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Ümumi məlumat
28 may 1918-ci ildə Azərbaycanın istiqlaliyyəti elan olunduqdan və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
qurulduqdan sonra Dövlət bayrağı və Dövlət gerbi ilə bərabər Dövlət himninin yaradılması və qəbul edilməsi
istiqamətində müəyyən tədbirlər həyata keçirilmişdi. 1920-ci il yanvarın 30-da Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurası Cümhuriyyətin milli himninin və dövlət gerbinin hazırlanması haqqında qərar
qəbul etmiş və bu məqsədlə Xalq Maarif Nazirliyi tərəfindən müsabiqə elan edilmişdi. Lakin 1920-ci il aprelin
28-də Xalq Cümhuriyyətinin süqutu Azərbaycanın milli himnini qəbul etməyə imkan verməmişdi.
1992-ci il mayın 27-də Milli Məclis "Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında" Qanun qəbul
etmişdir. Qanuna əsasən, 1919-cu ildə bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov və şair Əhməd Cavad tərəfindən tərtib
edilmiş "Azərbaycan marşı" Azərbaycanın Dövlət himni kimi təsdiq edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamə 2 mart 1993-cü il tarixli Azərbaycan
Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmişdir.
Dövlət himni
Musiqisi: Üzeyir Hacıbəyovun
Sözləri: Əhməd Cavadındır
Azərbaycan, Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər!
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən!
Şanlı Vətən!
Azərbaycan, Azərbaycan!
Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sessiyalarının
başlanması və qurtarması zamanı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin iclaslarına gəldiyi zaman, dövlət bayramlarına həsr olunmuş təntənəli yığıncaqların və iclasların
açılışı və bağlanışı zamanı, hər gün Azərbaycan Respublikası milli televiziya və radio verilişlərinin əvvəlində və
axırında, Azərbaycan xalqının və dövlətinin həyatında çox mühüm tarixi hadisələr münasibətilə, Azərbaycanın
görkəmli siyasi, dövlət, hərbi xadimlərinin, milli qəhrəmanlarının, elm, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin
şərəfinə abidələrin və lövhələrin açılışı zamanı, dövlət və ictimai orqanlar, müəssisələr, idarələr və təşkilatlar
tərəfindən keçirilən mərasimlər və digər təntənəli tədbirlər zamanı Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı
qaldırılarkən, Azərbaycan Respublikasına rəsmi görüşə gələn xarici ölkələrin dövlət və hökumət başçıları
qarşılanarkən və yola salınarkən ifa olunur.
Bütün hallarda Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni tam ifa olunur.
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Himnin tarixi
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Dövlət himninin qəbul edilməsi təşəbbüsləri
Rəsmi dövlətçilik termini kimi formalaşmış "himn" sözü yunan mənşəli ("humnos") olub, ilkin mənada
qədim Yunanıstanda allahların və qəhrəmanların şərəfinə qoşulub oxunan təntənəli nəğmələri, XIX əsrə kimi isə
Avropa ölkələrində dini nəğmə və mahnıları bildirmək üçün işlədilirdi. Müasir dövrdə isə "himn" sözü
beynəlxalq dövlətçilik terminologiyasında "dövlət tərəfindən qəbul edilən milli müstəqillik və milli birlik rəmzi
olan təntənəli musiqi əsəri, nəğmə, marş" mənasında sabitləşmişdir. Həmin termindən Azərbaycan dilində də
eyni məna və funksiyada istifadə edilməkdədir.
Himnin dövlətçilik və istiqlal simvolu kimi mənşəyi türk xalqları, o cümlədən Azərbaycan dövlətçiliyi
tarixində qədimdir. Türk mifoloji düşüncəsinə, dövlətçilik ənənəsinə görə, bayraq və təbil ("əsgəri musiqi"
anlamında) dövlət və istiqlalın ən müqəddəs rəmzlərindən sayılırdı. Bugünkü anlamda himni əvəz edən tarixi
təbil ("əsgəri musiqi") müəyyən günlərdə və yerlərdə yalnız hökmdarın icazəsi, qərarı ilə çalınırdı. Türk
dünyasının ən uzunömürlü dövləti olmuş Osmanlı imperatorluğunda dövlətin əsgəri musiqisi əvvəllər
"mehtərxaneyi-humayun" ("imperatorluğun, hökmdarın əsgəri musiqisi"), sonralar isə həmin imperatorluğun
axırınadək (1923-cü ilədək) "musiqiyi-humayun" ("dövlət musiqisi") adlanırdı. Çox maraqlıdır ki, dövlət
musiqisi – təbil çalınarkən hökmdar istisna olmaqla hamının onu ayaq üstə dinləməsi bir qanun idi. Hətta Sultan
II Mehmet Fatehə kimi bütün Osmanlı padşahları da təbil çalınarkən ayaq üstə durmalı idilər ki, bu qayda
İstanbul (1453-cü il) fatehi II Mehmet tərəfindən ortadan qaldırıldı. Araşdırmalar və təhlil göstərir ki, təbil
çalınması prosesi bütün əlamətlərinə görə müasir dövlət himninə, milli istiqlal marşına, milli marşa uyğun gəlir.
Tarixi və dövlətçilik baxımından bu fakt da maraqlıdır ki, Türkiyə tarixindən yazan tarixçilər Osmanlı
imperatorluğunun başlanğıcını, adətən, Böyük Səlcuq imperatoru tərəfindən Osmanlı dövlətinin əsasını qoyan
Sultan I Osman Qaziyə dövlət və istiqlal rəmzi olan bayraq və təbil göndərildiyi 1300-cü ildən hesablayırlar.
Çünki qədim türk dövlətçilik ənənəsinə və mifoloji düşüncəsinə görə bayraq və təbil ("dövlət musiqisi", "əsgəri
musiqi") dövləti, hökmdarı, milləti təmsil etdiyi üçün müqəddəs sayılırdı. Bu ənənə Azərbaycan dövlətçiliyi
tarixində də mövcud olmuşdur. Təkcə bunu demək kifayət edər ki, Azərbaycan Ağqoyunlu hökmdarı Uzun
Həsənin sarayında dövlət musiqisini icra edən təbilçilər dəstəsinin 98 nəfər ən məşhur musiqiçidən təşkil
edildiyini tarixi qaynaqlar da təsdiqləməkdədir.
Bu nümunələr göstərir ki, dövlətçiliyimizdə dövlət himninin – milli marşın – milli himnin mənşəyi və
tarixi təkamülünün əsasını təşkil edən qədim və zəngin dövlətçilik ənənələrimiz olub və XX əsrin əvvəllərindən
etibarən müasir anlamda, Avropa tipli himnin formalaşması prosesi məhz həmin ənənələr və ümumbəşəri
dəyərlər əsasında baş verib. Tarixi reallıqdır ki, XIX əsrin sonundan başlayan və XX əsrin əvvəllərində geniş
vüsət alan milli maarifçilik və azadlıq hərəkatı xalqımızın milli dirçəlişində, milli oyanışında, milli birliyinin və
dövlətçilik təfəkkürünün inkişafında, unudulmuş bir çox milli-mənəvi dəyərlərin yenidən dirçəlişində, nəhayət,
müstəqil dövlət yaradılmasında əvəzsiz rol oynadı. O dövrün mütəfəkkir insanları xalqın milli birliyinin
təşəkkülündə mühüm rol oynayan milli marşlara, milləti birliyə səsləyən, millətin ruhunu yüksəldən milli
nəğmələrə üstünlük verir, onların yaradılmasını zəruri sayırdılar. Bu baxımdan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaranmasından xeyli əvvəl, yəni 1917-ci il dekabrın 17-də "Açıq söz" qəzetində görkəmli
yazıçı və ictimai xadim Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin çap etdirdiyi "Zəruri məsələlər" adlı yazısı və həmin
məqaləyə cavab olaraq dahi Üzeyir Hacıbəyovun "Açıq söz" qəzetinin 22 dekabr 1917-ci il tarixli sayında dərc
olunmuş "Milli marş" adlı çox qiymətli məqaləsi xüsusilə diqqəti cəlb edir. Hələ müstəqilliyə qovuşmadığımız o
illərdə Yusif Vəzir Çəmənzəminli milli istiqlal mübarizəsində xalqın vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq duyğularını
yüksəldən, onu istiqlala, müstəqilliyə, azadlığa səsləyə bilən milli marşlara olan böyük ehtiyacdan danışarkən
"Zəruri məsələlər" məqaləsinin "Milli şərqi" bölümündə yazırdı ki, hər bir millətin özünəməxsus bir milli
nəğməsi var, o nəğmə oxunduqda millət fərdlərinin ruhu ucalır, mübarizə edib öz xalqını mühafizə etmək xahişi
artır, bizimsə bu nəğməmiz yoxdur, düşməni yıxmaq üçün milli nəğməmiz lazımdır. Yusif Vəzir burada
Azərbaycan xalqını milli birliyə, Vətənin və millətin taleyi üçün mübarizəyə, qəhrəmanlığa səsləyən milli
marşların yaradılması vəzifəsinin şairlərin, ilk növbədə bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun üzərinə düşdüyünü xüsusi
vurğulayırdı.
Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin qaldırdığı bu taleyüklü məsələ – milli marş yaratmaq zəruriyyəti dahi
Üzeyir Hacıbəyovun diqqətini cəlb edir və ona dərhal cavab verir. Azərbaycan xalqının milli iftixarı Üzeyir bəy
"Milli marş" məqaləsində milli marşın – milli himnin yaradılmasının xalqımız üçün əhəmiyyətindən danışırdı.
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Üzeyir Hacıbəyovun hələ 1917-ci ilin sonlarında sözlərini və musiqisini yazdığı, həmin il dekabrın 23-də
orkestr tərəfindən ifa edilmiş "Milli marş"ın, yəni sonralar elmi ədəbiyyatda "Azərbaycan milli marşı" adı ilə
tanınan həmin marşın tam mətni belə idi:
Milli marş
Vurulur meydanda sənc, dəf, (2)
Düzülün əsgərlər səfbəsəf!
Yürüyün şövqlə düşmənə tərəf
Biliniz cəngizdir bizə sələf!
Giriniz meydana sanki şir,
Əlinizdə şəmşir ilə tir,
Dilinizdə olsun bu zikr,
Ya allah, Ya allah, Ya allah,
Hüvə-kəbir!
Çingizləri, Teymurları,
Gəl yada sal o ərləri,
Kim, ol zaman, türk hökmran,
Türkə müt′i nəsf-cahan,
İmdi görükür nə zillət,
Çökü bu millət...
Yığın, övladı Çingizin!
Sürünün bu qeyrə dizin-dizin...
Bu qədər bir torpaq həp sizin
Görürük hər yanda türk izin!
Giriniz meydana sanki şir,
Əlinizdə şəmşir ilə tir,
Dilinizdə olsun bu zikr,
Ya allah, Ya allah, Ya allah,
Məva-Kəbir!
“Milli marş” 1920 il aprel çevrilişindən sonra bir daha
səslənməmiş və not materialları itirilmişdi. Son dövrlərdə
onun haqqında məlumat və birsəsli musiqisindən bir parça
türk musiqişünası Etem Üngörün 1966-cı ildə ildə Ankarada
nəşr etdirdiyi "Türk marşları" kitabında dərc olunmuşdu.
Həmin kitabda göstərilir ki, "Azərbaycan milli marşının
tənzim və seçimi üçün təyin olunmuş konkursda
(müsabiqədə) Üzeyir Hacıbəyovun "Milli marş"ı birincilik
qazanmış və 15.000 rubl məbləğində mükafat almışdır". 14
noyabr 1919 il tarixli, 246 saylı "Azərbaycan" qəzeti də bu
haqda yazır və bildirir ki, "...Azərbaycan Dövlət Teatrosunu
dolduran milli dövlət ərkanı və əxlaq hüzurunda bir dəfə
çalınmışdır..." Müasir Azərbaycan oxucusuna bu marş
haqda ilk məlumat bəstəkar S.Fərəcovun "Ü.Hacıbəyovun
iki marşı" məqaləsində verilmişdir ("Ədəbiyyat və
incəsənət" qəzeti, 14 iyul 1989). Uzun axtarışdan sonra
R.Xəlilov tərəfindən marşın ilkin klavir variantı və orkestr
səsləri tapılmışdır. S.Fərəcov əsərin 4 səsli xor və böyük
orkestr üçün yeni partiturasını hazırladıqdan sonra o, ifa
olunub, lentə yazılmışdır.
Marşın məzmunundan bəlli olur ki, şərəfli və ulu
keçmişi olan Azərbaycan xalqının, Azərbaycan türkünün
XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində düşdüyü ağır
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vəziyyətdən söz açan dahi Üzeyir bəy xoşbəxt gələcək, milli azadlıq üçün milləti birliyə, tarixi keçmişindən
ibrət almağa, əsarətə qarşı mübarizəyə səsləyir.
Ü. Hacıbəyov milli marş – himn yaratmaq yolundakı yaradıcılıq axtarışlarına hələ 1917-ci ilin sonlarından
başlamış, bu istiqamətdə böyük fəaliyyətini Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə də davam etdirmişdir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti tərəfindən digər dövlətçilik atributları ilə yanaşı, Dövlət
himnimizin yaradılması sahəsində də müəyyən addımlar atılmış, qərarlar qəbul edilmiş, müstəqil Azərbaycan
Respublikasının dövlət himninin layihəsi 1919-1920-ci illərdə hazırlanmışsa da, o dövrün tarixi-siyasi hadisələri
onun qanunvericilik səviyyəsində qəbuluna imkan verməmişdir. Belə ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
rəsmi orqanı olan "Azərbaycan" qəzetinin (rusca) 14 noyabr 1919-cu il tarixli sayında Xalq Maarif Nazirliyi
tərəfindən hökumətə milli himnin və dövlət gerbinin hazırlanmasının təşkili məsələsi haqqında rəsmi təkliflərin
təqdim edildiyi xəbər verilir. Məlumatda həmçinin o da bildirilir ki, Xalq Maarif Nazirliyi himnin yaradılması
üçün müsabiqə elan edilməsini, müsabiqəyə himn layihələrinin 1920-ci il fevralın 1-nə qədər təqdim
olunmasını, ən yaxşı himnə görə isə 15 min rubl miqdarında mükafat verilməsini məqsədəuyğun hesab etmişdir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurası Maarif Nazirliyinin həmin təklifinə baxaraq 1920-ci il
yanvarın 30-da Azərbaycan Respublikasının milli himni, dövlət gerbi və möhürü, hərbi ordenlərinin
layihələrinin hazırlanması haqqında" qərar qəbul etdi. Hökumət qərarına görə, milli himnin, dövlət gerbi və
möhürünün hazırlanması üzrə müsabiqə elan edilməsi Xalq Maarif Nazirliyinə, hərbi ordenlər üzrə isə Hərbi
Nazirliyə həvalə edildi. Həmçinin hökumət qərarı ilə milli himnin yaradılması məqsədilə müsabiqə qalibinə 50
min rubl vəsait ayrılması nəzərdə tutulmuşdu. Bu qərarı əsas tutaraq 1920-ci il fevralın 19-da Xalq Maarif
Nazirliyi "Azərbaycan" (rusca) qəzetində (19 fevral 1920-ci il, № 33) milli himn, dövlət gerbi və möhürünün
hazırlanması üçün müsabiqə elan etdi. Müsabiqənin şərtlərinə görə müsabiqədə iştirak edən şəxslər milli himnin
layihəsini (eləcə də dövlət gerbi və möhürünün) bağlı konvertdə, həmçinin, təqdim edilən layihənin əsasını
təşkil edən tarixi, milli-mənəvi, siyasi amilləri geniş şərh etməklə Xalq Maarif Nazirliyinin dəftərxanasına 1920ci il mayın 1-nə qədər təqdim etməli idi. Bu atributların Azərbaycan İstiqlalının ikinci ildönümünədək (28 may
1920-ci il) qanunvericilik səviyyəsində qəbul edilməsi nəzərdə tutulurdu. Lakin təəssüf ki, 1920-ci ilin 27 aprel
rus-bolşevik istilası nəticəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin devrilməsi və süqutu bu böyük milli
ideyaların həyata keçirilməsinə imkan vermədi.
“Azərbaycan marşı”nın sözləri ilk dəfə 1919-cu ildə "Vətən marşı" adı ilə hökumət mətbəəsində "Milli
nəğmələr" kitabında çap olunmuş, musiqisi isə ondan sonra bəstələnmişdir.
"Azərbaycan marşı" 1989-cu ildə tanınmış bəstəkar Aydın Əzimov tərəfindən böyük xor və simfonik
orkestr üçün aranjiman edilərək lentə yazılmış, həmin ilin payızında 70 illik fasilədən sonra ilk dəfə olaraq
Azərbaycan xalqı qarşısında, eləcə də dövlət televiziyası və radiosunda səsləndirilmişdir.
1992-ci il mayın 27-də Milli Məclis "Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında" Qanun qəbul
etmişdir. Qanuna əsasən, 1919-cu ildə böyük bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov və şair Əhməd Cavad tərəfindən tərtib
edilmiş "Azərbaycan marşı" Azərbaycanın Dövlət himni kimi təsdiq edilmişdir.
Qeyd: Bu bölmənin materiallarının hazırlanmasında M. Mərdanov və Ə.Quliyevin müəllifləri olduqları
“Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri” (Bakı, 2001) kitabından və “Üzeyir Hacıbəyli
ensiklopediyası”ndan (Bakı, 2008) istifadə edilmişdir.
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Azərbaycan ordusunun ilk marşı
Azərbaycan Milli Ordusunun ilk marşı aşkar edilib. Tədqiqatçı Akif Aşırlı yazır ki, Tiflisdə 1918-ci ildə
Mirzə Bala Məhəmmədzadə və T.Hacızadə tərəfindən nəşr olunan «Gənclər yurdu» qəzetində çap olunan
marşın müəllifi Əhməd Cavaddır. Azərbaycan Gənclər Cəmiyyətinin nəşri olan «Gənclər yurdu»nun
ümumilikdə 25 sayı nəşr olunsa da, arxiv və kitabxanalarda qəzetin çox az sayda nəşrləri qalıb. Milli
ordumuzun ilk marşı müəllifin qeydi ilə dərc olunub.
Marşın 1918-ci il 12 iyun tarixində Gəncədə qələmə alındığını qeyd edən Əhməd Cavad yazır: «Bu marş
Qafqaz İslam Ordusu komandanı Nuru Paşa həzrətlərinin arzusuna müvafiq Azərbaycan Türk Ordusu üçün
söylədim. Fəqət, hələlik bəstələnmədiyinə görə, nasıl çaxmağı bəlli deyil».
Qəzetin 2-ci sayında 1918-ci il 29 iyul tarixində çap olunan marşın bəzi sözlərinin oxunuşunda çətinliklər
olduğunu qeyd edən A.Aşırlı bildirir ki, indiyə qədər ordumuzun marşı müxtəlif variantlarda nəşr olunub.
Amma fakt və tarix baxımından əldə olunan bu marşın alternativi yoxdur. 1918-ci il iyulun sonlarında artıq
Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda Kürdəmir, Göyçay, Ağsu, Ağdaş və Şamaxıda
həlledici qələbə qazandığından, marşın çapı da bu tarixə təsadüf etdiyindən, qeyd etmək olar ki, Milli Ordumuz
Bakıya məhz bu marşın sədası altında daxil olub. Turançılıq, Türküstanın istiqlalı və türkün döyüş sərkərdələri
bu marşın əsas qayəsi, ana damarıdır:
Marş
Millətimin tarixinə,
Şan və şərəf əkməliyəm.
Şu qarşıda yad qanıyla
Bir al bayraq tikməliyəm.
Düşmənlərə göstərdim ki,
Mənim kimi əsgəri yox.
Mənim fateh Orxan - zatım,
Dünyanın heç yerində yox.
İsmarladım nişanlıma
Mən Turana gediyorum.
Qardaşımı qurtarmaya,
Türküstana gediyorum.
Şu bayrağa xain baxan,
Xain gözə bir tikanam.
Ölürəmsə, kölgəsində
Halal olsun ona qanım.
Şəhid olsam, dost elində,
Mənə məzar qazılmasın.
Qazanarsam əsir adı
Xaqanıma yazılmasın.

9

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan.
Dövlət rəmzləri və atributları

Azərbaycan SSR-in Dövlət himni
Azərbaycan SSR-in 1921-ci il, 1927-ci il və 1937-ci il konstitusiyalarında bayraq və gerb haqqında
maddələr olsa da, dövlət himni barədə maddə olmamışdır.
Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov 1930-cu ildə Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulmasının 10 illiyi
münasibətilə himn bəstələnmişdir. Əsərin ədəbi mətni də bəstəkarındır. Orkestr və xor üçün yazılmış bu əsər ilk
dəfə 1930 il aprelin 28-də müəllifin idarəsi ilə səslənmişdir. 3 hissədən ibarət əsər kantata janrına yaxın
olduğundan onu bəzən kantata da adlandırırlar. Lakin bu himnin Azərbaycan SSR-in dövlət himni kimi qəbul
edilməsi haqqında məlumat əldə edilməmişdir.
1945-ci ildə qəbul edilən Azərbaycan SSR-in Dövlət himninin müəllifi Üzeyir Hacıbəyov olmuşdur.
Himnin sözləri isə Səməd Vurğun və Süleyman Rüstəmə məxsus idi. “Kommunist” qəzetinin 23 sentyabr 1945ci il tarixli sayının 1-ci səhifəsində Üzeyir Hacıbəyovun bəstələdiyi “Azərbaycan SSR Dövlət himni”nin notu
çap olunmuşdur. Himnin mətni aşağıdakı kimi idi:
Azərbaycan - dünya görmüş bu şərəfli, şanlı diyar, ]
Vətən eşqi babalardan qalmış əziz bir yadigar,
Qanlı döyüş meydanında biz yaratdıq ağ günləri Nəsillərdən nəsillərə yurdumuzun şöhrəti var.
Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu - Ana vətən
Qoca Şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən..
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyasıdır,
Yaşa vətən! Xalqımızın şərfisən, şöhrətisən.
Ustadımız böyük Lenin - şanlı zəfər bayrağımız,
Rəhbərimiz Stalindir - bizim həyat növrağımız.
Gözəl Bakı! Qüdrətindən ilham alır Azərbaycan Azad elli, azad günlü doğma Sovet torpağımız.
Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu - Ana vətən
Qoca Şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən..
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyasıdır,
Yaşa vətən! Xalqımızın şərfisən, şöhrətisən.
Qardaşımız rus xalqıdır azadlığın bayraqdarı,
Qanımızla suvarmışıq bu dostluğu, bu ilqarı,
Yer üzünün şöhrətidir şanlı Sovet torpağımız Bu torpaqda çiçək açdı insanlığın ilk baharı...
Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu - Ana vətən
Qoca Şərq günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən..
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyasıdır,
Yaşa vətən! Xalqımızın şərfisən, şöhrətisən.
1978-ci ildə Azərbaycan SSR-in yeni Konstitusiyası qəbul edilərkən himnin mətnində Hüseyn Arif
müəyyən dəyişiklik etmiş, Niyazi isə musiqi redaktəsi aparmışdı. 1978-ci il Konstitusiyanın 182-ci maddəsinə
görə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Dövlət himninin Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət
Heyəti tərəfindən təsdiq edilməsi müəyyənləşdirilmişdi. Bu himn 1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan yenidən
müstəqillik əldə etdikdən sonra faktiki olaraq öz ömrünü başa vurmuşdu. 27 may 1992-ci il ildə “Azərbaycan
Respublikasının Dövlət himni haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 1993-cü il 2
mart tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1984-cü il
12 sentyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Dövlət himni
haqqında Əsasnamə qüvvədən düşmüş hesab edilmişdir.
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Azərbaycan SSR-in 1978-ci il Dövlət himninin mətni aşağıdakı kimi idi:
Azərbaycan! Çiçəklənən respublika, şanlı diyar!
Qadir sovet ellərində həm azadsan, həm bəxtiyar.
Oktyabrdan qüvvət alıb sən qovuşdun səadətə,
Alqış olsun bu hünərə, alqış olsun bu qüdrətə!
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!
Odlar yurdu, bu ağ günlər el gücünün bəhrəsidir,
Qəhrəmanlıq, bir də hünər azad insan həvəsidir.
Nəsillərdən-nəsillərə yadigardır dəyanətin,
Kommunizmə biz gedirik, sıra möhkəm, addım mətin.
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!
Rəşadətli rus xalqıdır dostluq, birlik bayraqdarı,
Müqəddəsdir, sarsılmazdır dost ellərin bu ilqarı.
Qardaş xalqlar birliyindən aldıq gücü, qüdrəti biz,
Qoy var olsun bu ittifaq - şanlı Sovet Vətənimiz!
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!
Azərbaycan SSR-in dövlət himni Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1978-ci il 19 aprel
tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdi.
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyə qovuşduqdan sonra milli himnin - dövlət himninin hazırlanması və
qəbulu ətrafında müxtəlif fikir və mülahizələr irəli sürülsə də, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə
yaradılmış “Azərbaycan marşı”nın dövlət himni kimi təsdiqinə üstünlük verilməsi unutdurulmuş tarixi yaddaşın
bərpası ilə yanaşı, dahi Üzeyir bəy şəxsiyyətinin böyüklüyünün bir daha etirafı, onun milli himn yaradıcılığı
yolundakı fədakar fəaliyyətinin məntiqi nəticəsi sayılmalıdır. Çünki Azərbaycan SSR-in Dövlət himninin də
müəllifi dahi Üzeyir Hacıbəyov idi. Bu himn 1991-ci ilin oktyabrından artıq ömrünü başa vurmuşdu. Müstəqil
Azərbaycan üçün yeni himn qəbul edilməsi tarixi zərurəti yaranmışdı. Həmin dövrdə yeni himn yaratmaq
təşəbbüsü olsa da, hamı belə bir tarixi həqiqəti qəbul etdi ki, Üzeyir Hacıbəyovun Cümhuriyyət dövründə
bəstələdiyi "Azərbaycan marşı" bu baxımdan əvəzedilməz sənət əsəridir. Həmin marşın himn kimi qəbulu
qənaətinin doğruluğunu tarix və zaman təsdiqlədi.
Tarixi reallığı vaxtında qiymətləndirən Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti həmin marşı özünün
iclasında geniş müzakirə etdi və qəbul etdiyi "Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında" 27 may
1992-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə musiqisi Üzeyir Hacıbəyovun, mətni Əhməd Cavadın
olan "Azərbaycan marşı" Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni kimi təsdiq olundu:
Azərbaycan marşı
Musiqisi Üzeyir Hacıbəyovun,
Sözləri Əhməd Cavadındır.
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu!
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər!
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət,
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən! ,
Azərbaycan! Azərbaycan!
"Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu ilə dövlət
himninin yuxarıda verilən mətni ilə yanaşı, himnimizin bəstəkar Aydın Əzimov tərəfindən aranjiman edilmiş
musiqi mətni (klaviri) də təsdiq edildi. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himnindən istifadə qaydaları 2 mart
1993-cü il tarixli "Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə"
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq olunmuş "Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında
Əsasnamə" ilə tənzimlənir. Adı çəkilən Konstitusiya Qanunları və Əsasnamə ilə Azərbaycan Respublikasının
Dövlət himni Azərbaycan dövlətinin, onun müstəqilliyinin və birliyinin müqəddəs rəmzi, dövlət himninə dərin
ehtiram bəsləmək isə onun hər bir vətəndaşının vətənpərvərlik borcu kimi təsbit olunmuşdur.
"Azərbaycan marşı" həm Üzeyir Hacıbəyov tərəfindən milli marş kimi bəstələnərkən, həm də müstəqil
Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni kimi təsdiq edilərkən müəyyən dəyişikliklərə məruz qalmışdır.
Tarixilik baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən həmin dəyişikliklərdən burada danışmağı faydalı hesab
edirik. Yuxarıda deyildiyi kimi, "Azərbaycan marşının mətninin ilkin variantı 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq
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Cümhuriyyəti hökumətinin mətbəəsində nəşr olunmuş "Milli nəğmələr" kitabında "Vətən marşı" adı ilə
getmişdir. İlkin mətn belədir:
Vətən marşı
Azərbaycan, Azərbaycan
Ey qəhrəman övladın Vətəni (2)
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız,
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz,
Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa (2)
Binlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu.
Hüququn dərk edən əfrad,
Hərə bir qəhrəman oldu.
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər dəm can qurban
Sənə bir çox məhəbbət,
Sinəmdə tutmuş məkan
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır,
Şanlı Vətən!
Həmin mətnin adını və məzmununu böyük Üzeyir Hacıbəyov təkmilləşdirərək ona musiqi bəstələmişdir.
Bəstəkar tərəfindən Cümhuriyyət dövründə hazırlanmış, musiqi bəstələnmiş və bizə Etem Üngörün "Türk
marşları" kitabına salınmış mətn aşağıdakı kimidir:
Azərbaycan marşı
Azərbaycan, Azərbaycan,
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni,
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız,
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu,
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu.
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər dəm can qurban
Sənə bir çox məhəbbət,
Sinəmdə tutmuş məkan
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır.
Sanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan, Azərbaycan!
Göründüyü kimi, Üzeyir Hacıbəyov hər şeydən öncə, "Vətən marşı" mətninin adını dəyişdirərək
"Azərbaycan marşı" qoymuş, ikinci misrada "Vətən" sözündən əvvəl "Şanlı" epitetini əlavə etmiş, altıncı
misrada "binlərlə" sözünü "minlərlə" fonetik variantı ilə əvəz etmiş, "hüququn dərk edən əfrad" (əfrad – "fərd"
sözünün cəmidir, "fərdlər, insanlar, şəxslər" deməkdir) misrasını "hüququndan keçən əsgər" şəklində redaktə
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etmiş, nəhayət, mətnin sonuncu "Şanlı Vətən" ifadəsini 2 dəfə təkrarlamış, mətnə "Azərbaycan, Azərbaycan"
sözlərini əlavə etmişdir. Bununla da şeirin məzmunu zənginləşmiş, musiqililiyi və axıcılığı artmış, marşda
Azərbaycançılıq – Vətənçilik məfkurəsi daha da qüvvətlənmiş, Azərbaycanın bütövlüyü, bölünməzliyi, birliyi,
tamlığı ideyası özünün bitkin həllini tapmışdır.
"Azərbaycan marşı" müstəqil Azərbaycanın Dövlət himni kimi qəbul edilərkən Üzeyir Hacıbəyovun
müvafiq düzəlişlər, əlavələr etdiyi və musiqi bəstələdiyi mətndə yenidən iki dəyişiklik edilmişdir. Bunlar
aşağıdakılardan ibarətdir:
"Vətən marşı" və ya "Azərbaycan marşı"nda (1919-cu il):
"...Sən olasan gülüstan,
Sənə hər dəm can qurban
Sənə bir çox məhəbbət,
Sinəmdə tutmuş məkan..."
Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni –"Azərbaycan marşı"nda (1992-ci il):
"...Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban
Sənə min bir məhəbbət,
Sinəmdə tutmuş məkan..."
Göründüyü kimi, "Azərbaycan marşı" himn kimi qəbul edilərkən mətnin on birinci və on ikinci
misralarındakı "hər dəm" və "bir çox" ifadələri müvafiq olaraq "hər an" və "min bir" ifadələri ilə əvəz edilmişdir
ki, bu düzəlişlər məzmunu, mənanı qüvvətləndirməyə, ifadələri müasirləşdirməyə xidmət edir. Azərbaycan
Respublikasının Dövlət himni istər ideya-məzmun, istərsə də musiqisinin zənginliyi baxımından Vətənə,
millətə, dövlətə, dövlətçiliyə sədaqət ideyasını parlaq şəkildə əks etdirir. "Azərbaycan marşı"nın melodiyası
sadə, yaddaqalan olmaqla yanaşı, məzmun baxımından coşqun və mübariz ruhludur.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev dövlət himnimizin məziyyətlərindən danışarkən
demişdi: "Mən bu gün bildirmək istəyirəm ki, 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olmuş Xalq
Cümhuriyyətinin bugünkü nəsillərə qoyub getdiyi ən dəyərli miraslardan biri Azərbaycanın bu gün biz qəbul
etdiyimiz qanunla istifadə etdiyimiz dövlət himnidir və bir də Azərbaycanın dövlət bayrağıdır.
O vaxt vətənpərvər insanlar bu sahədə gözəl iş görmüşlər. Himnimizin sözləri də, – indi o dövrdən 80 il
keçib, – bu gün bizim üçün doğmadır və həqiqətən Azərbaycanın müstəqilliyini, müstəqil dövlət olmağını
nümayiş etdirir. Onun musiqisi də Azərbaycan musiqisidir, eyni zamanda çox əzəmətli musiqidir.
Bizim ölkəmizin vətəndaşlarının bəlkə də hamısı bunu istənilən səviyyədə dərk edə bilməyibdir. Ancaq
mən xarici ölkələrdə ziyarətlərdə olarkən, Azərbaycanın və həmin dövlətin himni çalınarkən çox böyük qürur
hissi keçirirəm. Həmin ziyarətlərimdə məndə bəlkə də ən böyük əhval-ruhiyyə yaradan Azərbaycanın bayrağı
altında Azərbaycanın himninin çalınmasıdır. Onu da deyə bilərəm ki, bəzi dövlət başçıları sonrakı
söhbətlərdə etiraf ediblər ki, Sizin himninizin musiqisi çox gözəldir, bayrağınız da gözəldir. Bu həqiqətən
belədir... Ona görə də biz öz himnimizi, bayrağımızı özümüz qədər sevməliyik. Çünki bu, bizim Vətənimizə,
millətimizə, dövlətimizə olan sədaqət, sevgi və məhəbbətin rəmzidir!"
Həqiqətən, Azərbaycanın dövlət himninin musiqisi də, gözəldir, sözləri də çox mənalıdır, əzəmətlidir,
milli-mənəvi dəyərlərimizi tam və dolğun şəkildə əks etdirir. Himnimizin dili, şübhəsiz, 1918-1920-ci illərin
ədəbi dil normalarını əks etdirir, onları təhlil edərkən məsələyə tarixilik baxımından yanaşılmalıdır. "Hazırız",
"qadiriz" fellərindəki şəxs sonluqları bəzilərinin düşündüyü kimi, Osmanlı ləhcəsinin təsiri olmayıb, dilimizin
XX əsrin əvvəllərindəki qrammatik normalarından biridir. Himnin dilində müasir dilimiz üçün anlaşılmaz olan
söz və ifadələr yox dərəcəsindədir. Himnin mətnindəki ərəb mənşəli "məsud" ("xoşbəxt") və "müştaq"
("ürəkdən bağlı", "həddən artıq istəkli", "qəlbdən sevən") sözləri də dilimizdə çoxişlənən lüğət vahidlərindəndir.
Ümumiyyətlə, "Azərbaycan marşı" – Dövlət himni ideya-məzmun baxımından müasirliyi, dünyəviliyi əks
etdirməklə yanaşı, dil-üslub cəhətdən məna dərinliyi, anlaşıqlığı və sadəliyi ilə qəlbləri oxşayır, Vətən və millət
qayəsinin, Azərbaycan idealının – milli və dövlət mənafeyinin, hər şeydən uca tutulmasına xidmət edir.
Qeyd: Bu bölmənin materiallarının hazırlanmasında M. Mərdanov və Ə.Quliyevin müəllifləri olduqları
“Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri” (Bakı, 2001) kitabından istifadə edilmişdir.
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Azərbaycan himninə dair sənədlər
Milli himn və Dövlət gerbinin hazırlanması üçün müsabiqə elan edilməsi haqqında
Xalq Maarif Nazirliyinin qərarı
(fevral, 1920)
***
МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Согласно постановлению Правительства, от 30 января сего года, объявляет конкурс на
представление проектов национального гимна, государственного герба и печати с премией пятьдесят
тысяч руб. за лучший гимн и по двадцать пять тысяч рублей за лучшие проекты государственного герба
и печати.
Лица, желающие принять участия в конкурсе должны до 1-го мая 1920 г. представить в канцелярию
Министерства Народного Просвещения в запечатанных пакетах проекты своих произведений по
указанным предметам, с подробным изложением причин и обстоятельств, как исторических, так и
политических, послуживших основанием к изготовления проекта.
(Газета «Азербайджан», 19 февраля 1920 г., №33)
Ədəbiyyat: Mərdanov M., Quliyev Ə. Azərbaycan
Respublikasının dövlət rəmzləri. Bakı, 2001, səh. 181.)
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Azərbaycan SSR-in Dövlət himni haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin fərmanı
(19 aprel 1978)
(Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Məlumatı, 1978-ci il, № 8, maddə 62)
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti qərara alır:
1. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Dövlət himninin mətni və musiqi redaksiyası təsdiq edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan SSR Dövlət himninin hər yerdə ifa edilməsinə 1978-ci il aprelin 28dən başlanılır.

Azərbaycan SSR-in dövlət himni
Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
1978-ci il 19 aprel tarixli Fərnanı ilə
təsdiq edilmişdir
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Mənbə: Azərbaycan SSR qanunlar toplusu. I cild , Bakı, 1984, səh. 341-344.
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət himninin ən yaxşı mətni üçün
müsabiqə elan olunması haqqında Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Qərarı
(5 fevral 1991)
Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himninin ən yaxşı mətni üçün müsabiqə elan olunsun.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himninin ən yaxşı mətni üçün 5 min manat mükafat təsis edilsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Sovetinə tapşırılsın ki, göstərilən mükafatın verilməsi üçün
lazımi vəsait ayırsın.
4. Müsabiqəyə yekun vurulması Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinə tapşırılsın.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
Bakı şəhəri, 5 fevral 1991-ci il,
№ 21-XII.
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət himninin ən yaxşı mətni, Dövlət gerbinin, orden və
medalının ən yaxşı təsvirləri üçün müsabiqə keçirilməsi üzrə komissiyanın təşkil edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Qərarı
(28 mart 1991)
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Rəyasət heyəti «Azərbaycan Respublikasının Dövlət himninin ən
yaxşı mətni üçün müsabiqə elan olunması haqqında», «Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin ən yaxşı
təsviri üçün müsabiqə elan olunması haqqında» və «Azərbaycan Respublikası orden və medalının ən yaxşı
təsvirləri üçün müsabiqə elan olunması haqqında» Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il 5 fevral
tarixli qərarlarını əsas tutaraq qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himninin ən yaxşı mətni, Dövlət gerbinin, orden və medalının ən
yaxşı təsvirləri üçün müsabiqə keçirilməsi üzrə komissiya aşağıdakı tərkibdə təşkil edilsin:
Muradəliyev Fazil Qulam oğlu — Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Mədəniyyət və dini əqidə
məsələləri daimi komissiyasının sədri (sədr)
Bünyadov Ziya Musa oğlu — Azərbaycan Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Azərbaycanın
əməkdar elm xadimi
Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu — Azərbaycanın xalq şairi
Qasımzadə Fuad Feyzulla oğlu — M.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müşaviri, Azərbaycanın əməkdar elm xadimi, Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının müxbir üzvü
Quliyev Tofiq Ələkbər oğlu—Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə heyətinin birinci katibi
Əbdürəhmanov Nadir Qəmbər oğlu — Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı Rəyasət heyətinin üzvü,
Azərbaycanın xalq rəssamı
Əzizov Arif Möhübəli oğlu — rəssam, Azərbaycan TKGİ mükafatı laureatı
Kazımzadə Kazım Məmmədəli oğlu — R.Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət Muzeyinin direktoru,
Azərbaycanın xalq rəssamı
Məmmədov Aydın Mirsaleh oğlu — Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı yanında respublika bədii tərcümə və
ədəbi əlaqələr mərkəzinin sədri, Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsi sədrinin müavini
Məmmədova Fəridə Cəfər qızı — Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun böyük elmi işçisi,
Azərbaycanın əməkdar elm xadimi
Nəbiyev Bəkir Əhməd oğlu — ədəbiyyatşünas, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının ədəbiyyat, dil və
incəsənət şöbəsinin akademik katibi
Polad Bülbül oğlu — Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri
Rzayev Anar Rəsul oğlu — Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının birinci katibi
Rüstəmxanlı Sabir Xudu oğlu — «Azərbaycan» qəzetinin baş redaktoru
Talıbzadə Kamal Abdulla Şaiq oğlu — ədəbiyyatşünas, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki
Xəlilov Fərhad Qurban oğlu — Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı İdarə heyətinin sədri, Azərbaycanın
əməkdar incəsənət xadimi
Cabir Novruz — şair, «Ədəbiyyat qəzeti»nin baş redaktoru
2. Müəyyən edilsin ki, işlər komissiyaya 1991-ci il mayın 25-dək təqdim olunmalıdır.
3. Komissiya verilmiş təkliflərin geniş müzakirəsini təşkil etsin və Azərbaycan Respublikasının Dövlət
himni mətnlərinin, Dövlət gerbi, orden və medalı təsvirlərinin ən yaxşı layihələrini seçsin və öz rəyini
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə təqdim etsin.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri.
Bakı şəhəri, 28 mart 1991-ci il,
№ 90-XII.
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(27 may 1992)
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
Musiqisi Üzeyir Hacıbəyovun, mətni Əhməd Cavadın olan "Azərbaycan marşı" Azərbaycan
Respublikasının Dövlət himni kimi təsdiq edilsin.
AZƏRBAYCAN MARŞI
Musiqisi: Üzeyir Hacıbəyovun,
Sözləri: Əhməd Cavadındır.
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu!
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət,
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 27 may 1992-ci il i.
№ 142.
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında
Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(2 mart 1993)
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamə (əlavə olunur) təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1984-cü il 12 sentyabr tarixli Fərmanı (Azərbaycan SSR
Ali Sovetinin Məlumatı, 1984-cü il, N-17, maddə 152) ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Sovet Sosialist
Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamə qüvvədən düşmüş sayılsın.
3. Bu Qanun imzalandığı andan qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 mart 1993-cü i.
№ 525.

22

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Azərbaycan.
Dövlət rəmzləri və atributları

Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında
Əsasnamə
(2 mart 1993)
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
1993-cü il 2 mart tarixli qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.
(7 mart 2000-ci il tarixli, 818-IQD nömrəli; 5 mart 2004-cü
il tarixli, 597-IIQD nömrəli nömrəli qanunlarla edilmiş əlavələr və
dəyişikliklərlə)
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni Azərbaycan dövlətinin, onun müstəqilliyinin və birliyinin
müqəddəs rəmzidir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himninə dərin ehtiram bəsləmək onun hər bir
vətəndaşının vətənpərvərlik borcudur.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni aşağıdakı hallarda ifa olunur:
• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sessiyalarının başlanması və qurtarması zamanı;
• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin iclaslarına
gəldiyi zaman;
• dövlət bayramlarına həsr olunmuş təntənəli yığıncaqların və iclasların açılışı və bağlanışı zamanı;
• hər gün Azərbaycan Respublikası milli televiziya və radio verilişlərinin əvvəlində və axırında;
• Azərbaycan xalqının və dövlətinin həyatında çox mühüm tarixi hadisələr münasibətilə,
Azərbaycanın görkəmli siyasi, dövlət, hərbi xadimlərinin, milli qəhrəmanlarının, elm, ədəbiyyat və
incəsənət xadimlərinin şərəfinə abidələrin və lövhələrin açılışı zamanı;
• dövlət və ictimai orqanlar, müəssisələr, idarələr və təşkilatlar tərəfindən keçirilən mərasimlər və
digər təntənəli tədbirlər zamanı Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı qaldırılarkən;
• Azərbaycan Respublikasına rəsmi görüşə gələn xarici ölkələrin dövlət və hökumət başçıları
qarşılanarkən və yola salınarkən - müvafiq ölkənin Dövlət himni ifa olunduqdan sonra. Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyində Azərbaycan Respublikası Dövlət himni hökmən ifa olunduğu
başqa hallar da nəzərdə tutula bilər.
3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni orkestr, xor, orkestr-xor tərəfindən, yaxud başqa vokal üsulla
və alətlər vasitəsilə ifa olunur. Bunun üçün səsyazma vasitələrindən də istifadə edilə bilər.
4. Bütün hallarda Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni tam ifa olunur.
5. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni "Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında"
Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 27 may tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş mətnə və musiqi
redaksiyasına tam müvafiq surətdə ifa olunmalıdır.
6. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni camaat qarşısında ifa olunarkən oradakılar himni ayaq üstə
dinləməli və ya oxumalıdırlar.
7. Hərbi hissələrdə, hərbi gəmilərdə, daxili işlər, sərhəd xidməti və milli təhlükəsizlik orqanlarında
Azərbaycan Respublikası Dövlət himninin ifa olunması, habelə himn ifa edilərkən hərbi qulluqçuların,
daxili işlər və milli təhlükəsizlik orqanlarının sıravi və rəis heyətinə aid şəxslərin əsgəri rəsm-təzim
etməsi hərbi nizamnamələrlə və müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən müəyyən edilən
qaydalarla tənzimlənir.
8. Azərbaycan Respublikası Dövlət himninin musiqisi və mətni əlifba kitabının birinci səhifəsində dərc
olunur.
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9. Ümumtəhsil məktəblərində, texniki peşə, orta ixtisas məktəblərində, ali məktəblərdə və başqa tədris
müəssisələrində yeni dərs ilinin birinci dərsi Azərbaycan Respublikasının Dövlət himninin
öyrənilməsinə və ifasına həsr edilir.
10. Respublika və beynəlxalq idman yarışları keçirilərkən Azərbaycan Respublikası Dövlət himninin ifa
olunması qaydası respublika və beynəlxalq idman təşkilatlarının mövcud praktikası nəzərə alınmaqla
müəyyən edilir.
11. Respublika idarələri və təşkilatları xarici dövlətlərin ərazisində təntənəli tədbirlər keçirərkən
Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
qaydalara müvafiq surətdə, onların olduqları ölkənin praktikası və yerli adətləri nəzərə alınmaqla ifa
edilir.
12. Azərbaycan Respublikası Dövlət himninin daxili işlər, sərhəd xidməti və milli təhlükəsizlik
orqanlarında, tədris müəssisələrində, idman yarışları zamanı, habelə Azərbaycan Respublikasının
idarələri və təşkilatları tərəfindən xarici dövlətlərin ərazisində tədbirlər keçirilərkən ifa olunması
qaydaları bu Əsasnamənin tələbləri əsas götürülməklə müəyyən edilir.
13. Bu Əsasnamənin dəqiq yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək dövlət orqanlarının, müəssisələrin, idarələrin,
təşkilatların, siyasi partiyaların, ictimai birliklərin, həmkarlar ittifaqlarının və digər ictimai qurumların
rəhbərlərinə həvalə olunur.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Himninin musiqisinin və mətninin təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu
(14 noyabr 2018)
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 23-cü maddəsinin
III hissəsini rəhbər tutaraq qərara alır:
Musiqisi Üzeyir Hacıbəyliyə, sözləri Əhməd Cavada məxsus olan “Azərbaycan marşı” Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Himni kimi təsdiq edilsin (əlavə olunur).
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 noyabr 2018-ci il.
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