not compete with him.
On September 20, 1994, the Agreement of the Century was signed in Baku with 11 of the world's largest oil
companies on "Joint development of the deep part of the Azeri and Chirag fields in the Azerbaijani sector of
the Caspian Sea and distribution of extracted oil in shares."
During the presidency of Heydar Aliyev, serious changes began in building the national army. The aggression
of the aggressive armed forces on the territory of Azerbaijan was prevented, the cruel enemy was repulsed and
a ceasefire was declared on the front line in May 1994 as the first step in resolving the Armenian-Azerbaijani
conflict over Nagorno-Karabakh.
National Leader of Azerbaijan Heydar Aliyev died on December 12, 2003 at the Cleveland Clinic (USA),
where he was treated, and was buried on December 15 in the 1st Alley of Honor in Baku.
Keywords: president, Azerbaijan, governance, Caspian, competition
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıtması ilə ölkənin tarixində tamam yeni
bir inkişaf dövrünün əsası qoyuldu. Bu proseslərin biz canlı şahidiyik. Ulu öndərin gəlişinə qədər ölkədə
xaos və anarxiya pik həddə çatmış, dövlət idarəçiliyi prinsipləri pozulmuş, təsadüfi adamlar hakimiyyətə
yiyələnmiş, iqtisadiyyat dağılmış, müharibə vəziyyətində olan, torpaqları işğal altına düşən ölkə vətəndaş
müharibəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Amma təcrübəli siyasətçi bu çətinliklərin öhdəsindən gəlməyi bacardı.
Bütün ölkə ictimaiyyəti əmin idi ki, ən doğrusunu Heydər Əliyev bilir. Ondan başqa heç kəs xalqı bu böhran
məngənəsindən qurtarmağa qadir deyil. Və təbii ki, xalq öz inamında yanılmadı. Azərbaycanın mərd və
mübariz oğlu doğma ölkəsinin xilası naminə xalqın təkidli tələblərindən sonra Naxçıvandan Bakıya qayıtdı,
1993-cü il iyunun 15-də Milli Məclisinin sədri seçildi. O gündən də Azərbaycanın tarixində böyük qurtuluşun
əsası qoyuldu. Heydər Əliyev qısa zaman ərzində Azərbaycanı düşdüyü faciəli ictimai-siyasi durumdan nəinki
çıxara bildi, eyni zamanda, cəbhədə işğalçı Ermənistana sarsıdıcı zərbələr endirilməsi nəticəsində atəşkəsə nail
oldu, ölkəni vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən xilas etdi.
1993-cü il oktyabrın 3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmiş Heydər Əliyev heç bir il də
keçməmiş, 1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycanın uzaqgörən neft strategiyasını reallışdırmaq istiqamətində
böyük və uğurlu addımı atdı, dünyanın bir çox ölkələrinin iştirakı ilə sonralar “Əsrin müqaviləsi” adını almış
məşhur neft kontraktının imzalanması mərasimini keçirdi. O gün Bakı bütün dünyanın diqqət mərkəzində idi.
Hər yandan gözlər Azərbaycanın paytaxtına dikilmişdi. İmperiya zəncirindən cəmisi 3 il əvvəl qurtarmış
Azərbaycan artıq dünyanın 20 ölkəsini birləşdirərək misli-bərabəri olmayan böyük bir neft kontraktı
imzalayırdı. Buna sevinənlər, təbii ki, çox idi. Bunlar Azərbaycanın müstəqilliyini istəyənlər idi. Amma xain
gözlər də az deyildi. Belələri Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsindən qorxuya düşərək xəyanətkar
planlar cızırdılar. Amma Azərbaycanın xoşbəxt sabahını çox aydın görən Heydər Əliyev düşmən qüvvələrə
əhəmiyyət vermədən inadla öz siyasi xəttini həyata keçirirdi. Çünki zaman gözləmirdi, düşmənlər,
Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi formalaşmasını istəməyən qüvvələr çox idi. Onlar hər addımda ölkənin
suverenliyinə zərbə vurmağa hazır idilər. Bu şər güclərin qarşısını almaq üçün Azərbaycanı yubanmadan
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Qərbin azad cəmiyyətinə inteqrasiya etdirmək lazım idi. Heydər Əliyevin inadlı siyasi fəaliyyəti çoxları üçün
xülya kimi görünən bu arzuları da reallaşdırdı.
Heydər Əliyev çox keçmədən Azərbaycan neftinin dünya bazarına çıxarılması üçün yenə ən doğru olanını
seçdi – Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ixrac üçün ən səmərəli marşrut kimi qəbul olundu. Bu, təkcə
Azərbaycanın deyil, müstəqilliyi və suverenliyi üçün təhdidlər olan Gürcüstanın da təhlükəsizliyinə təminat
idi. Beləliklə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin inşasına başlandı. Təəssüf ki, ulu öndər Azərbaycanın
təkcə iqtisadi inkişafının deyil, müstəqilliyinin də qarantı olan bu kəmərin açılış gününü görə bilmədi. Ömür
vəfa etmədi. Bu kəmərin və ideyası Heydər Əliyev tərəfindən verilmiş digər layihələrin, o cümlədən BakıTbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin açılışını Heydər Əliyevin siyasi varisi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev etdi.
Mən bir təhsil işçisi kimi, ulu öndərin istər Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi olduğu, istərsə də ikinci
dəfə, müstəqillik illərində Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə milli təhsilimizin və elmin inkişafına verdiyi
töhfələrin canlı şahidiyəm. Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə Azərbaycanda təhsilin
inkişafına xüsusi diqqət və həssaslıqla yanaşmış, gənclərimizin yüksək səviyyədə təhsil alması üçün əlindən
gələn hər şeyi etmişdir. Keçmiş SSRİ dövründə Azərbaycan gənclərinin İttifaqın ən nüfuzlu ali təhsil ocaqlarını
bitirdikdən sonra ölkəmizə qayıdıb iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində millətə fayda verməsi də daim ulu
öndərin diqqətində olan məsələlərdən biri idi.
Ümummilli lider hakimiyyətinin birinci dövründə Azərbaycanın ali məktəblərində korrupsiyanın tamamilə
aradan qaldırılması uğrunda da həmişə mübarizə aparırdı. Onun qəbul imtahanları dövründə gözlənilmədən bu
və ya digər ali məktəbə gəlib qəbul prosesinin gedişinə nəzarət etməsi, ortaya çıxan neqativ hallarla bağlı təcili
tədbirlər görməsi hamının yadındadır. Heydər Əliyev ali məktəblərimizdəki nüfuzlu fakültələrə, xüsusən
hüquq fakültəsinə istedadlı uşaqlarımızın, sadə fəhlə-kəndli balalarının rahat qəbul olunması üçün hər cür
şərait yaradırdı. Bu zaman o, hətta ətrafındakı məmurların şəxsi ambisiyaları ilə toqquşmalı olsa da, bundan
çəkinmir, mübarizəsini cəsarətlə davam etdirirdi. Heydər Əliyevin məhz bu cəsarət və iradəsinin nəticəsi idi
ki, o dövrdə minlərlə sadə insanın övladı Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirə bilmişdi.
Onların çoxu indi hüquq-mühafizə orqanlarında çalışmaqdadır.
Ümummilli liderin Azərbaycan gənclərinin hərbi təhsilə cəlb edilməsi uğrunda mübarizəsi isə ayrıca bir
söhbətin mövzusudur. Sovet dövründə buna nail olmaq heç də asan deyildi. Bunun üçün Moskvanın razılığı
olmalı idi. Ancaq Heydər Əliyev qətiyyətlə bu məsələnin də həllinə nail oldu. O dövrdə minlərlə azərbaycanlı
gənc keçmiş SSRİ-nin ən nüfuzlu hərbi təhsil ocaqlarına göndərildi, sonradan onlar yetkin hərbçi kadrlar kimi
yetişdilər. Eyni zamanda, ulu öndər Azərbaycanda hərbi məktəblərin açılmasına nail ola bildi. Nəticədə
Azərbaycan sovet ordusu üçün peşəkar hərbçi kadrlar yetirən ölkəyə çevrildi. Bu məktəblərdə milli kadrların
yetişdirilməsi isə əsas vəzifə idi. Məhz bunun nəticəsi idi ki, Azərbaycan müstəqillik əldə edərkən hərbçi
kadrlar sarıdan korluq çəkmədi. Bu kadrlar Ermənistanın Azərbaycana təcavüz etdiyi illərdə Vətənin
müdafiəsini təşkil etdilər.
Ümummilli liderin siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə müstəqil Azərbaycanın yeni təhsil siyasətinin əsası qoyuldu.
Heydər Əliyevin təhsillə bağlı müdrik kəlamları bu gün aforizmlərə çevrilmişdir. Ulu öndər deyirdi:
“Məktəb, maarif, təhsil işi ilə həmişə sıx bağlı olmuşam.Hesab edirəm ki, cəmiyyət haradan olursa-olsun,
nədən olursa-olsun kəsib təhsilə xərcləməli, gənc nəslin təhsilinə, müəllimə kömək etməlidir. Bu, mənim
prinsipial mövqeyimdir”.
1993-cü ildən başlayaraq “Təhsil millətin gələcəyidir” deyən ulu öndərin tapşırığı ilə təhsilə, təhsil işçilərinə
dövlət qayğısı artırıldı. Əvvəlcə 1-4-cü siniflər, sonra isə yuxarı siniflər üçün dərsliklər dövlət vəsaiti hesabına
çap olunmağa başladı. Müəllimlərin maaşları mütəmadi olaraq artırıldı.
Ümummilli liderimiz təhsil sistemimizdə olan problemlərin optimal həlli üçün Azərbaycan tarixində ilk dəfə
təhsil sahəsində islahatlar aparılması üçün tapşırıqlar verdi. Bu məqsədlə 1998-ci il martın 30-da Prezidentin
sərəncamı ilə Təhsil Sahəsində İslahatlar üzrə Dövlət Komissiyası yaradıldı. 1998-ci ildə Azərbaycan
müəllimlərinin birinci qurultayı keçirildi. Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev qurultayda tarixi çıxış etdi.
Bu çıxış təhsil işçilərinin qarşısında duran vəzifələrin uğurlu həlli üçün əsl proqram idi. Qurultayda təhsil
tariximizdə ilk dəfə Respublika Təhsil Şurası yaradıldı. Ulu öndər 1999-cu il iyunun 15-də – Milli Qurtuluş
Günündə Təhsil Sahəsində İslahat Proqramını xüsusi sərəncamla təsdiq etdi və islahatların əsas məqsədini
müəyyən etdi: “Təhsil sistemində islahatların əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan təhsil sistemi dünya
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təhsil sisteminin standartlarına uyğunlaşdırılsın….On illərlə əldə etdiyimiz təhsil prinsipləri gözlənilməli və
inkişaf etdirilməlidir. Əgər biz bu yolla gedəriksə, qısa bir zamanda Azərbaycanda təhsil sistemini dünya
standartlarına çatdıra bilərik”.
Müstəqil respublikamızın memarı Heydər Əliyevin qayğısı ilə Təhsil İslahatı Proqramının əsas müddəaları
Dünya Bankının maliyyə yardımı ilə həyata keçirilməyə başladı. Təhsil haqqında Qanun layihəsi hazırlanaraq
ümumxalq müzakirəsinə verildi. Ümumi orta təhsilin dövlət standartları hökumət səviyyəsində təsdiq edildi.
Azərbaycanın təhsil sistemi dünyanın aparıcı dövlətlərinin təhsil sisteminə inteqrasiya etməyə başladı. Xüsusi
istedadı olan şagirdlərə və gənclərə diqqət artırıldı, belə uşaqlar seçilərək adları “Qızıl kitab”a salındı.
Azərbaycan təhsilinin qayğıkeş hamisi olan ulu öndərimizin “Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil
məktəblərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında” 4 oktyabr 2002-ci il tarixli sərəncamı
və həmin sərəncamla hazırlanmış xüsusi proqram sayəsində Azərbaycanda dünya standartlarına uyğun müasir
tipli məktəb binaları tikilməyə başlandı.
“Təhsil sahəsi xalqımızın bu günü, millətimizin, dövlətimizin gələcəyi üçün ən vacib bir sahədir” – deyən
ümummilli lider Azərbaycan təhsilinin dinamik inkişafını təmin edən bir sıra sənədlər imzaladı. “Azərbaycan
Respublikasının təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında” 13 iyun 2000-ci il, “Dövlət dilinin tətbiqi işinin
təkmilləşdirilməsi haqqında” 18 iyun 2001-ci il, “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan Dili Günü (1 avqust)
təsis edilməsi haqqında” 9 avqust 2001- ci il, “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Qanunun
tətbiq edilməsi barədə” 2 yanvar 2003-cü il tarixli fərman və sərəncamlar təhsilimizin dünya standartları
səviyyəsinə qaldırılmasında böyük rol oynadı. Bununla yanaşı, Azərbaycan tarixinin, ədəbiyyatının,
coğrafiyasının, öyrədilməsinə, mükəmməl dərsliklərin hazırlanmasına, Azərbaycan dilinin öyrədilməsinə,
xüsusilə dövlət dili statusunda təbliğinə diqqət artırıldı.
Bu gün birmənalı şəkildə deyə bilərik ki, ümummilli liderimizin rəhbərliyi, tövsiyələri ilə hazırlanmış
proqramlar, seçdiyi strateji yol Azərbaycan təhsilinin, onun maddi-texniki bazasının uzunmüddətli, dinamik
inkişafını təmin etmişdir. Hazırda ulu öndərimizin daxili və xarici siyasəti, iqtisadi plan və proqramları Heydər
Əliyev məktəbinin layiqli yetirməsi, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla davam
etdirilir. Məhz bu siyasətin ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilməsinin nəticəsidir ki, son illərdə
Azərbaycan istər sosial-iqtisadi, istərsə də elm və təhsil sahəsində möhtəşəm nailiyyətlər əldə edə bilib.
Dünyanın bir sıra ölkələrinin iqtisadi böhranla çarpışdığı bir vaxtda Azərbaycan özünün iqtisadi uğurlarını
ilbəil artırır. Prezident İlham Əliyevin ayrı-ayrı dövlət proqramları şəklində irəli sürdüyü layihələr ölkəni
sürətlə irəli aparır. Bu gün Azərbaycan regionun ən güclü dövlətinə çevrilib..
Ümummilli lider Heydər Əliyev hər bir inkişafın elm və təhsildən asılı olduğunu qeyd edirdi. Ulu öndərin
öz sözləri ilə desək: “Təhsil sistemimizin hazırkı vəziyyətini, onun problemlərini dərindən öyrəndikdən sonra
prioritet sahələr müəyyən edilməlidir”.
Ulu öndərimiz ölkənin və xalqın taleyində, hərtərəfli tərəqqisində, uğurlar qazanmasında təhsilin xüsusi
rolunu, əhəmiyyətini həmişə nəzərə alaraq, yüksək dəyərləndirib. Dahi rəhbər deyirdi: “Təhsil sahəsi
xalqımızın bu günü, millətimizin, dövlətimizin gələcəyi üçün ən vacib bir sahədir”.
Ulu öndər SSRİ dövründə - 1972-ci ildə “Gənclərin ümumi orta təhsilə keçidini başa çatdırmaq və ümumtəhsil
məktəblərini daha da inkişaf etdirmək haqqında” və 1973-cü ildə “Kənd ümumtəhsil məktəblərinin iş şəraitini
daha da yaxşılaşdırmaq haqqında” qərarlar qəbul etdi. Bu qərarların reallaşması nəticəsində respubikamızda
orta ümumtəhsil məktəbləri şəbəkəsi 765-dən 2117-yə çatdırıldı. Ucqar bölgələrimizdə orta ümumtəhsil
məktəbləri açıldı. Bu dövrdə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda 5 yeni ali təhsil müəssisəsi açılıb
və ali təhsil alanların sayı 70 mindən 100 minə çatdırılıb. Ulu öndər respublikanın zəruri mütəxəssisə ehtiyacını
və gələcəyini nəzərə alaraq bu illərdə yüzlərlə gəncin Sovet İttifaqının ən nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində
oxumasına nail olub. Bu proses 1970-ci ildən başlayaraq və hər il 800-900 nəfər azərbaycanlı gənc SSRİ-nin
nüfuzlu ali təhsil məktəblərində təhsil almağa göndərilib.
İstedadlı gənclərin təhsilə marağını daha da artırmaq və dəstəkləmək üçün Prezident Heydər Əliyevin ali
məktəblərə qəbul imtahanlarından ən yüksək bal toplamış abituriyentlərlə şəxsən görüşüb, onlara
"Prezident təqaüdü"nün verilməsi barədə qərarı dahi şəxsiyyətin təhsilə diqqətinin daha bir nümunəsidir.
Dahi rəhbər Heydər Əliyev təhsil sahəsi ilə bağlı mühüm fərman və sərəncamlar imzalayıb və bu sahənin
inkişafında həmin sənədlərin xüsusi rolu olub.
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The return of Heydar Aliyev to political power in Azerbaijan in 1993 laid the foundation for a completely new
period of development in the country's history. We are living witnesses of these processes. Before the arrival
of the great leader, the country was in chaos and anarchy, the principles of public administration were violated,
random people came to power, the economy collapsed, the country was in a state of war, and the occupied
territories were facing civil war. But an experienced politician managed to overcome these difficulties.
The whole country was convinced that Heydar Aliyev knew the truth. No one else can save the people from
this crisis. And, of course, the people were not mistaken in their beliefs. The brave and militant son of
Azerbaijan returned to Baku from Nakhchivan after the insistence of the people for the salvation of his native
land, and on June 15, 1993, he was elected chairman of the Milli Majlis. From that day, the foundation of a
great salvation was laid in the history of Azerbaijan. In a short time, Heydar Aliyev was able not only to bring
Azerbaijan out of its tragic socio-political situation, but also to achieve a ceasefire as a result of crushing blows
to Armenia oLess than a year later, Heydar Aliyev was elected President of the Republic of Azerbaijan on
October 3, 1993. On September 20, 1994, he took a big and successful step towards the realization of
Azerbaijan's far-sighted oil strategy. ”Held the signing ceremony of the famous oil contract. On that day, Baku
was in the spotlight of the whole world. Eyes were fixed on the Azerbaijani capital from all sides. Azerbaijan,
which broke away from the imperial chain only three years ago, has already signed an unprecedented oil
contract uniting 20 countries. Of course, there were many who rejoiced. These were those who wanted the
independence of Azerbaijan. But there were also treacherous eyes. Fearing the strengthening of Azerbaijan's
independence, they drew up treacherous plans. But Heydar Aliyev, who clearly saw the happy future of
Azerbaijan, stubbornly pursued his political line, ignoring the enemy forces n the frontline, to save the country
from the threat of civil war.
Because time did not wait, there were many enemies, forces that did not want Azerbaijan to be formed as an
independent state. They were ready to strike at every step of the country's sovereignty. In order to prevent
these evil forces, it was necessary to integrate Azerbaijan into the free society of the West without delay.
Heydar Aliyev's stubborn political activity also realized these dreams, which seemed to many to be a dream.
Heydar Aliyev soon chose the right path to bring Azerbaijani oil to the world market - the Baku-Tbilisi-Ceyhan
oil pipeline was accepted as the most efficient route for export. This was a guarantee of security not only for
Azerbaijan, but also for Georgia, which is a threat to its independence and sovereignty. Thus, the construction
of the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline began. Unfortunately, the great leader could not see the opening day
of this pipeline, which guarantees not only the economic development but also the independence of Azerbaijan.
Life did not come true. The political successor of Heydar Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan
Ilham Aliyev, inaugurated this pipeline and other projects initiated by Heydar Aliyev, including the BakuTbilisi-Erzurum gas pipeline..
As an educator, I am a living witness of the great leader's contribution to the development of our national
education and science, both as the first secretary of the Central Committee of the Communist Party of
Azerbaijan and for the second time during the years of independence. During all the periods of his rule, Heydar
Aliyev paid special attention and sensitivity to the development of education in Azerbaijan, and did everything
possible to ensure that our youth received a high level of education. During the former USSR, one of the issues
of the great leader was always the return of Azerbaijani youth to our country after graduating from the most.
During the first period of his rule, the national leader always fought for the complete elimination of corruption
in Azerbaijani universities. Everyone remembers that during the entrance exams, he unexpectedly came to this
or that university to monitor the admission process and take urgent measures in case of negative situations.
Heydar Aliyev created all conditions for the admission of our talented children, the children of ordinary
workers and peasants to the prestigious faculties of our universities, especially the law faculty. At that time,
even though he had to confront the personal ambitions of the officials around him, he did not shy away from
it and continued his struggle with courage. It was the result of this courage and will of Heydar Aliyev that the
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children of thousands of ordinary people at that time were able to graduate from the law faculty of the
Azerbaijan State University. Many of them now work in law enforcement agenciesş.
The struggle of the national leader for the involvement of Azerbaijani youth in military education is the subject
of a separate conversation. This was not easy to achieve in the Soviet era. For this, Moscow had to agree.
However, Heydar Aliyev managed to resolve this issue with determination. At that time, thousands of young
Azerbaijanis were sent to the most prestigious military schools of the former USSR, and later they grew up as
mature military personnel. At the same time, the great leader was able to open military schools in Azerbaijan.
As a result, Azerbaijan became a country that provided professional military personnel for the Soviet army.
The main task was to train national staff in these schools. As a result, when Azerbaijan gained independence,
the military did not suffer from yellow fever. These cadres organized the defense of the Motherland during the
years of Armenian aggression against Azerbaijan.
With the return of the national leader to political power, the foundation of a new education policy of
independent Azerbaijan was laid. Today, Heydar Aliyev's wise words about education have become aphorisms.
The great leader said: “I have always been closely connected with school, education and upbringing. This is
my principled position. "
Starting from 1993, the state care for education and educators was increased on the instructions of the great
leader, who said, "Education is the future of the nation." First textbooks for grades 1-4, and then for upper
grades began to be published at public expense. Teachers' salaries have been steadily increased.
For the first time in the history of Azerbaijan, our national leader gave instructions to carry out reforms in the
field of education for the optimal solution of the problems in our education system. For this purpose, the State
Commission for Education Reform was established on March 30, 1998 by the order of the President. In 1998,
the first congress of Azerbaijani teachers was held. The eldest son of our people Heydar Aliyev made a historic
speech at the congress. This speech was a real program for the successful solution of the tasks facing educators.
For the first time in the history of our education, the Republican Board of Education was established at the
Congress. On June 15, 1999, the National Salvation Day, the national leader approved the Education Reform
Program by a special order and set the main goal of the reforms: “The main goal of the education system
reforms is to bring the Azerbaijani education system in line with world education standards. The principles of
education that we have acquired over the years must be observed and developed. If we follow this path, we
can bring the education system in Azerbaijan to world standards in a short time.
Under the care of the architect of our independent republic Heydar Aliyev, the main provisions of the
Education Reform Program began to be implemented with the financial support of the World Bank. A draft
law on education was prepared and submitted for public discussion. State standards for general secondary
education were approved at the government level. Azerbaijan's education system has begun to integrate into
the education system of the world's leading countries. Special attention was paid to students and young people
with special talents, such children were selected and included in the "Golden Book".
Thanks to the order of our great leader, who is a caring guardian of Azerbaijani education, "On strengthening
the material and technical base of secondary schools of the Republic of Azerbaijan" dated October 4, 2002 and
a special program developed by that order, modern school buildings began to be built in Azerbaijan.
"Education is the most important field for the future of our people, our nation and state," said the national
leader, signing a number of documents ensuring the dynamic development of education in Azerbaijan. “On
Improving the Education System of the Republic of Azerbaijan” June 13, 2000, “On Improving the Use of the
State Language” June 18, 2001, “On the Establishment of the Azerbaijani Alphabet and the Azerbaijani
Language Day (August 1)” August 9, 2001 Decrees and orders of January 2, 2003 "On the implementation of
the Law" On the state language in the Republic of Azerbaijan "played a major role in raising our education to
world standards. At the same time, attention was paid to the teaching of Azerbaijani history, literature,
geography, preparation of excellent textbooks, teaching the Azerbaijani language, especially in the status of
the state language.
Today we can say unequivocally that the leadership of our national leader, the programs developed with his
recommendations, the strategic path he has chosen have ensured the long-term, dynamic development of
Azerbaijani education and its material and technical base. At present, the domestic and foreign policies,
economic plans and programs of our great leader are being successfully continued by the Heydar Aliyev School
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under the leadership of President Ilham Aliyev. It is the result of the consistent and purposeful implementation
of this policy that in recent years Azerbaijan has made great strides in the socio-economic, scientific and
educational spheres. At a time when a number of countries around the world are facing an economic crisis,
Azerbaijan is increasing its economic success every year. The projects put forward by President Ilham Aliyev
in the form of separate state programs are rapidly advancing the country. Today, Azerbaijan has become the
strongest state in the region.
National leader Heydar Aliyev noted that every development depends on science and education. In the words
of the great leader: "After an in-depth study of the current state of our education system and its problems,
priority areas should be identified."
Our great leader has always praised the special role and importance of education in the fate of the country and
the people, in its comprehensive progress and success. The great leader said: "Education is the most important
area for our people today, for the future of our nation and state.
" During the USSR, in 1972, the great leader made decisions on "Completing the transition of youth to general
secondary education and further development of secondary schools" and in 1973 "On further improving the
working conditions of rural secondary schools." As a result of the implementation of these decisions, the
network of secondary schools in our republic has been increased from 765 to 2,117. Secondary schools were
opened in our remote areas. During this period, on the initiative of Heydar Aliyev, 5 new higher education
institutions were opened in Azerbaijan and the number of higher education students increased from 70,000 to
100,000. Taking into account the need and future of the republic's necessary specialists, the great leader has
managed to enroll hundreds of young people in the most prestigious universities of the Soviet Union over the
years. This process began in 1970 and every year 800-900 young Azerbaijanis were sent to study in prestigious
universities of the USSR.
To further increase and support the interest of talented youth in education, President Heydar Aliyev personally
met with applicants who scored the highest in university entrance exams, and the decision to award them a
"Presidential Scholarship" is another example of the genius's attention to education.
The great leader Heydar Aliyev signed important decrees and orders in the field of education, and these
document .
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HAYDAR ALIYEV ON THE SIMILARITY OF TATAR AND AZERBAIJANI LANGUAGES
Firuze Sibgayeva
Associate Professor, Kazan Federal University.
We must protect our language in order to keep the nation alive and prevent the nation from being oppressed as
it has been in the future. There are some differences in the languages of the Turkic-speaking peoples, but these
languages have the same roots. I do not think that we should make our language look like Tatar. Or let the
Kyrgyz language resemble ours. No. This is how our languages have been created for centuries. But at the
same time, due to the impossibility of language development, our languages have not developed enough. That
is why I issued a decree on the Azerbaijani language. I issued a decree on the transition to the Latin alphabet
in Azerbaijan and ensured its implementation. Further development of the Azerbaijani language is the first
task of my life. Because if you take away the language of a nation, if you deprive it of its language, that nation
will lose a lot. But when a nation has its own mother tongue, nothing can change it. Thank God, our Azerbaijani
language has become much more perfect and expanded. Our language has a huge vocabulary. Our Azerbaijani
language is the language of poetry. I remember that after a couple of speeches here or in Turkey, my friend
Suleyman Demirel told me that you read poetry. I said no, I was speaking. He used to say, but the Azerbaijani
language is so much a language of poetry that sometimes it is impossible to notice whether you are speaking
or reciting a poem. As well as Anatolian Turkish. Anatolian Turkish also suffered a lot in the past. In the
Ottoman Empire, Persian and Arabic were used in the palace. The development of the Turkish language in
Turkey is connected with the name of the great Ataturk. The establishment of today's Turkish language is the
merit of the great Ataturk. I have established the Ataturk Center in Azerbaijan. Because Ataturk belongs not
only to the Anatolian Turks, but to all of us. I know how difficult the Anatolian Turkish language was at that
time. If Atatürk had not made decisions about the language, there would not be such a beautiful Anatolian
Turkish today. Therefore, language, language, another language ... We must develop language. I have said this
and I say it today. I tell our young people to know Russian well, English, Persian, Arabic and French. But
better than all of them, learn our Azerbaijani language. If you do not know this language, you are not a fullfledged Azerbaijani. Is that so or not? I say this because language development is one of the main tasks of
TURKSOY. We do not need to bind or compare our tongues. For example, I understand part of the Turkmen
speech, but I do not understand part of it. As well as you. Is that so? Turkmen and Azerbaijani languages are
closer to each other. Turkish and Azerbaijani are the same.
Keywords: Heydar Aliyev, Tatar Language, Azerbaijani Language, Turkic-speaking Peoples, Language
Policy.
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HEYDƏR ƏLİYEV AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MÜASİR SOSİAL MÜDAFİƏ
SİSTEMİNİN QURUCUSU KİMİ
HEYDAR ALIYEV AS THE FOUNDER OF THE MODERN SOCIAL DEFENSE SYSTEM OF THE
REPUBLIC OF AZERBAIJAN
HAYDAR ALİYEV AZERBAYCAN CUMHURİYETİ MODERN SOSYAL SAVUNMA SİSTEMİNİN
KURUCUSU KİMİ
Nazim Tofiq oğlu Qənizadə
İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Aysel Yunus qızı Xamiyeva
Magistrant, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

Tədqiqatın məqsədi – görkəmli, uzaqgörən siyasi xadim Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə əhalinin
sosial müdafiə sisteminin qurulması, inkişafı və prioritet istiqamətlərinin araşdırılıb, təqdim edilməsindən
ibarətdir.
Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat işində məntiqi ümumiləşdirmə, sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil,
analiz, sintez üsul və metodlarından istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın tədbiqi əhəmiyyəti – ötən əsrdə çətin tarixi dövr yaşayan ölkəmiz məhz görkəmli liderin
rəhbərliyi altında mürəkkəb ictimai-siyasi proseslərdən üzüağ çıxıb, regionun strateji əhəmiyyətə malik
dövlətinə çevrildi. Bu gün də əminliklə demək olar ki, müstəqil Azərbaycan Heydər Əliyevin ən böyük
əsəridir.
Tədqiqatın nəticələri - Heydər Əliyevin sosial siyasətinin başlıca istiqamətləri - sosial prioritetləri əsasən
sadalanacaq olan islahatlardan ibarətdir və eyni zamanda ölkəmizdə onların səmərəli həlli yolları tapılmışdır:
pensiya islahatı, monetizasiya, yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması.
Tədqiqatın orjinallığı - Modern dövlətdə sosial müdafiə əsas prioritetlərdəndir.Ümummilli lider Heydər
Əliyevin siyasətinin başlıca məqsədi bu prioritet istiqamətində olmuşdur.
XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində baş verən mürəkkəb ictimai-siyasi hadisələr, erməni təcavüzü, daxili
sabitliyin pozulması, hakimiyyətdaxili münaqişələr yeni qurulmuş ölkəmizin müstəqilliyini ciddi təhlükə
qarşısında qoymuşdu. Ölkəmiz parçalanmaq, dağılmaq ərəfəsində idi. Belə bir çətin tarixi dövrdə xalqımız
uzaqgörən siyasi lider, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin ətrafında birləşərək müstəqil dövlətin
yaşamasına nail oldu. Ölkəmiz məhz görkəmli liderin rəhbərliyi altında mürəkkəb ictimai-siyasi proseslərdən
üzüağ çıxıb, regionun strateji əhəmiyyətə malik dövlətinə çevrildi. Bu gün də əminliklə demək olar ki, müstəqil
Azərbaycan Heydər Əliyevin ən böyük əsəridir.
Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməzdən öncə ölkədə heç bir iqtisadi qanunlara cavab verməyən sosial siyasət
mövcud idi. Bu siyasət ünvansız, ehtiyacları dəqiqliklə qiymətləndirmədən pensiyaların, güzəşt və imtiyazların
verilməsini nəzərdə tuturdu.
Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi sosial siyasətin iki əsas xarakterik cəhətini xüsusilə vurğulamaq
vacibdir. Birincisi, sosial siyasətin dayanıqlı olması, ölkənin iqtisadi bazisinə əsaslanması, ikincisi isə onun
dünya təcrübəsində uğurla sınaqdan çıxmış normativ hüquqi bazaya söykənməsidir. Heydər Əliyevin sosial
siyasətinin inkişaf dövrünə nəzər salsaq görərik ki, ölkə iqtisadiyyatının tənəzzüldən çıxmasından, daxili
sabitliyin təmin edilməsindən sonra sosial sahədə əhəmiyyətli addımlar atılmışdır. Ayrı-ayrı kateqoriyalı
şəxslərin sosial müdafiəsi üzrə müxtəlif qanunlar - "Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən
güzəştlər haqqında", "Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin qəza nəticəsində zərər çəkmiş
vətəndaşların statusu və sosial müdafiəsi haqqında", "Veteranlar haqqında" və digər qanunlar qəbul edildi,
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şəhid ailələrinin, qaçqınların, məcburi köçkünlərin, müharibə və 20 Yanvar əlillərinin, veteranların sosial
təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində çoxsaylı fərman və sərəncamlar imzalandı.
Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi sosial siyasət modeli elmi-nəzəri əsaslara söykənirdi. Sosial siyasətin və
sosial siyasət modellərinin elmi-nəzəri aspektlərinə toxunmadan bu siyasətin tam dərki, onun mahiyyətinin
açıqlanması mümkün deyildir.
Heydər Əliyev ilk növbədə sosial problemlərin həlli sahəsində dövlətin rolunun artırılmasına xüsusi
əhəmiyyət verirdi. Bir yandan inflyasiya, iqtisadiyyatın güclü böhran yaşaması, əvvəlki iqtisadi əlaqələrin
dağılması və yenilərinin yaranmaması, bir yandan isə ölkəmizin zorla cəlb olunduğu Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi fonunda əhali yoxsulluq həddinə düşmüş, özlərinin minimal sosial tələbatlarını
ödəmək imkanlarından məhrum olmuşdu. Təbii ki, cəmiyyət həyatının bütün sahələrində olduğu kimi yenə də
bütün yük sosial siyasətin başlıca subyektinin - dövlətin üzərinə düşürdü.
Yeni addımlarını atan Azərbaycan özünün hədəflərini düzgün müəyyən etmişdi. Bu, demokratik, hüquqi,
iqtisadi aspektdə bazar münasibətlərinə rəvac verən, sahibkarlığı və çoxmülkiyyətçiliyi dəstəkləyən, sosial
aspektdə isə hər kəsin layiqli həyat səviyyəsini təmin etməyi öhdəsinə götürən bir dövlət ideyası idi. Şübhəsiz
ki, totalitar rejimdən çıxmış, uzun illər dövlətçilik ənənəsindən məhrum olmuş, iqtisadiyyatı dərin böhran
keçirmiş bir ölkə üçün transformasiya prosesi ilə də asan və rahat olmayacaqdı. Əslində Azərbaycanda
dövlətin transformasiyası totalitar rejimdən demokratik cəmiyyətə keçidi təmin etməyə
istiqamətlənmişdi. Buna isə radikal addımlarla nail olmaq mümkün deyildi. Bu mənada Heydər Əliyev məhz
islahatlar yolunu seçmişdi. Təhlillər göstərir ki, Heydər Əliyevin sosial siyasətinin başlıca istiqamətləri - sosial
prioritetləri əsasən sadalanacaq olan islahatlardan ibarətdir və eyni zamanda ölkəmizdə onların səmərəli həlli
yolları tapılmışdır.
Pensiya islahatları. İnkişaf etmiş cəmiyyətlərdə pensiya təminatı sosial müdafiə sisteminin mühüm sahəsi
kimi qəbul olunmuşdur. Bu isə pensiya təminatının mükəmməl və sivil qanunvericilik əsasında həyata
keçirilməsini tələb edir. Hər bir ölkənin pensiya siyasəti pensiya sisteminin iki əsas funksiyasının
gerçəkləşdirilməsinə yönəldilmişdir. Birinci funksiya sosial funksiyadır, bu əmək qabiliyyətini itirmiş
şəxslərin normal həyat şəraitini təmin etməyi nəzərdə tutur. İkinci funksiya iqtisadi funksiya olub pensiya ilə
əmək fəaliyyəti arasında asılılığı təmin etməkdir. Sadə şəkildə desək, əmək fəaliyyəti gələcək pensiya təminatı
üçün əsas olmalıdır.
13 iyun 1997-ci il tarixdə Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmuş "Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında"
Azərbaycan Respublikası Qanununa dəyişiklik və əlavələr edilməsi barədə" qanun pensiya sistemində həmin
dövr üçün zəruri hesab edilən bir sıra islahatlara yol açdı. Belə ki, pensiya yaşı mərhələlərlə kişilər üçün 60
yaşdan 62-yə, qadınlar üçün 55 yaşdan 57 yaşa çatdırıldı. Eyni zamanda pensiyaların hesablanması sistemində
müəyyən dəyişikliklər edildi. Nəticədə 650 min vətəndaşın pensiyası orta hesabla 2,1 dəfə artırılaraq 1993-cü
ildən sonra pensiyaya çıxmış vətəndaşların pensiyalarına bərabərləşdirildi.
Əhalinin sosial müdafiəsini gücləndirmək, vətəndaşların pensiya təminatını yaxşılaşdırmaq, pensiya təminatı
sisteminin idarə olunmasını, pensiyaların müəyyən olunması və əhaliyə verilməsi mexanizmini
təkmilləşdirmək məqsədi ilə ümummilli lider 17 iyul 2001-ci il tarixli sərəncamla "Azərbaycan
Respublikasında Pensiya İslahatı Konsepsiyası"nı təsdiq etdi. Pensiya İslahatı Konsepsiyası vətəndaşların
pensiya ödənişlərinin etibarlı maliyyə təminatına nail olunması, pensiya təminatı sistemini bazar iqtisadiyyatı
prinsiplərinə uyğunlaşdırmaqla əhalinin rifahının yaxşılaşdırılmasında onun rolunun artırılması, pensiya
təminatı sisteminin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi, sosial sığorta haqları ilə ödənişlər arasındakı əlaqənin
uyğunlaşdırılması kimi mühüm problemlərin həllini nəzərdə tuturdu.
Burada xüsusi qeyd etmək yerinə düşər ki, ümummilli liderin son fərmanlarından biri də pensiya sistemində
islahatların aparılmasına aid olmuşdu. "Azərbaycan Respublikasında dövlət pensiya sisteminin
təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında" 4 avqust 2003-cü il tarixli 908 saylı fərmanla Azərbaycan
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli orqanlarının pensiyaların və
pensiyalara əlavə olunan müavinətlərin təyin olunması, maliyyələşdirilməsi və ödənişinə nəzarət üzrə
funksiyaları onların həyata keçirilməsini təmin edən müvafiq maddi-texniki baza və ştat vahidləri ilə birlikdə
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna verildi.
Güzəşt və imtiyazların müavinətlərlə əvəz edilməsi – monetizasiya. 2002-ci il yanvarın 1-dən ölkəmizin
sosial siyasətində yeni dövr başladı. Belə ki, "Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına
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dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında" 15 noyabr 2001-ci il tarixli 214-IIQD nömrəli qanunu ilə iki
konseptual məsələ öz həllini tapdı. İlk olaraq güzəşt və imtiyazlardan istifadə edən əhali kateqoriyasının
dairəsinə yenidən baxıldı, daha sonra kommunal və nəqliyyatdan istifadəyə görə güzəştlər müavinətlərlə əvəz
olundu. Bütövlükdə kommunal və nəqliyyat sahəsində mövcud olan güzəştlərin monetarizasiyası həyata
keçirildi. Güzəştlərin müavinətlərlə əvəz olunması bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlət vəsaitlərinin
xərclənməsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə, enerjidaşıyıcılarından səmərəli və qənaətlə istifadənin təmin
olunmasına, sosial müdafiənin ünvanlılığının artırılmasına şərait yaratdı. Güzəştlərin müavinətlərlə əvəz
olunması ünvanlılığın gücləndirilməsinə səbəb oldu. Eyni kateqoriyaya aid olan şəxslər müxtəlif yaşayış
məntəqələrində yaşayırlarsa təbii ki, həmin güzəştlərdən bəhrələnmək imkanları da fərqli olurdu.
Yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması. "Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı"
2003-cü il fevral ayının 20-də 854 nömrəli fərmanla təsdiq edilmişdir. Dövlət Proqramının icrasına başlandığı
dövrdə ölkə üzrə yoxsulluq səviyyəsi 49 faiz təşkil edirdi. Yoxsulluğun azaldılmasının məqsədi ilə sosial
siyasətin qarşısında dayanan vəzifə arasında eyniyyət olduğunu nəzərə alsaq görərik ki, bu istiqamətdə görülən
irimiqyaslı işlər əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi yönümündə ciddi irəliləyişlərə səbəb
olmuşdur.[1]
Modern dövlətdə sosial müdafiə əsas prioritetlərdəndir.Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqına
müraciətində cənab İlham Əliyevi özünün siyasi varisi olduğunu bəyan edərək demişdir: "İnanıram ki, mənim
axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri Sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev
başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm". Bu mənada
cənab İlham Əliyevin siyasi kursuna Heydər Əliyev kursunun yaşaması və davamı kimi baxmaq
lazımdır. Heydər Əliyev və İlham Əliyev dövlət quruculuğunun mahiyyətinə, onlar arasındakı səbəbli əlaqəyə
diqqət yetirsək görərik ki, ümummilli lider tərəfindən uzaqgörənliklə, mükəmməl şəkildə müəyyən edilmiş
strategiya cənab İlham Əliyev tərəfindən bir o qədər dəqiqliklə, xalqımızın və dövlətimizin mənafeyi nəzərə
alınmaqla həyata keçirilmişdir.
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Summary
The purpose of the study is to study and present the priorities of the establishment, development and priority
of the social protection system of the population during the rule of prominent, far-sighted political figure
Heydar Aliyev.
Research methodology - logical generalization, systematic approach, comparative analysis, analysis, synthesis
methods and techniques were used in the research work.
The practical significance of the research is that under the leadership of a prominent leader, our country, which
lived through a difficult historical period in the last century, overcame complex socio-political processes and
became a strategically important state in the region. Today, it is safe to say that independent Azerbaijan is the
greatest work of Heydar Aliyev.
The results of the study - the main directions of Heydar Aliyev's social policy - consist of reforms, the social
priorities of which will be listed, and at the same time found effective solutions in our country: pension reform,
monetization, poverty reduction.
Originality of the research - Social protection is one of the main priorities in the modern state. The main goal
of the policy of national leader Heydar Aliyev was in the direction of this priority.
Keywords - social, defense, pension, political, political, prominent, national, security, reform, priority,
monetization, poverty, privilege, privilege, etc.
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Özet
Çalışmanın amacı, ileri görüşlü, önde gelen siyasi figür Haydar Aliyev'in iktidarı döneminde nüfusun sosyal
koruma sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve önceliğinin önceliklerini incelemek ve sunmaktır.
Araştırma metodolojisi - mantıksal genelleme, sistematik yaklaşım, karşılaştırmalı analiz, analiz, sentez
yöntem ve teknikleri araştırma çalışmasında kullanılmıştır.
Çalışmanın pratik önemi, son yüzyılda zorlu bir tarihsel süreçten geçen ülkemizin, önde gelen bir liderin
önderliğinde karmaşık sosyo-politik süreçleri aşarak bölgede stratejik olarak önemli bir devlet haline
gelmesidir. Bugün, bağımsız Azerbaycan'ın Haydar Aliyev'in en büyük eseri olduğunu söylemek güvenlidir.
Çalışmanın Sonuçları - Haydar Aliyev'in sosyal politikasının ana yönleri, sosyal öncelikleri sıralayacak
reformlardır ve aynı zamanda ülkemizde de etkili çözümler bulunmuştur: emeklilik reformları, parasallaştırma,
yoksulluğun azaltılması.
Araştırmanın özgünlüğü - Sosyal koruma, modern devletin ana önceliklerinden biridir. Milli lider Haydar
Aliyev'in politikasının temel amacı bu öncelik doğrultusunda olmuştur.
Anahtar Kelimeler - sosyal, savunma, emeklilik, siyasi, siyasi, önde gelen, ulusal, güvenlik, reform, öncelik,
para kazanma, yoksulluk, ayrıcalık, ayrıcalık, vb.
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ÜMUMMİLLİ LİDERİMİZ HEYDƏR ƏLIYEVIN TƏMƏLINI QOYDUĞU SƏDƏRƏK-DİLUCU
“ÜMID KÖRPÜSÜ” VAHID TÜRK BIRLIYINI YARADACAQ AMILDIR
SADARAK-DILUJU FOUNDED BY NATIONAL LEADER HEYDAR ALIYEV “THE UMID BRIDGE
IS WHAT WILL CREATE A UNIFIED TURKIC WORLD
Bağır BABAYEV
Doç.dr., Naxçıvan Dövlət Universiteti

ÖZET
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulan və 28 may 1992-ci ildə açılan Sədərək-Dilucu
“Ümid Körpüsü” Naxçıvan Muxtar Respublikasını iqtisadi blokadanın çətinliklərindən birdəfəlik xilas etdi.
Regionun dövlətlərarası əməkdaşlıqda yaxından iştirak etməsiinə əsaslı təminat yaratdı. Sədərək-Dilucu
körpüsü Türk dünyasını Avropa, Asiya ilə birləşdirdi, Türk millətinin birliyə, müttəfiqliyə, həmrəyliyə çağırış
simvolu oldu. Beləliklə, Türkiyədən başlanan və Türk dünyasına gedən yolun keçdiyi “Şərqin qapısı” sayılan
Naxçıvan mühüm əlaqələr qovşağına çevrildi. Bununla Naxçıvan bütün çətinliklərin öhdəsindən gəldi,
getdikcə əzəmətini müvəffəqiyyətlə qoruymağı və möhkəmləndirməyi bacardı.
Bugün hamımıza aydındır ki, uzaq keçmışlərdən başlamış Qərblə Şərqin qovşağında yerləşən Naxçıvan
“Böyük İpək Yolu”nun Sakit okeandan Avropaya qədərki hüdudsuz ərazisində Şərqdən Qərbə Türk
dövlətlərinin bir-biriylə hərtərəfli əlaqələrinin qurulmasında və inkişafında əvəzsiz rol oynamaqdadır.
Azərbaycanın, xüsusilə də Naxcıvan Muxtar Respublikasının yerləşdiyi coğrafi mövqeyi Turkiyənin Türk
dünyasına əhəmiyyətli geostrateji “giriş-çıxış qapısı” olaraq qəbul edilməkdədir.
Naxçıvan MR müəyyən çətinliklərlə dolu tarixi şəraitdə Azərbaycandan ayrı salınmışdı. Lakin bugün
Türkiyənin Azərbaycanla və böyük Türk dünyası ilə əlaqəsini yarada biləcək yeganə quru sərhəd-keçid
məntəqəsi olan Naxçıvan çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Bununla Türk dövlətlərinin və Türk dünyasının
əlaqələrinin yaranması, genişlənməsi və daha da möhkəmlənməsi prosesi sürətlənməyə başladı. Türkiyə
Cümhuriyyəti bütün türk xalqlarınin yanında dayandı, bütün məsələlərin həllində müstəqil Türk dövlətlərinin
mövqelərinin müdafiəçisinə çevrildi, Türk dünyası ölkələrinin birliyinin və həmrəyliyinin təminatında xüsusi
əhəmiyyətli rol oynadı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin müdrikliklə söylədiyi “bir millət, iki dövlət” sözünə sadiq
olaraq, Azərbaycan Qafqazda, Mərkəzi Asiya və Xəzəryanı bölgədə türkdilli dövlətlərlə əlaqələrin
qurulmasında Türkiyənin önəmli strateji tərəfdaşı kimi 44 günlük haqq-ədalət- “Zəfər savaşı”nı qələbə ilə
tamamladı. Bununla da, Azərbaycanın Türkiyə ilə və Türkiyənin də öz növbəsində Azərbaycanla və Türk
dövlətləri ilə mehriban qonşuluq, dostluq və qardaşlıq münasibətləri qələbəmizin, “Xalq-Dövlət” birliyinin
təminatçısı oldu və Türk birliyinin yaranmasında Naxçıvanın geostrateji mövqeyini təsdiqlədi.
Açar sözlər: Heydər Əliyev, “Ümid Körpüsü”, iqtisadi blokada, Türk dünyası, “Şərqin qapısı” Naxçıvan,
“Böyük İpək Yolu”, 44 günlük “Zəfər savaşı”
ABSTRACT
Founded by National Leader Heydar Aliyev and opened on May 28, 1992, Sadarak-Diluk “Bridge of Hope”
once and for all saved the Nakhchivan Autonomous Republic from the difficulties of the economic blockade.
He created a fundamental guarantee of the region's close participation in interstate cooperation. The SadarakDiluku Bridge connected the Turkic world with Europe, Asia, and became a symbol of the Turkish nation's
call for unity, Union, and solidarity. Thus, Nakhchivan, which is considered the “gateway to the East”, starting
in Turkey and passing on the way to the Turkish world, has become an important node of ties. Thus,
Nakhchivan overcame all difficulties, managed to preserve and strengthen its greatness more and more
successfully.
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Today it is clear to all of us that Nakhchivan, located at the junction of the West and the East, has played an
invaluable role since the distant past in establishing and developing comprehensive ties between the Turkic
states from east to West on the boundless territory of the “Great Silk Road" from the Pacific Ocean to Europe.
The geographical position of Azerbaijan, in particular the Nakhichevan Autonomous Republic, is perceived
by Turkey as an important geostrategic “gate of entry and exit" to the Turkic world.
The Nakhchivan ASSR was separated from Azerbaijan in historical conditions full of certain difficulties. But
today Nakhchivan, the only land border checkpoint of Turkey that can create a connection with Azerbaijan
and the greater Turkic world, is of great importance. This accelerated the process of the emergence, expansion
and further strengthening of ties between the Turkic states and the Turkic world. The Republic of Turkey sided
with all the Turkic peoples, became the defender of the positions of independent Turkic states in solving all
issues, played a particularly important role in ensuring the unity and solidarity of the countries of the Turkic
world. True to the word “one nation, two states” wisely said by great leader Heydar Aliyev, Azerbaijan, as an
important strategic partner of Turkey in establishing ties with the Turkic-speaking states in the Caucasus,
Central Asia and the Caspian region, has completed a 44-day “victorious war”. Thus, the good-neighborly,
friendly and fraternal relations of Azerbaijan with Turkey, and Turkey, in turn, with Azerbaijan and the Turkish
states, became the guarantor of our victory, the unity of the “people - state” and confirmed the geostrategic
position of Nakhchivan in the creation of Turkic unity.
Keywords: Heydar Aliyev, "Bridge of Hope“, economic blockade, Turkish world,”gates of the
East“Nakhchivan,”Great Silk Road“, 44-day ”victorious war"
Bir zamanlar vaxtilə keçmiş SSRİ-nin ən ucqar cənub sərhədlərindən biri sayılan, bugün isə Azərbaycan
Respublikasının müstəqilliyinə qovuşmasından sonrakı keçən otuz ildən artıq dövrdə və 44 günlük qalibiyyətli
Zəfər savaşımızın nəticəsində ölkəmizin Şərqə açılan qapısı kimi Naxçıvan çox mühüm və böyük geostrateji
əhəmiyyət daşımağa başlamışdır.
Halbuki qısa bir tarixi arayışla məlum olur ki, Sovet hakimiyyətinin ilk illərindən Naxçıvanın Ermənistana
birləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər bölgədəki gərginliklə müşaiyət olunduğundan, orada yaşayan əhali-xalqımız
həmişə çətin sınaqlardan keçməli olmuşdur. Sovet Rusiyasının Qafqazı işğal etməsindən dərhal sonra
Moskvadakı mərkəzi hökumətin Naxçıvan probleminə laqeyd münasibəti heç də birmənalı qarçılanmamış,
ermənilərin mövqeyinin müdafiə edilməsi isə oradakı vəziyyəti daha da çətinləşdirmişdir. Taleyin amansızlığı
üzündən “Azərbaycan xalqını parçalayan Gülüstan, Türkmənçay müqavilələrindən fərqli olaraq” (İsmayılqızı,
2021:5) Türkiyədən Mustafa Kamal Atatürkün tapşırıqlarına əsasən, 1921-ci ildə Rusiya ilə aparılmış
danışıqlar zamanı Naxçıvan problemini də müzakirə mövzusuna çevirən və “imzalanan Moskva müqaviləsi
ilə Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində qalmasına ilkin razılıq əldə olunmuşdur” (İsmayılqızı, 2021:5). Bu
çətinlik və narahatlıqlar heç də əbəs yerə deyildi, çünki o zaman tarixi “Azərbaycan torpaqları olan
Zəngəzurun, Dərələyəzin sovet rəhbərləri tərəfindən Ermənistan SSR-ə hədiyyə edilməsi hesabına Naxçıvanın
Azərbaycanın əsas ərazisi ilə birbaşa quru əlaqəsi kəsilmişdi” (Həbibbəyli Ərəstü, 2021:4).
Ulu Öndər Heydər Əliyev XX əsrin əvvəllərindəki belə keşməkeşli, mürəkkəb və çətin olan tarixi şəraiti
nəzərdə tutaraq sonralardan demişdir ki, Naxçıvanın muxtariyyətinin xüsusilə çətin və mürəkkəb olan iki
mərhələsindən birincisi, “yəni 1920-1924- cü illəri əhatə edən muxtariyyətin yaranması” (Hüseynova, 2022:1)
olmuşdur. Bütün bunlara görə Ulu Öndər Heydər Əliyev bununla bağlı deyirdi ki, “əgər Zəngəzur mahalının
Ermənistana verilməsi olmasaydı, bəlkə də Naxçıvanın muxtariyyəti də lazım deyildi” (Əliyev, 2005:75).
Moskva və Qars müqavilələrinin imzalanması ilə eyni kökə, adət-ənənələrə, dilə və dinə sahib olan
Naxçıvanla qardaş Türkiyənin bugünümüzədək gəlib çatan qırılmaz qardaşlıq əlaqələri getdikcə daha da
möhkəmlənmişdir. “1921-ci il martın 16-da Türkiyə ilə Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikası
(RSFSR) arasında imzalanmış “Dostluq və qardaşlıq haqqında” Moskva müqaviləsində Naxçıvanın heç bir
dövlətə güzəştə gedilməməsi şərtilə Azərbaycanın tərkibində saxlanılması razılaşdırılmışdır” (Həbibbəyli
Ərəstü, 2021:4). Bu əhəmiyyətli hadisədən çox keçməmiş- bir neçə ay sonra 1921-ci il oktyabrın 13-də
“Türkiyənin Qars şəhərində imzalanmış müqavilədə Moskvada əldə olunmuş razılıq təsdiqlənmiş və daha da
möhkəmləndirilmişdir” (İsmayılqızı, 2021:5). Yəni, Moskva müqaviləsini imzalayan RSFSR nümayəndələri
ilə bir tərəfdən Türkiyə BMM hökuməti, digər tərəfdən isə Azərbaycan SSR, Gürcüstan SSR və Ermənistan
SSR hökuməti nümayəndələri “imzalanan Qars müqaviləsinə əsasən, Naxçıvanın ərazisi, sərhədləri
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müəyyənləşmiş və həmin sərhədlər daxilində Azərbaycanın himayəsi altında muxtariyyət statusu təsbit
olunmuşdur” (Həbibbəyli Ərəstü, 2021:4).
Beləliklə də, “Qars müqaviləsini imzalayan Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya, Gürcüstan və Ermənistan
Naxçıvanın Azərbaycan Respublikasının tərkibində qalmasının zəruriliyini vacib hesab etmişlər” (İsmayılqızı,
2021:5). Bu isə o demək idi ki, bugünümüzədək qüvvədə olan məşhur “Qars müqaviləsi ilə Naxçıvan ərazisinin
Azərbaycanın tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublika statusunda fəaliyyət göstərməsi məsələsi birdəfəlik həll
olunmuşdur” (Həbibbəyli, 2021№29:5). Bütün bunların daşıdığı tarixi rolu nəzərə alan araşdırmaçıların vahid
fikirlərinə görə, yaxın keçmişdəki yüz illik tarixi dövrdə 1921-ci ilin Qars müqaviləsi Naxçıvanın statusu ilə
bağlı olaraq, beynəlxalq aləmdə hələ də heç nə ilə müqayisə edilməyəcək dərəcədə böyük əhəmiyyətə malik
olmuşdur. Ulu Öndər Heydər Əliyev “Qars müqaviləsinin müddəalarına əsasən, Naxçıvana Azərbaycanın
tərkibində muxtariyyət verilməsini tarixi nailiyyət adlandırmışdır” (Möhbalıyev, 2022:1).
Sonradan isə Naxçıvanın muxtariyyətinin elan edilməsi ilə Azərbaycanın cənub-qərb sərhədlərində onun
toxunulmaz ərazi bütövlüyü qorunub saxlanılmışdır. Böyük tarixi əhəmiyyətli belə siyasi hadisədən sonra bu
müqavilə ilə başlayaraq, “Ermənistanın Şərqi Anadoludakı və Naxçıvandakı ərazi iddialarına son qoyulmuş,
Zaqafqaziya Respublikaları arasında Ermənistanın yaratdığı gərginlik, separatçılıq fəaliyyəti dayandırılmışdır”
(Möhbalıyev, 2022:1). Bununla da, müqavilənin imzalanmasından sonra götürülən öhdəliklərin yerinə
yetirilməsi hesabına Ermənistan özünün haqsız iddialarından məcbur qalıb əl çəkmiş olmuşdu. Bundan keçən
qısa zamandan bir qədər sonra, yəni konkret olaraq, 1924-cü il fevralın 9-da Azərbaycan Sovet Sosialist
Respublikasının tərkibində “Naxçıvan Muxtar Respublikası təşkil olunmuşdur. Bu isə müstəqilliyə aparan
tarixi nailiyyətlərdən biridir” (İsmayılqızı, 2021:5). Naxçıvanın muxtariyyət statusunun həyati əhəmiyyətini
beynəlxalq aləmdə qazanılmış böyük tarixi nailiyyət kimi yüksək qiymətləndirən Ulu Öndər Heydər Əliyev
muxtariyyət əldə olunmasının necə ağır çətinliklər hesabına başa gəldiyini bildirərək demişdir ki, “Naxçıvan
Muxtar Respublikasının yaradılması Azərbaycan xalqının olduqca mürəkkəb bir siyasi şəraitdə əldə etdiyi
böyük tarixi nailiyyətdir” (Həbibbəyli Ərəstü, 2021:4).
Təbii ki, Naxçıvanın muxtariyyətinin əldə olunmasında Türkiyənin bizimlə tarixi çox qədim olan qardaşlığı,
dostluğu və etibarlı strateji tərəfdaşlığı mütləq mənada hər zaman diqqətdə saxlanılmalıdır. Türkiyənin bu
dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri haqqında söz açarkən Azərbaycanın ərazisinin çox mühüm tərkib hissəsi
olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması və sonrakı tarixi taleyində Qars müqaviləsinin əhəmiyyəti
heç nə ilə müqayisə oluna bilməz. Çünki Mustafa Kamal Atatürkün “Türk qapısı”, Kazım Qarabəkir Paşanın
isə “Şərqin qapısı” adlandırdıqları Naxçıvanın muxtariyyət statusu Moskva və Qars kimi beynəlxalq
müqavilələrlə təsbit olunmuşdur. “Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürk 100 il əvvəl
Naxçıvanı “Türk qapısı” adlandıraraq, Türkiyənin bu bölgəyə verdiyi strateji önəmi ifadə edib” (Hüseynova,
2022:1).
Bütün bunlar heç də əbəs yerə deyilməmişdir və tədqiqatçılarımızın yekdil rəyi ondan ibarətdir ki, “Mustafa
Kamal Atatürkün “Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir” və Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” fəlsəfəsi mütləq xatırladılmalıdır” (Mirzəbəyli, 2022). Çünki tarix
boyu düşmənlərin marağında olan, əlverişli tarixi-coğrafi mövqeyinə görə torpaqlarına göz dikilən, “Türk
dünyası üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən, Şərqlə Qərbin qovşağında, Böyük İpək Yolunun üzərində yerləşən”
(Kamal, 2021) Naxçıvanın ən çətin taleyönümlü dövrü, bəlkə də, XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərinə, SSRİnin süqutu ərəfəsinə təsadüf etməsi olmuşdur. O zamanlar “bədnam və nankorluq simvolu” sayılan
qonşülüğumüzdakı Ermənistanın Moskvadakı havadarlarının dəstəkləri hesabına Azərbaycan dövlətçiliyinə
və ərazi bütövlüyünə qarşı açıq silahlı təcavüzü baş alıb getməkdə idi. Bu zaman Naxçıvan Muxtar
Respublikasını “Azərbaycanın əsas ərazisi ilə birləşdirən yollar bağlandı, Naxçıvan blokada şəraitində
yaşamağa başladı. Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyinin muxtar respublikanın taleyinə laqeyd münasibəti
vəziyyəti daha da çətinləşdirdi” (Hüseynova, 2022:1).
Ölkəmiz yenidən müstəqilliyini elan etdikdə məkrli planları və niyyətləri gözlərində qalan ermənilər qəsdən,
bilərəkdən ağır blokada şəraitində döyüşməkdə olan, qədim əzəli-əbədi Azərbaycan torpağı Naxçıvanı
blokadada saxlasalar da, oranı ələ keçirə bilmədilər. Belə bir dövrdə, o ağır “illərdə də Ulu Öndər Heydər
Əliyev bu diyardan qayğısını əsirgəmədi” (Hüseynova, 2022:1). Onun “Naxçıvana gəlməsi, burada yaşayıb
siyasi fəaliyyət göstərməsi muxtar respublikanı bütün təhlükələrdən, o cümlədən işğaldan qorudu” (Kamal,
2021). Ulu Öndər “ 24 mart 1992-ci il tarixdə Türkiyə Cümhuriyyətinin rəhbərləri ilə Ankaradakı tarixi görüşü
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zamanı Qars müqaviləsinin müddəalarını yada salmaqla beynəlxalq ictimaiyyəti mövcud reallıq haqqında
məlumatlandırmış, Ermənistan tərəfini bir daha susmağa məcbur etmişdir” (Möhbalıyev, 2022:1).
Çünki çox qədim tarixi köklərə söykənən, bugün isə daha geniş əhəmiyyət daşıyan dost və qardaş Türkiyənin
Naxçıvan da daxil olmaqla Azərbaycanla sarsılmaz münasibətləri, imzalanan ikitərəfli əməkdaşlıq
müqavilələrinin əsasının qoyulması məhz yenə də Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Belə ki, 1992ci il 22-25 martda Ankaradakı tarixi görüşdə Türkiyə Cümhuriyyətinin baş naziri Süleyman Dəmirəllə
imzalanmış Əməkdaşlıq Protokolu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına maliyyə, iqtisadi və texniki yardım
göstərilmiş, az sonra isə Sədərək keçid məntəqəsi açılmışdır. Avropanın böyük və qüdrətli dövlətlərindən,
səlahiyyətli söz sahiblərindən biri sayılan Türkiyə ilə əlaqələrin qurulması, “Türkiyədə məmləkətimizin
ayrılmaz bir parçası olan, otuz ilə yaxın bir müddətdə məkrli erməni qonşularımızın təqsirləri ucbatından
iqtisadi blokada şəraitində yaşayan bölgəyə bu qədər sevgi və məhəbbətin olması da qürurvericidir” (Kamal,
2021).
Nəhayət, Ulu Öndər Heydər Əliyevin böyük uzaqgörənliklə çalışdığı və böyük zəhmətlər bahasına ərsəyə
gətirdiyi Azərbaycan-Türkiyə sərhədində, Araz çayı üzərində 1992-ci il may ayının 28-də əlamətdar hadisə“Ümid körpüsü”nün açılışı oldu. “Azərbaycan-Türkiyə sərhədində, Araz çayı üzərində salınan, uzunluğu 286
metr olan bu körpü sadəcə Türkiyənin Dilucu və Azərbaycanın Sədərək sərhəd keçid məntəqələrini
birləşdirmirdi. O körpü iki qardaş ölkənin bugünkü uğurlarına aparan yolun başlanğıc nöqtəsi idi” (Mirzəbəyli,
2022). Həmin 1992-ci il 28 may tarixi ilə bir-birinə yüzillərlə həsrət qoyulan iki canı-qanı bir olan qardaş xalq
qovuşmuş oldu, təkcə eldən-elə, dövlətdən dövlətə yol başlanmadı, eləcə də, könüldən-könülə körpü
salınmaqla, həmçinin, ağır blokadanın ağırlıqlarını, məşəqqətlərini yaşamalı olan Naxçıvan Muxtar
Respublikasının yaşaması və inkişafı baxımından böyük əhəmiyyətli bir xilaskarlıq vəzifəsinə başlanıldı.
Türkiyənin sərhəddində yerləşən “Araz çayı üzərində “Ümid körpüsü”nün salınması” (Möhbalıyev, 2022:1)Naxçıvandakı əhalinin çətinliklərdən xilasına hədəflənən, “Türkiyə ilə Naxçıvanı birləşdirən “Ümid” körpüsü
vasitəsilə qardaş ölkəyə gediş-gəliş imkanı” (İsmayılqızı, 2021:5) yaradan Sədərək-Dilucu körpüsü, sözün əsl
mənasında, təkcə Türkiyə ilə Azərbaycanı bir-birinə qovuşdurmayacaqdı, daha sonralar isə yaranacaq əlverişli
tarixi şəraitlə Türk dünyasının coğrafi bütünlüyünü də təmin edəcək bu körpü qardaşlığın bariz nümunəsi
olacaqdı. “Dünyanın başqa bir yerində mənəvi cəhətdən bu qədər dəyəri olan, istifadəyə verilməsi bayrama
çevrilən, insanların içindəki ümidi, həsrəti, könül bağlılığını ifadə edən başqa bir tikili tapmaq çətindir”
(Kamal, 2021).
1992-ci ilin may ayının 28-də açılmış Sədərək-Dilucu körpüsünün açılışından bugünədək keçən otuz illik tarixi
nəzərlə o dönəmə diqqət etsək, onda Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin inkişafında atılan belə uğurlu addımlar
gələcəkdə çox mühüm bir mərhələdən xəbər vermiş olacaqdır. Çünki böyük hadisəyə çevrilən, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının ərazisindən başlanan Sədərək-Dilucu “Ümid Körpüsü” iki qardaş xalqın uzun illər
həsrətində olduqları qovuşmaq arzusunu yerinə yetirməklə qalmadı. O, eləcə də, tarixi, strateji, geosiyasi,
iqtisadi və sosial əhəmiyyətli keçid kimi, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar
Respublikasının xalqlarımızın tarixi qələbəsi sayılan Türkiyə-Azərbaycan birliyində körpü rolunu oynadı,
qardaşlığımızın və dostluğumuzun əbədi nişanəsinə-simvoluna çevrildi. Belə ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin
banisi Mustafa Kamal Atatürk ötən zamanlarda Naxçıvana bağlılıq üçün11 kilometrlik sahəni qoruyub
saxlamaqla Azərbaycana çıxış əldə etmiş oldu və eyni kökə sahib olan iki xalqı bir-birindən ayrı düşməyə
qoymamışdır. “Mustafa Kamal Naxçıvanla bağlı fikirlərini belə ifadə etmişdir: “Azərbaycana bağlı Naxçıvan
vilayəti qardaş Türkiyə ilə 11 kilometrlik sərhəddə olan türk yurdudur. Naxçıvan türk dünyasının qapısıdır,
onu qorumaq lazımdır”. Körpünün açılışı günü Naxçıvan torpağı böyük bayram əhval-ruhiyyəsi yaşadı.
Naxçıvanın tarixində ilk dəfə olaraq dünyanın ən iri dövlətlərindən birinin-Türkiyənin baş naziri birbaşa bu
torpağa qonaq gəldi. Bu münasibətlə hava limanında qarşılanma mərasimində xüsusi təyyarə ilə gəlmiş
Türkiyənin 150 nəfərdən artıq yüksək çinli məmur və yaradıcı ziyalılarından ibarət nümayəndə heyəti də iştirak
edirdi” (Kamal, 2021).
Bugün “Azərbaycanın etibarlı strateji tərəfdaşı olan Türkiyə ilə münasibətlərin möhkəmləndirilib
daha da genişləndirilməsi Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin çox mühüm tərkib hissəsidir” (Mirzəbəyli,
2022). Tarixi qardaşlığa söykənən münasibətlərin yaranmasının və möhkəmləndirilib inkişaf etməsinin
təməlini yaradan Ulu Öndər Heydər Əliyev ölkəmizin və xalqımızın bugünkü gözəl gələcəyi naminə SədərəkDilucu “körpüsünün Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi, mədəni əlaqələrin genişlənməsinə və inkişaf
etməsinə, qardaş xalqların bir-birinə yaxınlaşmasına xidmət etdiyini nəzərə alaraq 9 iyun 1992-ci il tarixli
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qərarla bu körpünü Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası
arasında rəsmi sərhəd keçid qapısı elan etdi” (Kamal, 2021).
Bugünümüzdə isə bütünlüklə Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi-ticari əlaqələri qardaşlığımızın və dostluğumuzun
əbədi nişanəsi olaraq, Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi böyük Mustafa Kamal Atatürkün və Ulu Öndər Heydər
Əliyevin izləri olan Sədərək-Dilucu körpüsü vasitəsilə həyata keçirilir. “Bu qapı Türkiyənin Azərbaycana və
Orta Asiyaya, Rusiyaya açılan qapı” kimi (Hüseynova, 2022:4), o dövr ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası
ilə qardaş ölkənin-Türkiyənin yaxın bölgələri arasında iqtisadi-ticarət və humanitar əlaqələrin davamlı olaraq
dinamik inkişaf etməsinə gətirmişdir. “Hər bir uğur, qələbə “Ümid” lə başlayır. O zamanlaradan başlayaraq
Azərbaycan-Türkiyə sərhədində, Araz çayı üzərində “Ümid” körpüsündə iki qardaş ölkənin igid oğulları birbirinə qovuşdular” (Kamal, 2021).
Bunların ardınca gələn qlobal iqtisadi layihələr Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz və 30
oktyabr 2017-ci ildə Bakı şəhərində imzalanan “Yeni İpək Yolu” nəqliyyat dəhlizinin önəmli hissəsini təşkil
edən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına öz töhfəsini
vermişdir. Cənub Qaz Dəhlizinin əsas hissəsi olan Trans-Anadolu (TANAP) qaz boru kəməri layihəsinin
reallaşması da Türkiyə və Azərbaycan arasında səmimi dostluq və faydalı tərəfdaşlığın nəticəsi olacaqdır
(Mirzəbəyli, 2022).
2020-ci il 27 sentyabr-10 noyabr tarixlərində 44 gün davam edən Vətən müharibəsi-İkinci Qarabağ savaşı
Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanımızın həyatında yeni bir səhifə açdı. Zəfərlə nəticələnən
müharibədə “Azərbaycanın qələbəsi regionda 30 ilə yaxın donub qalmış digər böyük problemlərin də həlli
üçün zəmin yaratdı. Regionda sülh və təhlükəsizlik Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat kommunikasiya
əlaqələrinin və qovşaqlarının yaranmasını şərtləndirə bilər” (Həbibbəyli Ərəstü, 2021:4). Bununla da “yaranan
yeni siyasi və iqtisadi reallıqlar zəminində Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etdikdən sonra regiondakı
lider statusunu daha da möhkəmləndirib” (Möhbalıyev, 2022:8).
2020-ci il 10 noyabr tarixli Bəyanatla Cənubi Qafqazda nəqliyyat əlaqələrinin bərpasına başlanılıb. Bu sənəd
Azərbaycanla Türkiyənin-iki qardaş ölkənin əlaqələri və bölgənin inkişafı ilə yanaşı, həmçinin “Muxtar
Respublikanın tarixində yeni bir səhifələr açmışdır. Yeni avtomobil yolunun çəkilməsi planlaşdırılıb.
Türkiyədə isə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu Naxçıvana bağlayacaq Qars-İğdır-Naxçıvan xətti ilə bağlı real
addımlar atılmaqdadır. Bütün bunlar isə indiyə qədər beynəlxalq nəqliyyat magistrallarından kənarda qalan
Naxçıvanın tranzit imkanlarını xeyli artıracaq” (Hüseynova, 2022:4).
Bildiyimiz kimi, nəqliyyat körpüsü rolunu oynayan Zəngəzur dəhlizinin qurulmasına və reallaşdırılacağına
sayılan aylar qalmaqdadır. Zəngəzur dəhlizi ilə Avrasiyanın nəqliyyat şəbəkəsi daha da genişləndiriləcək,
tarixi şəraitin reallığı ilə Zəngəzur bölgəsindən açılacaq dəhlizlə Azərbaycan torpaqları Türkiyə
Cümhuriyyətini və bütün türk dünyasını bir-biri ilə birləşdirə biləcək körpü olacaqdır. Zəngəzur dəhlizi ilə
Naxçıvan Azərbaycanla, Azərbaycan isə Türk dünyası ilə birləşdiriləcək, o, Türkiyənin Mərkəzi Asiyaya girişçıxış qapısı olacaqdır. “Düz 100 ildir ki, qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun Ermənistana verilməsi ilə
Naxçıvanın Azərbaycanın digər əraziləri ilə quru əlaqəsi kəsilmişdi. İkinci Qarabağ savaşının-Vətən
Müharibəsinin Qələbə ilə başa çatması Naxçıvanla quru sərhədini artıq bərpa etməkdədir” (Hüseynova,
2022:4).
Bu isə Zəngəzur dəhlizinin dəmir yolu və avtomobil yolu infrastrukturunun tikintisinin başa çatması ilə dərhal
reallaşacaqdır. Çünki Azərbaycan Respublikasının Prezidenti II Qarabağ-Vətən müharibəsini tarixi Zəfərlə
başa çatdırdıqdan sonra Zəngəzur dəhlizinin həlli məsələsini dərhal meydana qoydu. Yəni, ”Zəngilanı
Naxçıvanla ayıran cəmi 40 kilometrlik Zəngəzur dəhlizidir, hansı ki açılmalıdır və açılacaqdır. Şərqi Zəngəzur
bölgəsində yerləşən Zəngilanı bizim qədim torpağımız olan Qərbi Zəngəzurla, ondan sonra Ordubad vasitəsilə
Naxçıvanla və Türkiyə ilə birləşdirmək bizim növbəti tarixi nailiyyətimiz olacaq” (Həbibbəyli, 2021№101:4).
Naxçıvan-Zəngəzur-Mincivan dəmir yolu xəttinin yenidən bərpası ilə muxtar respublika blokadadan
çıxarılacaq, “Azərbaycanla Türkiyə arasında Gürcüstandan keçən yolla müqayisədə 343 kilometr daha qısa
alternativ dəmir yolu və avtomobil yolu imkanı yaradacaq” (Hüseynova, 2022:4) “bugün də inkişaf edən,
müasirləşən, “özünün qədimliyini, tarixiliyini isə qoruyub saxlayan” (Qurbanqızı, 2022:7) Naxçıvan Muxtar
Respublikası ilə kommunikasiyaların bərpası Türkiyə və İranın, hətta Avropa ilə Asiyanın nəqliyyat
əlaqələrinin yaradılmasına və inkişaf etdirilməsinə geniş imkanlar yaradacaq” (Həbibbəyli, 2021, № 101:4),
Avropa və Asiya arasındakı yükdaşımaları sərfəli edəcəkdir.
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Araşdırmaçıların fikrincə, 2021-ci il il may ayının 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidentnin Naxçıvan
Muxtar Respublikasına səfərinin əsas məqamlarından biri də Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılması,
ümumiyyətlə, Naxçıvan-Culfa-Ordubad istiqamətinə xüsusi diqqət yetirilməsi, Ordubad dəmir yolu
stansiyasında yaradılan şəraitlə tanış olunması Zəngəzur dəhlizi problemlərini həll etməklə həmin məsələnin
gerçəkləşdirilməsinə zəruri hazırlıq işlərinin aparılması məqsədi daşıyır. “50 kilometr uzunluğunda olan 4
zolaqlı Culfa-Ordubad avtomobil yolunun açılışı əslində artıq Zəngəzur dəmir yoluna paralel şəkildə salınacaq
şose yolunun çəkilməsinə başlamaq deməkdir. Hətta Ordubad Su Elektrik Stansiyasının tikilməsi yaxın
gələcəyin Ordubad-Mehri-Mincivan dəmir yolu magistralının da enerji təchizatı ilə təmin edilməsinə xidmət
göstərə biləcəkdir” (Həbibbəyli, 2021, № 101:4). Yəni, bu yolda hamımızın, hətta hər kəsin “yerinə yetirdiyi
iş bütövlükdə vahid Türk dünyasına-Türk millətinə edilən təmənnasiz xidmətdir” (Əsgərov, Babayev, 2019:
56).
Azərbaycan 2023-cü ildə Zəngəzur dəhlizinin dəmir yolu və avtomobil yolu infrastrukturunun tikintisi işlərinin
başa çatdırılmasını nəzərdə tutur. Bu dəhliz həm ölkəmizin nəqliyyat-logistika potensialını genişləndirəcək,
həm də qonşu dövlətlərdən yükdaşımalar üçün əlavə imkanlar açacaqdır. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda
infrastruktur layihələrinin inkişaf perspektivlərini və regionda yeni nəqliyyat infrastrukturunun
formalaşmasının rolunu yüksək qiymətləndirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti bildirib ki, “Zəngəzur
dəhlizi artıq reallıqdır və hazırda Horadizdən Ağbəndədək (110,4 km Ermənistanla sərhədə qədər) dəmir
yolunun tikintisi sürətlə aparılır və əminəm ki, gələn il bu xətt tamamilə istismara veriləcəkdir” (Ахундов,
2022).
Bizlər, hər birimiz, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olaraq hamımız tamamilə əminik ki, “İlham Əliyevin
özünün idarə etdiyi avtomobillə Zəngəzur dəhlizindən Naxçıvana gələcəyi günə isə çox az qalıb” (Hüseynli,
2022:4). Əzəmətli qələbəmizi böyük bayram etdiyimiz İkinci Qarabağ- “Zəfər savaşımız”- 44 günlük Vətən
müharibəmiz Naxçıvanla olan blokadaya birdəfəlik son qoymaqla, onun vətənimiz Azərbaycanla olan əzəliəbədi quru sərhədlərinin bərpasını həyata keçirəcəkdir. 2021-ci il iyunun 15-də Şuşada imzalanan
“Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa
Bəyannaməsi” hər iki liderin o zamankı əminlik ifadəsinin möhtəşəm təcəssümü oldu. Araşdırmaçıların yekun
rəyi belədir ki, bununla da, Mustafa Kamal Atatürkün böyük önəm verdiyi, Ulu Öndər Heydər Əliyevin daima
qayğı və diqqət göstərdiyi Naxçıvandan başlanan və Sədərək-Dilucundan keçməklə Azərbaycan Respublikası
həm Qafqazda, həm də Mərkəzi Asiya və Xəzəryanı bölgədəki müstəqil türk dövlətləri ilə hərtərəfli əlaqələr
qurulmasında Türkiyə ilə birlikdə həmişə vacib strateji tərəfdaş olacaqdır. Çünki bunlar tamamilə həm
Azərbaycanın, həm də Türkiyənin hərtərəfli maraqlarına uyğundur. Türkiyənin hər zaman Azərbaycanla çox
möhkəm və sabit münasibətləri bugün isə daha da sarsılmazdır.
Bütün deyilənləri yekunlaşdıraraq, tamamilə əmin olduğumuzu bildiririk ki, Türk dünyasına açılan qapı olan
Sədərək-Dilucundan keçməklə Naxçıvanın muxtariyyətinin 100 illiyini daha möhtəşəm təntənələrlə qeyd
edəcəyimiz günlər çox da uzaqda deyildir.
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HEYDƏR ƏLİYEVİN ŞUŞA HAQQINDA FİKİRLƏRİ
ШУША НАШ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМВОЛ
SHUSHA IS OUR NATIONAL SYMBOL
Əfəndiyeva Teybə Aslan qızı
ADPU-nun Şamaxı filalılının pedaqogika və psixologiya müəllimi

Xülasə
Şuşa Azərbaycanın qazandığı Qələbənin rəmzidir. 2020-ci ilin sentyabrında başlayan 44 günlük Vətən
müharibəsi Şuşada başa çatdı. Şuşa Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyətə malik bir şəhərdir.. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin Şuşa haqqında dediyi “Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə ümumiyyətlə Azərbaycan
yoxdur” sözləri böyük əhəmiyyətə malikdir.Biz unutmamalıyıq ki,Şuşa Azərbaycanın milli remzidir.
Açar söz: vətən,Azərbaycan,Şuşa,millət
Pезюме
Шуша является символом победы Азербайджана. 44-дневная Отечественная война, начавшаяся в
сентябре 2020 года, завершилась в Шуше. Шуша - город исключительного значения для Азербайджана.
Большое значение имеют слова общенационального лидера Гейдара Алиева о Шуше "Карабах без
Шуши, а без Карабаха вообще нет Азербайджана". Нельзя забывать, что Шуша является национальным
символом Азербайджан.
Ключевые слова: родина, Азербайджан, Шуша, нация
Summary
Shusha is a symbol of Azerbaijan's victory. The 44-day Patriotic War, which began in September 2020, ended
in Shusha. Shusha is a city of exceptional importance for Azerbaijan. The words of national leader Heydar
Aliyev about Shusha "Karabakh without Shusha, and without Karabakh there is no Azerbaijan at all" are of
great importance. We must not forget that Shusha is a national symbol of Azerbaijan.
Keywords: homeland, Azerbaijan, Shusha, nation

Our national leader Heydar Aliyev said in one of his speeches: “Shusha is a dear city, a dear land, a dear land
not only for the people of Shusha, but for all Azerbaijanis, for every citizen who loves his homeland and nation.
remains, is a dear monument "
Shusha has a special place in the history of Azerbaijan. The foundation of the city is connected with the name
of Panahali khan, the founder of the Karabakh khanate. For this purpose, he built Bayat Fortress in 1748 and
Shahbulag Fortress in 1752. However, none of these fortresses was able to ensure the security of the khanate
in the conditions of continuous civil wars. Panahali khan decided to build a new fortress, which was more
reliable and inaccessible to the enemy's attack: 112]. 1300-1600 m above sea level. The high plateau,
surrounded by steep cliffs on three sides, fully met these requirements. Realizing that the chosen area had a
very favorable military-strategic position, Panahali khan ordered the construction of a new fortress in 1754. In
1756, after the necessary work for safe living was completed, the capital of the Karabakh khanate was moved
here. In the first years, the new fortress was named after its founder Panahabad, and later Shusha. Armenians
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occupying Karabakh, one of the most beautiful parts of Azerbaijan, including Shusha, tried to cover up their
policy of aggression by falsifying historical facts. To be sure, it is enough to look at the names of
neighborhoods and streets, as well as the national composition of the population, which reflects the history of
the city's origin and development.
Azərbaycanın dilbər gülşələrindən biri olan, Şuşa haqqında çox fikirlər söylənmişdir.Ümumilli liderimiz
Heydər Əliyev öz çıxışlarının birində söyləmişdirki:”Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün azərbaycanlılar
üçün,vətənini, millətini sevən hər bir vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir,əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır,
əziz bir abidədir”
Şuşa şəhərinin Azərbaycan tarixində özünəməxsus yeri vardır. Şəhərin əsasının qoyulması Qarabağ xanlığının
banisi Pənahəli xanın adı ilə bağlıdır.Belə ki, 1747-ci ildə Nadir şahın öldürülməsindən sonra Cənubi Qafqazda
yaranmış siyasi pərakəndəlik Pənahəli xanı öz təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə güclü müdafiə imkanları
olan qala tikdirməyə məcbur edirdi. O, bu məqsədlə 1748-ci ildə Bayat qalasını, 1752-ci ildə isə Şahbulaq
qalasını tikdirdi. Lakin bu qalalardan heç biri fasiləsiz davam edən ara müharibələri şəraitində xanlığın
təhlükəsizliyini təmin etmək iqtidarında deyildi. Pənahəli xan daha etibarlı, düşmən hücumu üçün əlçatmaz
olan yeni bir qala tikdirməyi qərara aldı: “Biz gərək dağların içində, möhkəm və keçilməz yerdə elə bir əbədi
və sarsılmaz qala tikək ki, onu güclü düşmən belə mühasirə edə bilməsin” [6, s. 112]. Dəniz səviyyəsindən
1300-1600 m. hündürlükdə yerləşən və üç tərəfdən sıldırım qayalarla əhatə olunan dağ yaylası bu tələblərə
tam cavab verirdi. Seçilmiş ərazinin çox əlverişli hərbi–strateji mövqeyə malik olduğunu başa düşən Pənahəli
xan 1754-cü ildə yeni qalanın tikintisinə başlamaq haqqında əmr verdi. 1756-cı ildə təhlükəsiz yaşamaq üçün
zəruri işlər başa çatdırıldıqdan sonra Qarabağ xanlığının paytaxtı buraya köçürüldü. Yeni qala ilk illərdə öz
banisinin adı ilə Pənahabad, sonralar isə Şuşa adlandırıldı. Azərbaycanın ən gözəl guşələrindən olan Qarabağı,
o cümlədən Şuşanı işğal etmiş ermənilər öz qəsbkarlıq siyasətini tarixi faktları saxtalaşdırmaqla pərdələməyə
çalışırdılar, Şuşanı “erməni mədəniyyətinin beşiyi” kimi qələmə verməyə cəhd göstərsələrdə tarixi faktlar
erməni “mütəxəssislərin” tam yalan danışdıqlarını açıq aydın ortaya qoyur. Buna əmin olmaq üçün şəhərin
yaranma və inkişaf tarixini özündə əks etdirən məhəllə və küçə adlarına, eləcə də əhalisinin milli tərkibinə
nəzər salmaq bəs edər.
XVIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq şəhərin əhalisi sürətlə çoxalmış və Şuşa Azərbaycanın mühüm,strateji
əhəmiyyətli böyük şəhərlərindən birinə çevrilmişdi. Şəhər qısa müddət ərzində xeyli böyümüş, təbii
gözəlliyi,ecazkar təbiəti möhtəşəm qala divarları,hündür binaları ilə diqqəti cəlb etmişdi. XVIII əsrin ikinci
yarısında Azərbaycanın tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik şəhəri sayılan Şuşa özünün
xalçası,parçası,çini qabları və ipəyi ilə dünya bazarları miqyasına çıxmışdır.Bu gözəl və əsrarəngiz xalçalar
xalqımızın milli sərvətlərindən biri olmuş və dünya şöhrəti qazanmışdır.XVIII əsrin 80-ci illərində şəhərin
dövrəsinə möhtəşəm qala divarları çəkilib başa çatdırıldı. Bu dövrdə şəhərdə çoxsaylı sənətkar məhəllələri
yaranmışdır.Ticarət daha sürətlə inkişaf edirdi. Şuşalı tacirlər Tehran, İsfahan,Təbriz,İstanbul, Bağdad,
Moskva, Marsel,Səmərqənd və başqa şəhərlərlə ticarət əlaqələri saxlayırdı. Şəhərdə "Pənahabadi” adlı gümüş
sikkələr zərb edilirdi.
Azərbaycan tarixinə Qasım bəy Zakir,Xurşudbanu Natavan,Mir Mövsün Nəvvab,Əbdurrəhim bəy
Haqverdiyev,Yusif Vəzir Cəmənzəminli,Nəcəf bəy Vəzirov,Firudin bəy Köcərli kimi dahi şəxsiyyətlər yetirən
Qarabağın incisi olan Şuşa Şərqlilərə məxsus öz arxitekturası ilə fərqlənir.Azərbaycan alınmaz qalası və
mədəniyyət mərkəzi olan bu qədim şəhər özü boyda tarixi abidədir.
“Şuşasız Qarabağ,Qarabağsız isə ümumiyyətlə Azərbaycan yoxdur”Umumilli lider Heydər Əliyev ölkəmiz
üçün Şuşa şəhərinin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu bu sözlərlə ifadə etmişdir.
Azərbaycanın füsunkar təbiətli, mədəniyyətimizin laylası Şuşa bu gün tarixinin şanlı səhifələrini yaşayır.Onun
əsrlərdən gələn sazlı, sözlü, nəğməli sədası bu gündə xalqın yaddaşındadır. Aşıqlar, xanəndələr, şairlər
yetişdirən bu torpaq dünyaya xalqımızın zəngin mədəniyyətini tanıtdıran bir çox görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni
olmuşdur.
XIX əsrin görkəmli şəxiyyətlərindən biri olan Mir Möhsum Nəvvab (1833-1918) Şuşada anadan olmuşdur.
O, şair, rəssam, musiqişünas, astronom, xəttat, nəqqaş, dülgər, kimyagər, riyaziyyatçı və hipnozçu idi. Şuşanın
yetişdirdiyi məşhur sənətkarlardan biri də XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Nəcəf
bəy Vəzirovdur (1854-1926). N.Vəzirov realist sənətkar, tragediya janrının banisi idi.
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Şuşa şəhərində mədəniyyətin, xüsusilə incəsənətin inkişafında Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin (1870-1933)
böyük xidmətləri olmuşdur. M.F.Axundovun, N.Vəzirovun ənənələrini davam etdirən Ə.Haqverdiyev
mədəniyyət tariximizdə istedadlı dramaturq, nasir, rejissor və görkəmli alim kimi məşhurdur. Şuşanın tarixində
Gövhər Ağa, Xurşud Banu Natəvan, Ağabəyim Ağa, Fatma xanım Kəmirə və Leyla xanım kimi məşhur
qadınlarla birlikdə Həmidə xanımın da adı hörmətlə qeyd olunur. Həmidə xanım Cavanşir (1873-1955)
İbrahim xanın nəslindən olub, Qarabağ tarixçisi Əhməd bəy Cavanşirin qızı, Mirzə Cəlilin (Molla Nəsrəddin)
həyat yoldaşıdır. Onun ən qiymətli əsəri "Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim"dir. Şuşanın yetirdiyi istedadlı
qadınlardan biri də məşhur elm xadimi, Azərbaycanın ilk alim qadını Validə Xaspolad qızı Tutayukdur (19141980). Biologiya elmləri doktoru, Azərbaycanın əməkdar elm xadimi, professor, Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının həqiqi üzvü olan Validə xanım Respublika Botanika İnstitutunun direktoru vəzifəsində
çalışmışdır. Azərbaycanın maarif xadimlərindən biri Bədəl bəy Bəşir oğlu Bədəlbəyev (1875-1932) Şuşada
anadan olmuşdur.
Şuşa XVIII əsrin II yarısından musiqi mərkəzinə çevrilmiş və Azərbaycan musiqisinin yüksəlnəsinə səbəb
olmuşdur. Öz məlahətli səsləri və böyük sənətləri ilə bütün Yaxın Şərqdə məşhur olan xanədələrdən Hacı
Hüsü, Məşədi İsi, Keştazlı Həşim, Əbdülbaği Zülalov (Bülbülcan), Cabbar Qaryağdıoğlu, Məşədi Məmməd
Fərzəliyev, Keçəçi oğlu Məhəmməd, Segah İslam, Zabul Qasım, Malıbəyli Həmid, Musa Şuşinsiki, Mütəllim
Mütəllimov, Rəşid Behbudov, Qədir Rüstəmov və bir çoxları Şuşanın yetirdiyi məşhur sənətkarlardır.
Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində yeni bir mərhələnin yaranması şərq musiqisinin günəşi Üzeyir bəy
Hacıbəyovun (1885-1948) adı ilə bağlıdır. Üzeyir bəy dahi bəstəkar, Azərbaycan opera musiqisinin banisi kimi
tanınmaqla yanaşı, tarixdə istedadlı jurnlist, gökəmli dramaturq və mahir bir musiqişünas kimi də tanınır.
Azərbaycan teatr sənətinin parlaq ulduzlarından olan Barat Həbib qızı Şəkinsaya 1914-cü ildə Şuşada anadan
olmuşdur. Barat xanım İbrahim xanın nəslindəndir. Şuşa görkəmli memarların, xəttatların, nəqqaşların və
istedadlı rəssamların Vətəni kimi də məşhurdur. Müasir şuşalı rəssamlardan Lətif Kərimov, Cəlal Qaryağdını,
Əmir Hacıyevi, Nadir Əbdürrəhmanovu və Toğrul Nərimanbəyovu göstərmək olar. Şuşanın yetişdirdiyi
rəssamlar arasında Lətif Kərimovun adı və sənəti müstəsna yer tutur. Azərbaycanda yeni xalça ornamentlərinin
və məzmunlu xalçaların yaradılmasında Lətif Kərimovun xidmətləri böyükdür. Azərbaycan ordusun görkəmli
hərbi xadimlərindən biri olan general Mehmandarov 1856-cı ildə Şuşa şəhərində məşhur - "Mehmandarovlar
ailəsi"ndə anadan olmuşdur. Azərbaycanda Demokratik Respublika yaradılarkən Səməd bəy respublikanın ilk
hərbi naziri olmuşdur. Şuşanın yetişdirdiyi görkəmli sərkərdələrindən biri də Stalinqrad qəhrəmanı general
Yaqub Allahqulu oğlu Quliyevdir. Azərbaycanın qəhrəman oğlu Aslan Fərhad oğlu Vəzirov 1910-cu ildə
Şuşada anadan olmuşdur. Sovet İttifaqı Qəhrəmanı mayor Xəlil Məmmədov (1916-1989) da Şuşanın
yetişdirdiyi qəhrəmanlarından biridir. 11 Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, AMEA-nın həqiqi üzvü,
Dövlət Mükafatı laureatı Cəlal Eyvaz oğlu Allahverdiyev 1929-cu ildə Şuşada şəhərində anadan olmuşdur.
Tarix elmləri doktoru, professor Azərbaycan SSR dövlət mükafatı laureatı Cəmil Bahadur oğlu Quliyev 1927ci ildə Şuşa şəhərində anadan olub. Azərbaycan SSR xalq artisti "Şərəf nişanı" ordenli Sürəyya Sədrəddin qızı
Qacar 1910-cu ildə Şuşada anadan olub. Kimya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan SSR EA-nın müxbir
üzvü, Rüstəmov Paşa Həbib oğlu 1920-ci ildə Şuşa şəhərində doğulmuşdur.
Şuşa havasının tərkibi, təmizliyi, saflığı və müalicə əhəmiyyəti baxımından kurort şəhərlərimizdəndir. Şuşa
nəinki, Azərbaycanda, onun hüdudlarından kənarda da öz səfalı yerləri, istirahət güşələrinə görə məşhurdur.
Şuşa dağlarında xüsusi gözəlliyi olan bir gül var. Bu gül dünyanın heç bir yerində bitmir. Böyük Yaradanın
Şuşa dağlarında yaratdığı bu möcüzə xarı bülbül adlanır. Gülün üst tərəfi elə formadadır ki, sanki gülün üstünə
bülbül qonub və oradaca donub qalıb. Bu möcüzəvi gülü bələnmiş uşağa da bənzədirlər.
Bildiyimiz kimi,Şuşa şəhəri Azərbaycanın tarixi mədəni,ictimai-siyasi həyatının mühüm mərkəzlərindən biri
olmuşdur.Şuşanın təbii coğrafi şəraiti füsünkar gözəlliyi bütün dövlətlərin diqqət mərkəzində
olmuşdur.Şuşanın gözəl təbiəti dillər əzbəridir.Şuşanın Azərbaycanın ictimai və siyasi həyatındakı əhəmiyyətli
rolu tarixən də sübüt olunmuşdur.
1992-ci il mayın 8-də Ermənistanın silahlı ordusunun hücumları nəticəsində Azərbaycanın dilbər guşəsi
olan,Qarabağın mənəviyyat simvolu olan 24.900 əhalisi olan Şuşa işğal olundu. Yerli əhalinin 193 nəfəri şəhid,
102 nəfəri isə əlil oldu.İşğal nəticəsində Şuşadakı bir sıra mədəniyyət abidələri düşmən tərəfindən talan
edildi.Tarixi abidələr,düşmən tərəfindən məhv edildi.
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Bu gün dəfələrlə səslənən “Şuşa xəyanətin qurbanı oldu” sözləri təsadüfən deyilməyibdir.Yerli əhalinin
dediklərindən aydın olur ki, mayın əvvəllərində şəhər sakinlərinin əhval-rühiyyəsi də yaxşı olub. Belə ki
Şuşanı tərk etmək barədə fikir belə yox idi.
Əsas problem silah çatışmazlığından,ordunun zəifliyindən ibarət idi. Yəni qeyri-bərabər döyüşdə könüllü
batalyonlar şəhəri mətanətlə qoruyurdular.O günlərdə bütün Azərbaycan xalqı Şuşanın taleyi üçün narahatlıq
keçirir,kiçikdən böyüyə hərkəs bu şəhərin müdafiəsi üçün çalışırdılar.Hamı Şuşanın müdafiəsinə
qalxmışdı.Beləliklə,Qədim Azərbaycan şəhəri Şuşa məhz həmin bu hücumlar zamanı 1992-ci il mayın 8-də
rus-erməni hərbi birləşmələri tərəfindən işğal olunur.
Şuşadan Azərbaycan izlərinin itirilməsi məqsədilə 600-dən çox tarixi ərazilər və memarlıq abidəsi o cümlədən
Qarabağ xanlığının yarandığı dövrdən cıdır yarışlarının və yerli türk əhali tərəfindən Novruz bayramlarının,el
şənliklərinin keçirildiyi Cıdır düzü erməni işğalçılarının tapdağı altında qalır.Pənahəli xanın sarayı, Yuxarı
Gövhər Ağa məscidi, Aşağı Gövhər Ağa məscidi, Şərqin məşhur şairi xan qızı Xurşidbanu Natəvanın evi,
Qarabağ xanlığında vəzir olmuş klassik Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi, professional
Azərbaycan simfonik musiqisinin, eləcə də Şərqin ilk operasının yaradıcısı dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir
Hacıbəyli, dünya şöhrətli opera müğənnisi Bülbül, məşhur tarixçi, rəssam, musiqişünas Mir Möhsün Nəvvabın
ev muzeyləri vəhşicəsinə dağıdılır, milli muzey fondlarından 10 mindən çox eksponat, Xalq Tətbiqi Sənəti
Dövlət Muzeyi və Dövlət Qarabağ Tarixi Muzeyindən 1000-dən çox əşya qarət edilərək Ermənistana daşınır.
Ümumilikdə 60-dan çox kitabxana, muzey, musiqi məktəbi və şəhərin qədim müsəlman qəbiristanlığı məhv
edilir.
28 ildir ki, Azərbaycan Şuşasının həsrətiylə yaşayır, böyük səbir və dözümlə işğal altında olan doğma
torpaqlarının qansız, müharibəsiz, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə geri qaytarılmasını
gözləyirdisə də, məsələ kağızlar üstündə qalmağa, Azərbaycanın digər əraziləri, dinc azərbaycanlılar düşmən
təxribatlarına tuş gəlməyə davam edirdi. Və nəhayət ölkə rəhbəri,Azərbaycanın Ali Baş Komandanı İlham
Heydər oğlu Əliyev həddini aşıb azğınlaşmış ermənilərin yerinə oturdulması məqsədilə məsələnin hərbi
qaydada həllini yeganə çıxış yolu olaraq ortaya qoydu.
2020-ci ilin sentyabr ayının 27-dən başlayaraq müzəffər Azərbaycan ordusu və ölkənin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında işğalçı ermənilərin xarabalıqlara çevirdiyi torpaqlarımızı kənd-kənd, qəsəbəqəsəbə, şəhər-şəhər qəsbkarlardan azad etməyə, bayrağımızı ucaltmaqla başladı. 8 noyabr 2020-ci il tarixində
Qarabağın incisi,Mill Rəmzimiz olan Azərbaycanı uzun illərlə həsrətində olduğu doğma Şuşa öz xalqına
qovuşdu.Azərbaycanıların Şuşa yarasının sağaldığı bu tarix əbədiyyən Zəfər Günümüz
olacaqdır.Azərbaycanın qeyrət qalası,Qarabağın döyünən ürəyi,Qafqazın incisi,Şuşa gözəllik simvolu,qürur
rəmzi olmaqla yanaşı həm də bir milli kimlik məsələsidir.
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ÖZET
Her zaman ulusal bağımsızlığı için savaşan Azerbaycan halkı yirminci yüzyılda iki kez bağımsızlığını ilan
edebildi: 28 Mayıs 1918 ve 18 Ekim 1991.
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurucusu ve bu devletin üç renkli bayrağının yaratıcısı Mohammad
Amin Resulzadeh, ulusal bayrağa hayranlığını şöyle dile getirdi: "Bir kez yükselen bir bayrak bir daha
düşmez."
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Mohammad Amin Resulzadeh'in bir kitabı, İstanbul'da Dolmabahçe
Sarayı'ndaki ev müzesinin çalışma odasında M.K.Atatürk'ün kütüphanesinde korunmaktadır. 1923 yılında arap
alfabesiyle basılmıştır. Kitabın arka sayfasında M.K.Atatürk'ün arap alfabesiyle yazılmış notları korunmuştur:
"Dünyayı senden üç yıl önce gördüm. Ama tüm türk aleminde ilk defa türk cumhuriyeti (bağımsızlık) bayrağını
siz kaldırdınız, ben de elinizden alıp Türkiye'nin üzerine salladım ki bayrak düşmesin. "Hayır" dersen, bu
bayrak düşmez" [www.youtube.com https://youtu.be/sQRjebKVVgs Kemal Samadzade. "Atatürk'ün
Resulzade hakkında söyledikleri". Profesör Shirmammad Huseynov'un gazeteci Mirshahin ile yaptığı
röportajdan].
M.A.Resulzadeh'in "Bir kere yükselen bayrak bir daha düşmez" sözleri ve M.K.Atatürk'ün "Düşmez dersen
bu bayrak düşmez" sözleri 70 yıllık bir aradan sonra söylense de milli lider Haydar Aliyev onları
ölümsüzleştirdi. . Azerbaycan uzun yıllar dünya güçleri arasında bu bayrakla temsil edilmiştir.
Bugün her ilerici azerbaycanlı, Haydar Aliyev'in Azerbaycan'ın asırlardır süren bağımsızlık ve egemenlik
hayalinin ebediyetini sağladığını söyleme hakkına sahiptir. Büyük liderin hangi işleri, cumhuriyetimizin devlet
tarihine sonsuza dek bıraktığı hangi anıtlar bize düşünme hakkını veriyor?! Makale bu soruları yanıtlıyor.
Anahtar kelimeler: ulusal lider, vizyon sahibi, bağımsızlık, egemenlik, istihbarat.
ABSTRACT
The people of Azerbaijan, who have always fought for their national independence, were able to declare their
independence twice in the twentieth century: May 28, 1918 and October 18, 1991.
Mohammad Amin Resulzadeh, the founder of the Azerbaijan Democratic Republic and the creator of the
tricolor flag of this state, expressed his admiration for the national flag: "A flag that is raised once will not fall
again."
A book of Mohammad Amin Resulzadeh, the founder of the Republic of Azerbaijan, is preserved in the library
of MK Atatürk in the study room of the house museum in Dolmabahçe Palace in Istanbul. It was published in
1923 with the Arabic alphabet. On the back of the book, MK Atatürk's notes written in Arabic alphabet are
preserved: "I saw the world three years before you did. But for the first time in the whole Turkish world, you
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raised the flag of the Turkish republic (independence), so I took it from your hands and waved it over Turkey
so that the flag would not fall." If you say "no, this flag will not fall" [www.youtube.com
https://youtu.be/sQRjebKVVgs Kemal Samadzade. "What Atatürk Said About Resulzade". From Professor
Shirmammad Huseynov's interview with journalist Mirshahin].
Although M.A.Resulzadeh's words "Once a raised flag will not fall again" and MKAtatürk's words "If you say
it will not fall, this flag will not fall" were uttered after a 70-year hiatus, national leader Haydar Aliyev
immortalized them. . Azerbaijan has been represented by this flag among world powers for many years.
Every progressive Azerbaijani today has the right to say that Heydar Aliyev achieved the eternal dream of
Azerbaijan's centuries-old independence and sovereignty. What works of the great leader, what monuments
that our republic left forever in the history of the state give us the right to think?! The article answers these
questions.
Keywords: national leader, visionary, independence, sovereignty, intelligence.
GİRİŞ
Hər zaman öz milli dövlət müstəqilliyi uğrunda mübariz olan Azərbaycan xalqı XX əsrdə dövlət müstəqilliyini
iki dəfə elan etməyə müvəffəq ola bilib: 1918-ci il mayın 28-də və 1991-ci il oktyabrın 18-də.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi və bu dövlətin üçrəngli bayrağının təsisçisi və yaradıcısı olan
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə öz dövlət bayrağına vurunluğunu belə ifadə edib: “Bir kərə yüksələn bayraq, bir
daha enməz”.
M.K.Atatürkün Istanbulda Dolmabahçe sarayında ev muzeyində iş otağındakı kitabxanasında Azərbaycan
Cumhuriyyətinin yaradıcılarından Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bir kitabı qorunur. 1923-cü ildə, ərəb əlifbası
ilə nəşr edilib. Kitabın arxa səhifəsində M.K.Atatürkün ərəb əlifbası ilə yazmış qeydlər qorunur: “Mən dünyaya
səndən üç sənə erkən göz açmışam. Ancaq bütün türk aləmində Türkün cumhuriyyət (istiqlal) bayrağını ilk dəfə
sən qaldırmısan və bayraq enməsin deyə mən sənin əlindən alıb Türkiyə üzərində dalğalandırmışam. ”Enməz”
demisən, bu bayraq enməyəcəkdir” [5].
M.Ə.Rəsulzadənin qətiyyətlə söylədiyi “Bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz”, M.K.Atatürkün inamla dilə
gətirdiyi ”Enməz” demisən, bu bayraq enməyəcəkdir” kəlamlarını 70 illik zaman fasiləsindən sonra da olmuş
olsa, Azərbaycan Respublikası üçün ümummili lider Heydər Əliyev əbədiləşdirdi. Və artıq illərdir ki,
Azərbaycan dünya dövlətləri sırasında bu bayraqla qərar tutur.
Tarixi faktdır ki, Azərbaycanın əsrlər boyu çarpışdığı müstəqillik və suverenlik arzularının əbədiliyini XX
əsrin sonuncu onilliyində məhz Heydər Əliyev təmin etmişdir. Ulu öndərin hansı əməlləri, respublikamızın
dövlətçilik tarixi üçün həmişəyaşar qoyduğu hansı yadigarlar bu düşüncə haqqını bizə verir? Məqalədə bu
sorğular cavablandırılır.
ARAŞDIRMA
Heydər Əliyev nəinki müstəqil və suveren Azərbaycan qurmağa müvəffəq olmuşdur, bu dövlətin “memarı və
qurucusu” anlamlarını da öz adına yazmışdır, eyni zamanda özünün ən böyük şah əsəri olan Azərbaycanımızın
həmişəyaşarlığını da təmin etmişdir, dünyanın fövqəldövlətlərini AZƏRBAYCAN adında bir məmləkəti tanımağa, O-nunla hesablaşmağa sövq etmişdir. Heydər Əliyev idarəetmə məktəbi elə bir ümmandır ki, ora baş vuran
hər kəs hər dəfə təzə nə isə “görür”, kəşf edir, öyrənir. Tarix XX əsrdə Heydər Əliyev dühasını öz yaddaşına
yazmışdır.
Bu söylədiklərimiz O-nun Azərbaycana bir lider olaraq rəhbərlik etdiyi illərin nəticəsi. Ancaq Heydər Əliyev
yalnız bu illər civarında deyil, bütün siyasi yaşamı boyunca və hər sahədə lider, Azərbaycanımızın hüdudlarına
sığmayan bir şəxsiyyət. Belə ki, onun xarakterindəki xalqının arxası, dayağı, hər bəladan hifz edən olmaq kimi
xilaskarlıq məziyyətləri hələ gənclik illərindən (ADU-da (indiki BDU-da) təhsil aldığı və keçmiş SSRİ zamanının
«KQB»-sində şöbə rəisi işlədiyi illərdən), öz müəllimini «KQB» maşınının mənfur caynaqlarından xilas etdiyi
zaman kəsiyindən çoxlarına əyan olmuşdu.
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Keçmiş SSRİ dövlətinin zaman-zaman müxtəlif adlar altında təzahür edən «qəzəb dalğası» Heydər Əliyevin
Azərbaycana ilk rəhbərliyi zamanında (1969-1982-ci illər) «dissident» dalğası ilə əvəzlənəndə, Azərbaycanın
dövlət başçısı bu dəfə də və təkrar-təkrar sinəsini irəli verməklə nə qədər ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənət
xadimini bu «qəzəbin» nəticələrindən öz fitri siyasi qabiliyyəti sayəsində hifz etmişdir.
Sovet idarəetmə “maşını”nın qeyri millətlərin (xalqların) övladlarını qəbul etməyə “qısqanclıq” göstərdiyi bir
zamanda kiçik bir respublikanın övladının siyasi gücünü, qüdrətini, idarəetmə peşəkarlığını və əzmini, onu tanıyanlar və tanımayanlar arasındakı nüfuzunu Moskvanın – Kremlin etiraf etməsi Heydər Əliyev dühasının rus
şovinizmi üzərində qələbəsi demək idi.
Heydər Əliyevin həyat yolu və fəaliyyəti Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına Ulu Tanrının əvəzsiz
töhfələrindən biridir. O, Azərbaycanımızın inkişafının davamlı və yenilməz olması üçün möhtəşəm bir təməl,
sarsılmaz bir özül yaradıb, mütərəqqi, ümummilli ənənələr formalaşdırıb.
...Xalqının, dövlətinin qürur ünvanı olan bu insanın özü bir tarixdir – bu günümüzün, sabahımızın tarixi. O-nun
özü bir tarix yaratmışdır - 1969-2003-cü illərdə Azərbaycanımız üçün etdikləri ilə. Hər bir Azərbaycan
vətəndaşının borcudur ki, Heydər Əliyev irsini və bu irsin davamlı olaraq zaman-zaman gerçəkləşən nəticələrini
görsün, təhlil etsin və öyrənsin.
Harada işləməsindən və yaşamasından asılı olmayaraq Ulu öndər siyasi hakimiyyətdə olduğu bütün illər
ərzində (bir qərinəlik yaşam müddətində) bilavasitə öz xalqı, ölkəsi ilə bağlı olmuşdur ki, bu zamanın 22 ili
Azərbaycan tarixinin yaddaşında iki dövr qismində qorunur: Azərbaycanda birinci dəfə siyasi hakimiyyətdə
olduğu dövr (1969-1982-ci illər – 12 il) və Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi hakimiyyətdə olduğu dövr (19932003-cü illər – 10 il). Bu illərin zamanı çalxalandıran gərdişini fövqəl zəkasının qüdrətinə tabe etdirən Heydər
Əliyev, AXC-nin 1918-1920-ci illlərdə “dadını dadmış olduğu” cəmi 23 aylıq müstəqilliyindən sonrakı zaman
civarında - 70 illik “müasir müstəmləkəçilkdən” sonra Azərbaycanımıza əbədiyaşarlıq və əbədi suverenlik
qazandırmışdır. Və ölkəsi üçün bu etdiklərinin nəticəsi olaraq (Senekanın məşhur “Həyat uzunluğuna görə
deyil, mənasına görə ölçülür” kəlamının diktə etdiyi kimi) Azərbaycanın dövlətçilik tarixində özünün həmişəyaşarlığını təmin etmişdir.
Bu üzdəndir ki, bu gün bu insan haqqında keçmiş zamanda danışmaq mümkün deyil. O, hər zaman və hər
yerdə bizimlədir: Xiyabanlarda, bağ və parklarda heykəlləşmiş siması ilə, cild-cild elmi və bədii ədəbiyyatlarda haqqında yazılanlarla...
Bu gün dövlət səviyyəsində qazanılan hər bir uğurda O-nun arzuladıqlarının, əməyinin və xalqı üçün etdiklərinin nəticələri görünür. Bu üzdəndir ki, hər bir Azərbaycan övladı öz məfkurəsində Heydər Əliyev şəxsiyyətinin
Azərbaycanın dövlətçilik tarixində müstəsna rolu olduğunu düşünmək haqqı duyur.
Bu məqam üçün 1993-cü il iyun ayının 15-də, AR Ali Sovetinin sədri seçilən zaman Azərbaycan xalqına
verdiyi vədə diqqət yetirək: “Sizi əmin edirəm ki bütün imkanlardan istifadə edib bu böyük vəzifəni, ağır bir
yükü aparmağa çalışacağam və bu vəzifənin ləyaqətlə yerinə yetirilməsinə səy edəcəyəm. Bildirmək istəyirəm
ki, Azərbaycan Respublikasının bugünkü ağır, mürəkkəb və gərgin vəziyyətini tam məsuliyyətlə dərk edirəm.
Bu vəzifəni üzərimə götürərək öz məsuliyyətimi anlayıram və bunların hamısını rəhbər tutaraq əlimdən gələni
edəcəyəm” [1. s.9]. Yaxud, başqa bir məqamda söylədiyi kəlmələri xatırlayaq: “Mənim həyatım xalqa
məxsusdur və bundan sonra da həyatımın qalan hissəsini də xalq üçün əsirgəməyəcəyəm. Həyatımın mənasını
ancaq xalqa sədaqətlə xidmət etməkdə görürəm. Mənim üçün ən böyük mükafat bundan sonra da xalqın
etimadını doğrultmaqdan ibarətdir” [3. s.3].
“İdeologiya - inqilablar dövründə, keçid dövründə, köklü islahatlar dövründə lazım olur. Başlıca məqsədə
çatdıqdan sonra isə əldə olunmuş sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi durumun, burada artıq qərarlaşmış və
hüquqi aktlarla təsbit edilmiş ictimai münasibətlər sisteminin milli-hüquqi və milli-siyasi dəyərlər kompleksi
kimi qorunmasından gedir” [2. s.5].
Ümummilli lider 32 illik hakimiyyəti dövründə ayrı-ayrı zaman çərçivələrində bu üç dövrün hər birinin
öncədəngörəni, şahidi, hərəkətverici qüvvəsi və bayraqdarı olmuşdur. 1991-ci ilin dekabrında Türkiyənin
“Zaman” qəzetinin müxbirinə verdiyi müsahibəsində Azərbaycana hakimiyyətinin birinci dövrünü (19691982-ci illər) xatırlayan Heydər Əliyev demişdir: “Mən SSRİ respublikalarının nə vaxtsa müstəqillik əldə
edəcəklərini düşünürdüm. O illərdə Azərbaycanın da müstəqil bir dövlət olmasını arzu edirdim” [4. s.7].
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O-nun fövqəlzəkasının, fövqəl siyasət sahibi olmasının nəticəsidir ki, Azərbaycanımızın XX əsrin sonuncu bir
qərinəlik məsafəsindən start götürən inkişaf və tərəqqi yolu XXI əsrin elə ilk illərində özünün bir çox problemlərinin, o cümlədən ordu quruculuğundakı mövcud problemlərin də zamanında həllinə sahib durdu.
Bu uzaqgörənliyin nəticələri Azərbaycanımız 1991-ci ildə müstəqillik əldə edəndən sonrakı bütün taleyüklü
məsələlərdə özünü göstərmişdir.
Ulu Öndərin o vədələr Almaniyada xidmət edən general Valeh Barşatlının geri çağrılıb Bakı Ali Ümumqoşun
Komandirləri Məktəbinə rəis təyin edilməsinə müvəffəq olması (hansı çətinliklər bahasına olmuş olsa da) bu
niyyətdən irəli gəlirdi.
Heydər Əliyevin milli hərbi kadrlar hazırlığı sahəsində müdrik addımlarından biri də Hərbi Təmayüllü İnternat
Məktəbin və APİ-də (indiki ADPU-da) “İbtidai Hərbi Hazırlıq və Fiziki Tərbiyə” fakültəsini yaratması olub.
Bu niyyətlərini həyata keçirərkən kifayət qədər maneələrlə üzləşmiş olsa da, öz uzaqgörən siyasəti ilə bütün
sədləri dağıda bilib - 1971-ci ilin noyabrında İxtisaslaşdırılmış 2 saylı İnternat Məktəbə bayraq təqdimatı zamanı həmin məktəbə Azərbaycanda ilk hərbi məktəbin rəisi olmuş Cəmşid Naxçıvanskinin adının verildiyini
qürurla bəyan edib.
SSRİ Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik Şurasının 1978-ci il yığıncağının qərarı, SSRİ Müdafiə və Təhsil nazirliklərinin birgə təqdimatı əsasında SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri Aleksey Nikolayeviç Kosıginin sərəncamı
ilə yaradılan “İbtidai Hərbi Hazırlıq və Fiziki Tərbiyə” fakültəsində respublikanın ümumtəhsil məktəbləri üçün
ildə 200 nəfərə qədər leytenant rütbəli ibtidai hərbi hazırlıq müəllimi hazırlanması planlaşdırılırdı. 1981-ci ildə
yaradılan fakültə SSRİ-də dördüncü, Zaqafqaziyada birinci və yeni ixtisas idi. Fakültənin təşkili ulu öndər
Heydər Əliyevin ciddi səyi nəticəsində başa gəlmişdi. Bu, elə düşünülmüş, müqəddəs addım idi ki... Ölkəmiz
dövlət müstəqilliyini bərpa edəndə və I Qarabağ müharibəsində “İbtidai Hərbi Hazırlıq və Fiziki Tərbiyə”
fakültəsinin məzunları milli ordumuzun zabitlərindən oldular.
Ümummilli liderin milli hərbi kadrlar hazırlığı işindəki bu uzaqgörən siyasəti son uc olaraq bu gün milli
ordumuzun və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Cənubi Qafqazda aparıcı qüvvəyə çevrilməsinə gətirib çıxarmışdır.
“Mən fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!” kəlmələrini hər bir Azərbaycan gəncinin ürəyinə yazmaqla,
düşüncələrə diktə etməklə doğma respublikamıza, dövlətçiliyimizə sevgi duyğularımızı birə-beş artırıb. Vücudumuza elə gücdə vətənpərbərlik, vətəndaşlıq duyğuları aşılayıb ki... Bu gün hər bir Azərbaycan vətəndaşının
düşüncələrində hər haldan öncə Vətən torpağıdır, Azərbaycanımızdır. II Qarabağ müharibəsində Azərbaycan
gəncliyinin elliklə vətəni düdafiəyə qalxması dedikləriomizin israrlı təsdiqidir.
Qürur duyulasıdır ki, Ulu öndər Azərbaycanımızı idarə etmək məsuliyyətini özünün ən layiqli varisinə - İlham
Əliyevə etibar edib. Cənab İlham Əliyev də öz növbəsində dövlətiidarəetmə işindəki əməlləri və dünyaya səs
salan II Qarabağ müharibəsindəki tarixi qələbə ilə həm Ümummilli liderin, həm də Azərbaycan xalqının
etimadına layiq olduğunu təsdiq edib. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı fəxr edə bilər ki, respublikamızda 1969cu ildən başlayan tərəqqi yolu daim inkişafdadır. Ulu öndər Heydər Əliyev “məktəbindən” dərs alan cənab Ali
Baş Komandan - prezident İlham Əliyev bu yolu öz yenilikləri və Qarabağ probleminə baxışı ilə
zənginləşdirərək şərəf və ləyaqətlə davam etdirir.
El deyimidir: “Həmişə son üçün, nəticə üçün çalış”. Nəticə bir qərinəlik siyasi hakimiyyəti dövründə
əməllərinə ixtiyar sahib - Heydər Əliyev - zaman-zaman xatırlanacaq fəxri titulları və bütövlük, müstəqillik,
suverenlik qazanmış “Azərbaycan” adında bir dövlətin əbədiliyini qərarlaşdırması ilə tarixin yaddaşında.
Heydər Əliyevin özündən sonra Azərbaycan dövlətçiliyi üçün formalaşdırdığı elə bir etibarlı özül, ümummilli
ənənələr sayəsindədir ki, bu gün Azərbaycan
- Müasir demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu olan, yüksək vətəndaş cəmiyyəti təşəkkül tapmış
respublika;
- Yüksək milli-mənəvi dəyərlərə malik, elmi, təhsili və mədəniyyəti qısa zaman kəsiyində əsrləri qabaqlamış
sivil, bəşəri dövlət!
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Yekun olaraq deyə bilərik ki, Azərbaycanımızda dövlətçilik ənənəsinin formalaşması, 200 illik monarxiya və
70 illik kommunist rejimi buxovlarında qalan, öz müstəqilliyinə həsrət bir xalqın (dövlətin) suverenlik
arzularına əbədilik qovuşması problemləri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Məqalədə Ümummilli lider Azərbaycan dövlətçiliyinin və xalqının tarixində silinməz iz qoymuş, hər bir
Azərbaycan vətəndaşının ürəyində özünə sevgi abidəsi ucaltmış əbədiyaşar lider olaraq təqdim olunur. Bu dahi
insanın adı ilə rastlaşarkən Ulu öndəri tanıyıb-bilənlərin gözləri önündə xeyirxahlıq nümunəsi olan bir insanın
müdrik obrazı canlanır.
Məqalədə “Heydər Əliyev kimdir?” sualı xüıasə şəklində də olsa cavablandırılır. Qeyd olunur ki, Azərbaycan
dövləti 30 il bu şəxsiyyətin idarəçiliyi ilə dünya arenasına çıxıb, tanınıb. RSFSR-ın hərbi müdaxiləsi
nəticəsində sələflərinin (AXC-nin qurucuiları olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Fətəli xan Xoyski, Xosrov
bəy Sultanov, Məmmədhəsən Hacınski, Nəsib bəy Yusifbəyli, Xəlil bəy Xasməmmədov, Camo bəy
Hacınski, Məmməd Yusif Cəfərov, Əkbər ağa Şeyxülislamov və Xudadat bəy Məlik-Aslanovun ...) yarımçıq
qalmış arzuları Heydər Əliyevin sarsılmaz iradəsi, müdrik siyasəti sayəsində həyata vəsiqə alıb, tamlaşıb.
Faktlarla təsdiq olunur ki, nəinki müstəqillik illərində, keçmiş SSRİ-nin müstəmləkəsi olduğu dövrdə də
Heydər Əliyev öz ölkəsinin müstəqil dövlət kimi formalaşması qayğısına qalıb. Onun müdrik siyasətinin
nəticəsi olan azərbaycanlı gənclərin dünyada tanınan ali məktəblərdə və SSRİ-nin hərbi məktəblərində təhsil
almaq üçün göndərilməsi işi Ulu öndərin Azərbaycanımızı müstəqil görmək arzuları yolunda atdığı
addımlardandır. Heydər Əliyevin Azərbaycan dövləti üçün etdikləri “Ümummilli lider”, “Ulu öndər”, “Fövqəlzəka sahibi”, “Azərbaycanın memarı və qurucusu”, “Azərbaycanın dövlətçilik konsepsiyasının yaradıcısı”
kimi anlamlarla xalqının yaddaşında yaşamasının qarantı olmuşdur.
Açar sözlər: ümummilli lider, uzaqgörən, müstəqillik, suverenlik, zəka.
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TEZİS
Azərbaycanda qadınların hüquqlarının qorunması, onların ictimai fəallığının təşkili məsələsi Ulu öndərimiz
Heydər Əliyev tərəfindən hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılıb. Ümummilli liderimizin hələ 1969-cu ildə
hakimiyyətə gəldyi dövrə nəzər salsaq, dövlət strukturlarına, məsuliyyətli ictimai işlərə qadınların irəli
çəkildiyini görə bilərik. 1993-cü ildə Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidi ilə hakimiyyətə qayıdışından
sonra qadın siyasəti, qadınların ictimai-siyasi həyata transformasiyası, onların dövlət idarəçiliyində
təmsilçiliyi, bütün sahələrdə kişilərlə bərabər hüquqlara malik olması dövlət idarəçiliyi kursunun prioritet
istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir.
Müdrik siyasətçi Heydər Əliyev tərəfindən dövlət qadın siyasətinin həyata keçirilməsi onun imzaladığı fərman
və sərəncamlarda öz əksini tapmışdır.
Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan 1995-ci ildə BMT-nin “Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün
formalarının ləğvi” Konvensiyasına qoşulmuşdur.
Respublikada qadınlara dair dövlət siyasətini daha mütəşəkkil şəkildə həyata keçirmək məqsədilə Ümummilli
lider Heydər Əliyevin 14 yanvar 1998-ci il tarixli fərmanı ilə Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı
. Komitənin yaradılmasının əsas məqsədi qadınların hüquqlarının qorunmasından, ölkənin sosial-iqtisadi
həyatında onların iştirakının artırılmasından ibarət olmuşdur. Bu ulu öndərimizin Azərbaycan qadınlarına
göstərdiyi qayğının parlaq nümunəsi idi. Heydər Əliyevin iştirakı ilə 1998-ci ildə Azərbaycan qadınlarının I
qurultayı, 2003-cü ildə isə II qurultayı baş tutmuşdur. Bu qurultaylar dövlət qadın siyasəti sahəsində ən
əlamətdar və böyük hadisələrdən biri kimi qiymətləndirilir.
Ulu öndərimiz tərəfindən qoyulan bu siyasət bu gün Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən də uğurla davam
etdirilir. Bu sahədə Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,
YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti
xüsusilə qeyd edilməlidir.
Açar sözlər: ulu öndər, Heydər Əliyev, qadın siyasəti, Azərbaycan qadını, gender bərabərliyi
ABSTRACT
The protection of women's rights in Azerbaijan, the organization of their social activities have always been in
the focus of attention of our great leader Heydar Aliyev. If we look at the period when our national leader came
to power in 1969, we will see that women were moving into state structures and engaged in responsible public
affairs. After the return of national leader Heydar Aliyev to power in 1993, at the insistence of the people, one
of the priorities was women's policy, the inclusion of women in public and political life, their representation
in government bodies, equality with men in all spheres of government.
The implementation of the state women's policy by the great politician Heydar Aliyev is reflected in the decrees
and orders she signed.
By the decree of Heydar Aliyev in 1995, Azerbaijan acceded to the UN Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination Against Women.
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In order to more organized implementation of the state policy towards women in the republic, by the decree of
the national leader Heydar Aliyev dated January 14, 1998, the State Committee for Women's Affairs was
established. The main goal of the committee was to protect the rights of women and increase their participation
in the socio-economic life of the country. It was a vivid example of our great leader's concern for Azerbaijani
women.
The first congress of Azerbaijani women was held in 1998 with the participation of Heydar Aliyev, and the
second congress in 2003. These congresses are considered one of the most significant and major events in the
field of state women's policy.
The Decree of Heydar Aliyev "On the implementation of the state policy towards women in the Republic of
Azerbaijan", signed on March 6, 2000, led to the further strengthening of the policy towards women in the
country.
Today, this policy, outlined by our great leader, is successfully continued by President Ilham Aliyev. The
activities of the First Vice-President of the Republic of Azerbaijan, President of the Heydar Aliyev Foundation,
Goodwill Ambassador of UNESCO and ISESCO, MP Mehriban Aliyeva should be especially noted in this
area.
Keywords: great leader, Heydar Aliyev, women's policy, Azerbaijani women, gender equality
Azərbaycan qadını tarix boyu öz ağlı, zəkası, namusu, qeyrəti, fədakarlığı, çalışqanlığı, mərdliyi,
vətənpərvərliyi və millətinə, torpağına olan hədsiz məhəbbət və gözəlliyi ilə tanınmışdır.
Ümummilli lider Heydər ƏLİYEV
Azərbaycanda qadınların hüquqlarının qorunması, onların ictimai fəallığının təşkili məsələsi Ulu öndərimiz
Heydər Əliyev tərəfindən hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılıb. Ümummilli liderimizin hələ 1969-cu ildə
hakimiyyətə gəldyi dövrə nəzər salsaq, dövlət strukturlarına, məsuliyyətli ictimai işlərə qadınların irəli
çəkildiyini görə bilərik. Azərbaycan Respublikasında qadın siyasəti ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidi
ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra daha geniş vüsət almışdır. Məhz ümummilli liderin uzaqgörənliyi və
qətiyyəti sayəsində 1993-cü ildən qadınların ictimai-siyasi həyata transformasiyası, onların dövlət
idarəçiliyində təmsilçiliyi, bütün sahələrdə kişilərlə bərabər hüquqlara malik olması dövlət idarəçiliyi kursunun
prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir.
Böyük siyasətçi H.Əliyev insan hüquqları çərçivəsində qadın hərəkatının inkişafına güclü stimul vermişdi.
Ölkəmizdə dövlət qadın siyasətinin əsas prinsiplərinin müəyyən edilməsinin və dövlət səviyyəsinə
qaldırılmasının məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olması danılmaz bir tarixi faktdır. O, qadınların idarəetmə,
qərarqəbuletmə və sosial həyatın bütün sahələrində irəli çəkilməsini vacib bilmişdir. Azərbaycanda qadın
hüquqlarının qorunması, təbliğ olunması, onlara yüksək imtiyazların verilməsi, qadınların dövlət siyasətinin
həyata keçirilməsində və qanunların qəbul edilməsində iştirakının artırılması Heydər Əliyev siyasətinin
ayrılmaz tərkib hissələrindən olmuşdur. Ulu Öndərin qadınlarla bağlı məsələlərin həlli üçün imzaladığı mühüm
fərman və sərəncamlar qadın hüquqlarının reallaşması və təminatı istiqamətində irəliyə doğru atılmış tarixi
addımlar olmuşdur. Azərbaycan qadınları ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin və əmin-amanlığın qorunması,
milli dövlətçiliyimizin daha da möhkəmləndirilməsi üçün bu gün də var qüvvələrini sərf edirlər. Azərbaycanda
lider qadınlar, sahibkar qadınlar yetişir. İqtisadiyyatda, siyasətdə, elmdə, təhsildə, bir sözlə, bütün
sahələrdə,həmçinin dövlət orqanlarında, nazirliklərdə, Milli Məclisdə qadınlarımızın fəallığı artmaqda davam
edir. Bu kimi müsbət nəticələrin əldə olunmasında Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu illərdə qadın
hüquqlarının qorunması üçün bir çox qanunlar qəbul etməsi, fərman və sərəncamlar imzalaması, beynəlxalq
təşkilatlara üzv olaraq mühüm sənədlərin ölkəmizdə tətbiq olmasını reallaşdırmasındakı rolu danılmazdır.
Müstəqil Azərbaycanın 1995-ci ilin 12 noyabrında qəbul edilmiş Konstitusiyası qadınların kişilərlə bərabər
hüququnu təsdiqləməklə demokratik dövlət quruculuğu prosesində onların fəal iştirakının hüquqi bazasını
yaratmışdır.
Ölkəmizdə qadın hüquqlarının geniş müstəvidə əks olunması və problemlərin qanunvericilik çərçivəsində
həllində Heydər Əliyevin beynəlxalq təşkilatlara qəbul olunmasındakı təşəbbüsü də müsbət nəticə vermişdir.
Heydər Əliyevin geniş və uğurlu dövlət qadın siyasəti həm ölkə daxilində, həm də xaricdə özünü büruzə

proceedings book | May 10, 2022/Baku – Azerbaijan

175

2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF AZERBAIJAN'S ARCHITECT HEYDAR ALIYEV
IN THE 99TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH
verirdi və xarici təcrübə öyrənilərək tətbiq edilirdi. Azərbaycan bir sıra beynəlxalq təşkilatlara qoşularaq
onların qadın məsələlərini əhatə edən konvensiyalarını, protokollarını qəbul etmiş və qanunvericiliyimizdə
qadınların hüquqları mövzusunu təkmilləşdirmişdir. Azərbaycanın 1991-ci ildə öz dövlət müstəqilliyini bərpa
etməsindən sonra bir sıra təşkilatlara üzv seçilməsi cəmiyyətin inkişafında və dövlət müstəqilliyinin
qurulmasında qadınların rolunun daha da artmasına gətirib çıxarmışdı.
Böyük siyasətçi Heydər Əliyev tərəfindən dövlət qadın siyasətinin həyata keçirilməsi onun imzaladığı fərman
və sərəncamlarda öz əksini tapmışdır. Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan 1995-ci ildə BMT-nin
“Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvi” Konvensiyasına qoşulmuşdur. Konvensiya
ailə vəziyyətindən, siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni vəziyyətindən və baxışlarından aslı olmayaraq, kişi və
qadınların bərabər hüquqlara malik olmalarını təsbit etmiş və bununla bərabər Konvensiyanın iştirakçısı olan
dövlətlər hüquqi, siyasi və proqram xarakterli tədbirlər həyata keçirməklə qadınlara münasibətdə mövcud olan
ayrı-seçkilik hallarını aradan qaldırmağı öhdəlik olaraq öz üzərilərinə götürmüşlər.
Respublikada qadınlara dair dövlət siyasətini daha mütəşəkkil şəkildə həyata keçirmək məqsədilə Ümummilli
lider Heydər Əliyevin 14 yanvar 1998-ci il tarixli fərmanı ilə Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
yaradılmışdır . Komitənin yaradılmasının əsas məqsədi qadınların hüquqlarının qorunmasından, ölkənin
sosial-iqtisadi həyatında onların iştirakının artırılmasından ibarət olmuşdur. Bu ulu öndərimizin Azərbaycan
qadınlarına göstərdiyi qayğının parlaq nümunəsi idi.
Heydər Əliyevin iştirakı ilə 1998-ci ildə Azərbaycan qadınlarının I qurultayı, 2003-cü ildə isə II qurultayı baş
tutmuşdur. Bu qurultaylar dövlət qadın siyasəti sahəsində ən əlamətdar və böyük hadisələrdən biri kimi
qiymətləndirilir. Çünki qadınlarımız bu qurultayla demokratik cəmiyyətdə qadın hərəkatının əsasını
qoymuşdular. Ümummilli Liderin dəstəyi ilə keçirilən Azərbaycan qadınlarının qurultayları ölkənin qadın
hərəkatı tarixində yeni səhifələr açdı. H. Əliyev o vaxt da vurğulamışdı ki, Azərbaycan qadınlarının XXI əsrin
astanasında keçirdiyi qurultay müstəqil respublikamızın tarixində mühüm yer tutacaqdır. Azərbaycan
qadınlarının bu qurultayları ölkədə qadın hərəkatının fəallaşmasının təsdiqi olmaqla yanaşı, Heydər Əliyevin
qadın siyasətinin təntənəsi kimi tarixə çevrilib.
Heydər Əliyevin 2000-ci il martın 6-da imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında dövlət qadın siyasətinin
həyata keçirilməsi haqqında” fərmanı isə ölkədə qadın siyasətinin daha da güclənməsinə gətirib çıxartmışdı.
Fərman ölkəmizdə qadınlara dövlət qayğısının bariz sübutu sayılmalıdır. Burada, ictimai və siyasi həyatda
qadınların irəli çəkilməsi, qadın sahibkarlığı, qadınlara qarşı zorakılıq, qadın alveri, qaçqın və məcburi köçkün
qadınların məşğulluğu, gender amilinin dövlət siyasətinin bütün istiqamətlərinə daxil edilməsi məsələləri öz
əksini tapıb. Bunun nəticəsində dövlət idarəçiliyinin yüksək pillələrində qadınların təmsilçiliyi daha da artıb,
təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sahələrində isə qadınlar əhəmiyyətli dərəcədə üstünlük təşkil edir.
2000-ci ilin iyun ayında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasında qadın
məsələləri üzrə 2000-2005-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nı qəbul etmişdir. Proqram siyasət, iqtisadiyyat,
sosial, mədəniyyət, təhsil və səhiyyə sahələrini, eləcə də, qaçqın və məcburi köçkün qadınların problemlərini
əhatə etmişdir.
Ulu öndərimiz tərəfindən qoyulan bu siyasət bu gün Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən də uğurla davam
etdirilir. Bu gün ölkəmizdə qadınların hüquqları yüksək səviyyədə qorunur, onlar seçib-seçilmək hüququna
malikdirlər. Dövlətimizin qadınlarla bağlı yürütdüyü siyasət Azərbaycanı bu sahədə öncül dövlətlər sırasına
gətirib. Ölkəmizdə qadın problemləri daim dövlət qayğısındadır və gender proqramı ardıcıl surətdə həyata
keçirilməkdədir. Onun rəhbərliyi ilə yeni siyasi və iqtisadi sistem qurmuş, sürətlə inkişaf edərək bölgənin lider
dövlətinə çevrilmiş Azərbaycan gender siyasətinin reallaşdırılması məsələsində də yeniliklərə imza atmışdır.
Həmçinin, hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi və bərabər hüquqların təmin edilməsi üçün “Gender
bərabərliyinin təminatları haqqında” (2006-cı il), “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” (2010cu il) Azərbaycan Respublikası qanunları qəbul olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu qanunların qəbul
edilməsi insanların təfəkküründə yeni düşüncə tərzinin formalaşmasına təkan verməyə başlamış və bir çox
stereotiplərin qırılmasına səbəb olmuşdur. Bu məqamda Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili
Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti xüsusilə qeyd edilməlidir. Mehriban xanım Əliyeva öz geniş fəaliyyəti
ilə beynəlxalq aləmdə Azərbaycan qadının nüfuzunu daha da yüksəklərə qaldırır və onun çoxşaxəli fəaliyyəti
Azərbaycan qadını üçün bir nümunədir.
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ÖZET
Gelecekte işverenler bu personelin eğitiminden memnun kalacaklardır. Sanal mezunların alacakları diplomalar
tüm dünyada tanınacak. Bologna sürecinin gereklerine uygun olarak bu diplomalar ülkemizde sorunsuz olarak
tanınacaktır. Yurt dışında eğitim gören öğrencilerimizin sayısının gelecekte hızla artması beklenmektedir.
Ülkede DT sistemi kurulursa, diasporada yaşayan Azerbaycanlılar da dahil olmak üzere dünyanın dört bir
yanındaki Azerbaycanlılar kendi ana dillerinde eğitim alma fırsatına sahip olacaklar. Bu sayede aile üyeleri ve
çocukları, anavatanlarından uzakta yaşasalar bile atalarının dilini, kültürünü ve tarihini bağımsız olarak
öğrenebilecekler. Öte yandan, Azerbaycanlıların yoğun olarak yaşadığı ülkelerde Azerice eğitim veren
kurumların eksikliği sorunu bu şekilde tedrici olarak çözülebilir. Ne yazık ki, şu ana kadar Azerbaycan dilini
bağımsız olarak öğrenmek isteyen yabancılar için herhangi bir elektronik ders kitabı veya uzaktan eğitim
kaynağı geliştirmedik. Ancak, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi, Azerbaycan dilini okuyan
öğrenciler için böyle bir elektronik ders kitabı oluşturmuştur (Azerice, bu üniversitede bölgesel çalışmalarda
uzmanlaşan öğrencilere öğretilmektedir). Halk kültürünün tanıtılmasında büyük potansiyele sahip olan bu
alanlarda elektronik kaynaklarımızı artırmalıyız.
Anahtar kelimeler: eğitim, toplum, Haydar Aliyev, kalkınma, yenilikler, teknolojiler
ABSTRACT:
In the future, employers will be pleased with the training of these personnel. The diplomas that the virtual
graduates will receive will be recognized all over the world. In accordance with the requirements of the
Bologna process, these diplomas will be recognized in our country without any problems. The number of our
students studying abroad abroad is expected to increase rapidly in the future. If the DT system is established
in the country, Azerbaijanis around the world, including Azerbaijanis living in the diaspora, will have the
opportunity to receive education in their native language. In this way, their family members and children will
be able to learn the language, culture and history of their ancestors independently, even if they live far from
their homeland. On the other hand, the problem of the lack of Azerbaijani-language educational institutions in
countries where Azerbaijanis live compactly can be gradually solved in this way. Unfortunately, so far we
have not developed any electronic textbooks or distance learning resources for foreigners who want to learn
the Azerbaijani language independently. However, Moscow State University of International Relations has
already created such an electronic textbook for students studying the Azerbaijani language (the Azerbaijani
language is taught to students majoring in regional studies at this university). We must increase our electronic
resources in these areas, which have great potential in promoting the culture of the people.
Keywords: education, society, Heydar Aliyev, development, innovations, technologies
1.INTRODUCTION
One of the important requirements of the national leader Heydar Aliyev to the education system was defined
as "... virtual lessons should be held in Azerbaijan". This requirement determines the perspective development
vector of the national education system. For this reason, all strategic education documents specifically mention
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the establishment and development of virtual education, distance education (Distance) in the country. The
application of distance education technologies is widespread in the world today. The development of this field
is also important in terms of improving the national education system, raising it to the level of international
requirements, integration into the global information educational space. Distance education is a historical stage
in the development and evolution of the information society and is a requirement of globalization, regardless
of the educational policy of any state. In developed countries, traditional forms of education have already been
integrated into the distance education system, and a single national information-educational space has been
created.
The global processes taking place in the world, the rapid development of the knowledge-based economy
require the formation of quality human capital, attention to the problems of education. The need to modernize
education In order to become a leader in the field of distance education in the region, it is necessary today to
develop a virtual education system in the country. Today, tens of millions of people around the world receive
systematic education based on distance learning technologies. Distance education is a borderless, transnational
educational technology that does not fit audiences. One of the important directions of the educational policy
of international educational organizations and societies, including UNESCO, is the development of the
distance education system. UNESCO has already established a global network university. At the CIS level, a
project called "University Network Cooperation" is being implemented with the participation of 20
universities. The aim of the project is to support the development of higher education in the CIS based on
distance learning technologies. Earlier this year, an international conference entitled "Network of universities
for staffing the innovative economy" was organized under the project with the support of UNESCO. Today,
the establishment of the DT, along with the formation of mass and affordable higher education, operatively
solves the problems of staffing the economy, supports the formation of a positive image of the country at the
global level. Education is a big business in the world today. Distance education is an important tool and
technology for the export of education in the international education services market. The United States earns
$ 7 billion annually from distance education education exports, while Australia earns $ 3 billion. In the global
space, DT is currently developing at such a pace that it is projected that in 2015, 80% of the world's universities
will teach on the basis of this technology. It is a set of educational services provided to learners at any distance
from the distance education institution through a specialized information-educational environment.
Information-educational environment is aimed at meeting the educational needs of learners, data, information
resources, means of transmission of communication protocols, hardware-software, methodologicalorganizational support, etc. is a systematic organization of means.
2. RESEARCH AND DISCOVERIES
Distance education is a technology that enables interactive communication between students and teachers
through telecommunications and computer networks, based on operative, regular dialogue, feedback, and
distance. The main technologies of distance education are: - Keys technology. Teaching materials are strictly
structured, assembled in the form of special "cases" and sent to students for independent study. There are
regular consultations between the student and the teacher-tutor. - TV technology. The teaching process is
carried out on the basis of tele-lectures, systematic consultations with teachers and tutors. - Network
technology. The Internet is used to provide students with teaching materials, as well as to create an interactive
connection between students and teachers. Network technology uses local (Intranet) and global (Internet)
network technologies. In this case, remote dialogue is carried out through Internet resources. The basis of
training communication is e-learning tools designed in the form of DT course. The situation in the international
education space is as follows: in countries where the general level of education is low, the DT system in these
countries is either non-existent or very poorly developed. Because virtual education is based on real education,
it develops, the content of education is determined by the same criteria in both cases - national educational
standards. If the quality of the university's teaching staff does not meet modern requirements (this is mainly
the case in low-paid countries), bachelors and masters receive quality textbooks and training. If they are not
equipped with budget estimates, then the electronicization of these materials will not be effective in the virtual
activities of the teaching staff (if the teaching staff has virtual work habits in general). For this reason, the
establishment of distance education in countries with low levels of higher education requires a radical renewal
of education in terms of content and technology. Carrying out these two works in parallel in a short period of
time creates additional problems and requires more resources. If the process is set up correctly, a synergistic

proceedings book | May 10, 2022/Baku – Azerbaijan

179

2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF AZERBAIJAN'S ARCHITECT HEYDAR ALIYEV
IN THE 99TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH
interaction effect can occur. There are certain benefits to this, in which case the development of real education
can stimulate the development of distance education and, conversely, the development of distance education
can stimulate the development of real education. Countries with poor real education cannot gain anything by
transferring their "achievements" to the virtual world without solving the content-oriented problems of
education, although they can demonstrate their "level" of education to the whole world through the Internet.
This is anti-advertising. In this case, the electronic content that determines the content and quality of distance
education cannot be effective because it is of poor quality. In this sense, we are right in saying that virtual
education is a projection of real education, the result. 3. Different models of DT in world educational practice.
1. The Asian model of distance education. This model envisages the creation of open universities. India, China,
Thailand, Indonesia. Countries such as South Korea use this model. 2. Distance education as a model of
correspondence education. In this case, only part-time students study on the basis of distance technologies.
This model is applied in countries such as Australia, New Zealand and Malaysia. 3. Distance education as a
model of realization of full-time education. The teacher's audiovisual communication with the audience is
carried out through telecommunications. This model is also applied in America. 4. Distance education model
based on the student's independent work based on the teaching material. In this model, training courses are
structured in the form of modules. This model is used in the UK.
3. CONCLUSION
Today, many countries use different models of DT at the same time. The decision to apply these models is
made by the universities themselves. If the university has the opportunity to give DT on the basis of which
model, it also chooses the model. For example, Anadolu University in Turkey has been operating as an open
university for a long time. Anadolu University is currently the world's third largest university with 1.5 million
students. For more than 30 years, Anadolu University has been implementing software on the basis of various
technologies, and today on the basis of modern, high technology. Other Turkish universities prefer other DT
models. Today, most universities in Turkey and Russia have been able to create an effective DT system. DT
system resources are used effectively not only by part-time, external and distance learning students, but also
by full-time students. Today, Anadolu Open Mega University has offices in many countries, including
Azerbaijan, and many students from our country study at this university remotely in accordance with quality
and modern standards. In the future, it is possible to open representative offices of other open and virtual
universities and remote universities in our country. This process will gradually expand. This can only benefit
the development of human capital in our country. This process will strengthen the international competitive
environment in national education. These processes are the stepping stones of globalization, the Bologna
process, student and teacher mobility (still virtual mobility). Because this is the only way to integrate into the
global information education space. I wonder if our education system and universities are ready for this serious
competition? Today, perhaps hundreds of young people in the country receive virtual higher and additional
education in universities of different countries. Probably, both parents and students are very satisfied with the
quality and level of education.
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XX əsrin dahi şəxsiyyəti, böyük dövlət xadimi, Ümummili Lider Heydər Əliyevin müəllimlik peşəsi haqqında
dediyi sözlər öz xüsusi dəyəri, əhəmiyyəti və müəllimlik peşəsinə verdiyi yüksək qiyməti ilə hər zaman
aktualdır: “Müəllim adı dünyada ən yüksək addır. Şəxsən mən yer üzündə müəllimdən yüksək ad tanımıram”.
Bu qiymətli sözlər Ulu Öndərimizin müəllimlik peşəsi ilə sıx bağlı olmasından, bu peşəyə yaxından bələd
olmasından, ilk peşə ixtisasının da müəllimlik olmasından irəli gəlməkdədir. O bu barədə Azərbaycan
Müəllimlərinin I qurultayındakı nitqində demişdir: “Doğrudur, siz məni də müəllim hesab edirsiniz. Burada
müəyyən əsas var. Siz mənim təhsilimə əsaslanaraq bunu deyirsiniz... mən 1939-cu ildə Naxçıvanda Pedaqoji
Texnikumu bitirmişəm. ... Pedaqoji texnikumun sonuncu kursunda bizə pedaqoji təcrübə dərsi verirdilər. Biz
həftədə 2-3 dəfə gedib məktəblərin 2-ci, 3-cü, 4-cü siniflərində dərs deyirdik. Ona görə də mənim o vaxtdan
dərs vermək təcrübəm olubdur...”.
Hüydər Əliyev müəllimlik peşəsini ürəkdən sevmiş, müəllim əməyinə yüksək qiymət vermişdir. Heydər
Əliyev Azərbaycanda ona təklif olunan müxtəlif fəxri adlardan yalnız “Xalq müəllimi” fəxri adını
məmnuniyyətlə qəbul etmişdir.
Heydər Əliyev müəllimlik adını çox yüksəkdə tutmuş və ona müqəddəs bir peşə kimi baxmışdır. “ …Mən
Аzərbаycаnın sаdə vətəndаşıyаm. Bu аddаn yüksək аd yохdur. Аncаq bundаn dа yüksək аd müəllimlikdir...”
-demişdir.
Heydər Əliyev dеyirdi ki, müəllim аdı şərəfli аddır, müəllim аdı yüksək аddır. Müəllim vəzifəsi оnа görə şərəflidir ki, о, cəmiyyət üçün ən dəyərli, bilikli, zəkаlı, tərbiyəli, vətənpərvər vətəndаşlar hаzırlаyır. Müəllim dünyаdа yеgаnə şəхsiyyətdir ki, cəmiyyət öz gələcəyini – uşаqlаrının tərbiyəsini yаlnız оnа еtibаr еdir. Heydər
Əliyеvin müəllimlik peşəsinə оlаn münаsibətində həmişə bir müdriklik, qаyğıkеşlik, bu sənətə böyük hörmət
və ehtiramı görünməkdədir.
Keywords: Heydar Aliyev, pedagogical college, education, teacher.
The words of the genius of the XX century, great statesman, National Leader Heydar Aliyev about the teaching
profession are always relevant with their special value, importance and high appreciation of the teaching
profession: “The name of a teacher is the highest name in the world. Personally, I do not know a higher name
in the world than a teacher. " These valuable words stem from the fact that our Great Leader is closely
connected with the teaching profession, is well acquainted with this profession, and the first profession is
teaching. He said this in his speech at the First Congress of Azerbaijani Teachers: “It is true that you also
consider me a teacher. There is a certain basis here. You say this based on my education ... I graduated from
the Pedagogical College in Nakhchivan in 1939. ... In the last year of the pedagogical college, we were taught
pedagogical practice. We went 2-3 times a week and taught in the 2nd, 3rd and 4th grades of schools. That is
why I have had the experience of teaching since then ... ” Heydar Aliyev loved the teaching profession from
the bottom of his heart and praised the work of teachers. Heydar Aliyev gladly accepted only the honorary title
of "People's Teacher" from the various honorary titles offered to him in Azerbaijan. Heydar Aliyev held the
title of teacher very high and considered it a sacred profession. "I am a simple citizen of Azerbaijan. There is
no name higher than this. But a higher title is teaching ... ”he said. Heydar Aliyev used to say that a teacher's
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name is an honorable name, a teacher's name is a high name. The position of a teacher is honorable because it
prepares the most valuable, knowledgeable, intelligent, educated, patriotic citizens for the society. The teacher
is the only person in the world in whom the society trusts its future - the upbringing of their children. In Heydar
Aliyev's attitude to the teaching profession, there is always wisdom, care, great respect and reverence for this
art.
Keywords: Heydar Aliyev, pedagogical college, education, teacher.
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HEYDƏR ƏLİYEVİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ GƏNC NƏSLƏ NÜMUNƏDİR
HEYDAR ALIYEV'S LIFE AND ACTIVITY IS AN EXAMPLE TO THE YOUNG GENERATION
Mənzilə Ağarəhim qızı Rəhimova
ADPU –nun Cəlilabad fililalının Pedaqoji fakültənin dekanı, ADPU –nun doktorantı
Orcid: 0000-0002-8558-5858

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti yetişən gənc nəslimiz üçün böyük tərbiyə məktəbi, dəyərli
nümunə məktəbidir. Heydər Əliyevin fəaliyyətininin bütün dövrləri, onun uşaqlıq və gənclik illəri, təhsil aldığı
illər, ailə həyatı, siyasi fəaliyyəti uşaq, yeniyetmə və gənclərimiz üçün rəhbər tutulacaq, örnək götürüləcək
mənəviyyat, əxlaq dərsləridir. Dahi rəhbərin nümunəsində tərbiyə həm təlim prosesində, həm də xüsusilə
sinifdənxaric işlər prosesində ardıcıl olaraq, bir sistem halında həyata keçirilməlidir.
Ulu Öndər Heydər Əliyev nümunəsində tərbiyə ümüumtəhsil məktəblərimzin ən ümdə başlıca tərbiyə
istiqaməti olmalıdır. Hazırkı dövrdə şagirdlərin ideya inamının formalaşdırılmasında ümummilli lider Heydər
Əliyevin irsindən istifadə olunması çox böyük uğurlar əldə etməyə imkan verər.
Bu sahədə sinifdənxaric tədbirlərin zəngin iş forma və metodları vardır. Dahi rəhbərimzin həyatı, fəaliyyəti,
təhsil illəri, çox yönlü apardığı siyasi işlər, diplomatik görüşləri yetişən gənc nəslimiz üçün ən yaxşı tərbiyə
vasitəsidir.
Bu istiqamətdə müəllimlərin uşaq, yeniyetmə və gənclərlə apardığı tərbiyə işlərinin ən təsirli, real variantları
seçilməli, yerli şəraitə uyğunlaşdırılaraq səriştəliliklə tətbiq edilməldir.
Təlim prosesində Ulu Öndər Heydər Əliyevlə bağlı keçilən dərslər sinifdənxaric tədbirlərlə daha da
möhkəmləndirilməli və qarşılıqlı surətdə əlaqələndirilməlidir. Bu sahədə müəllimlərin səriştəliliyi və
peşəkarlığı önəmli rol oyanyır ki, bu barədə Heydər Əliyev deyirdi: “...hər bir ali məktəb müəllimi gərək öz
sahəsində səriştəli olsun, geniş ümumi məlumata, pedaqoji qabiliyyət və yaxşı vərdişlərə, mühazirə oxumaq,
dərs demək, öyrətmək, tərbiyə etmək üçün bütün başqa zəruri keyfiyyətlərə malik olsun. Bunun üçün gərək ali
məktəb müəllimi elmi biliklərdən əlavə, yaxşı nitq, dil qabiliyyətinə, natiqlik məharətinə, bütün başqa pedaqoji
keyfiyyətlərə və vərdişlərə yiyələnsin ki, bütün bunlar üst-üstə ona həqiqətən yaxşı tərbiyəçi olmaq imkanı
versin”.
Heydər Əliyev yetişən gənc nəsil üçün ədalət,əxlaq və mənəviyyat nümunəsi idi.
Keywords: Heydar Aliyev, life, activity, example, education
The life and activity of our great leader Heydar Aliyev is a great educational school, a valuable model school
for our young generation. All periods of Heydar Aliyev's activity, his childhood and youth, years of education,
family life, political activity are moral and ethical lessons for our children, teenagers and youth to be guided
and taken as an example. Following the example of a great leader, education should be carried out in a
systematic way, both in the learning process and especially in the process of extracurricular activities. In the
example of the great leader Heydar Aliyev, education should be the main direction of education in our
secondary schools. At present, the use of the legacy of national leader Heydar Aliyev in the formation of
students' belief in ideas will allow them to achieve great success. There are many forms and methods of
extracurricular activities in this area. The life, activity, years of education, multifaceted political work of our
great leader, diplomatic meetings are the best means of education for our young generation. In this regard, the
most effective, realistic options for the educational work of teachers with children, adolescents and young
people should be selected, adapted to local conditions and applied competently. During the training, the lessons
learned about the Great Leader Heydar Aliyev should be further strengthened and interconnected with
extracurricular activities. The competence and professionalism of teachers play an important role in this field,
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as Heydar Aliyev said: “... every university teacher should be competent in his field, have extensive general
knowledge, pedagogical skills and good habits, lecture, teach, teach, have all the other necessary qualities to
nurture. To do this, a university teacher must have, in addition to scientific knowledge, good speech, language
skills, public speaking skills, all other pedagogical qualities and habits, all of which allow him to be a really
good educator. Heydar Aliyev was an example of justice, morality and spirituality for the younger generation.
Keywords: Heydar Aliyev, life, activity, example, education
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APPLYING MAX WEBER’S CHARISMATIC LEADERSHIP THEORY TO THE RULINGS OF
HAYDAR ALIYEV IN AZERBAYCAN
Gönül OĞUZ
Doç. Dr., Giresun Üniversitesi, İİBF Fakültesi

ABSTRACT
In a time when the world is facing significant challenges such as political crises, economics stagnation and
pandemics, a question arises as whether German sociologist Max Weber’s theory of charismatic leadership
enables us to understand features of rulings in a nation state. Indeed, a case of Haydar Aliyev’sleadership in
Azerbaycan may provide us if, how and why leadership competencies grounded in Weber’s theoryinvolves an
in-depth understanding of rulers are capable of transcending the chaos of the times. To the extent of a 21 st
century leader, Aliyevhas supposedlybeen influenced by the Weberian idea, this study aims to demonstrate
that the concept of charismatic leadership has the impact upon the thinking of present time. Study offers some
insights about how Aliyev has at least specifically developed exceptional powers and qualities for the road map
of Azerbaycan,althoughno scholarly consensus forms precise application of the concept of Weberian
charismatic leadership.
Keywords: Azerbaycan, Charismatic Leadership, Haydar Aliyev
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ ГЕЙДАРА АЛИЕВА
Сабина Гаджиева Рафик кызы
АГПУ, ст. преподаватель кафедры
«Общей педагогики», доктор философии по педагогике.

Инклюзивное образование – это такая форма обучения, при которой ребёнку, независимо от
имеющихся физических, социальных, интеллектуальных, эмоциональных и других особенностей,
даётся возможность учиться в учебных заведения совместно с остальными детьми. При этом для детей
с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия: создаются новые
методики обучения; учебный план; перепланировка учебных помещений; подготовка учителей;
обученные медсёстры и врачи; прошедшие подготовку психологи и т.д.
Инклюзивное образование – наиболее передовая система обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, которая базируется на совместном обучении здоровых детей и детей с О.В.
Инклюзивное образование (или включающее) базируется на том, что все дети, несмотря на свои
физические, психологические и другие особенности, включены в общую систему образования и имеют
право на обучение со своими сверстниками по месту жительства в средней школе. Каждый ребёнок
имеет право на обучение и воспитание, а для более справедливого общества, вполне естественно
совместное обучение этих детей.
Мировое общество считает, что дети с О.В. имеют такие же права, как и все остальные дети, и для них
должны создаваться все возможные и даже не возможные условия для реализации этих прав.
Основная задача любого цивильного государства и общества – сделать, так чтобы все дети могли
получить образование и жить полноценно, вне зависимости от возможностей здоровья. Инклюзивное
образование позволяет в полной мере реализовать образовательные права детей с ограниченными
возможностями.
В широком смысле слово инклюзия включает в себя не только сферу образования, но и общественные
отношения, например: труд, общения, развлечения.
Инклюзия признана более развитой, гуманной и эффективной системой образования не только детей о
особыми ограничениями, но и здоровых детей. Инклюзивное образование расширяет личностные
возможности всех детей, помогает им выработать таки лучшие качества, гуманность, толерантность,
готовность к помощи. Инклюзивное образование является принципиально новой системой, где
воспитанники и педагоги трудятся над общей целью – доступным и качественным образованием для
всех без исключения детей.
Основная цель инклюзивной практики заключается в реализации и обеспечении равного доступа к
получению любого вида образования всеми без исключения детьми независимо от их индивидуальных
особенностей, учебных достижений, культуры, языка родного, их физических и психических
возможностей. Также необходимо говорить об определённом накоплении опыта на самых различных
уровнях системы обучения, “запуске” инклюзивного процесса практически на всех ступенях
образования – начиная от служб ранней помощи до среднего специального образования и даже высших
учебных заведений, что даёт нам право говорить о всестороннем и непрерывном инклюзивном
образовании. Именно непрерывное инклюзивное образование является базовой ступенью, от которой
зависит все последующие достижения человека. Это и фундамент сохранения национальной культуры
и важное условие развития и формирования личности ребёнка; социальной адаптации его самого и его
семьи.
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Внедрение инклюзивного образования сталкивается с трудностями и проблемами которые существуют
в обществе, например: отказ учителей работать с такими детьми; готовность детей и их родителей
принять новые принципы образования и т.д. Самая важная задача учителей массовой школы – это
научиться работать с разными детьми. Учителям необходим эксперимент поиск и новаторская
смелость.
Также немаловажную роль в этом процессе и в происходящих изменениях позиция родителей.
Необходимо чтобы родитель стал партнёром, принимал самостоятельное решение и активность.
Важная задача школьного сообщества – это умение организовывать диалог с родителями, вовлекать их
к участию и сотрудничеству, к обоюдному обсуждению условий образования ребёнка.
Инклюзивное образование имеет жизненно важное значение для социальной сплочённости в
многообразных обществах. Каждый ребёнок с ограниченными возможностями имеет право на
качественное образование.
Инклюзивное образование, по определению ЮНЕСКО – это процесс, в котором учитывается
многообразие потребностей всех детей и молодёжи, благодаря расширенному участию в образовании,
культуре и сообществах, а также снижению уровня и ликвидации отчуждённости в рамках
образования, и по отношению к образованию. Согласно этому принципу, ответственность за
образование детей с ограниченными возможностями, в основной системе образования возлагается на
государство.
Как отмечалось в 2014 году Парламентская ассамблея Совета Европы общеобразовательные школы
должны стать тем местом, где приоритет отдаётся обучению молодёжи тому, чтобы жить гармонично
в условиях, в которых уважается свобода мысли и совести, поощряется открытость обучающимся по
отношению друг к другу и развивается у детей критическое мышление и при этом предоставляется
соответствующая поддержка тем, кто в этом нуждается.
Право каждого ребёнка на качественное образование, на основе равных возможностей, закреплено в
Конвенции ООН о правах ребёнка. Это право тесно связано с инклюзивным образованием и состоит
не только из когнитивного развития человека, но и воспитания ценностей и позиций ответственной
гражданственности и является нужной основой в демократическом обществе. Кроме этого Конвенция
ООН о правах инвалидов требует дать качественное образование в инклюзивных условиях детям о
ограниченными возможностями и это рассматривается как международное юридическое
обязательство.
Инклюзивное образование полезно для всех обучающихся. Оно ограничивается не только интеграцией
детей с особыми потребностями в основное образование, а также имеет положительное воздействие на
всех детей, обучающие учреждения и общество в целом.
Инклюзивное образование требует изменения в сознании на государственном уровне, для того чтобы
детей не рассматривали как проблему, а находились существующие недостатки и совершенствовались
сами системы образования. Это обязательно должно быть направлено на любого ребёнка с
ограниченными возможностями. Также необходимо развивать мониторинг и оценку инклюзивного
характера школ и повысить уровень участия в этих процессах родителей и расширять их возможности.
В процессе инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями, необходимо
интеграция детей в школы по месту жительства, создание в школах коррекционных классов; развитие
сети психолого-педагогических; медико-социальных центров, призванных оказывать поддержку
детям, которые испытывают сложности, в том числе и при освоении образовательной программы. В
отличие от интеграции, которая была направлена на адаптацию ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья к условиям массовой школы, инклюзия направлена на изменение условий
получения образования в образовательных организациях таким образом, чтобы сами эти условия были
приспособлены к образовательным потребностям всех без исключения обучающихся. Отсюда истекает
понятие “включающее образование”, которое означает создание необходимых условий для включения
в образовательный процесс любого ребёнка с учётом его особенностей и призвано объединить ресурсы
специальной и общеобразовательной системы образования.
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Разграничение понятий “интеграция” и “инклюзия” является принципиальным и не позволяет
употреблять формулировки следующего плана “интеграция детей с О.В. в образовательные
учреждения”. Это прямо противоположна принципу педагогики и игнорирует закономерности
психологии.
Введение в человеческое общество детей с отклонениями – является основной задачей всей системы
коррекционной помощи. Социальная интеграция воспринимается как конечная цель специального
инклюзивного обучения, направленного на включение ребёнка в жизнь общества. Образовательная же
интеграция являясь частью интеграции социальной, рассматривается как процесс воспитания и
обучения детей с ограниченными возможностями совместно с обычными.
Мы обязаны дать возможность каждому ребёнку, независимо от его потребностей и других
обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать
полноценным его членом.
Интеграция “проблемных” детей в общеобразовательные учреждения - это закономерный этап
развития системы специального инклюзивного образования в любой стране мира, процесс, в которой
вовлечены все высокоразвитые страны, в том числе и Азербайджан.
Термин “инклюзия” в переводе с английского языка означает “включенность”. Инклюзивное
образование – “включающий в себя”; “включаю”; “заключаю”; процесс развития общего образования,
который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным
нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особенными возможностями.
Инклюзивное образование направлено на развитие методологии, которая направлена на детей, которая
признаёт, что все дети – различны со своими потребностями в обучении.
Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, который будет
более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и обучение
станут более эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное образование,
тогда выиграют все дети.
В основу инклюзивного образования положена идеология, которая обеспечивает равное отношение ко
всем детям.
Существуют восемь принципов инклюзивного образования:

1. Ценность ребёнка не зависит от его способностей и достижений;
2. Каждый ребёнок способен чувствовать и думать;
3. Каждый ребёнок имеет право на обучение и на то, чтобы быть услышанным;
4. Все дети нуждаются друг в друге;
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;
6. Все дети нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
7. Для всех обучающихся достижения прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в
том, что не могут;

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Система инклюзивного образования включает в себя дошкольное образование, учебные заведения
среднего, профессионального и высшего образования. Её целью является создание безбарьерной среды
в обучении и профессиональной подготовке детей с ограниченными возможностями. Этот комплекс
мер подразумевает техническое оснащение образовательных учреждений; разработку особых учебных
курсов для учителей и учащихся. Также необходимы специальные программы, направленные на
облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном
учреждении.
Одним из главных приоритетов инклюзивного образования является то, что оно даёт детям,
нуждающимся в особой заботе возможность учиться с обычными детьми, а это в свою очередь,
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положительно сказывается на состоянии и всестороннем развитии этих детей. Они стараются
повторять всё за своими сверстниками в общении, поведении и благодаря этому не считают себя
беспомощными, бесполезными, стараются быстро адаптироваться к обществу. Нашему обществу
необходимо принимать детей с ограниченными возможностями такими, какие они есть; нет
необходимости исправлять таких детей. Нам необходимо подстраивать инфраструктуру и программу
обучения под них.
Для успешной работе в этой области необходимо повысить профессиональный уровень учителей в
этой области. Необходимо проводить тренинги для повышения квалификации учителей.
Самая большая проблема – общество. Ключевым вопросом в этой области является
неподготовленность общества. Очень часто родители здоровых детей не хотят, чтобы в классах их
детей учились дети с ограниченными возможностями здоровья. Для того, чтобы изменить их мнение,
необходимо активно проводить работу в этом направлении – организовать различные мероприятия,
“круглые столы”, теледебаты, снимать видеоролики и т.д.
Необходимо в школах создать наилучшие условия как для детей с физическими, так и с ограниченными
умственными возможностями. После того, как во всех школах будет создана необходимая
инфраструктура, процесс привлечения в школы детей с физическими недостатками пойдёт быстрее.
Надо также отметить, что инклюзивное образование – сфера новая. Его необходимо развивать, так как
в настоящее время всё больше детей нуждаются в особом подходе не только в образовании, но и в
интеграции в общество. Несмотря на то, что признание равных прав на образование и включение в
единую социальную среду определило фундаментальные образования, многие практические вопросы
создания инклюзивных образовательных учреждений ещё только предстоит решить. Необходимо
вести работу для адаптации детей с ограниченными возможностями в совместном обучении с
обычными детьми. Необходимо создать ряд программ. Адаптированная образовательная программа образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей их психофизического развития индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных
лиц в обществе.
“Инклюзивное” образование – это признание ценности различий всех детей и их способности к
обучению, которое ведётся тем способом, который наиболее подходит каждому ребёнку. Это гибкая,
открытая, динамичная система где учитываются потребности всех детей (пол, возраст,
принадлежность к той или иной социальной группе).
Образовательная система подстраивается под ребёнка, а не ребёнок под систему. Преимущества
получают все дети без исключения. Дети с ограниченными возможностями – являются полноценными
гражданами своей Родины.
Каждое цивилизованное общество стремится создать и создаёт все необходимые условия и
возможности для того, чтобы дети с ограниченными возможностями не чувствовали себя отчуждённо,
а считали себя равноправными гражданами данной страны и гордились ею. Великий вождь
азербайджанского народа - Гейдар Алиев всегда стремился к тому,чтобы каждое поколение детей
нашего народа было обучено на высоком уровне Великон наследие лидера актуально и сегодня. Все
дети проживающие на территории Азербайджана,не зависимо от имеющихся проблем со здоровьем
включены в общую систему обучения и воспитания.
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Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev müasir dünya tarixinə parlaq və silinməz iz qoymuş
böyük şəxsiyyət, qeyri-adi zəka, fitri istedad sahibi, müdrik dövlət xadimi kimi düşmüşdür.
Müstəsna xidmətləri ilə əbədilik qazanan ümummilli lider Heydər Əliyevin mənalı həyat yolu, zəngin və
çoxşaxəli irsi tükənməz ibrət məktəbidir. Ötən illərə nəzər salarkən Azərbaycan xalqının öz müdrik liderinin
rəhbərliyi ilə qazanmış olduğu mühüm tarixi nailiyyətlərin bir daha şahidi oluruq. İntibah və milli şüurun
oyanışı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə başlamış, müstəqilliyimiz məhz onun sayəsində əbədi və
dönməz xarakter almışdır. Ölkəmiz dünyada layiq olduğu mərtəbəyə Ulu Öndərin uzaqgörənliyi, müdrikliyi,
qətiyyəti, dəmir iradəsi, zəngin dövlətçilik təcrübəsi sayəsində yüksələ bilmişdir.
Vətəni, xalqı qarşısında misilsiz xidmətlərinə görədir ki, bu gün ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan
olmasının 99 illik yubileyi ölkəmizin hər yerində və onun hüdudlarından kənarda hər bir azərbaycanlının
yüksək ehtiramı və dərin minnətdarlıq hissi ilə geniş qeyd olunur.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarakterində və fəaliyyətində doğma xalqına bağlılıq və təəssübkeşlik hələ
gənc yaşlarından özünü göstərirdi. Naxçıvanda sadə, zəhmətkeş bir azərbaycanlı ailəsində dünyaya göz açan
bu böyük insan hələ gəncliyindən yüksək vəzifələr tutmuş, çiyinlərində böyük bir ölkənin yükünü daşımışdır.
Ulu Öndərin 1969-1982-ci illərdə Azərbaycanın rəhbəri kimi gördüyü işlər xalqın yaddaşında daim qalacaqdır.
Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə gəlişi keçmiş SSRİ-nin geridə qalmış respublikalarından biri sayılan
Azərbaycanda həyat ritmini büsbütün dəyişdi, ölkədə görünməmiş canlanma və yüksəliş, tikinti-quruculuq
işləri başlandı. Heydər Əliyevin gərgin fəaliyyəti nəticəsində iqtisadiyyat, sənaye və kənd təsərrüfatında,
mədəniyyət və təhsil sahəsində böyük uğurlar əldə edildi, çoxsaylı sənaye müəssisələri, mədəniyyət və təhsil
ocaqları, tibb müəssisələri inşa edildi, yeni yaşayış massivləri salındı, yollar tikildi, ucqar rayonlara qaz xətləri
çəkildi.
Açar sözlər: ümummilli, şəxsiyyət, əbədilik, müdrikliyi, dövlətçilik, qətiyyəti,uzaqgörən.
The national leader of the Azerbaijani people, Heydar Aliyev, has left a bright and indelible mark on the history
of the modern world as a great personality, extraordinary intelligence, innate talent, and a wise statesman.
The meaningful life of the national leader Heydar Aliyev, who won eternity with his exceptional services, is
an inexhaustible school of rich and diverse heritage. Looking back over the years, we are once again witnessing
the important historical achievements of the Azerbaijani people under the leadership of their wise leader. The
renaissance and the awakening of national consciousness began with the coming to power of Heydar Aliyev,
and thanks to him, our independence became eternal and irreversible. Our country has been able to rise to the
level it deserves in the world thanks to the foresight, wisdom, determination, iron will and rich experience of
statehood of the Great Leader.
Thanks to his unparalleled services to his homeland and people, today the 99th anniversary of the birth of
national leader Heydar Aliyev is widely celebrated throughout the country and abroad with high respect and
deep gratitude of every Azerbaijani.
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In the character and activity of the national leader Heydar Aliyev, attachment and prejudice to the native people
showed itself from a young age. Born in Nakhchivan to a simple, hard-working Azerbaijani family, this great
man held high positions from his youth and carried the burden of a great country on his shoulders.
The work done by the Great Leader as the leader of Azerbaijan in 1969-1982 will always be remembered by
the people
The arrival of Heydar Aliyev in the leadership of the country completely changed the rhythm of life in
Azerbaijan, one of the most backward republics of the former USSR, and unprecedented revival and growth,
construction work began in the country. As a result of Heydar Aliyev's hard work, great successes were
achieved in the economy, industry and agriculture, culture and education, numerous industrial enterprises,
cultural and educational institutions, medical institutions were built, new housing estates were built, roads were
built, gas lines were laid to remote areas.
Keywords: national, personality, eternity, wisdom, statehood, determination, foresight
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Xülasə
XX əsr tarixində Azərbaycanın inkişafı yolunda ulu öndər Heydər Əliyev çox böyük xidmətlər göstərmişdir.
Onun ömür yolu Vətənə, doğma xalqa və millətə sonsuz sədaqət və məhəbbətin parlaq rəmzidir.
Azərbaycanın dövlətçilik tarixində mühüm yer tutan belə böyük,hərtərəfli biliyə malik, zəngin təfəkkür sahibi
olan qüdrətli rəhbər, şəxsiyyət H.Əliyev dövlət quruculuğunda olduğu kimi, Azərbaycanın mədəniyyətinin,
ədəbiyyatının, ədəbi dilinin inkişafında da mühüm quruculuq işləri görmüşdür.
Müdrik rəhbər 1969-1983-cü illərdə və Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi dövründə ölkəyə rəhbərliyi
müddətində (1993-2003) Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının inkişafına müstəsna təsir göstərmiş, onun
qayğısına qalmış və “baş inkişaf planı”nı hazırlayıb həyata keçirmişdir.
O, Azərbaycan ədəbiyyatının qədim dövründən tutmuş orta əsrlər, XIX-XX əsrin əvvəlləri, sonrakı
mərhələləri, çağdaş ədəbi-mədəni prosesi peşəkar bir alim səriştəsi ilə öyrənmişdir.
V qurultaydan başlayaraq H.Əliyev Azərbaycan yazıçılarının bütün qurultaylarında iştirak etmiş, hadisələrə
fəal, səmərəli müdaxiləsi ilə fərqlənmişdir. Xüsusən azərbaycançılıq, millilik və milli müstəqillik yollarındakı
mübarizədə ədəbiyyatın rolunun nədən ibarət olduğunu çox dərindən dərk edən bu müdrik insan həmişə
ədəbiyyatın, ədəbi şəxsiyyətlərin qayğısına qalmış, onları mövcud olan təzyiqlərdən məharətlə qorumuşdur.
Azərbaycan yazıçılarının X qurultayındakı məşhur nitqinin bir yerində H.Əliyev deyirdi: “Milli özünüdərk,
milli oyanış, dirçəliş prosesi xalqımıza birinci növbədə ədəbiyyatdan keçir. Bizim ədəbiyyatımız,
mədəniyətimiz xalqımızın milli sərvətidir və intellektual mülkiyyətidir”.
H.Əliyev ədəbi irsimizə, klassiklərimizə diqqət göstərmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatının zənginliklərinin
Xaqani,Nizami,Nəsimi,Füzuli, Xətai, Vaqif, Sabir, C.Məmmədquluzadə və digər klassiklərin irsi üzərində
yüksəldiyini ulu öndər öz çıxışlarında dönə-dönə qiymətləndirmişdir. Onun təşkilatçılığı və təşəbbüsü ilə dahi
Azərbaycan şairi Nizaminin 840, Füzulinin isə 500 illik yubileyləri keçirilmişdi. “Kitabi-Dədə Qorqud”
eposunun 1300 illik yubileyinin YUNESKO səviyyəsində ümumdünya mədəniyyət salnaməsinin bir nümunəsi
kimi Azərbaycanda keçirilməsi dahi şəxsiyyətin xidmətlərinin tariximizə, ədəbiyyatımıza, mədəniyyətimizə,
dilimizə olan sonsuz məhəbbətinin təzahürüdür.
Açar sözlər: H.Əliyev, ədəbiyyat, klassik irs, mədəniyyət, azərbaycançılıq, millətçilik, yazıçı və şairlər
Summary
In the history of the twentieth century, the great leader Heydar Aliyev has rendered great services to the
development of Azerbaijan. His way of life is a bright symbol of endless loyalty and love for the Motherland,
the native people.
Such a powerful leader with a great, comprehensive knowledge and rich thinking, who has an important place
in the history of statehood of Azerbaijan, H.Aliyev has done important creative work in the development of
culture, literature and literary language of Azerbaijan, as well as in state building.
During 1969-1983 and during the independence of the Republic of Azerbaijan (1993-2003), the wise leader
had an exceptional impact on the development of Azerbaijani culture and literature, took care of it and
developed and implemented a "master plan".
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He studied the Middle Ages, the beginning of the XIX-XX centuries, the later stages, the modern literary and
cultural process from the ancient times of Azerbaijani literature with the skills of a professional scientist.
Starting from the 5th congress, H.Aliyev participated in all congresses of Azerbaijani writers and was
distinguished by his active and effective intervention in the events. This wise man, who deeply understands
the role of literature in the struggle for Azerbaijanism, nationalism and national independence, has always
taken care of literature and literary personalities, skillfully protecting them from existing pressures.
In one of the famous speeches of Azerbaijani writers at the X Congress, H. Aliyev said: “The process of
national self-awareness, national awakening and revival passes to our people first of all through literature. Our
literature and culture are the national wealth and intellectual property of our people. "
H. Aliyev paid attention to our literary heritage and classics. In his speeches, the great leader repeatedly praised
the richness of Azerbaijani literature over the heritage of Khagani, Nizami, Nasimi, Fuzuli, Khatai, Vagif,
Sabir, J. Mammadguluzadeh and other classics. On his initiative and initiative, the 840th anniversary of the
great Azerbaijani poet Nizami and the 500th anniversary of Fuzuli were celebrated. The celebration of the
1300th anniversary of the epic "Kitabi-Dada Gorgud" in Azerbaijan as an example of a world cultural chronicle
at the UNESCO level is a manifestation of the genius's endless love for our history, literature, culture and
language.
Keywords: H.Aliyev, literature, classical heritage, culture, Azerbaijanism, nationalism, writers and poets
Heydər Əliyev ədəbiyyatın mənfiliklərə qarşı mübarizəsinin bu tərəfinə, yəni mübarizənin sənətkarlıqla
ifadəsinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. O deyirdi ki, cəmiyyətimizə yad olan bütün hallara qarşı mübarizə prosesini
ifadəli şəkildə böyük ustalıqla göstərmək yazıçıların borcudur. Natiq bununla yazıçının hadisələrə, həmçinin
ali mövqedən yanaşmasını və aydın münasibətini xüsusi qeyd etmiş oldu. Göstərirdi ki, ideyalılıq yazıçı
yaradıcılığının başlıca məzmunu və əsasıdır.
Həyatın mənfiliklərinə qarşı mübarizədə isə ədəbiyyatın bir estetik vasitəsi vardır.: yeni insan obrazı. Cəmiyyət
quruculuğu hər şeydən əvvəl yeni insan tərbiyəsi, yeni insan, yeni şəxsiyyət formalaşdırmaq deməkdir. Ulu
öndər göstərirdi ki, quruculuqda cəmiyyətin təkmilləşməsində əsas götürülən bu meyarlar daha yüksək və
mükəmməl olmalıdır.
Yazıçı, sənətkar bu meyarları qorumalı, öz fəal yaradıcılıq mövqeyi ilə onların keşiyində durmalıdır. “İnsanla
cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətlərini zənginləşdirməlidir”.
H.Əliyev özünün “bir insan kimi formalaşmasında, təhsilində, əxlaqında ədəbiyyatın çox böyük rolunun
olduğunu” fəxrlə dilə gətirmiş, bu əxlaqi-mənəvi istiqamətdə sonrakı nəsilləri də örnək göstərmişdir. Elə
bunun özü ümummilli liderimizin yüksək ədəbi- estetik, əxlaq-mənəvi intellektindən xəbər verir.
H.Əliyev ədəbiyyata dair məruzələrində belə bir prinsipdən çıxış edirdi: “Xalqımız, xüsusən, gənc nəsil
tariximizi bilməli, görkəmli şəxsiyyətlərimizi yaxından tanımalıdırlar”.
Ulu öndərin fikrincə “Ədəbiyyat yaşadığımız cəmiyyətin ən qapalı, sirli, sehirli dünyasına işıq saçan, neçəneçə nəsli tərbiyə edən, haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı ən qüdrətli silahdır”.
Ədəbiyyat bəzən bütöv bir nəsli tərbiyə etmək, formalaşdırmaq gücünə malikdir. Çünki ədəbi əsər istedadın
məhsuludur. Istedadla yazılmış bədii əsərin gücü elədir ki, həmin əsər bütöv nəsillərin yüksək mənəvi
tələbatını proqramlaşdırmağa qadirdir. “Heydər Əliyevin klassik şair və yazıçılara, bütövlükdə klassik ədəbimədəni irsə həmişə milli təəssübkeşlik və vətənpərvərlik mövqeyindən yanaşdığı ayrıca qeyd edilməlidir”.
Mədəniyyətin, ictimai-ədəbi proseslərin düzgün və qanunauyğun inkişafı H.Əliyevin dövlətçilik və siyasi
fəaliyyətinin ən əsas istiqamətlərindən birini təşkil etmişdir. O, bu sahədə də əsl bilici, mütəfəkkir kimi özünü
göstərmişdir. Belə ki, mədəniyyətin elə bir sahəsi olmamışdır ki, o həmin sahəyə diqqət yetirməsin, müdrik
münasibət ifadə etməsin.
Ədəbiyyatımızın varislik əlaqəsini, tarixi-milli xüsusiyyətlərinin ümumiliyini, müasir ədəbiyyatımızın qədim
tarixə və zəngin ənənələrə malik klassik irsimiz üzərində yüksəldiyini, ədəbiyyatımızın XX əsrin 20-ci
illərində yeni mərhələyə daxil olduğunu ayrıca qeyd edən Heydər Əliyev ədəbi irsimizi yüksək
qiymətləndirərək demişdir: “Azərbaycan ədəbiyyatının çoxəsrlik tarixi “Kitabi-Dədə Qorqud” kimi abidələrlə,
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Nizaminin nəhəng yaradıcılığı ilə, Xaqani və Nəsiminin, Füzulinin və Vaqifin “Sabir və Mirzə Cəlilin və başqa
söz sənəti ustadlarının əsərləri ilə, aşıq poeziyasının şux, tərbiyəvi nümunələri ilə zənginləşmişdir.
Klassik irs, ədəbi-mədəni irs ulu öndərin nəzərində ümumxalq, ümumdövlət, ümummilli dəyərlər qismində
idi. Ağlın, dərrakənin, düşüncənin, milli səviyyənin dəyərləri onun üçün olduqca qiymətli və əziz idi, hər bir
maddi dəyərdən üstün idi.
Azərbaycanın bir çox klassikləri H.Əliyev tərəfindən təkcə sənət adamı kimi deyil, eyni zamanda fəlsəfi
təfəkkürün zirvələri kimi qiymətləndirilmişdir. O, ədəbiyyatşünaslarla görüşündə aşağıdakı tövsiyələrini
vermişdir: “Biz Nizamidən, Füzulidən danışarkən onları təkcə şair kimi deyil, böyük filosoflar kimi dünyaya,
dünya mədəniyyətinə, elminə böyük töhvələr vermis mütəfəkkirlər kimi tanıtmalıyıq”. O, Nəsimini də belə
dəyərləndirmişdir: “Nəsimi də yalnız şair deyil, həm də alim, filosofdur”.
H.Əliyevin klassik irsimizə belə dərin və çoxsahəli elmi münasibətini ədəbiyyatımızın digər böyük
şəxsiyyətləri- M.F.Axundov, A.Bakıxanov, N.Nərimanov, C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, H.Cavid,
C.Cabbarlı və başqaları haqqındakı fikirlərində də görürük.
Klassiklərimizin bir çoxunun xatirələrinin əbədiləşdirilməsi, onların Bakıda, respublikanın digər şəhərlərində
heykəllərinin ucaldılması da ulu öndərin adı ilə bağlıdır.
H.Əliyev tariximizin nadir ədəbi şəxsiyyətlərinin bir mühüm rolunu və xidmətini də bu şəxsiyyətlər vasitəsilə
xalqın mentalitetini qaldırmağın mümkünlüyündə görür. “Biz Azərbaycan xalqının görkəmli oğullarına ona
görə minnətdarıq ki, onlar Azərbaycan xalqının ictimai fikrinin, elm və mədəniyyətinin məşəlini göz-bəbəyi
kimi qorumuşdular”.
Azərbaycan yazıçılarının V qurultayında o, nitqində Azərbaycan yazıçısına yeni bir status verdi, onları
“Azərbaycan ziyalıların qabaqcıl dəstəsi” adlandırdı və xalqımızın ədəbiyyat və mədəniyyət sahəsində çox
istedadlı olduğunu qeyd etdi.
S. Vurğunun 1997-ci ildə keçirilən 80 illik yubileyi ərəfəsində xalq şairinin ev muzeyindəki görüşdə qeyd
etmişdi: “S.Vurğunun əsərləri bizim hamımız, eləcə də gənc nəsil üçün böyük sərvətdir. O, şairin irsini “milli
sərvət” adlandırmışdır.
H.Əliyev dövlət rəhbəri olaraq böyük müdrikliklə “həqiqəti axtarmaq”, “həqiqəti ortaya gətirmək” prinsipini
həmişə əsas götürürdü. Həm də bu, onun bütün fəaliyyətinin başlıca məqsədi olmuş, həqiqət uğrunda mübarizə
onun iş prinsipinin başlıca amalına çevrilmişdir.
H.Əliyev 1969-cu ildə Azərbaycana hakimiyyətə gəldiyi vaxtdan sonra həyata keçirilmək imkanı qazanılmış
ideyalarının - humanitar siyasətinin tezisləri aydın göründü. Bu siyasətin əsas məqəsdi və amalı xalqımızda
tarixi yaddaş duyğusu tərbiyə edilməsinə, onun mənəvi cəhətdən daha da təkmilləşməsinə şərait yaratmaq idi.
Mənəvi dəyərlərə yüksək diqqət yetirən ulu öndərin əsas məqsədi məhz millətimizi sənətin canlı təsirli gücü
ilə milli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək idi.
Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyindəki çıxışında tədbirin əhəmiyyətini belə açıqlamışdı:
“Azərbaycan xalqının torpağında birinci ali məktəbin yubileyi elə bir hadisədir ki, onun ictimai əhəmiyyəti
Azərbaycanın dövlət hüdudlarından çox kənara çıxır. Azərbaycan xalqının parlaq və orijinal mədəniyyətinin
ən yaxşı ənənələri Azərbaycan Dövlət Universitetində inkişaf etdirilmişdir”.
H.Əliyevin tədbirdəki çıxışı bir dövlət rəhbəri kimi ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin inkişaf perspektivini
müəyyənləşdirir, milli azadlıq, müstəqillik, elm, mədəniyyət sahələrinin inkişafına geniş imkanlar açırdı. O
deyirdi ki, biz Azərbaycan xalqının görkəmli oğullarına ona görə minnətdarıq ki, onlar xalqımızın ictimai
fikrinin, elm və mədəniyyətinin məşəlini göz-bəbəyi kimi qorumuşlar.
Heydər Əliyev tarixi-milli yaddaşı irəliyə doğru inkişafın əsas amillərindən biri sayırdı. O deyirdi: “Hər bir
sənətkar öz xalqının övladıdır və onun tarixi qarşısında məsuliyyət daşıyır”.
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Xülasə
Müasir Azərbaycan tarixinin memarı və qurucusu Heydər Əliyev müəllimlik peşəsi haqqında demişidr: “Mən
yer üzündə müəllim adından yüksək bir ad tanımıram!”. Bu qiymətli sözlər Ulu Öndərmizin müəllimlik
peşəsinə sıx bağlı olmasından, bu peşəyə yaxından bələd olmasından, qazandığı ilk peşənin müəllimlik və ilk
vəzifə təyinatının da müəllimlik olmasından irəli gəlməkdədir.
Heydər Əliyev bir pedaqoq məharəti ilə müəllimlərə təkcə öyrənmək və öyrədə bilmək bacarığını dеyil,
həmçinin, məktəbliləri, tələbə -gəncləri Vətənə sədаqətlə хidmət еtmək ruhundа böyütməyi, хаlqımızın milli
хüsusiyyətləri əsаsındа tərbiyə еtməyi, onları milli-mənəvi dəyərlər əsasında yetişdirməyi tövsiyə еdirdi.
Ulu Öndər Hеydər Əliyеv özlərini vətən tоrpаğının bir zərrəsi sаyаn gənclərin tərbiyə еdilib yеtişdirilməsində
müəllim əməyinə, оnun şəхsiyyətinə yüksək qiymət vеrmişdir. Heydər Əliyev dеyirdi ki, müəllim аdı şərəfli
аddır, müəllim аdı yüksək аddır. Müəllim vəzifəsi оnа görə şərəflidir ki, о, cəmiyyət üçün ən dəyərli, bilikli,
zəkаlı, tərbiyəli, vətənpərvər vətəndаş hаzırlаyır. Müəllim dünyаdа yеgаnə şəхsiyyətdir ki, cəmiyyət öz
gələcəyini – uşаqlаrının tərbiyəsini yаlnız оnа еtibаr еdir. Heydər Əliyеvin müəllimlik peşəsinə оlаn
münаsibətində həmişə bir müdriklik, qаyğıkеşlik, bu sənətə böyük hörmət və ehtiramı görünməkdədir.
Cəmiyyətdə sağlam mənəvi-psixoloji iqlimin hökm sürməsi – ölkənin möhkəm dayaqlar üzərində inkişaf
etməsi deməkdir. Ona görə də Ümummilli lider Heydər Əliyev böyüyən nəsildə vətənpərvərlik hisslərinin
inkişaf etdirilməsini, onları milli-mənəvi dəyərlərə yiyələndirməyi müəllimlərə tövsiyə edərdi.
Ümummilli liderimizin ibrətamiz fikirləri, tələbləri, öyüd-nəsihətləri, məsləhətləri Azərbaycan vətəndaşları
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və nəzərə alınır.
Açar sözlər: müəllim, təhsil, məktəb,təhsilin keyfiyyəti,bilik, səriştəlilik.
Summary
The architect and founder of modern Azerbaijani history, Heydar Aliyev, said about the teaching profession:
"I do not know a higher name in the world than a teacher!" These valuable words stem from the fact that our
Great Leader is closely connected with the teaching profession, is closely acquainted with this profession, and
that his first profession was teaching and his first appointment was teaching.
With his pedagogical skills, Heydar Aliyev recommended teachers not only to learn and be able to teach, but
also to raise schoolchildren and students in the spirit of faithful service to the Motherland, to educate them on
the basis of national characteristics and national-moral values.
Our great leader Heydar Aliyev praised the work of teachers and their personality in the upbringing of young
people who consider themselves a part of the homeland. Heydar Aliyev used to say that a teacher's name is an
honorable name, a teacher's name is a high name. The position of a teacher is honorable because it prepares
the most valuable, knowledgeable, intelligent, educated, patriotic citizen for the society. The teacher is the
only person in the world in whom the society trusts its future - the upbringing of their children. In Heydar
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Aliyev's attitude to the teaching profession, there is always wisdom, care, great respect and reverence for this
art.
A healthy moral and psychological climate in society means that the country develops on solid foundations.
Therefore, our national leader Heydar Aliyev would recommend teachers to develop a sense of patriotism in
the younger generation, to master them national and moral values.
The instructive ideas, demands, reminders and advice of our national leader are highly valued and taken into
account by the citizens of Azerbaijan.
Keywords: teacher, education, school, quality of education, knowledge, competence.
GİRİŞ
Ulu Öndər Müəllimin şəxsiyyətini yüksək dəyərləndirərək ölkə vətəndaşlarına müraciət edərək deyirdi: “Hər
bir vicdanlı adam, Vətəninə, xalqına bağlı olan hər bir adam müəllimini həmişə qəlbində saxlayır, onu daim
hörmətlə yad edir. Müəllim adı şərəfli addır, müəllim adı yüksək addır”.
Ümummilli lider özü müəllimlərin hörmətini saxlamaqla, onlara ehtiramını gözləməklə bərabər başqalarınında
öz müəllimlərinə hörmət bəsləməyi, cəmiyyətin həyatında müəllimin oynadığı rolu daim qiymətləndirməyi
tövsiyə edirdi. Ulu öndərə görə, sənə dərs deyən, uşaq vaxtlarından, gənclik çağlarından səni tərbiyə edən
müəllimləri unutmaq olmaz.
ARAŞDIRMA
Heydər Əliyevin məktəblə, maariflə həmişə sıx bağlı olması haqda özü belə deyirdi: “Məktəb, maarif, təhsil
işi ilə həmişə sıx bağlı olmuşam...Hesab edirəm ki, cəmiyyət harada olursa olsun kəsib təhsilə xərcləməli,
gənc nəslin savadına, biliyinə, müəllimə kömək etməlidir...” O müəllimlik peşəsini ürəkdən sevmiş, müəllim
əməyinə yüksək qiymət vermiş və heç də təsadüfi deyil ki, Heydər Əliyev Azərbaycanda ona təklif olunan
müxtəlif fəxri adlardan yalnız "Xalq müəllimi" fəxri adını məmnuniyyətlə qəbul etmişdir.
Heydər Əliyev müəllimlik adını çox yüksəkdə tutmuş və ona müqəddəs bir peşə kimi baxmışdır. “ …Mən
Аzərbаycаnın sаdə vətəndаşıyаm. Bu аddаn yüksək аd yохdur. Аncаq bundаn dа yüksək аd müəllimlikdir...”demişdir.
Ümumtəhsil məktəblərində qazanılan biliklərin mahiyyətini yüksək qiymətləndirən ulu öndər hər bir insanın
həyat mövqeyinin formalaşmasında, cəmiyyətdə öz yerini tutmasında orta təhsilin çox böyük əhəmiyyət
daşıdığını vurğulamışdır. Ulu öndərimizin aşağıdakı dəyərli fikirləri bu baxımdan səciyyəvidir: “İnsan
təhsilinin əsasını orta məktəbdə alır... Əgər onun fundamental, köklü orta təhsili varsa, o, cəmiyyətdə
özünə yer tapacaq, çalışacaq, ...cəmiyyətimizin şüurlu üzvü olacaqdır”.
Bu mövzunun davamı kimi qeyd edək ki, dahi rəhbərin orta təhsilin qarşısında duran vəzifələrlə bağlı qiymətli
tövsiyə və tapşırıqları da bütün zamanlar üçün dəyərini saxlayan əsl fəaliyyət proqramıdır. Xalqımızın böyük
oğlu Heydər Əliyev tədris ocaqlarında, o cümlədən orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin bütün müvafiq
elmlər üzrə zəruri biliklərə yiyələnməsini, onların seçdikləri gələcək ixtisaslara uyğun fənləri daha dərindən
öyrənməsini lazım bilmiş, bunlarla yanaşı, istisnasız olaraq hər bir şagirdin mükəmməl bilməsi son dərəcə
vacib olan fənləri də ayrıca vurğulamışdır: “Bizim uşaqlarımız, gənclərimiz hər bir fənni bilməlidirlər və
xüsusən o fənlərdə ki, ixtisaslaşmaq istəyir, onu daha da yaxşı bilməlidirlər... Amma orta məktəblər
üçün bizim bir neçə şərtlərimiz vardır, onları həyata keçirməlidirlər. Ana dilini bilməlidirlər,
ədəbiyyatımızı bilməlidirlər, bizim tariximizi bilməlidirlər, bizim mədəniyyətimizi bilməlidirlər”. Bütün
bunlar isə təhsilin milli məzmununu müəyyənləşdirən çox mühüm amillər kimi düşünülmüş, ciddi bir vəzifə,
bir proqram olaraq qarşıya qoyulmuşdur. Təhsilin məzmunca milli müstəqilliyimizin prinsiplərinə
uyğunlaşdırılmasında humanitar fənlərin, xüsusən Azərbaycan dilinin, tarixinin və ədəbiyyatının tədrisinin
mahiyyətcə yeniləşməsini dahi rəhbər çоx vacib şərt saymışdır. Bu da təsadüfi deyil. Çünki gələcəyin
qurucuları оlan yeni nəsillərin milli ideоlоgiyaya yiyələnməsi məktəbdən başlayır və bu işin düzgün təşkili
ölkə üçün həyati əhəmiyyətə malikdir. Оna görə də ümummilli liderimiz tövsiyə edirdi: “Milli ideоlоgiyamızı
hər yerdə tətbiq etmək üçün məktəblərdə Azərbaycan xalqının tarixinin tədrisinə çоx ciddi fikir vermək
lazımdır. Gənclərimiz öz tarixini, öz tarixi keçmişini gərək yaxşı bilsinlər”.
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Heydər Əliyev bir pedaqoq məharəti ilə müəllimlərə təkcə öyrənmək və öyrədə bilmək bacarığını dеyil,
həmçinin, məktəbliləri, tələbə -gəncləri Vətənə sədаqətlə хidmət еtmək ruhundа böyütməyi, хаlqımızın milli
хüsusiyyətləri əsаsındа tərbiyə еtməyi, onları milli-mənəvi dəyərlər əsasında yetişdirməyi tövsiyə еdirdi. Ulu
öndərimizin 1 sеntyаbr 1997-ci ildə Bаkının 18 №-li məktəbində kеçirilən görüşdəki nitqi bu bахımdаn
təqdirəlаyiqdir: “Uşаqlаr gərək оrtа məktəblərdə bütün fənləri mənimsəsinlər. Bunlаrın hаmısı ilə bərаbər,
bizim хаlqımızın zəngin tаriхini, mədəniyyətini, mənəviyyаtını, mənəvi dəyərlərini uşаqlаrа öyrətmək,
çаtdırmаq, uşаqlаrı məhz həmin ənənələr ruhundа tərbiyə еtmək müəllimlərin müqəddəs bоrcudur. Mən аrzu
еdərdim ki, müəllimlər bunu hеç vахt unutmаsınlаr....”.
Ulu Öndərimiz Hеydər Əliyеv özlərini vətən tоrpаğının bir zərrəsi sаyаn gənclərin tərbiyə еdilib yеtişdirilməsində müəllim əməyinə, оnun şəхsiyyətinə yüksək qiymət vеrmişdir. Heydər Əliyev dеyirdi ki, müəllim аdı şərəfli аddır, müəllim аdı yüksək аddır. Müəllim vəzifəsi оnа görə şərəflidir ki, о, cəmiyyət üçün ən dəyərli, bilikli,
zəkаlı, tərbiyəli, vətənpərvər vətəndаş hаzırlаyır. Müəllim dünyаdа yеgаnə şəхsiyyətdir ki, cəmiyyət öz
gələcəyini – uşаqlаrının tərbiyəsini yаlnız оnа еtibаr еdir.
Ulu Öndər deyirdi ki, ölkədə təhsilin hərtərəfli yüksəlişində, təlim-tərbiyə prоsesində qarşıda duran mühüm,
çоxşaxəli vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsində təkcə məktəbin, оrada çalışan pedaqоji heyətin əməyi
kifayət deyil. Yeniyetmə və gənclərin gələcəyin savadlı mütəxəssisi, layiqli vətəndaşı kimi fоrmalaşması üçün
bütün cəmiyyət maraqlı оlmalıdır, xüsusən də məktəblə ailənin birgə fəaliyyəti təmin edilməlidir. Ümummilli
liderimiz həmin məsələyə də diqqət yetirərək demişdir: “Məktəblə ailənin sıx, qarşılıqlı əlaqəsi оlmadan
mükəmməl tərbiyə оla bilməz, çünki bu prоses kоmpleks bir prоsesdir və оnun səmərəliliyini
valideynlərlə pedaqоqların birgə səyi ilə yüksəltmək lazımdır”. Bir sözlə, görkəmli şəxsiyyət Heydər
Əliyevin milli təhsil və tərbiyə məsələlərinə dair nəzəri kоnsepsiyası sоn dərəcə qiymətli оlub, çağdaş dövrdə
də, gələcək yüzillərdə də öz dəyərini, əhəmiyyətini saxlamaq gücünə malikdir. Bu konsepsiya hər bir təhsil
alanın, hər bir pedaqоqun, ümumən, hər bir Azərbaycan vətəndaşının fəaliyyət devizi, həyat amalıdır.
Özünün bütün həyаtını Аzərbаycаnа, оnun inkişаfınа və tərəqqisinə sərf еdən Heydər Əliyеv bаşqа sаhələrdə
оlduğu kimi, хаlqımızın təhsilinə, оnun yüksəlişinə, bu sаhədə şərəflə çаlışаn insаnlаrın şəхsiyyətinə, işinə,
əməyinə həmişə yüksək qiymət vеrmiş, оnlаrа böyük hörmət və еhtirаmını bildirmişdir. Bu hörmət və еhtirаm
оnun bütün çıхışlаrındа, fəаliyyətində özünü göstərmişdir. İstər müəllimlər qаrşısındа çıхışlаrındа, istər
müəllimlər qurultаyınа göndərdiyi təbrik məktubunda, istərsə də rеspublikаmızın prоblеmləri ilə bаğlı digər
məruzə və çıхışlаrındа bu хətt həmişə оlmuş və özünü göstərmişdir.
NƏTİCƏ
Heydər Əliyеvin müəllimlik peşəsinə оlаn münаsibətində həmişə bir müdriklik, qаyğıkеşlik, bu sənətə böyük
hörmət və ehtiramı görünməkdədir. Bu, bir tərəfdən оnun dövlət bаşçısı kimi vəzifəsindən irəli gəlsə də, digər
tərəfdən оnun yenə də ilk iхtisаscа müəllim оlmаsı ilə bаğlı olduğunu dеyə bilərik. Onun insanlara yanaşma
tərzi, onlarla ünsiyyət və münasibəti, hər bir adamın “öz dilində danışması” ulu öndərimizin pedaqoji
məharətindən, psixoloji, etik, estetik biliklərə dərindən yiyələnməsindən, geniş dünyagörüşündən, çevik və
hərtərəfli bilik və məlumatlılığa malik olmasından, “Heydər Əliyev pedaqogikası”ndan xəbər verir. Heydər
Əliyevin səlis və aydın nitqi, insanlara humanist münasibəti, demokratik düşüncələri, tolerantlığı, əzmkarlığı,
peşə fədakarlığı, dərin zəkası, incə yumoru, dəmir iradəyə sahibliyi, habelə səliqəli geyimi, vüqarlı yerişi,
ifadəli baxışları, düzgün davranış və hərəkətləri hər bir müəllimin peşə keyfiyyətləri, peşə fəaliyyəti üçün bir
nümunədir.
Ümummilli liderimiz, böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin ideyaları, tövsiyələri bu gün də aktualdır və
həmişə öz aktuallığını qoruyub saxlayacaq!
Bu dahi insan Azərbaycan xalqının yaddaşında qurucu və xilaskar dövlət xadimi, milli lider və xalq
məhəbbətini qazanan öndər kimi qalacaqdır.
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HEYDƏR ƏLİYEV VƏ VƏTƏNPƏRVƏRLİK TƏRBİYƏSİ
HEYDAR ALIYEV AND PATRIOTIC EDUCATION
Səidə Əbdülqədir qızı Şükürova
Ak.Z.Əliyeva adına Cəlilabad şəhər 7 №-li tam orta məktəbin direktoru

Müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətinin hər iki dövründə
müstəqil, milli dövlət quruculuğu sahəsindəki böyük xidmətlərindən biri də onun bütün vətəndaşlarda xüsusən
gənc nəsildə vətənpərvərlik ruhunun canlandırılması, gücləndirilməsi ilə bağlı gördüyü məqsədyönlü, sistemli,
ardıcıl ,tarixi əhəmiyyətli işlərdir. Belə ki, müasir dövlətçiliyimizin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin
çoxcəhətli dövlətçilik fəaliyyətində müstəqil dövlətə xas olan atributların qəbul edilməsi, həmin rəmzlərin
ictimai-siyasi, ideoloji, mənəvi, mədəni, tarixi məna və mahiyyətinin ölkə vətəndaşları, xüsusilə Azərbaycan
gəncliyi tərəfindən dərindən öyrənilməsi və düzgün dərk edilməsi sahəsində təhsil işçilərinin qarşısında duran
vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar irəli sürdüyü fikir və müddəaların ümumiləşdirilməsi,onların
milli ideologiya və dövlətçilik baxımından təhlili və dəyərləndirilməsi, eləcə də həmin mülahizələrin sistemə
salınaraq öyrənilməsi və öyrədilməsi bütün sahələrdə artıq öz bəhrəsini vermiş və bütün ümidləri
doğrultmuşdur.
Vətənpərvərlik ruhunun canlandırılması və gücləndirilməsi yönündə ən ümdə vəzifələrdən birinin dövlət
atributlarına dərin ehtiram hissinin vacibliyini Ulu Öndər belə qeyd edirdi: “Vətəndaşlarımıza, xüsusən
gənclərimizə dövlət atributlarına dərin ehtiram hissinin aşılanması cəmiyyətdə vətənpərvərlik ruhunun
möhkəmləndirilməsi işinə bilavasitə xidmət edir.Dövlət atributlarının mahiyyətinin və əhəmiyyətinin əhali
arasında geniş təbliğ olunması gənc nəslin Azərbaycan bayrağına, gerbinə və himninə hörmət ruhunda tərbiyə
edilməsi vətəndaş cəmiyyətinin yaradılmasının mühüm amillərindən biridir.”
Ulu öndər Heydər Əliyevin toxunduğu məsələlərdən biri təhsilin məzmunca dövlətçilik prinsipləri əsasında
qurulmasına nail olmaqdan, yeni məzmunlu milli dərsliklərin yaradılmasından, milli ideologiyanın,
vətənpərvərliyin əsas reallaşma vasitələri olan dil, ədəbiyyat, tarix, mədəniyyət, xalqın adət və ənənələrin
öyrənilməsini mühüm vəzifə kimi qarşımıza qoymuşdur:“...Gənclərimiz milli- mənəvi ruhda tərbiyə
olunmalıdır, bizim milli- mənəvi dəyərlərimizin əsasında tərbiyələnməlidir. Gənclərimiz bizim tariximizi,
ədəbiyyatımızı yaxşı bilməlidir, keçmişi yaxşı bilməlidir, dilimizi yaxşı bilməlidir, milli dəyərlərimizi yaxşı
bilməlidir. Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi yaxşı bilməyən, tariximizi yaxşı bilməyən gənc vətənpərvər
ola bilməz”.
Ulu öndərin bu fikirləri yetişən gənc nəslin milli-mənəvi ruhda və onun tərkib hissəsi olan vətənpərvərlik
tərbiyəsində bir proqram xarakteri daşıyır ki, onu daim öyrənməli və əməl etməliyik.
Açar sözlər: Heydər Əliyev, təhsil, gənclər, mənəvi dəyərlər, vətənpərvərlik
One of the great services of the founder of the modern, independent Azerbaijani state, great leader Heydar
Aliyev in both periods of his rule in the field of building an independent, national state is his purposeful,
systematic, consistent and historically significant work to revive and strengthen the patriotic spirit in all
citizens, especially the younger generation. Thus, the adoption of the attributes of the independent state in the
multifaceted state activity of the architect and founder of our modern statehood Heydar Aliyev, the deep study
and correct understanding of the socio-political, ideological, spiritual, cultural, historical meaning and essence
of these symbols by citizens, especially Azerbaijani youth The generalization of the ideas and provisions put
forward in connection with the definition of the tasks facing educators in the field, their analysis and evaluation
in terms of national ideology and statehood, as well as the systematic study and teaching of these considerations
have already borne fruit in all areas. The Great Leader stressed the importance of deep respect for state
attributes, one of the most important tasks in reviving and strengthening the spirit of patriotism: Promoting the
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education of the young generation in the spirit of respect for the flag, coat of arms and anthem of Azerbaijan
is one of the important factors in the establishment of civil society. " One of the issues touched upon by national
leader Heydar Aliyev was the achievement of building education on the principles of statehood, the creation
of new national textbooks, the study of language, literature, history, culture, customs and traditions, which are
the main means of national ideology and patriotism. ... Our youth must be educated in the national-moral spirit,
on the basis of our national-moral values. Our youth must know our history and literature well, know the past
well, know our language well, know our national values well. There can be no young patriot who does not
know our national values, national traditions and history well. These ideas of the great leader have the character
of a program in the national-spiritual spirit of the young generation and the patriotic education that is an integral
part of it, which we must constantly study and follow.
Keywords: Heydar Aliyev, education, youth, moral values, patriotism

proceedings book | May 10, 2022/Baku – Azerbaijan

202

2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF

AZERBAIJAN'S ARCHITECT HEYDAR ALIYEV
IN THE 99TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH
May 10, 2022/Baku – Azerbaijan
PROCEEDINGS BOOK

HEYDƏR ƏLİYEV İRSİNİN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ KİTABLARIN ƏHƏMİYYƏTİ
THE IMPORTANCE OF BOOKS IN THE STUDY OF HEYDAR ALIYEV’S HERITAGE
Səadət İBRAHİMLİ
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü, Elmi işçi
ORCID: 0000-0001-6302-5852

ÖZET
Azərbaycan xalqının əsrlərlə formalaşdırıb bu günə gətirib çıxartdığı etik dəyərlər Heydər Əliyevin dilində
ciddi elmi-tədqiqata cəlb olunmuşdur. Zəngin siyasi natiqlik təcrübəsinə malik Heydər Əliyevin nitqində etik
və estetik dəyərlərin araşdırılması bu irəliyə doğru atılmış mühüm addımdır. Şifahi, spontan söylənilən
nitqlərdə etik və estetik mətnləri dinləyici şüuruna çatdıra bilmək Heydər Əliyev dühasına xasdır. Tarixi
yaşadan, əsrdən-əsrə ötürən söz – ədəbiyyat olub. Sözü – ədəbiyatı isə yaşadan, ucaldan, tarix səhifələrinə
yazan dahilər olub. Heydər Əliyev dövlət rəhbəri kimi belə şəxsiyyətləri bir daha qiymətləndirir, söz ucalığında
dəyərlərdirir.
Heydər Əliyevin zəngin irsinin öyrənilməsi və təbliği bütün Azərbaycan xalqının ümdə istəyidir. Ulu öndər
Heydər Əliyevin nəzəri irsi milli sərvətimizdir və biz bu qiymətli irsi zaman-zaman öyrənməli,
dövlətçiliyimizə və həyatımıza tətbiq etməliyik. Bu istiqamətdə bir çox dəyərli əsərlər yazılıb. Akademik
Ramiz Mehdiyev tərəfindən Heydər Əliyev irsinin tədqiq metodologiyası və araşdırmaların strategiyası işlənib
hazırlanmışdır. 2007-ci ildə “Azərnəşr” tərəfindən çap olunmuş Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ulu
öndər Heydər Əliyevə ithaf olunmuş “Azərbaycanıma inanırdım” kitabının nəşriyyat annotasiyasında deyilir:
“Bu kitab Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dörd il ərzində rəhbərlik etdiyi ölkəsi, onun uğurlu inkişaf
yolu, respublikanın bugünkü həyatı haqqında parlaq, dərin və obrazlı söhbətdir”.
Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi dövrünə nəzər yetirsək, görərik ki, elm ilə təhsilin
inteqrasiyası istiqamətində çox önəmli işlər görülmüşdür. Əslində, bu iki müstəqil sistemin həmişə güclü
əlaqələri olub və indi də var. Çünki elmin təhsilsiz, təhsilin isə elmsiz mövcudluğu qeyrimümkündür. Ümumiyyətlə, dövlətin iqtisadi qüdrətini, onun elm tutumlu və rəqabətə davamlı məhsulunun
istehsalını elmi tədqiqatların, xüsusən fundamental tədqiqatların səviyyəsi və yüksək ixtisasa malik milli
kadrlar müəyyən edir. Bu mənada “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası sistemində yüksək ixtisaslı elmi
kadrlar hazırlayan təhsil qurumlarının, respublikada prioritet istiqamətlərdə müstəqil fəaliyyət göstərən dövlət
elm-təhsil mərkəzlərinin işi daim gücləndirilməli və zənginləşdirilməlidir” fikri məhz Heydər Əliyevin təhsil
siyasəti strategiyasının mühüm tələblərindən biridir.
Azərbaycan elmini, mədəniyyətini və ədəbiyyatını dərindən bilən, onu böyük məhəbbətlə sevən və yüksək
qiymətləndirən, xalqımızın ümummilli lideri, müstəqilliyimizin memarı, dünya şöhrətli ictimai-siyasi və
dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycan kitab mədəniyyəti, kitabçılıq işi, kitab və onun nəşri məsələləri ilə
əlaqədar dahiyanə və müdrik fikirləri, qayğısı, eyni zamanda onun zəngin irsi və ulu öndərə həsr olunmuş
fundamental kitablar tədqiq edilmişdir.
Azərbaycan kitabşünaslığının, nitq mədəniyyətinin, xüsusilə siyasi natiqliyimizin inkişafında əvəzsiz rolu olan
Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi, onun bu sahədə gördüyü işlər danılmazdır. Təhsil sahəsində verdiyi
təlimatlar gənclərdə elmə, biliyə maraq artırmaqla yanaşı onların bu sahədə irəliləməsinə və yüksək səviyyəli
gənc alimlərin formalaşmasına, onların bu istiqamətdə biri-birindən maraqlı tədqiqatlar aparmasına, yeni-yeni
ixtiralar, kəşflər etməsinə səbəb olmuşdur. Müasir dövrümüzdə inkşaf etmiş gənclərin təməlində Heydər
Əliyev dəstəyi özünü bariz göstərir. Azərbaycan Dövlətinin təməl daşları bu savadlı kadrlar üzərində
qurulmuşdur.
Açar sözlər: Ümummilli lider, kitab mədəniyyəti, dövlət atributları, fundamental kitablar, miniatür nəşrlər
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SUMMARY
The ethical values formed by the Azerbaijani people for centuries and brought to nowadays are involved in
serious scientific research in the language of Heydar Aliyev. The study of ethical and aesthetic values in the
speech of Heydar Aliyev, who has the rich political oratory experience, is an important step forward. The
ability to convey ethical and aesthetic texts to the listener’s consciousness in oral, spontaneous speeches is
inherent in Heydar Aliyev’s genius. Literature-word has immortalized the history and passed it down from
century to century. But the word-literature has been immortalized, elevated and written in the pages of history
by geniuses. As a head of state Heydar Aliyev appreciates once again such personalities and values them at
the height of speech.
Studying and propagating Heydar Aliyev’s rich heritage is the hope of the entire Azerbaijani people. The
theoretical heritage of great leader Heydar Aliyev is our national treasure and we must study this valuable
heritage from time to time, apply it to our statehood and life. Many valuable works have been written in this
direction. The research methodology and strategy of Heydar Aliyev’s heritage have been developed by
academician Ramiz Mehdiyev. In the publishing annotation of the book “I believed in my Azerbaijan” by the
President of Azerbaijan Ilham Aliyev dedicated to the great leader Heydar Aliyev published by “Azernashr”
in 2007 it is said: “This book is a bright, deep and figurative talk about the country led by the President of
Azerbaijan Ilham Aliyev for four years, its successful development path and the present life of the Republic”.
If we look at the period of Heydar Aliyev’s leadership in independent Azerbaijan, we see that very important
work has been done to integrate science and education. In fact, these two independent systems have always
had strong links. Because it is impossible to have education without education and education without science.
In general, the economic power of the state, the production of its science-intensive and competitive product is
determined by the level of scientific research, especially fundamental research and highly qualified national
personnel. In this sense, the idea of “the work of educational institutions training highly qualified scientific
personnel in the system of Azerbaijan National Academy of Sciences, state scientific and educational centers
operating independently in priority directions in the Republic should be constantly strengthened and enriched”
is one of the most important requirements of Heydar Aliyev’s educational policy strategy.
The genius and wise thoughts, care of the national leader of our people, architect of our independence, worldfamous public-political and statesman Heydar Aliyev, who knows Azerbaijan science, culture and literature
deeply, loves and highly appreciates it, as well as its rich heritage and fundamental books dedicated to the
great leader are studied.
The study of Heydar Aliyev’s heritage, which played an indispensable role in the development of Azerbaijani
book-study, speech culture, especially our political oratory and his works in this field are undeniable. The
instructions given in the field of education, along with increasing interest of young people to science and
knowledge, led to their progress in this field and formation of high-level young scientists, their conducting
interesting researches in this direction, making new inventions and discoveries. Heydar Aliyev’s support is
evident in the foundation of young people developed in our time. The cornerstones of the Azerbaijani state are
built on these educated specialists.
Keywords: National leader, book culture, state attributes, fundamental books, miniature publications
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HÜLASƏ
Xalqımızın Ümummilli Lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin zəngin nəzəri irsində və hərtərəfəli
geniş fəaliyyətində təhsil məsələlərinə xüsusi diqqət göstərilmişdir. Ulu öndərimiz ölkənin və xalqın taleyində,
hərtərəfli tərəqqisində, uğurlar qazanmasında təhsilin xüsusi rolunu, əhəmiyyətini daim nəzərə almış və hər
zaaman yüksək dəyərləndirmişdir.
Onun Azərbaycan Respublikasına istər birinci dəfə rəhbərliyində və istərsə də ikinci dəfə rəhbərliyində Ulu
Öndər Heydər Əliyev mütəmadi olaraq elmə, təhsilə, tərbiyəyə birinci dərəcəli diqqət yetrimiş, xalqın
tərəqqisində təhsilin roluna yüksək qiymətləndiröərərk - “Təhsil millətin gələcəyidir” – demişidr (1).
Ulu Öndər hakimiyyətə ikinci gəlişində hər şeydən öncə, təhsil və elm sahəsinə xüsusi diqqət ayırırdı. 1970ci illərdən başlayaraq 30 ildən çox bir zaman ərzində Azərbaycanda elm, təhsil, mədəniyyət və iqtisadiyyat
görünməmiş dərəcəyə yüksəldi və bu yüksəliş, bu tərəqqi bilavasitə ümummili liderin adı ilə bağlı olmuşdur.
Azərbaycan təhsilinin Avropa təhsilinə inteqrasiyası, savadlı gənclərin dünyanın nüfuzlu ali məktəblərində
təhsil almalarına göndərilməsi və onlar üçün əlverişli şəraitin yaradılması, Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı
nümunələrinin nəşr edilməsi və məktəb kitbaxanalarına göndərilməsi, müəllimlərə, təhsil işçilərinə,
mədəniyyyət və incəsənət xadimlərinə xüsusi diqqət göstərilməsi məhz Heydər Əliyev strategiyası və
taktiaksının təməl daşları idi.
Açar sözlər: Heydər Əliyev, Azərbaycan, təhsil, məktəb, mənəviyyat.
ABSTRACT
Special attention was paid to education issues in the rich theoretical heritage and comprehensive activity of the
National Leader of our people, prominent statesman Heydar Aliyev. Our great leader has always taken into
account the special role and importance of education in the fate of the country and the people, in its
comprehensive progress and success, and has always appreciated it. The genius leader said: "If every state
wants to ensure the development of its country, to bring the science and culture of its nation to world standards,
it must, above all, pay attention to education, strive for the development of education, create all opportunities
for education." The great leader expressed valuable views on the content, essence, goals, effective organization
of education, as well as took care of the comprehensive development of education in Azerbaijan. To this end,
he issued orders on the development of education and developed the Education Reform Program, which has a
great impact on development. Heydar Aliyev has always considered education and upbringing as a strategic
field, and praised the role of education in the progress of the Motherland and the people. "Education is the
most important field for the future of our people, our nation and state," said the wise leader, who has done a
great job for the development of education in Azerbaijan. The great statesman did not look at education and
school not only as a place and opportunity to acquire knowledge, but also as a place and opportunity for the
formation of each person as a whole. Heydar Aliyev said: “Life is a big process. To successfully participate in
this process, a person must have an education that meets modern requirements. ”Highly appreciating the
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essence of the knowledge gained in secondary schools, Heydar Aliyev stressed the importance of education in
the formation of an active life position of each person.
Keywords: Heydar Aliyev, Azerbaijan, education, school, spirituality,
Аннотация
Особое внимание было уделено вопросам образования в богатом теоретическом наследии и
многогранной деятельности общенационального лидера нашего народа, видного государственного
деятеля Гейдара Алиева. Наш великий лидер всегда учитывал особую роль и значение образования в
судьбах страны и народа, в его всестороннем развитии и успехе, всегда ценил его. Гениальный вождь
говорил: «Если каждое государство хочет обеспечить развитие своей страны, довести науку и культуру
своего народа до мировых стандартов, оно должно, прежде всего, уделять внимание образованию,
стремиться к развитию образования, создавать все возможности для обучения». Великий лидер
выразил ценные взгляды на содержание, сущность, цели, эффективную организацию образования, а
также позаботился о всестороннем развитии образования в Азербайджане. С этой целью он издал
приказы о развитии образования и разработал Программу реформы образования, которая оказывает
большое влияние на развитие. Гейдар Алиев всегда считал образование и воспитание стратегической
областью, высоко оценивал роль образования в прогрессе Родины и народа. «Образование является
важнейшей сферой будущего нашего народа, нашей нации и государства», - сказал мудрый лидер,
проделавший большую работу для развития образования в Азербайджане. Великий государственный
деятель не смотрел на образование и школу не только как на место и возможность приобретения
знаний, но и как на место и возможность формирования каждого человека в целом. Гейдар Алиев
сказал: «Жизнь – это большой процесс. Для успешного участия в этом процессе человек должен иметь
образование, соответствующее современным требованиям. «Высоко оценив суть знаний, полученных
в общеобразовательных школах, Гейдар Алиев подчеркнул важность образования в формировании
активной жизненной позиции каждого человека.
Ключевые слова: Гейдар Алиев, Азербайджан, образование, школа, духовность,
GİRİŞ
Xalqımızın Ümummilli Lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin zəngin nəzəri irsində və hərtərəfəli
geniş fəaliyyətində təhsil məsələlərinə xüsusi diqqət göstərilmişdir. Ulu öndərimiz ölkənin və xalqın taleyində,
hərtərəfli tərəqqisində, uğurlar qazanmasında təhsilin xüsusi rolunu, əhəmiyyətini daim nəzərə almış və hər
zaman yüksək dəyərləndirmişdir.
Onun Azərbaycan Respublikasına istər birinci dəfə rəhbərliyində və istərsə də ikinci dəfə rəhbərliyində Ulu
Öndər Heydər Əliyev mütəmadi olaraq elmə, təhsilə, tərbiyəyə birinci dərəcəli diqqət yetrimiş, xalqın
tərəqqisində təhsilin roluna yüksək qiymətləndirərək - “Təhsil millətin gələcəyidir” – demişidir (1).
Ulu Öndər hakimiyyətə ikinci gəlişində hər şeydən öncə, təhsil və elm sahəsinə xüsusi diqqət ayırırdı. 1970ci illərdən başlayaraq 30 ildən çox bir zaman ərzində Azərbaycanda elm, təhsil, mədəniyyət və iqtisadiyyat
görünməmiş dərəcəyə yüksəldi və bu yüksəliş, bu tərəqqi bilavasitə ümummili liderin adı ilə bağlı olmuşdur.
Azərbaycan təhsilinin Avropa təhsilinə inteqrasiyası, savadlı gənclərin dünyanın nüfuzlu ali məktəblərində
təhsil almalarına göndərilməsi və onlar üçün əlverişli şəraitin yaradılması, Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı
nümunələrinin nəşr edilməsi və məktəb kitbaxanalarına göndərilməsi, müəllimlərə, təhsil işçilərinə,
mədəniyyyət və incəsənət xadimlərinə xüsusi diqqət göstərilməsi məhz Heydər Əliyev strategiyası və
taktiaksının təməl daşları idi.
Heydər Əliyevin geniş əhatəli fəaliyyətində təhsilin tərəqqisi daim üstün sahə kimi vacib yer tuturudu. Təhsilin
cəmiyyətin tərəqqisində rolunu və insan şəxsiyyətinin formalaşmasında mühüm əhəmiyyətini daim yüksək
dəyərləndirən dahi lider təhsil haqqında qəbul etdiyi sərəncamlar, uzaqgörənliklə təqdim etdiyi konseptual
düşüncələr və maairfçi ideyalar, tarixi çıxışlar, müdrik məsləhətlər, dəyərli tövsiyələr bu gün də ölkəmizdə
təhsil sahəsində aparılan islahatların əsas məhvərini təşkil edir.
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Ulu öndər həm təhsilin məzmunu, mahiyyəti, məqsədləri, səmərəli təşkili haqqında dəyərli fikirlər söyləmiş,
həm də Azərbaycan təhsilinin hərtərəfli yüksəlişi qayğısına qalmışdır. Bu məqsədlə təhsilin inkişfı haqqında
sərəncamlar vermiş, böyük inkişafa təsir göstərən Təhsil İslahat Proqramı hazırlamışdır (2).
O, xalqımızın çoxminillik tarixinin ayrı-ayrı dövrlərində adət-ənənələrimizin və milli-mənəvi dəyərlərimizin
qorunmasını xalqın yaşaması və qorunması üçün vacib hesab edərək onların öyrənilməsini, qorunmasını hər
bir azərbaycanlının müqəddəs borcu sayırdı. Ulu öndər yaxşı bilirdi ki, gənc nəslin düzgün tərbiyə olunması,
düzgün istiqamətlənməsi və yaxşı təhsil alması ilk növbədə xalqın milli-mənəvi dəyərlərini öyrənməkdən
başlayır.
Bu gün ölkəmizdə fəaliyyət göstərən məktəbəqədər təhsil müəssisələri, ümumi, peşə, orta-ixtisas və ali təhsil
ocaqlarının geniş şəbəkəsi, səriştəli elmi-pedaqoji kadr potensialı öz özəyini məhz keçən əsrin 70-ci illərindən
Heydər Əliyev dövründən alır. O dövrdə Azərbaycanda tam təhsil ocaqları öncəki illərlə müqayisədə müasir
inkişaf pilləsinə qalxmış, bu istiqamətdə həyata keçirilən ardıcıl ölkə siyasəti təhsil, ümummədəni və
intellektual dərəcənin yüksəldilməsində xüsusi rol oynamışdır.
Təhsil sahəsi xalqımızın bu günü, millətimizin, dövlətimizin gələcəyi üçün ən vacib bir sahədir - deyən müdrik
rəhbər Azərbaycan təhsilinin inkişafı naminə son dərəcə böyük işlər, uzunmüddətli “Təhsil islahat
Proqramı”nın əsasını qoymmuşdur (2).
Dahi liderimiz bütövlükdə, hər bir insanın həyatını düzgün qurmasında, fəal vətəndaş mövqeyinin
formalaşmasında, bir şəxsiyyət kimi inkişafında, cəmiyyətdə gedən mütərəqqi proseslərdə yaxından iştirak
etməsində təhsilin roluna yüksək qiymət vermişdir. Dahi rəhbər deyirdi: “Hər bir dövlət əgər istəyirsə ki, öz
ölkəsinin inkişafını təmin etsin, öz millətinin elmini, mədəniyyətini dünya standartlarına çatdırsın, o mütləq,
hər şeydən çox, təhsilə fikir verməlidir, təhsilin inkişafına səy göstərməlidir, təhsil üçün bütün imkanları
yaratmalıdır” (3, s. 165).
Böyük dövlət xadimi təhsilə, məktəbə yalnız savad, bilik qazanmaq yeri, imkanı kimi baxmamış, bütövlükdə,
hər bir insanın bir şəxsiyyət kimi formalaşması məkanı, imkanı kimi baxmışdır. Heydər Əliyev deyirdi: “Həyat
böyük bir prosesdir. Bu prosesdə uğurla iştirak etmək üçün insan müasir tələblərə uyğun olan təhsilə malik
olmalıdır”(3, s. 166 ).
Ümumtəhsil məktəblərində qazanılan biliklərin mahiyyətini yüksək qiymətləndirən Heydər Əliyev hər bir
insanın fəal həyat mövqeyinin formalaşmasında təhsilin çox böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğulamışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin toxunduğu məsələlərdən biri də təhsilin məzmunca dövlətçilik prinsipləri əsasında
qurulmasına nail olmaqdan, yeni məzmunlu milli dərsliklərin yaradılmasından, milli ideologiyanın,
vətənpərvərliyin əsas reallaşma vasitələri olan dil, ədəbiyyat, tarix, mədəniyyət, xalqın adət və ənənələrin
öyrənilməsini mühüm vəzifə kimi qarşımıza qoymuşdur: “...Gənclərimiz milli- mənəvi ruhda tərbiyə
olunmalıdır, bizim milli- mənəvi dəyərlərimizin əsasında tərbiyələnməlidir. Gənclərimiz bizim tariximizi,
ədəbiyyatımızı yaxşı bilməlidir, keçmişi yaxşı bilməlidir, dilimizi yaxşı bilməlidir, milli dəyərlərimizi yaxşı
bilməlidir. Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi yaxşı bilməyən, tariximizi yaxşı bilməyən gənc vətənpərvər
ola bilməz” (4). Ulu öndərin bu fikirləri yetişən gənc nəslin milli-mənəvi ruhda və onun tərkib hissəsi olan
vətənpərvərlik tərbiyəsində bir proqram xarakteri daşıyır ki, onu daim öyrənməli və əməl etməliyik.
Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev tədris ocaqlarında, o cümlədən orta ümumtəhsil məktəblərində
şagirdlərin bütün müvafiq elmlər üzrə zəruri biliklərə yiyələnməsini, onların seçdikləri gələcək ixtisaslara
uyğun fənləri daha dərindən öyrənməsini lazım bilmiş və demişdir: “Bizim uşaqlarımız, gənclərimiz hər bir
fənni bilməlidirlər və xüsusən o fənlərdə ki, ixtisaslaşmaq istəyir, onu daha da yaxşı bilməlidirlər... Amma orta
məktəblər üçün bizim bir neçə şərtlərimiz vardır, onları həyata keçirməlidirlər. Ana dilini bilməlidirlər,
ədəbiyyatımızı bilməlidirlər, bizim tariximizi bilməlidirlər, bizim mədəniyyətimizi bilməlidirlər”(4). Bütün
bunlar isə təhsilin milli məzmununu müəyyənləşdirən çox mühüm amillər kimi düşünülmüş, ciddi bir vəzifə,
bir proqram olaraq qarşıya qoyulmuşdur. Təhsilin məzmunca milli müstəqilliyimizin prinsiplərinə
uyğunlaşdırılmasında humanitar fənlərin, xüsusən Azərbaycan dilinin, tarixinin və ədəbiyyatının tədrisinin
mahiyyətcə yeniləşməsini dahi rəhbər çоx vacib şərt saymışdır. Bu da təsadüfi deyil. Çünki gələcəyin
qurucuları оlan yeni nəsillərin milli ideоlоgiyaya yiyələnməsi məktəbdən başlayır və bu işin düzgün təşkili
ölkə üçün həyati əhəmiyyətə malikdir. Оna görə də ümummilli liderimiz tövsiyə edirdi: “Milli ideоlоgiyamızı
hər yerdə tətbiq etmək üçün məktəblərdə Azərbaycan xalqının tarixinin tədrisinə çоx ciddi fikir vermək
lazımdır. Gənclərimiz öz tarixini, öz tarixi keçmişini gərək yaxşı bilsinlər” (4).
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Heydər Əliyev müəllimlərə təkcə öyrənmək və öyrədə bilmək bacarığını dеyil, həmçinin, məktəbliləri, tələbə
-gəncləri Vətənə sədаqətlə хidmət еtmək ruhundа böyütməyi, хаlqımızın milli хüsusiyyətləri əsаsındа tərbiyə
еtməyi, onları milli-mənəvi dəyərlər əsasında yetişdirməyi tövsiyə еdirdi.
Bu gün Azərbaycan təhsil işçiləri qarşısında duran başlıca vəzifə gənclərimizdə vətənpərvərlik hisslərinin
canlandırılmasına çalışmaqdan, müstəqilliyimizin, qələbələrimizin əbədiliyini təmin edəcək vətənpərvər
Azərbaycan gəncliyini yetişdirməkdən ibarətdir. Bu barədə ulu öndər Heydər Əliyev belə
deyirdi:”Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır,bizim milli-mənəvi dəyərlərimizin əsasında
tərbiyələnməlidir.Gənclərimiz
bizim
tariximizi
yaxşı
bilməlidir,keçmişimizi
yaxşı
bilməlidir,dilimizi,dinimizi,milli dəyərlərimizi yaxşı bilməlidir.Milli dəyərlərimizi,milli ənənələrimizi yaxşı
bilməyən, tariximizi yaxşı bilməyən,tarixi ənənələrimizi yaxşı bilməyən gənc vətənpərvər ola
bilməz.Vətənpərvərlik böyük bir məhfumdur. 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, millətimizi sevməlidir. Dilimizi sevməlidir,dinimizi sevməlidir,milli ənənələrimizi
sevməlidir”(3, s. 318).
Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründəki illər Azərbaycanın tarixinə elmin və təhsilin tərəqqi dövrü kimi daxil
olmuşdur.
Ulu Öndər Heydər Əliyev nümunəsində tərbiyə ümüumtəhsil məktəblərimzin ən ümdə başlıca tərbiyə
istiqaməti olmalıdır. Hazırkı dövrdə şagirdlərin ideya inamının formalaşdırılmasında ümummilli lider Heydər
Əliyevin irsindən istifadə olunması çox böyük uğurlar əldə etməyə imkan verər.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti yetişən gənc nəslimiz üçün böyük tərbiyə məktəbi, dəyərli
nümunə məktəbidir. Heydər Əliyevin fəaliyyətininin bütün dövrləri, onun uşaqlıq və gənclik illəri, təhsil aldığı
illər, ailə həyatı, siyasi fəaliyyəti uşaq, yeniyetmə və gənclərimiz üçün rəhbər tutulacaq, örnək götürüləcək
mənəviyyat, əxlaq dərsləridir.
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Dil siyasəti – Azərbycan dövlətçiliyinin tərkib hissəsidir.Dünya tarixində elə şəxsiyyətlər olur ki, onlar mənsub
olduqları xalqın tarixində silinməz iz qoyurlar. Belə insanlar yüz ildə bir dəfə dünyaya gəlirlər. Onları tarix
yaradan şəxsiyyərlər adlandırılır..Belə dahi insanlardan biri də bizim Azərbaycan xalqının payına düşüb.Dərin
zəkası, fenomen yaddaşı, iti məntiqi, özünəməxsus intellektual gücü və xalqına sonsuz sevgisi və məhəbbətilə
seçilən Ulu öndər Heydər Əliyev həyatını Azərbaycan dövlətinin və xalqının rifahı və suverenliyi uğrunda
mübarizəyə həsr etmişdir. Onun həyat hekayəsi saysız – hesabsız çətinliklərlə, mübarizələrlə yazılıb.
Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə ölkəmizdə dövlət quruculuğunun bütün tarixi ərzində heç
vaxt əldə olunmayan sürətli inkişafa nail olunmuş, iqtisadiyyatın, elmin, mədəniyyətin bütün sahələrində
tərəqqi dövrü yaranmışdır.
Respublikanın rəhbəri ana dilinin inkişafı ilə əlaqədar fəaliyyətini bir neçə istiqamətdə qururdu: bunlardan
birincisi, onun özünün şəxsi nümunə olmasıdır. O,Azərbaycan dili barədə yalnız adi ünsiyyət vasitəsi kimi
deyil, qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti, müasir dünyada müəyyən ictimai – mədəni mövqeyi olan bir xalqın
sərvəti kimi düşünürdü.
Hələ respublikaya rəhbərliyinin birinci mərhələsində ana dilimizin dövlət dili kimi tanınması uğrunda
mübarizəsi doğurdan da bir qəhrəmanlıq idi. Belə ki, həmin dövrdə SSRİ kimi qüdrətli bir dövlətin “vahid
dil” siyasətinə qarşı çıxmaq , məsələni müdrikliklə həll etmək əlbəttə Heydər Əliyev siyasətinə məxsus ola
bilərdi. Azərbaycan dilinin dövlət dili statusu alması uğrunda xalqın mübarizəsinə rəhbərlik edən ulu öndər
Moskvanın, eləcə də Moskvaya xidmət edən qüvvələrin müqavimətinə baxmayaraq, böyük iradə nümayiş
etdirib Konstitusiyaya xüsusi 73-cü maddənin salınmasına nail oldu.
Qeyd edək ki, belə bir qərarın qəbulu həmin dövrdə mümkünsüz idi. SSRİ tərkibinə daxil olan respublikalardan
bir neçəsi istisna olmaqla,hamısı vahid dövlət dilinin (rus dilinin) hökmranlığı altında fəaliyyət göstərirdi.
Ümummilli lider məsələ ilə bağlı dövlət rəhbərinin qəbulunda oldu və təcrübəsi və uzaqgörən siyasətilə
onun razılığını aldı.
Lakin H.Əliyev Azərbaycan dilinin Azərbaycan SSR Konsitutiyasında dövlət dili kimi qeydiyyatından sonra
bütün idarələrdə rus dilinin fəaliyyətini qadağan etmədi. Bu olduqca müdrik və əsaslı mövqe tutmaq demək
idi. Çünki belə bir addımın atılması Moskvaya meydan oxumaq demək olardı. SSRİ öz hakimiyyətini nəyin
bahasına olursa olsun müdafiə edəcəkdi. Nəticədə Azərbaycan xalqı təxribatla qarşılaşacaqdı. Sonrakı
dövrlərdə baş verən hadisələr göstərdi ki, Ulu öndər son dərəcə haqlı imiş.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra 1992-ci ilin dekabrında AXC- Müsavat hakimiyyəti xalqın rəyini
nəzərə almadan , referendum keçirmədən “Dövlət dili haqqında Qanunu” müzakirə edərək Azərbaycanda
dövlət dilinin “Türk dili” olması barədə qərar qəbul etmişdi..
Xalqın təkidi və tələbi ilə 1993-cü ildə yenidən siyasi hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev digər sahələrdə olduğu
kimi , milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması, adət-ənənələrimizin , milliliyimizin inkişafı məsələsini
diqqətdə saxladı. Azərbaycan dilinin işlənməsi və inkişaf etdirilməsi məsələsinə xüsusi diqqət yetirən
ümummilli lider ana dilimizi – Azərbaycan dilini yenidən dövlət dili olaraq özünə qaytardı. 1995-ci ildə
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası hazırlanarkən dövlət dilinin necə adlandırılması ilə bağlı
müxtəlif təkliflər səsləndi. O, dövlət dilimizin Azərbaycan dili adlandırılması təklifini müdafiə edərək,
müzakirələrdə də fəal iştirak edirdi.Fikirlərini elmi əsaslarla sübut edən ulu öndərin təşəbbüsü ilə bu məsələ
yeni Konsititusiyanın layihəsini hazırlayan komissiyada, kütləvi informasiya vasitələrində,müxtəlif elmi
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forumlarda, yığıncaqlarda, müəssisələrdə sərbəst və demokratik şəkildə müzakirə olundu. Xalq 1995-ci il
noyabrın 12-də referendum yolu ilə öz mövqeyini nümayiş etdirərək Azərbaycan Respublikasının dövlət
dilinin “Azərbaycan dili” olmasına tərəfdar olduğunu bildirdi. Bundan sonra ana dilimizin inkişafı və
qorunması işi daha da gücləndirildi. Bir-birinin ardınca fərmanlar imzalandı, qanunlar qəbul olundu.
Ulu öndər H.Əliyev şəxsən özü Azərbaycan dilinin qorunması və inkişafına həsr olunmuş 2001-ci ilin iyunun
18-də “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” fərman imzaladı.Bu fərmanda
deyilirdi:”Azərbaycan dili bu gün dərin fikirlərin ən incə çalarınadək olduqca aydın bir şəkildə ifadə etmək
qüdrətinə malik dillərdəndir.Düşüncələrdəki dərinliyi, hisslərdəki incəlikləri bütünlüklə ifadə etmək
kamilliyinə yetişə bilməsi üçün hər hansı xalqlardan bir neçə minillik tarixi yaşaması lazım gəlir.” Bu mənada
biz xoşbəxtik ki, doğma Azərbaycan xalqı həqiqətən də dünyanın ən qədim xalqlarından biridir. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin məşhur bir fikrini hər dəfə xatırladıqca qürur duyuruq:”Millətin milliliyini saxlayan
onun dilidir.”Tarixi əhəmiyyətli bu sənəd dilimizin inkişafı və tətbiqi sahəsində olan problemlərin həllində
mühüm rol oynadı. Həmin fərmanda Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət Dil Komissiyasının yaradılması
da nəzərdə tutulurdu. Dünya üzrə ancaq Azərbaycanda yaradılan bu qurum ana dilimizin tətbiqi işinin
təkmilləşdirilməsinə nəzarət və bu prosesi ümummilli maraqlar kontekstində tənzimləmək məqsədi daşıyırdı.
2001-ci il avqustun 9-da Azərbaycan Prezidenti yeni fərman – “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili
gününün təsis edilməsi haqqında mühüm bir sənəd imzaladı. Həmin fərmanda deyilir:”On ilə yaxın müddətdə
latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçidin ölkəmizdə 2001-ci il avqust ayında bütövlükdə təmin edildiyini
və yeni əlifbadan istifadənin müstəqil Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında , yazı
mədəniyyətimizin tarixində mühüm hadisə olduğunu nəzərə alaraq qərara alıram:
Hər il avqust ayının 1-i Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü kimi
qeyd edilsin.
Bu sənədlərin hazırlanmasında böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin yüksək intellekti, zəngin dövlətçilik
təcrübəsi, yenilməz məntiqi, vətəndaşlıq qeyrəti, ana dilinə misilsiz məhəbbəti mühüm rol oynayıb.
Azərbaycanda Milli dil siyasəti və quruculuğu sahəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
strategiya möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam və inkişaf etdirilir. Belə ki, dövlət
başçısının “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 12yanvar
2004-cü il və 2005-2006-cı illərdə Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərin
siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” 27dekabr 2004-cü il tarixli Sərəncamları mahiyyət etibarı ilə Heydər
Əliyevin dil siyasətinin davamı olmaqla , I Türkoloji qurultayın tarixi tövsiyyələrinin yeni əsrdə
gerçəkləşməsinin ifadəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 2006-cı ildə imzaladığı
“Birinci Türkoloji qurultayın 80 illik yubileyi haqqında “ Sərəncamda deyildiyi kimi , “Müstəqillik ilərində
dilimiz, sözün həqiqi mənasında, dövlət dili statusu qazanmışdır.”
Cənab Prezidenti 9aprel 2013-cü il “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun
istifdəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı”barədə sərəncam imzalamışdır. Sərəncamda
2013-2020 – ci illərdə dilimizin inkişafına dair zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsinə aid konkret nazirlik
və komitələrə tapşırıqlar vermiş, görüləcək işlər planlaşdırılmışdır. Belə ki, Respublika Prezidentinin məlum
sərəncamının üçüncü maddəsində kadr hazırlığı , tədris məsələlərinin uzlaşdırılması və təkmilləşdirilməsi,
orta və ali məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması təklif olunur.
Bu gün Azərbaycan dilinin hərtərəfli inkişafı , dövlət dilinə çevrilməsi, diplomatiya aləminə yol açması,
dünyanın ən mötəbər tribunalarından eşidilməsi ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan dil
siyasəti ilə bağlıdır. Ulu öndərin “Dilimiz çox zəngin və ahəngdar dildir, dərin tarixi köklərə malikdir. Şəxsən
mən öz ana dilimi çox sevir və bu dildə danışmağımla fəxr edirəm “ müdrk kəlamı ana dilimizə olan məhəbbət
və hər bir soydaşımız üçün örnəkdir.
Açar sözlər: Dil, şəxsiyyət, xalq, rəhbərlik, dil siyasəti, müstəqillik, sərəncam.
Keywords: Language, identity, people, leadership, language policy, independence, order.
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AZERBAYCAN’IN BİR DEVLET OLARAK İNŞASINDA HAYDAR ALİYEV’İN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF HEYDAR ALIYEV IN THE BUILDING OF AZERBAIJAN AS A STATE
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ÖZET
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte birliği oluşturan cumhuriyetlerden biri olan Azerbaycan 1991
yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlık kararı ülkede coşku ile karşılanmış ancak bağımsızlıkla
başlayan süreç oldukça sancılı olmuştur. Bağımsızlık öncesinde başlayan Karabağ’daki olaylar bağımsızlıkla
birlikte katliamlara dönüşmüştür. Ermeniler tarafından toprakları işgal edilen Azerbaycan, siyasal ve
ekonomik anlamda bir çıkmaza girmiştir. Bu durum Haydar Aliyev’in cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte
değişmeye başlamıştır.
Haydar Aliyev Azerbaycan tarihindeki (geçici olanlar hariç) üçüncü cumhurbaşkanıdır ancak siyasi ve
ekonomi alanında yaptığı işlerle birlikte kurucu lider rolü üstlenmiştir. Haydar Aliyev’in cumhurbaşkanlığı
öncesindeki iki yıl içerisinde ülkede iki cumhurbaşkanı görev yapmış ve bu bağlamda iç ve dış faktörlerin
etkisiyle siyasal istikrar sağlanamamıştır. Bu durum ekonomiye de yansımış ve siyasal istikrarsızlık krizleri
beraberinde getirmiştir.
3 Ekim 1993 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilen Haydar Aliyev ile birlikte yeni bir dönem başlamıştır. O,
Sovyetler Birliği dönemindeki siyasi tecrübelerinin ışığında seleflerinden farklı olarak dış politikada bir denge
politikası yürütmeye çalışmıştır. Tam bir Rusya veya Batı yanlısı politikalar takip etmek yerine söz konusu
tarafları dengeleyici bir politikayı tercih etmiştir. Karabağ’da işgali sonlandırıp nihai bir çözüm üretememiş
olsa da bir ateşkesle birlikte kısa vadede ülkeyi savaş pozisyonundan çıkararak siyasi ve ekonomik istikrarı
sağlamıştır.
Bu çalışmada Azerbaycan devletinin kuruluşunda Haydar Aliyev’in oynadığı hayati rol ele alınacaktır. Aliyev
öncesi ve Aliyev dönemi karşılaştırılarak devletin kurumsal yapısının oluşumunda yaşattığı dönüşüm
anlatılacaktır. İlave olarak Haydar Aliyev örneği üzerinden devlet yönetiminde hamaset yerine rasyonel
politikaların tercih edilmesinin doğruluğu vurgulanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Haydar Aliyev, Denge Politikası, İstikrar

ABSTRACT
With the dissolution of the Soviet Union, Azerbaijan declared its independence in 1991. The independence
decision was met with enthusiasm in the country, but the next process was quite troubled. The events in
Karabakh, which started before independence, turned into massacres after. Armenians occupied the lands of
Azerbaijan and Azerbaijan was left in a difficult situation politically and economically. This situation started
to change with Heydar Aliyev becoming president. A new era began with Heydar Aliyev, who was elected
President on October 3, 1993. He tried to carry out a balance policy in foreign policy with his political
experiences in the Soviet Union period. It preferred a balancing policy instead of pro-Russian or pro-Western
policies. Although he could not end the occupation and produce a final solution in Karabakh, he brought the
country out of the position of war with a ceasefire and ensured political and economic stability. In this study,
the vital role played by Heydar Aliyev in the establishment of the Azerbaijani state will be discussed. By
comparing the before and after periods, the transformation of the state's institutional structure will be
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explained. In addition, through the example of Heydar Aliyev, it will be tried to emphasize the correctness of
choosing rational policies instead of emotional in state administration.
Keywords: Azerbaijan, Haydar Aliyev, Balance Policy, Stability
1. GİRİŞ
Sovyetler Birliği’nin dağılması ve birliği oluşturan on beş cumhuriyetin bağımsız devletler olarak uluslararası
arenada yerlerini almaları herhangi bir savaş veya iç çatışmanın neticesinde gerçekleşmemiştir. Tarih boyunca
siyasi sınırların değişmesinin ve yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkmasının çoğu kez kanlı çatışmaların
sonunda gerçekleştiği göz önüne alındığında söz konusu on beş cumhuriyetin bağımsızlıklarını elde
etmelerinin genel olarak sorunsuz gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Ancak bağımsızlıkların üzerinden
geçen otuz yıl içerisinde bölgede yaşanan gelişmeler meselenin sadece bağımsızlığı elde etmek olmadığını,
bunu sorunsuz bir şekilde sürdürebilmenin de ne derece zor ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
Sovyetler Birliği barışçıl bir şekilde dağılmış olsa da Rusya’nın ortaya çıkan bu siyasi fotoğrafı kabullendiğini
söylemek mümkün değildir. Post Sovyet coğrafyayı doğal nüfuz alanı olarak gören Rusya söz konusu
bölgedeki ülkelerin bağımsız dış politikalar yürütmesine karşı çıkmış ve özellikle Batı yanlısı yönetimlerin
iktidara gelmelerini kendisi için bir güvenlik sorunu olarak değerlendirmiştir. Bunun neticesi olarak da bazı
durumlarda doğrudan askeri işgallerle, bazı durumlarda ise darbe ve benzeri yöntemlerle iç siyasi yapıları
şekillendirmeye çalışmıştır. Bu durum bazı ülkelerde çatışmaları ve istikrarsızlığı beraberinde getirmiştir. Bu
ülkelerden biri de Azerbaycan olmuştur.
Bugünkü Azerbaycan devleti bağımsızlığını 1991 yılında elde etmiştir ancak Azerbaycan adını taşıyan ilk
bağımsız devlet bu topraklarda 28 Mayıs 1918 tarihinde kurulmuştur.1 Bu devlet aynı zamanda cumhuriyet
rejimine sahip dünyadaki ilk Türk ve Müslüman devlet olmuştur.2 Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti veya
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti olarak adlandırılan3 devlet varlığını iki yıl gibi kısa bir süre devam ettirebilmiş
olsa da milli egemenliği esas alan yapısıyla bugünkü Azerbaycan Devletine tarihi bir model oluşturmuştur.
Sovyetler Birliği’nin kurulmasıyla bağımsızlığını yitiren Azerbaycan, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla
yeniden bağımsızlığını elde etmiştir.
Azerbaycan’ın bağımsızlık döneminin ilk yılları oldukça sancılı geçmiştir. Bunda Karabağ’ın ve Azerbaycan
topraklarının bir kısmının Rus desteği ile Ermeniler tarafından işgal edilmesi gibi harici faktörler etken olurken
diğer yandan başarısız yönetimden kaynaklı nedenler de belirleyici olmuştur. Azerbaycan, bağımsızlığının ilk
üç yılında üç ayrı cumhurbaşkanı tarafından yönetilmiştir. Üçüncü cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’den önce
ülkeyi yöneten Ayaz Muttalibov ve Ebulfez Elçibey’in özellikle dış politika tercihleri Azerbaycan siyasetini
ve ekonomisini istikrarsızlığa sürüklemiştir. Azerbaycan dış politikasına etki eden faktörlerin yeterince dikkate
alınmamış olması başarısızlığı beraberinde getirmiştir.
Azerbaycan’ın dış politikasının belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken başlıca faktörleri şu şekilde sıralamak
mümkündür.4
2. AZERBAYCAN’IN DIŞ POLİTİKASINA ETKİ EDEN TEMEL FAKTÖRLER
2.1.Tarih
Son iki yüz yıllık süre içerisinde Azerbaycan tarihinde üç ülkenin varlığı ön plana çıkmaktadır. Bu ülkeler
bugünkü isimleriyle Türkiye, Rusya ve İran’dır. 1828 tarihli Türkmençay Antlaşması ile İran ve Rusya
Azerbaycan topraklarını kendi aralarında paylaşmışlardır.5 Bu bağlamda İran ve Rusya tarihi perspektifte

1

Ağayev, M. (2006). Milli Mücadele Yıllarında Türkiye ve Azerbaycan İlişkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, İstanbul, s.313.
2
Şimşir, B. (2011). Azerbaycan, 1. Baskı, İstanbul: Bilgi Yayınları, s. 21-25.
3
İmambeyli, V. (2020). Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti (ADR) Dış Politikası ve Ali Merdan Topçubaşı, Avrasya İncelemeleri Dergisi 9 (2) 227245, s.230.
4
Yılmaz R. ve Sayın, F. M. (2013). Azerbaycan Dış Politikasını Belirleyen Öğeler ve Denge Politikasına Yansımaları, Çankırı Karatekin Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 23-42.
5
Yeşilot, O. (2008). Türkmençay Antlaşması Ve Sonuçları, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 36, 187-199.
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işgalci güçler olarak değerlendirilmektedir. Türkiye ise 1918 tarihinde Bakü’yü Ermenilerden kurtaran
geçmişin6 yanında bugün de Karabağ Savaşı’ndaki desteği ile kurtarıcı bir ülke rolüne sahiptir.
2.2.Kültür
Azerbaycan, kültürel olarak coğrafyaya bağlı bir Azerbaycan kültürü oluşturma çabası içerisindedir.
Azerbaycan genel olarak Türk kültürünün bütün özelliklerini yansıtmakla birlikte bünyesinde Rus, İran, Arap
ve Moğol kültürlerinin izlerini de taşımaktadır.7
2.3.Din
Azerbaycan halkının % 96’ı Müslümandır. Azerbaycanlı Müslümanların çoğunluğunu Şiiler oluşturmaktadır.8
Ancak Azerbaycan Şiilerinin mezhep bağımlılığı İran Şiilerinin durumundan farklılık göstermektedir.
Azerbaycan Şiileri etnik kimliğe mezhep kimliğinden daha fazla önem vermektedir. Bu durum Türkiye’yi
İran’a nazaran daha yakın hissettirmektedir. Bununla birlikte mezhep faktörü önemlidir ve bu bağlamda İran
dikkate alınması gereken bir ülke konumundadır.
2.4.Demografik Yapı
Azerbaycan nüfusunun % 92’si Azerbaycan Türklerinden oluşmaktadır ve bu bağlamda homojen bir yapıya
sahip olduğunu söylemek mümkündür. Azınlıklar yüzdesel olarak 2 ve altı rakamlarla ifade edildiği için ciddi
etnik bir problem mevcut değildir.9 Bu durum Kazakistan gibi ülkelerle kıyaslandığında Azerbaycan’a dış
politikada hareket serbestliği sağlamaktadır. Nüfusun büyük çoğunluğunun Azerbaycan Türklerinden
oluşması dış politikada Türkiye’ye avantaj sağlamaktadır. Öte yandan Azerbaycan’dakilerden daha fazla
Azerbaycan Türkü ülkenin güney komşusu İran’da yaşamaktadır10 ve bu durum İran-Azerbaycan ilişkilerinde
önemli yer tutmaktadır.
2.5.Jeopolitik Konum
Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Türkiye ve İran’la karadan, Kazakistan ve Türkmenistan’la da
Hazar üzerinden komşudur. Bu komşuluk ilişkileri dış politikada atacağı adımları etkilemektedir. Azerbaycan,
Doğu-Batı ve Kuzey-Güney eksenli hatlarda merkezi bir konuma sahiptir. Yatay eksende Türkiye ile Türk
Dünyası’nı birbirine bağlayan zincirin önemli bir halkası, dikey eksende ise Rusya’nın güneye inmesinin ve
Türk Dünyasının iletişimini kesmesinin önünde önemli bir engel işlevi görmektedir.
2.6.Ekonomi
Azerbaycan ekonomisinin motor gücü enerji kaynaklarıdır ve petrol ve doğalgazın çıkarılıp güvenli bir şekilde
uluslararası pazarlara aktarılması hayati bir önem taşımaktadır. Özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle
başlayan süreçte Avrupa’nın Rusya dışındaki enerji kaynaklarına ihtiyaç duyması ve Rusya’nın alternatif
kaynakları kontrol edebilme isteği Azerbaycan petrol ve doğalgazını ekonomik olmanın yanında stratejik
açıdan da oldukça önemli kılmaktadır.
3.AZERBAYCAN’IN BAĞIMSIZLIK SÜRECİ VE HAYDAR ALİYEV ÖNCESİ DÖNEM
3.1.Muttalibov Dönemi
Sovyetler Birliği’nin resmen dağılmasını müteakip 29 Aralık 1991 tarihinde yapılan referandum ile
Azerbaycan’ın bağımsızlığı onaylanmıştır. Bağımsızlık öncesinde ilk olarak Sovyet Yönetimi tarafından
atanan ve devamında seçimlerin büyük ölçüde boykot edildiği göstermelik bir oylama ile seçimi kazanan Ayaz
Muttalibov Azerbaycan’ın ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Rusya yanlısı bir isim olan Muttalibov yönetiminde
Azerbaycan Bağımsız Devletler Topluluğu’na(BDT) katılmış ve Rusya’ya yakın bir dış politika
benimsemiştir. Ancak Rusların Hocalı’da Ermeniler tarafından yapılan katliama fiilen destek vermiş olmaları
Muttalibov’u zor durumda bırakmıştır. Rusların bu tutumuna rağmen Azerbaycan’ın BDT Ortak Savunma
6

Altunsoy, Y. (2019). Kafkas İslam Ordusu ve Bakü Zaferi, Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 42-91.
Yılmaz R. ve Sayın, F. M. A.g.e. s.26,27.
8
Azimli, E. (2019). Azerbaycan’da Devlet Ve Din İlişkileri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (63). 1213-1221.
9
Ağayev, E. (2013). Azerbaycan’ın Etnik Yapısı, Yeni Türkiye, 53, 1030-1048. s.1033.
10
Özdemir, S. (2020). Güney Azerbaycan Meselesi: Tarihi Ve Kültürel Boyutu, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi, 7, 359-386.
7
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Anlaşması’na imza atarak Rus yanlısı tutumunu sürdürmesi ülke içinde kendisine yönelik tepkileri artırmıştır.
11
Artan tepkilere daha fazla direnemeyen Muttalibov 6 Mart 1992’de istifa etmek zorunda kalmıştır. 12
3.2.Elçibey Dönemi
Ara bir geçiş dönemi sonrasında Azerbaycan’da 7 Haziran 1992’de yapılan gerçek anlamda ilk serbest
seçimlerde oyların % 60’ını alan Ebulfez Elçibey ülkenin ikinci cumhurbaşkanı olmuştur.13 Tam bir Rus karşıtı
ve Türk milliyetçisi olan Elçibey’in ideolojik düşüncesi iktidarda kaldığı süre boyunca ülkenin dış politikasına
da yansımıştır. Bu durumun işareti olarak ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapan Elçibey, politikasını Türkiye
merkezli olarak oluşturmuştur. Azerbaycan’ın BDT üyeliğini iptal eden Elçibey, Rus askerlerinin ülkeden
çekilmesini de istemiştir.14 Elçibey, söylem ve eylemleri ile sadece Rusya’yı değil, bir diğer önemli ülke olan
İran’ı da karşısına almıştır. Kuzey ve Güney Azerbaycan’ın birleşmesinden söz etmesi İran tarafından tepkiyle
karşılanmış ve bu söylemler bir güvenlik tehdidi olarak algılanmıştır.15
Dış politikasını özelde Türkiye, genelde Batılı ülkelerle beraber hareket etme üzerine kuran Elçibey yönetimi
bu tutumunu imzalanan petrol anlaşması ile de göstermiştir. Ancak Türkiye’yi ve Batılı ülkeleri önceleyen bu
anlaşmalar beklenen karşılığı vermemiş ve Elçibey, Türkiye de dahil olmak üzere söz konusu ülkelerden
umduğu desteği alamamıştır. Öte yandan Rusya ve İran’a karşı olan politik tutumunun bir yansıması olarak
Ermenilerin Azerbaycan topraklarındaki işgalinin yayılarak devam etmesi Aliyev’e olan desteği azaltmıştır.
Söz konusu Ermeni işgalinin genişlemesi ve onun tetiklediği ekonomik çöküş ülkede Elçibey yönetimine karşı
ciddi bir tepkinin oluşmasına neden olmuştur. Tepkilerin iç savaş boyutuna ulaşmasını istemeyen Elçibey,
Haydar Aliyev’i Bakü’ye davet etmiş ve 18 Haziran 1993 tarihinde Bakü’den ayrılarak doğduğu yer olan
Nahçıvan’a çekilmiştir.16
4.HAYDAR ALİYEV DÖNEMİ VE YAŞANAN DÖNÜŞÜM
3 Ekim 1993 tarihinde yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı seçilen Haydar Aliyev ülkenin üçüncü
cumhurbaşkanı olmuştur. Selefi Elçibey’in aksine Sovyetler Birliği döneminde birçok üst düzey idari
görevlerde bulunmuş ve siyaset alanında büyük tecrübe kazanmıştır. Bunun bir yansıması olarak bölgedeki
güç pozisyonlarını dikkate alan ve kısaca denge politikası olarak adlandırabileceğimiz bir politik yaklaşımla
Azerbaycan’ı yönetmeye başlamıştır. Bu bağlamda ilk olarak önceki dönemde Rusya’yı rahatsız eden
politikalarda değişikliğe gitmiştir. Azerbaycan’ı tekrardan BDT’ye üye yapmış ve Türkiye ile olan ilişkilere
belli bir mesafe koymuştur.17 Ülkenin en önemli sorunu olan Karabağ’daki Ermeni işgalini bitirememiş olsa
da 27 Temmuz 1994 tarihinde Ermenistan’la bir ateşkes imzalayarak ülkeyi savaş atmosferinden çıkarmıştır.
Bu durum ekonominin üzerindeki savaş baskısını ortadan kaldırmıştır. Devamında dengeler göz edilerek 8
ülkeden 13 şirketin dâhil edildiği petrol anlaşması ile ekonomik ve politik anlamda önemli bir adım atılmıştır.
1995 yılında Azerbaycan Anayasası’nın hazırlanması ile birlikte hukuki ve siyasi bağlamda bir zemin
oluşturulması ülkenin ekonomik ve siyasal istikrar kazanmasına katkıda bulunmuştur.18
Denge politikası hassasiyetiyle yeniden şekillendirilen dış politikada ilişkilerin iyileştirilmesine çalışılan bir
başka ülke İran olmuştur. İran’la yeni bir başlangıç oluşturmak isteyen Aliyev bu ülkeyi ziyaret ederek iyi
niyetini göstermiş ve ABD’nin doğrudan taraf olarak karşı çıkmadığı enerji anlaşmalarına İran’ı dâhil
etmiştir.19 Söz konusu gelişmeler kısa bir zaman içerisinde olumlu sonuçlar doğurmuş ve bu durum ekonomik
verilere de yansımıştır.
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Sancak, İ. (2018). Bağımsızlık Sürecinde Azerbaycan Ve Haziran Darbesinin Dış Politikaya Etkileri. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (13) , 57-71,
s.58-61.
12
Alev, S. U. (2020). Tarihî Gerçeklik Açısından Karanfil Romanı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (39), 13011319.
13
Sancak, İ. A.g.e., s.61
14
Mardanov, S. (2013). Azerbaycan Dış Politikasının Temelleri(1191-2003), Çağrı Erhan (Ed.), Kafkasya'nın Yükselen Yıldızı İlham Aliyev
Döneminde Azerbaycan, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.s.61,62.
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Tokluoğlu, C. (2012). Azerbaycan, İsmail Aydıngün ve Çiğdem Balım (Ed.), Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna,
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını. s. 37.
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Sancak, İ. A.g.e., s.62-66.
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Tokluoğlu, C. A.g.e., s.39.
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Sancak, K. (2019). Azerbaycan Ekonomisinde İstikrar Faktörü ve Aliyevler Dönemi, The Journal of International Scientific Researches, 4 (1) , 5157. s.53,54.
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Sancak, İ. A.g.e.,s.68.

proceedings book | May 10, 2022/Baku – Azerbaijan

215

2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF AZERBAIJAN'S ARCHITECT HEYDAR ALIYEV
IN THE 99TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH
Yıllar

GSMH
Değişimi(%)

1993
1994
1995
1996
1997

-23.1
-19.7
-11.8
1.3
5.8

GSMH
(milyon $)

Kişi Başına
GSMH ($)

1326.9
1629.3
2415.2
3180.8
3960.9

Enflasyon
Oranı (%)

179.9
217.9
319.3
416.2
513.2

1229.1
1763.5
511.8
19.9
3.7

İşsizlerin Faal
nüfusa oranı

GSMH’da Özel
Sektörün Payı (%)

0.52
0.65
0.78
0.86
1.03

24
29.3
34
38
46

Yabancı
Yatırımlar
(milyon $)
150
375.1
620.1
1307.3

Tablo: 1991-2002Yılları Arasında Azerbaycan’ın Makro Ekonomik Göstergeleri,20
Tablodan da görüleceği üzere sağlanan istikrarla birlikte güven ortamı oluşmuş ve bu durum yabancı
sermayeyi Azerbaycan’a çekmiştir. Kısa bir zaman içerisinde enflasyon dörtlü hanelerden tekli hanelere inmiş,
GSMH ve kişi başına düşen gelir bağlamında hızlı bir gelişme sağlanmıştır.
On yıl boyunca iktidarda kalan Haydar Aliyev zamanında ülke kurumsal bir yapıya kavuşturulmuş ve hemen
her alanda ciddi bir ilerleme sağlanmıştır. Uluslararası alanda Azerbaycan’ın saygınlığı artmış ve bunda da
tecrübeli bir devlet adamı olarak Aliyev’in politikaları etkili olmuştur.
5.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Elçibey’den sonra Aliyev’in cumhurbaşkanı olması başlangıçta Türk kamuoyu tarafından pek memnuniyetle
karşılanmamıştır. Çünkü Elçibey Türk milliyetçisi idi ve bununla bağlantılı olarak Azerbaycan’ın dış
politikasını Türkiye merkezli bir anlayış üzerine oturtmuştu. Ancak bu durum Azerbaycan’ın sorunlarını
çözmenin aksine durumu daha kötü bir noktaya taşımıştır. Nitekim Elçibey bütün iyi niyetine rağmen yazının
ilk bölümünde ifade edilen faktörleri göz ardı etmiş ve politik tercihlerinde duygusal davranmıştır. Dönemin
konjonktüründe Rusya’nın ve İran’ın Azerbaycan üzerindeki etkisini iyi analiz edememiştir.
Haydar Aliyev ise daha Sovyetler Birliği zamanında edindiği siyasi tecrübe ile Azerbaycan’ın dış politikasına
etki edecek muhtelif faktörleri dikkate alarak bir denge politikası oluşturmuştur. Güç projeksiyonlarını iyi
değerlendirmiş ve ilk etapta Türkiye ile mesafeli bir ilişki kurmuş ancak zaman içerisinde bunu telafi edecek
adımlar atmaya başlamıştır. Eski Sovyet coğrafyasında Rusya’yı denklem dışında bırakan politikaların
başarısızlığını görerek bu ülke ile olan ilişkileri yeniden düzenlemiştir. Söz konusu coğrafyada Post Sovyet
dönemde Rusya’nın doğrudan ya da dolaylı müdahaleleri Aliyev’i haklı çıkarmıştır.
Aliyev’in Azerbaycan’ın dış politikasını ülkenin sahip olduğu tarihi, kültürel, dini, demografik vb değerlerle
birlikte dünyadaki siyasi dengeleri dikkate alarak belirlemesi devlet yönetiminde duygusallığa değil rasyonel
politikalara yer verilmesinin doğruluğunu göstermiştir. Bu durum esasında Türkiye Azerbaycan ilişkileri
açısından da yol gösterici olmalıdır. İki ülke ilişkilerinde hamasete değil, kurumsal yapı kazanan güçlü
ekonomik, askeri ve siyasi ilişkilerin tesis edilmesine ihtiyaç olduğu anlaşılmalıdır. Son dönemde iki ülke
ilişkilerinde izlenen politika bu durumun anlaşıldığını göstermektedir. Daha önce yapıldığı gibi duygulara
hitap eden içi boş söylemlerin yerini somut projeler ve sahada sonucu değiştiren adımlar almaya başlamıştır.
Son Karabağ Savaşı işbirliğinde gelinen aşamayı ve bu işbirliğinin somut sonuçlarını gösteren güzel bir örnek
olmuştur.
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XÜLASƏ
Azərbaycan tarixinin ən mürəkkəb hadisələrlə zəngin olan dövrünü – XX əsrin 90-cı illərini araşdırarkən
ölkəmizə qarşı yönəldilmiş məqsədyönlü və işğal xarakterli hücumların, həyata keçirilmiş qanunsuz hərbi
əməliyyatların, soyqırım və qətliamların şahidi oluruq. Məlum məsələdir ki, həmin illərdə Azərbaycan
təxribatlarla yanaşı böyük bir təhlükə ilə - işğalla qarşı-qarşıya idi. Başlıca səbəblərdən biri rəhbərliyin baş
vermiş hadisələrə biganə münasibəti, hərbi kadr çatışmazlığı idi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Ali
Məclisin Sədri seçilməsi bu sahədə ilk addımların atılmasına, işğal təhlükəsinə qarşı ordu quruculuğuna
başlanması işinin sürətlənməsinə və təkmilləşməsinə zəmin yaratmışdı. İlk öncə Naxçıvanda Milli Müdafiə
Komitəsi yaradılmış, hərbi kadr, silah-sursat çatışmazlığı aradan qaldırılmışdır. Ordu quruculuğu sahəsində
əməli addımlar Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə - 1993-cü ildən başlayaraq atılmışdır. Heydər Əliyev
müstəqil Azərbaycan dövlətinin prezidenti seçildikdən sonra ordu quruculuğu sahəsinə diqqət və qayğı
artırılmış, maddi-texniki bazanın güclənməsi, peşəkar hərbiçilərin hazırlanması işi ən nizamlı şəkildə, sürətlə
həyata keçirilmişdir. Həmin dövrdə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin Naxçıvan filialının yaradılması
ilə hərbi liseylərə kursant qəbulunun təşkili, savadlı zabitlərin yetişdirilməsi diqqət mərkəzində olmuşdur.
Görülən tədbirlər nəticəsində Milli Ordu təkmilləşmiş, müasir silah-sursatla təchiz olunmuşdur. Eyni zamanda
müasir döyüş avadanlıqlarının alınması ilə birgə Milli Hərbi Sənaye nazirliyinin müəssisələri yaradılmış və
beləliklə ölkəmizdə silah-sursatların istehsalına başlanmışdır. Məqalədə Naxçıvandan başlayan ordu
quruculuğunun inkişafı ilə bağlı həyata keçirilmiş bütün mərhələlər geniş bir şəkildə öz əksini tapacaq.
Həmçinin, təməli hələ XX əsrin 90-cı illərində qoyulmuş Milli ordunun keçdiyi döyüş yolu və hazırkı
dövrümüzdə olan nəticələri də məqalədə qeyd olunacaq.
Açar sözlər: Heydər Əliyev, Naxçıvan, 1993-cü il, Milli ordu, Hərbi lisey
ABSTRACT
While studying the period of Azerbaijan's history, which is rich in the most complex events - the 90s of the
XX century, we are witnessing purposeful and aggressive attacks against our country, illegal military
operations, genocide and massacres. It is known that in those years, along with provocations, Azerbaijan also
faced a great threat - occupation. One of the main reasons was the indifference of the leadership to the events
and the lack of military personnel. The election of the national leader Heydar Aliyev as the Chairman of the
Supreme Assembly laid the foundation for the first steps in this area, the acceleration and improvement of the
work on the formation of the army against the threat of occupation. First of all, the National Defense Committee
was established in Nakhchivan, the shortage of military personnel and weapons was eliminated. Practical steps
in the field of army building were taken during the presidency of Heydar Aliyev - since 1993. After the election
of Heydar Aliyev as the President of the independent state of Azerbaijan, increased attention and care was paid
to the field of army building, strengthening the material and technical base, training of professional militaries
was carried out in the most orderly and rapidly. At that time, with the establishment of the Nakhchivan branch
of the Military high school named after Jamshid Nakhchivanski, the organization of admission of cadets to
military high school, the training of educated officers was in the center of attention. As a result of the measures
taken, the National Army has been improved and equipped with modern weapons. At the same time, with the
purchase of modern combat equipment, the enterprises of the Ministry of National Military Industry were
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established and thus the production of weapons and ammunition began in our country. All stages of measures
taken in connection with the development of army building, starting from Nakhchivan will reflect in the article.
İn the article will also be noted the path of battle passed by the National Army, which was founded in the 90s
of the XX century, and its current results.
Keywords: Haydar Aliyev, Nakhchivan, 1993rd year, National army, Military high school
GİRİŞ
Ümummili lider Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində bənzəri olmayan tarixi şəxsiyyətdir. Ona görə ki, o,
Azərbaycanın ən çətin zamanlarında öz ağlı və zəkası, müdrikliyi və uzaqgörən siyasəti nəticəsində dövlətimizi
bəlalardan mahir bir şəkildə xilas etmiş, əhalinin vəziyyəti yaxşılaşmış, ölkənin inkişafı istiqamətində
əhəmiyyətli tədbirlər görülmüşdür. Heydər Əliyevin dirçəltdiyi sahələr çoxdur. Bunlardan biri və ən
əhəmiyyətlisi isə ordu quruculuğudur. Ordu dövlətin mühüm və ayrılmaz atributlarından biridir. Belə ki, güclü
ordusu olan dövlət də güclü və sarsılmazdır. Ancaq, bu proses böyük zəhmət və gərgin əmək tələb edən bir
işdir. Fikrimcə bu prosesi üç mərhələyə ayırmaq olar.
1.Hərbi təhsil müəssisələrinin yaradılması, gənclərin milli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmaları, onların
arasından Vətənə və xalqa sadiq olanların seçilərək yetişdirilməsi, Milli Ordunun qurulması, istənilən
vəziyyətdə daima irəli gedərək dövlətin mənafeyini üstün tutmaları, əldə olunan silahlardan düzgün istifadə
etmə bacarıqlarının yoxlanılması;
2.İxtisaslaşmış hərbi kadrların
sayının artırılması, onların xarici ölkələrdə bu sahədə biliklərini
təkmilləşdirməsi, hərbi təlimlərdə iştirakı, silah istehsalına başlanması;
3.İstehsal olunmuş yerli silahların təkmilləşdirilməsi, yeni nəsil silahların tətbiqi, ordunun döyüş qabiliyyətinin
yüksəldilməsi, düşmən hədəflərinin dəqiqliklə məhvi və.s.
Mərhələli şəkildə həyata keçirilən bu proses bununla bitmir. Naxçıvandan başlanan Ordu quruculuğu prosesi
özünün ən inkişaf etmiş formasını məhz Heydər Əliyevin prezident seçildiyi dövrdən almağa başlayır.
1918-ci il 26 iyun tarixində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Müsəlman Korpusunun Əlahiddə
Azərbaycan Korpusu adlandırılmasını və bununla da ilk nizami hərbi hissənin yaradılmasını, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin süqutundan sonra isə ordu quruculuğu prosesinin dayanmasını, bu prosesin 1969-cu ildə
Heydər Əliyevin birinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra yenidən başlandığını görürük. Belə ki, 1971-ci ildə
böyük zəhmətlər bahasına, hərbiçi kadrların hazırlanması məqsədilə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Lisey
yaradılmışdır. Bakıda Ali Ümumqoşun Komandirlər məktəbi yaradılmışdır ki, bu, ali hərbi məktəb idi. Heydər
Əliyev Azərbaycanda Milli Ordu quruculuğu sahəsində kadrların yetişdirilməsi üçün zəmin yaratmışdır. 1990cı illərdə baş vermiş döyüşlərdə bu kimi hərbi təhsil müəssisələrinin yetirmələri böyük şücaət və igidlik
göstərərək vuruşmuşlar.
1998-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Naxçıvanda hərbi təhsil
müəssisəsinin yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etmiş, bu təşəbbüsü dəyərləndirən Heydər Əliyev Naxçıvanda
Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin Naxçıvan filialının yaradılması haqqında 13 mart tarixli 762№-li
sərəncam imzalanmışdır (2016).
Azərbycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin yaradılması
haqqında” 27 fevral 2004-cü il tarixli 108 №-li Sərəncamı ilə C. Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin Naxçıvan
Filialı ləğv edilərək, onun bazası əsasında müstəqil hərbi lisey yaradılmışdır (Mehri, 2021). Liseylər ən müasir
avadanlıqlarla təchiz olunmuş, müxtəlif labarotoriyalar və kabinələr, elektron lövhə otaqları kursantların tədris
olunan fənnləri ən yüksək səviyyədə mənimsəmələri üçün təşkil olunmuşdur. O liseyin kursantlarıdır ki, II
Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına vuruşaraq şəhidlik zirvəsinə ucalmışlar, müharibə veteranı statusu
almışlar, müxtəlif dərəcəli orden və medallara layiq görülmüşlər. Qeyd etməliyəm ki, şəhid ailələri, müharibə
veteranları və qazilər daima dövlətin diqqəti və qayğısı ilə əhatə olunurlar. Xalqımız onlara hər zaman böyük
ehtiram göstərir.
1993-cü ildə Azərbaycan tarixində yeni bir mərhələ başlanmışdı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin prezident
seçilməsi ilə həyatın müxtəlif sahələrində inkişaf və irəliləyiş nəzərə çarpırdı. Bu inkişaf özünü Ordu
quruculuğu işində də göstərməyə başladı. Hələ qədim zamanlardan müasir dövrümüzədək Azərbaycan ərazisi
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yadelli hücumlara, işğal və istilalara məruz qalmışdır. Zaman-zaman torpaqlarımız parçalanmış, mənfur
düşmənlərimiz öz məkrli planlarını açıq-aşkar həyata keçirməyə başlamışlar. Bütün bunlar güclü, sarsılmaz
bir ordunun yaranmasını zəruri edirdi. Əvvəllər yaradılmış hərbi hissələrin çoxu ayrı-ayrı qrupların nəzarətinə
keçmişdi və onlar cəbhələrdə təxribatlar törədərək gərginlik yaradırdılar. Bütün bunları görən Heydər Əliyev
Ordu quruculuğu işinin başlanması məsələsini sürətləndirdi. Onun 1993-cü il 2 noyabr tarixində radio və
televiziya vasitəsilə Azərbaycan xalqına müraciəti bu işdə çağırış və ilk addım oldu. Bu müraciəti həm də tarixi
sənəd adlandırmaq olar. Demək olar ki, müraciətdə ordu quruculuğunun istiqamətlərini müəyyənləşdirən
bütün məsələlər öz əksini tapmışdır. Müraciətdə ordu və dövlət, ordu və xalq, maddi baza, nizam-intizam, milli
kadrların formalaşması və s. kimi məsələlərin təhlili göstərdi ki, ordu yenidən qurulmalı və dövlətini, xalqını
qoruyan güclü bir orduya çevrilməlidir. Ümummilli lider Heydər Əliyev eyni zamanda belə bir ordunun
yaradılması yollarını da göstərmişdir. Heydər Əliyevin özü tərəfindən fəaliyyət proqramına çevrilmiş
müraciətdən dərhal sonra qarşıda duran vəzifələr müəyyənləşmiş, müharibə veteranları ilə, müxtəlif siyasi
partiya nümayəndələri ilə görüşlər keçirilmiş, məsləhətlər aparılmış, bu sahədə nöqsanların aradan qaldırılması
üçün təşkilati işlər görülmüş, işləri çətinləşdirən və gecikdirən lazımsız strukturlar ləğv edilmiş, qoyulmuş
nizam-intizam tələblərinə riayət etməyənlər ordudan uzaqlaşdırılmışdır. İstər 2 noyabr tarixli müraciətdə,
istərsə də Heydər Əliyevin sonrakı çıxışlarında hərbi səfərbərlik işinin təşkili, hərbi komissarlıqlarda
vəziyyətin yoxlanılması və aşkar edilmiş qanunsuzluqların aradan qaldırılması qarşıya qoyulan mühüm
vəzifələrdən idi.
Əlbəttə, bu proses bununla bitmirdi. Heydər Əliyev cəbhə boyunca yerləşən hərbi hissələri ziyarət edir, hissə
və bölmələrin vəziyyəti ilə yaxından tanış olurdu. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsini
təşkil edən ordu xalqın da gücünü hiss edərək Vətənin müdafiəsinə səfərbər olmuş, Fizuli istiqamətində gedən
döyüşlərdə düşməni məğlubiyyətə uğratmış, böyük itkilər verərək geri çəkilmiş düşmən qüvvələri döyüşün
dayanmasına daha ciddi yanaşmış və nəticədə 1994-cü ildə atəşkəs elan edilmişdir. Bundan sonra Milli
Ordunun formalaşmasında yeni bir dövr başlandı. Müharibənin dayanması orduya dinc və rahat şəkildə
təşkilatlanmaq üçün fürsət verdi. Döyüşlərin olub-olmamasından asılı olmayaraq Azərbaycan Ordusu
möhkəmləndirilməli idi.
Ordu quruculuğu prosesinin Naxçıvanda başlanması da təsadüfi deyildi. Heydər Əliyevin Naxçıvanda
doğulması, Naxçıvanda yaşaması, Ali Qanunvericilik orqanlarına deputat seçilməsi, 3 sentyabr 1991-ci ildən
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin sədri seçilməsi (Fəxrəddin, 2014) kimi mühüm vəzifələr tutması
onun hərbi, siyasi, iqtisadi tədbirlər həyata keçirməsinə, Naxçıvanın mövcud çətin şəraitinin və baş verən bütün
hadisələrin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına, işğalın qarşısının alınmasına imkan vermişdi.
Heydər Əliyev hələ Naxçıvanda Ali Məclisin Sədri seçildikdən sonra Naxçıvanda hərbi hissələrin yaradılması
ilə bağlı addımlar atılmışdı. Bakıda isə prezident qvardiyasının yaradılması təklifi ilə bağlı millət vəkilləri
müzakirələr aparırdı. Prezident Ayaz Mütəllibov Naxçıvana münasibətdə xoşagəlməz bir bənzətmə işlədərək
demişdi: “Naxçıvan Azərbaycanın kor bağırsağıdır. Onu kəsib atmaq lazımdır”. Göründüyü kimi rəhbərliyin
Naxçıvana olan laqeyd münasibətini, qarşıdakı böyük təhlükəni görən Heydər Əliyev Naxçıvanda Dövlət
Milli Müdafiə Komitəsinin yaradılması ilə bağlı ilk tapşırığı vermişdi. 1991-ci il sentyabrın 7-də Dövlət Milli
Müdafiə Komitəsi yaradılmışdır (Ədalət, 2013). Naxçıvan ərazisindəki sovet hərbi hissələrinin silah-sursatının
bütünlüklə Müdafiə Komitəsinə təhvil verilməsi Azərbaycanda ilk Milli Ordu quruculuğu sahəsində atılmış
addımlardan biri idi. Əhalinin aclıq və səfalətlə, soyuqdan donmaqla, işğalla və düşmənlə olan sınağında
xalqın arxalandığı dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev bütün yükü öz üzərinə götürdü, gecə-gündüz əzmlə çalışaraq
blokada şəraitində olan Naxçıvanı öz taleyi ilə tək başına buraxmadı. Heydər Əliyev siyasətinin nəticəsidir ki,
90-cı illərdə baş verən döyüşlərdə mənfur düşmənlərimiz Naxçıvanın bir qarış torpağını belə işğal edə
bilmədilər.
Azərbaycanda siyasi hakimiyyətinin birinci dövründə Heydər Əliyevin xalqın ümidlərini doğrultması, dahi
liderin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışı və öz xilaskarlıq missiyasını yerinə yetirməsi ilə xarakterizə olunur.
Bunu qeyd etmək yerinə düşər ki, Azərbaycanı mövcud vəziyyətdən xilas edəcək ikinci bir şəxs yox idi. 1988ci il 22 noyabrda 30 min nəfərin iştirakı ilə Naxçıvanda keçirilən mitinqdə xalqın inamını və sevgisini qazanan
dahi liderin portretləri qaldırılmış (Fəxrəddin, 2014) və xalq böyük hörmət və diqqətlə öz ehtiramını
bildirmişdir.
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O zamanlar qardaş Türkiyə dövləti də işğalla üz-üzə qalmış Azərbaycana öz dəstəyini əsirgəmirdi. Türkiyə ilə
Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlıq və əlaqələr Heydər Əliyevin prezident seçildiyi dövrdə qurulmağa
başlamışdı.
1994-cü ilin əvvəllərində Azərbaycan NATO-nun müxtəlif proqramlarına qoşulmuş, 2 mindən çox
Azərbaycan hərbçisi NATO proqramlarında və digər ikitərəfli əməkdaşlıq proqramlarında iştirak edərək ən
son hərbi yenilikləri mənimsəmiş, beləliklə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri modern orduya çevrilmiş,
Beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrin tərkibində Kosovoda, Əfqanıstanda və İraqda zəngin təcrübə qazanaraq
öz standartlarını NATO standartlarına uyğunlaşdırmışdır.
23 il bundan əvvəl, 1999-cu ildə Heydər Əliyev xüsusi təyinatlı qoşun növünün yaradılması haqqında qərar
verdi. Bu qoşun növünün formalaşmasında I Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş zabitlərin böyük rolu
olmuşdur. Xüsusi təyinatlı qüvvələr bir neçə döyüşdə iştirak etmişlər, ancaq, II Qarabağ müharibəsi bütün
xüsusi təyinatlı birləşmələrinin ilk dəfə olaraq aktiv şəkildə iştirak etdiyi müharibə hesab edilmişdir. Onların
ən öndə irəliləməsi və düşmənin müdafiə xəttini yararaq torpaqlarımızı azad etmələri bu müharibədəki
qələbəni bizə bəxş etdi.
2003-cü ildə ordumuzun hərbi-texniki bazasını gücləndirmək və bu sahədə kənardan asılılığı azaltmaq
məqsədilə ümummilli lider tərəfindən "Azərbaycan Respublikası müdafiə sənayesi müəssisələrinin 20032005-ci illərdə inkişafına dair Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi ilə Respublikanın Müdafiə Sənayesinin
inkişafının yeni mərhələsi başlandı (Yavər Camalov, 2010). Heydər Əliyevin qoyduğu irsə sahib çıxan, onun
siyasi xəttinin uğurlu və layiqli davamçısı İlham Əliyev ordunun inkişafını daima diqqət mərkəzində saxlayır.
Prezidentimizin16 dekabr 2005-ci il tarixli sərəncamı ilə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaradılması bu sahəyə
göstərilən diqqətin ən bariz nümunəsidir.
İllər üzrə göstəricilərə nəzər saldıqda Nazirliyin müəssisələrində istehsal olunan müdafiə təyinatlı
məmulatların həcminin ildən-ilə artdığını müşahidə etmək olar. Çoxçeşidli silah-sursatın, döyüş
avadanlıqlarının yaradılması və istehsalı müasir tələblərə uyğun şəkildə həyata keçirilir.
Azərbaycanda formalaşmış güclü hərbi sənaye Azərbaycan Ordusunu ən müasir silahlarla və hərbi texnika ilə
təmin etmək iqtidarındadır. Azərbaycanın ixtisaslı, savadlı hərbçiləri istənilən hərbi texnikanı idarə edəcək
zəkaya və potensiala sahibdirlər.
Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi xəttini uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin Ali Baş Komandanı
olduğu Milli Ordu daima inkişafdadır. Müxtəlif illərdə Azərbaycanda “İstiqlal”, “Yalquzaq”, “Mübariz”,
“Yırtıcı” snayper tüfəngləri istehsal olunmuşdur. Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin İstanbulda
keçirdiyi sərgidə böyük marağa səbəb olan “İstiqlal” snayperindən, eyni zamanda “Mübariz” snayperindən
hazırda Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, Pakistan, İordaniya ordularında da istifadə olunur. Bu böyük
nailiyyətdir.
NƏTİCƏ
1993-cü ildən başlayaraq Azərbaycan sabitlik dövrünə qədəm qoymuş, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara üzv
olmuş, dünyanın hər yerində azərbaycanlılar hər zaman ölkəmizi layiqincə təmsil etmişlər. Ordu quruculuğu
işində görülmüş tədbirlər nəticəsində hələ 90-ci illərdə formalaşmağa başlayan, əsası qoyulan Milli Ordu artıq
döyüşə tam hazırdır. Bütün döyüş tapşırıqlarını qüsursuz bir şəkildə və dəqiqliklə yerinə yetirən savadlı və
ixtisaslı hərbiçilərdən, xaricdən alınan hərbi texnikalarla yanaşı istehsal olunan yerli silahlara sahib olan güclü
Azərbaycan ordusu dünyanın inkişaf etmiş orduları sırasında öz layiqli yerini tutmuşdur. Bu onun göstəricisidir
ki, 2020-ci ildə sentyabr ayının 27-də başlayan 44 günlük “Dəmir yumruq” əməliyyatı Müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi və öndərliyi ilə 30 ildən artıq işğal altında olan tarixi Azərbaycan
torpaqları olan Dağlıq Qarabağ işğaldan azad olunmuş, düşmənə layiqli cavab verilmişdir. Bu əməliyyat
Azərbaycan ordusunun rəşadəti, xalqın birliyi və rəhbərliyin düzgün istiqamətləndirməsi sayəsində qələbə ilə
başa çatmışdır. XX əsrin 90-cı illərində I Qarabağ müharibəsində ov tüfəngləri ilə, əliyalın düşmən tanklarının
qarşısına çıxan igid Azərbaycan oğulları II Qarabağ müharibəsində qüdrətli bir ordu şəklində, qardaş Türkiyə
dövlətinin maddi-mənəvi, hərbi dəstəyi ilə, PUA-larla, müasir döyüş avadanlıqları ilə düşməni məğlub etmiş,
düşmən texnikalarını sıradan çıxarmış və düşmən ordusunu darmadağın etmişdir. Həmin zərərsizləşdirilmiş
və məhv edilmiş texnikaların kiçik bir hissəsi 12 aprel 2021-ci ildə yaradılmış Hərbi Qənimətlər Parkında
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nümayiş olunur və oraya gələn bütün ziyarətçilərə ordumuzun gücünü və qüdrətini, mənfur düşmənlərimizin
isə necə aciz, qorxaq və zəif olduqlarını əyani göstərir. Azərbaycanın günü-gündən qüdrətinin artaraq bütün
dünyaya yayılan ordusunun dayanmadan yeni növ silahlarla təchiz olunması, zabit heyətinin dünyanın
müxtəlif ölkələrində keçirilən ixtisasartırma kurslarında və təlimlərində iştirak etməsi onu göstərir ki,
Azərbaycan artıq güclü bir dövlətdir, onun ərazisini işğal və hücumlardan qoruyan güclü ordusu var. Daima
inkişafda olan Milli ordumuz müstəqil Azərbaycan dövlətinin keşiyində ayıq-sayıq dayanır və gələcək
nəsillərə bütöv Azərbaycan ərmağan etmək üçün çalışır.
Şanlı zəfər tariximizin dərsliklərdə qeyd olunması qarşıdakı mühüm vəzifələrdən biri olmalıdır. İstər orta,
istərsə də ali təhsil müəssisələrində Azərbaycan Milli Ordusunun inkişaf tarixinin öyrədilməsi, tədris prosesi
zamanı ixtisasından asılı olmayaraq şagird və tələbələrə ordumuzun gücü, qüdrəti, döyüş yolu, nailiyyətləri
barədə, şəhidlərimiz və qazilərimiz haqqında məlumatların verilməsi gənc nəslin vətənpərvərlik və milli ruhda
böyüməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Milli Ordusu gələcək nəsillərə Azərbaycanın
ən qiymətli mirasıdır.
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Giriş
Bu gün Azərbaycan beynəlxalq aləmə sürətlə inteqrasiya edən, dinamik iqtisadi inkişafını və etibarlı siyasi
sabitliyini təmin etmiş müstəqil bir dövlətdir. Artıq dünya birliyi Azərbaycanı mötəbər kürsülərdən öz sözünü
deməyə, öz haqlı mövqeyini bildirməyə və qorumağa qadir, zəngin iqtisadi potensiala malik bir dövlət kimi
tanıyır. Müstəqilliyin ilk illərində məlum səbəblərdən bərbad hala düşmüş Azərbaycan iqtisadiyyatında
tərəqqiyə nail olunmasında, çox kövrək və zəif dövlət siyasətinin güclü və aparıcı mövqeyə yüksəlməsində,
gənc dövlətimizin dünya miqyasında tanıdılmasında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müstəsna
xidmətləri olmuşdur.
Dünya təcrübəsi
Dünya təcrübəsindən məlumdur ki, dövlət başçısı ölkənin inkişaf tələblərini və xalqın mənafeyini dəqiqliklə
qiymətləndirməyə qadir, ölkənin mədəni, iqtisadi və təbii resurslarını, potensialını əhalinin rifah halının
yaxşılaşdırılmasına və dövlətçiliyin inkişafına yönəltməyi bacaran şəxs olmalıdır. Bu mənada Azərbaycan
xalqı çox xoşbəxtdir ki, tarix ona Heydər Əliyev kimi dünyamiqyaslı dahi şəxsiyyət, eləcə də xalqımızın və
dövlətimizin qarşısında duran çətinlikləri aradan qaldırmaqla Azərbaycan dövlətini qısa bir zamanda hüquqi,
dünyəvi, demokratik inkişaf yoluna çıxarmağa qadir olan dövlət başçısı bəxş etmişdir.
Xalqımızın son otuz illik tarixi məhz Heydər Əliyev kimi böyük bir şəxsiyyətin adı ilə bağlı olmuşdur. Hələ
1969-cu ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin I katibi seçilmiş Heydər Əliyev tez bir
zamanda öz gərgin əməyi sayəsində Azərbaycan Respublikasını digər SSRİ respublikaları arasında önə
çıxarmışdır. Ulu öndərimiz fəaliyyətinin ilk illərindən etibarən daim öz qayğısını xalqdan əsirgəməmiş, istər I
katib işləyərkən, istərsə də keçmiş ittifaqda rəhbər vəzifələrdə çalışarkən hər zaman Azərbaycan xalqını, onun
maraq və mənafeyini bütün maraqlardan üstün tutmuşdur. O, dəfələrlə xalqımızın və dövlətimizin əleyhinə
qərar qəbul edilməsinə mane olmuş, mötəbər tribunalardan dəyərli, tutarlı və kəskin fikirləri ilə əleyhdarlarını
yerində oturtmuşdur.
Bir məsələni də qeyd etmək yerinə düşərdi ki, 70 il böyük qardaş hesab etdiyimiz rus ordusu yerli rəhbərlərin
səriştəsizliyindən istifadə edərək Bakı şəhərində 20 Yanvar qırğınını törətdiyi zaman Moskvada fəaliyyət
göstərən Azərbaycan nümayəndəliyinə ilk gələn insan da dahi Heydər Əliyev olmuşdur. Nümayəndəlikdə
keçirilən iclasda heç nədən çəkinmədən hələ o zaman SSRİ-yə rəhbərlik edən yüksək mənsəbli şəxsləri kəskin
tənqid etmiş, Bakı hadisələrində birbaşa SSRİ rəhbərliyinin məsuliyyət daşıdığını açıqca bildirmişdir.
Ümumiyyətlə, ulu öndər Heydər Əliyevin xalqımız, müstəqilliyimiz üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edən
xidmətləri minlərlədir. Bütün bunlar isə Heydər Əliyevin xidmətlərinin heç də onun işlədiyi vəzifələrdən deyil,
özünün malik olduğu yüksək insani keyfiyyətlərə, polad iradəyə, zəngin dünya görüşünə, hərtərəfli dərin
savada malik, millətini və dövlətini hər şeydən uca tutmağı bacaran bir insanın vətəninə və millətinə olan
sevgisindən irəli gələn bir tələbat idi.
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Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, müstəqillik illərində ümummilli liderin hakimiyyətə dönüşü təlatümlü,
xalqımız üçün taleyüklü bir dövrə təsadüf edirdi. Belə ki, 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə yenidən
hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyevin qarşısında müstəqil Azərbaycanı dünya xəritəsindən silinmək
təhlükəsindən, ölkədə hər an baş verə biləcək vətəndaş müharibəsindən xilas etmək kimi məsuliyyətli və tarixi
vəzifələr dururdu. Xalqımız çox gözəl bilirdi ki, ölkəni bu vəziyyətdən yalnız zəngin siyasi-iqtisadi və
idarəçilik təcrübəsinə malik dahi Heydər Əliyev şəxsiyyəti xilas edə bilər. Çünki ümummilli liderin uzun illər
ərzində qazandığı siyasi təcrübə, idarəçilik bacarığı və doğma vətəninə olan dərin məhəbbəti onun bu
missiyanın öhdəsindən şərəflə gələcəyinə heç kimdə şübhə doğurmurdu.
Ulu öndər Heydər Əliyev bütün bacarığını səfərbər edərək tezliklə ölkədə baş alıb gedən tənəzzülü dayandırdı
və tərəqqiyə nail oldu. Ölkədə mövcud olan problemlər tədricən həllini tapdı, iqtisadi və siyasi sabitlik təmin
olundu və beləliklə də iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi, ölkəmizin beynəlxalq arenada nüfuzunun artırılması,
Azərbaycan həqiqətlərinin bütün dünyaya çatdırılması və s. istiqamətlərdə konkret proqram və layihələrin
işlənib hazırlanmasına başlanıldı.
Muasir dövrümüzün ictimai-siyasi reallıqları, geopolitik məkanda baş verən dəyişikliklər və bütün bu
təlatümlərin fövqündə dayanan milli dövlətçiliyimiz Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş
siyasi kursun mükəmməl bir məntiqdən meydana çıxdığını ortaya qoyur. Ümummilli Lider nəinki ictimai,
siyasi, həm də iqtisadi sahədə çox mühüm və həlledici addımlar atıb. Əminliklə qeyd edə bilərik ki, Ulu Öndər
Heydər Əliyev Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında müstəsna rolu olan əvəzsiz şəxsiyyət olub.Tarixi
təcrübə göstərir ki, zəngin təbii və iqtisadi sərvətlərə malik olan ölkələrdə müstəqilliyin qorunub saxlanılması
bəzən onun əldə edilməsindən daha çətin və mürəkkəb olur. Ötən əsrin 90-cı illərində düşmən təcavüzünə
məruz qalan və təcrübəsiz dövlət rəhbərləri tərəfindən idarə olunan Azərbaycan da həmin dövrü yaşadı.
Respublikamiz yalnız dövlət müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə deyil, eyni zamanda daxildən parçalanmaq
təhlükəsi ilə də qarşı-qarşıya qaldı. Azərbaycanı bu ağır vəziyyətdən 1993-cü ildə xalqın israrlı istəyi ilə
yenidən hakimiyyətə qayıdan Ümummilli Lider Heydər Əliyev çıxardı. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi
kimi, "Çətin dövrdə xalqımızın müdrikliyi bir daha özünü göstərdi. Xalqın təkidi və tələbi ilə ümummilli lider
Azərbaycana qayıtdı. Xalq onu rəhbər seçdi və ondan sonra ölkəmizin inkişaf dövrü başlandı. Bütün
xoşagəlməz meyillərə son qoyuldu, sabitlik, ictimai asayiş bərqərar olundu. Qeyri-qanuni silahlı dəstələr
tərksilah edildi. Bir sözlə, Azərbaycan inkişaf yoluna qədəm qoydu”. Dahi Öndər Heydər Əliyev fəaliyyətə
başladığı ilk dövrdə iqtisadiyyatın nə qədər mühüm sahə olduğuna diqqət çəkmişdir. Ulu Öndər demişdir,
"Respublika iqtisadiyyatı, demək olar ki, tamamilə dağıdılıb, xalqın rifahı aşağı düşüb. Lakin ölkəmizin böyük
sosial-iqtisadi, elmi-texniki potensialı var. Azərbaycanın coğrafi-siyasi vəziyyəti, onun təbii sərvətləri, uzun
illər boyu yaranmış əsas fondları respublikanı bu ağır böhrandan çıxarmağa imkan verir. Digər tərəfdən yeni
islahatlar aparmaq yolu ilə bazar iqtisadiyyatına keçmək istiqamətində hərəkət etməliyik”.Ulu Öndər Heydər
Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtması ilə yeni iqtisadi yüksəliş başladı.
Bazar iqtisadiyyatına keçid
Dahi Öndər digər sahələrdə olduğu kimi bu sahədə də köklü dəyişikliklərin aparılması üçün yeni imkanlar
yaratdı. İlk növbədə gələcək müstəqil və güclü iqtisadi siyasətin zəminləri yaradıldı. Bu siyasətin başlıca
istiqamətlərini müxtəlif mülkiyyət formaları əsasında yaradılan iqtisadi sistem, bazar iqtisadiyyatına keçid və
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya təşkil etdi. Aparılan ardıcıl və məqsədyönlü siyasət nəticəsində
iqtisadiyyatda tənəzzül tədricən aradan qaldırıldı. Azərbaycanın iqtisadi inkişafında mahiyyətcə yeni
mərhələnin təməli qoyuldu. Əldə olunan makroiqtisadi sabitlik, sənayedə və digər sahələrdə iqtisadi
göstəricilərin artımı, həyata keçirilən genişmiqyaslı iqtisadi islahatların ilkin nəticələri aparılan siyasətin
düzgünlüyünü və Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatı yolunda inamlı addımlarını təsdiq edirdi. Ulu Öndərin
dühası ilə 1997-ci ildən sənaye məhsullarının buraxılışında ciddi artım müşahidə edildi. Neft emalı,
metallurgiya, ağac emalı, şüşə və çinisaxsı məhsulları istehsalında artım daha yüksək oldu. Digər istehsal
sahələrində geriləmə meyilləri tamamilə dayandırıldı, hasilat sənayesi ilə yanaşı, qeyri-neft sektoru da inkişaf
etdirildi. Sənayenin inkişafı ilə yanaşı, ümummilli lider ölkədə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinə də
xüsusi diqqət yetirirdi. Məhz bu diqqətin nəticəsində respublikada 40 çox normativ-hüquqi akt qəbul edildi.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışında qiymətlər tam sabitləşdi, idxal-ixrac əməliyyatlarında bütün maneələr
aradan qaldırıldı.
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Bir müddət əsas kənd təsərrüfatı məhsullarını müxtəlif xarici ölkələrdən alan Azərbaycan daha sonra xaricə
məhsul ixrac etməyə başlad. Azərbaycan SSRİ-də kənd təsərrüfatının inkişafına görə xüsusilə fərqlənirdi.
Azərbaycan bu dövrlərdə pambıq yığımına, üzüm və texniki bitkilərin becərilməsində ön sıralarda yerini
qoruyurdu.Ulu Öndər Heydər Əliyevin fəaliyyəti dövründə Azərbaycan üzümün, tez yetişən tərəvəzin,
tütünün, çayın ən böyük istehsalçısı oldu. Bu inkişaf Azərbaycanın bütün bölgələrində nəzərə çarpırdı.
Azərbaycanda o dövrlərdə pambıq yığımında 100 min tondan çox pambıq toplanması SSRİ-də ən yüksək
göstərici kimi, Azərbaycanı onun tabeliyində olan digər dövlətlərdən fərqləndirirdi. Ulu Öndər Heydər Əliyev
kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinə dair bir çox islahatlar həyata keçirdi. Belə ki, Ulu Öndər kənd
təsərrüfatında olan problemlərin həlli üçün 1994-cü ildə bir neçə müşavirə keçirib, kənd təsərrüfatında olan
problemlərlə şəxsən yaxından tanış oldu. Bundan sonra aqrar islahatları həyata keçirmək üçün hüquqi baza
yaradıldı. Bu isə öz növbəsində məhsul istehsalının intensiv artımı nəticəsində mümkün oldu. İdxal-ixrac
əməliyyatlarının bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun qurulması nəticəsində ölkəmizin beynəlxalq əlaqələri
ilbəil genişləndi və inkişaf etdi.
1991-1994-cü illərdə inflyasiyanın böyük sürətlə, hətta dördrəqəmli faizə qədər artması müşahidə olunduğu
halda, aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində 1995-ci ildən sonra inflyasiyanın bir rəqəmli həddə
saxlanılmasına nail olundu. İqtisadiyyatda aparılan islahatlar ölkənin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşmasını,
dövlət büdcəsinin gəlirlərinin ildən-ilə artmasını təmin etdi. 2002-ci ildə dövlət büdcəsinin bütün mənbələrdən
daxil olan gəlirləri 1993-cü ilə nisbətən 85 dəfə, xərcləri isə 72 dəfə artdı.Ulu Öndər tərəfindən həyata keçirilən
qətiyyətli iqtisadi islahatlar az bir zamanda geniş beynəlxalq dəstək aldı. Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya
Bankı tərəfindən Azərbaycanda iqtisadi islahatlar haqqında xüsusi proqram hazırlandı. Ölkəmizə maliyyə
yardımının göstərilməsinə başlanıldı. Beynəlxalq maliyyə-kredit institutları ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində
hazırlanmış sabitləşdirmə proqramına uyğun olaraq iqtisadiyyatın liberallaşdırılmasına yönələn əsasli
islahatlar həyata keçirildi. Sərt və çevik pul-kredit, büdcə-vergi siyasətinin aparılması, qiymətlərin, xarici
iqtisadi fəaliyyətin və valyuta bazarının liberallaşdırılması və xarici kapitalın cəlb olunması nəticəsində
ölkəmizdə makroiqtisadi səviyyədə maliyyə sabitliyinin təmin edilməsinə nail olundu. Respublikamizin
iqtisadi artım sürəti 1995-ci ildən başlayaraq MDB üzrə orta göstəricidən xeyli yüksək oldu. Azərbaycanın
iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri neft strategiyasının hazırlanması idi. Müəllifi ümummilli lideri
Heydər Əliyev olan bu strategiyanın həyata keçirilməsinə 1994-cü il sentyabrın 20-də başlanıldı. Azərbaycan
üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən bu müqavilə həm respublikanın daxilində sabitliyin bərqərar olunması, həm
də xarici siyasətdə uğurların əldə edilməsində müstəsna rol oynadı.
Beynəlxalq müqavilələr
20 sentyabr 1994-cü ildə Bakı şəhərində Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Azəri”, “Çıraq” və
“Günəşli” yataqlarının birgə istismarı ilə bağlı neft hasilatı üzrə ixtisaslaşmış, yüksək nüfuza malik dünya
dövlətlərini təmsil edən 12 iri neft şirkəti arasında beynəlxalq müqavilə imzalandı. “Əsrin müqaviləsi”
adlandırılan bu tarixi sənədin imzalanması ilə Azərbaycanın “yeni neft strategiyası” uğurla həyata keçirilməyə
başlandı. Müqavilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təsdiq edildi və 12 dekabr 1994-cü
ildə qüvvəyə mindi.
“Əsrin müqaviləsi” üzrə hasil edilən Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına ixracı üçün ilkin dövrlərdə BakıNovorossiysk və Bakı-Supsa neft boru kəmərlərindən istifadə olunurdu. Lakin yaxın illərdə müqaviləyə daxil
olan yataqlar üzrə illik hasilatın 50 milyon tona çatdırılacağını nəzərə alan Azərbaycan Prezidenti ümummilli
lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə daha böyük nəqletmə imkanına malik ixrac marşrutları araşdırıldı və
optimal variant kimi Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri seçildi. Məhz buna görə də layihənin həyata
keçirilməsində fenomen siyasətçi Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətlərini nəzərə alan layihə iştirakçıları 2004cü ildə BTC əsas ixrac boru kəmərinə Heydər Əliyevin adının verilməsi barədə qərar qəbul etdilər. Beləliklə
də, “Üç dənizin əfsanəsi” adlanan BTC layihəsi reallığa çevrilərək xalqımızın maddi-rifah halının
yaxşılaşdırılması və doğma Azərbaycanın qüdrətli dövlət olmasına öz töhfəsini verməkdədir.
Azərbaycanın xarici ticarətinə, Azərbaycana qoyulan xarici kapitalın artmasına gətirib çıxardı.Ulu Öndər
Heydər Əliyevin apardığı bu məqsədyönlü siyasət nəticəsində Azərbaycan öz inkişafını yenidən bərpa edir,
qüdrətlənirdi. Bu inkişaf özünü hər sahədə göstərirdi. Bura sahibkarlığı, kənd təsərrüfatını, sənayeni, neft
sənayesini, bank sahəsini, vergi sahəsini və digər sahələri daxil etmək olar. Bu illər ərzində kiçik və orta
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi üçün mühüm addımlar da atıldı. Ulu öndərin islahatları ilə Azərbaycanda
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nəqliyyatın bütün sahələrinin yenidən bərpası və inkişafı üzrə qanunlar qəbul olundu, tədbirlər həyata keçirildi
ki, bu da ölkəmizin digər dövlətlərlə istər havadan, istər sudan, istərsə dəmiryolları vasitəsilə iqtisadi əlaqə
yaranmasına, möhkəmlənməsinə şərait yaratdı. Qədim ipək yolunun Azərbaycan ərazisindən keçməsi,
Azərbaycanın burada tranzit rolunu oynaması iqtisadi cəhətdən böyük imkanlar verdi. Ulu Öndər Heydər
Əliyev Azərbaycanda iqtisadi inkişafı bərpa etmək üçün təkcə neft sahəsi deyil, bir çox sahələrlə yanaşı turizm
sektorunu inkişaf etdirmək üçün “Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair
dövlət Proqramı”nı qəbul etdi ki, bu xarici turistlərin Azərbaycana axınını gücləndirdi, turizm sektoru əvvəlki
illərə nisbətən inkişaf etməyə başladı. Azərbaycan da yoxsulluğun azaldılması və əhalinin maddi durumunun
yaxşilaşmasi üçün “Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə dövlət
Proqramı”nı (2003-2005-ci illər) qəbul etdi. Bunun nəticəsi olaraq yeni iş yerləri açıldı. İşsizlərin sayı azaldı.
Əmək haqqları və pensiyalar artirildi. Bu da əhalinin yaşayiştərzini yaxşılaşdırdı. Heydər Əliyev Azərbaycanı
belə çətin dövrdən iqtisadi inkişaf və işıqlı sabaha gətirib çıxarmaq üçün bütün qüvvəsini sərf etdi. Ulu Öndər
Heydər Əliyev qurub yaratdığı və memarı olduğu Azərbaycanı ön cərgələrə apardı. Azərbaycan 18 oktyabr
1991-ci ildə müstəqillik qazansa da ortalığa bir çox itisadi problemlər də çıxdi.Heydər Əliyev iqtisadi
böhrandan xilas olmaq, vergi və sahibkarlığın inkişaf etdirməsi üçün bir sıra islahatlar keçirdi. 1993-cü il təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Sahibkarlığının İnkişafı” (1993-1995) adlı Dövlət proqramı Azərbaycanda kiçik və orta
sahibkarların sayının artmasına, xarici ölkələrə iqtisadi ticarət əlaqələrinin yaranmasına müsbət təsir göstərdi.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin apardığı bu siyasət bir çox sahələri əhatə edirdi.
Nəticə
Ulu Öndər Heydər Əliyevin apardığı bu məqsədyönlü siyasət nəticəsində Azərbaycan tədricən öz inkişafını
yenidən bərpa edir, qüdrətlənirdi. Bu inkişaf özünü hər sahədə göstərirdi. Bura sahibkarlığı, kənd təsərrüfatını,
sənayeni, neft sənayesini, bank sahəsini, vergi sahəsini və digər sahələri daxil etmək olar. Bu illər ərzində kiçik
və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi üçün mühüm addımlar da atıldı. Umummilli liderin əməlləri və
ideyaları ölkəmizin Prezidenti İlham Əliyevin fəaliyyəti və gərgin əməyi nəticəsində yaşayır. Belə ki, 2020-ci
ildə ali baş komandan Prezident İlham Əliyevin başçılığı altında 44 gun davam edən ikinci Qarabag vətən
muharibəsi uğurla başa çatdi.Möhtəşəm Azərbaycan ordusu butun dunyaya öz gucunu göstərdi.Ermənistanin
işgalciliq siyasətinə son qoyuldu. Azərbaycan ordusu BMT nin qəbul etdiyi , lakin icra edilməmiş qərarlarini
yerinə yetirdi.Muasir dövrdə davam etdirilən sosial, iqtisadi və hərbi sahədə inkişaf strategiyası nəticəsində
əldə olunan nailiyyətlər Azərbaycanın butun gələcəkdə də daha böyük uğurlar qazanacağına zəmin yaradır.
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Summary
The article reviewed about the development of foreign trade relations as a result of the far sighted policy of
mobilizing all the abilities of the great Haydar Aliyev.
Keywords: world experience, transition to a market economy, international agreements.
Özet
Makalede Büyük Önder Haydar Aliyevin tüm becerilerini seferber etmeye yönelik ileri görüşlü politikasının
bir sonucu olarak dış ticaret ilişkilerinin gelişiminden bahs ediliyor.
Anahtar kelimeler: dünya deneyimi, piyasa ekonomisinə geçiş, uluslararası anlaşmalar.
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