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Suverenlik rəmzimiz

Milli bayrağımız - türk milli mədəniyyətinin, müsəlman sivilizasiyasının və müasir Avropa
demokratik əsaslarının simvolu kimi

Hər bir dövlətin, xalqın, millətin əsas atributları var və bayraq da onların içində xüsusi yerə malikdir. Tarix
boyu bayraq önündə and içilib, onun qarşısından keçilərək döyüşlərə gedilib. Bayrağını itirən ordu və yaxud hərbi
hissə dərhal buraxılırdı. Onun qorunub saxlanılması da dövlətin əsas maraqları sırasındadır.

Həqiqətən  də  üçrəngli  bayrağımızı  dünya  dövlətlərinin  bayraqları  ilə  bir  sırada  görəndə  qürur  duymaya
bilmirsən.  Məhz  bunu  nəzərə  alan  ölkə  rəhbərliyi  də  Azərbaycanda  Dövlət  Bayrağı  Günü  elan  edilməsi  barədə
müvafiq qərara imza atdı. Həmin qərara imza atmaqla ölkə rəhbərliyi müasir gəncliyi öz bayrağına qürur yeri kimi
baxmağa, onda vətənpərvərlik hissələrinin gücləndirilməsinə çalışır. Bəlli olduğu kimi, 2009-cu ilin noyabr ayında
Dövlət  Bayrağı  Günü  ilə  bağlı  Əmək  Məcəlləsinin  105-ci  maddəsinə  də  əlavə  edilib.  Əlavəyə  əsasən,  9  noyabr
Azərbaycanda  Dövlət  Bayrağı  Günü  elan  olunur  və  bu  bayram  ölkədə  qeyri-iş  günü  olan  bayramların siyahısına
daxil edilir.

Yeri  gəlmişkən,  qeyd  edək  ki,  ilk  dəfə  Azərbaycanın  üçrəngli  bayrağı  ADR  hökumətinin  dövründə
parlamentdə  ucalıb.  Azərbaycan  Respublikasının  Dövlət  bayrağı  haqqında"  Azərbaycan  Respublikasının
Qanununda  qeyd  edilir:  Azərbaycan  Respublikasının  Dövlət  bayrağı  Azərbaycan  dövlətinin  suverenliyi  rəmzidir.
Azərbaycan  Respublikasının  Dövlət  bayrağı  eni  və  uzunluğu  bərabər  olan  rəngli  üç  üfüqi  zolaqdan  ibarət
düzbucaqlı  parça  şəklindədir:  üst  zolaq  mavi  rəngdə,  orta  zolaq  qırmızı  rəngdə,  aşağı  zolaq  yaşıl  rəngdədir.
Bayrağın hər  iki  üzündə  qırmızı zolağın ortasında ağ rəngli  aypara  və  səkkizguşəli  ulduz  təsviri  vardır.  Bayrağın
eninin  uzununa  nisbəti  1:2-dir.  Ayparanın  və  səkkizguşəli  ulduzun  təsvirləri  tərəflərinin  nisbəti  3:4  olan
düzbucaqlının  içərisində  yerləşir;  düzbucaqlının  diaqonalı  bayrağın  eninin  1/2-  nə  bərabərdir.  Ayparanın  təsviri
konsentrik (eyni mərkəzli) olmayan iki dairənin hissələri şəklindədir; böyük dairənin diametri xarici düzbucaqlının
eninə,  kiçik  dairənin  diametri  isə  bayrağın  eninin  1/4-ə  bərabərdir.  Kiçik  dairənin  mərkəzi  bayrağın  həndəsi
mərkəzindən  sol  tərəfdə,  bayrağın  eninin  1/60-nə  bərabər  olan  məsafədə  yerləşir.  Səkkizguşəli  ulduzun  təsviri
ayparadan sağda yerləşir,  ulduzun xarici  dairəsinin  diametri  bayrağın eninin  1/6-ni,  daxili  dairəsinin  diametri  isə
1/12-ni  təşkil  edir.  Azərbaycan  Respublikasının  Dövlət  bayrağı  və  onun  təsviri,  ölçülərindən  asılı  olmayaraq
təsvirlərə  həmişə  dəqiq  uyğun  gəlməlidir".  "Azərbaycan  Respublikasının  dövlət  bayrağının  istifadə  qaydası"
haqqında sərəncamda dövlət bayrağının dəqiq rəng xüsusiyyətləri qeyd olunur: Rəng modeli - Mavi, Qırmızı, Yaşıl

Azərbaycan Respublikasının Dövlət  Bayrağı haqqında ilk hökumət  qərarı 1918-ci  il  iyunun 24-də  verilib.
Azərbaycan  Milli  Qurtuluş  Hərəkatının  ideoloqu  M.  Ə.  Rəsulzadə  1918-ci  ildə  Azərbaycan  Parlamentinin
yığıncağında  demişdi:  "Bizim  qaldırdığımız  bayrağın  üç  rəngi:  türk  milli  mədəniyyətinin,  müsəlman
sivilizasiyasının  və  müasir  Avropa  demokratik  əsaslarının  simvoludur".  Hə-  min  qərar:  Azərbaycan  bayrağını
qırmızı materialdan, üstündə ağ, aypara və qırmızı fonda ağ səkkiz guşəli ulduzun təsviri verilmiş bayraq kimi qəbul
etmək.  Bu  qərar  qəbul  edilərkən  Azərbaycan  hökuməti  hələ  Gəncə  şəhərində  yerləşirdi  və  Bakıda  fəaliyyət
göstərmək qeyri-mümkün idi. Azərbaycan hökuməti Bakıda yalnız 15 sentyabr - şəhər türk qoşunlarının köməyi ilə
düşmən  qüvvələrdən  təmizləndikdən  sonra  fəaliyyət  göstərə  bildi.  Göründüyü  kimi  ilk  dövlət  bayrağı  qırmızı
rəngdə,  Türkiyənin  dövlət  bayrağı  formasında  olub.  Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyətinin  Bakıda  fəaliyyətə
başlamasından az sonra,  bayraq haqqında ikinci  qərar  qəbul  edildi.  "Milli  bayraq haqqında Azərbaycan hökuməti
qərarları dəftərindən  9  noyabr  1918-ci  il  tarixli  çıxarış: Eşidildi -  Nazirlər  Şurası sədrinin  milli  bayraq  haqqında
məruzəsi. Qərara alındı - Göy, qırmızı və yaşıl rənglərdən, mərkəzdə ağ aypara və səkkizbucaq ulduzdan ibarət olan
bayraq milli bayraq hesab edilsin. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı 1918-ci il noyabrın 9-da Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin iclasında qəbul edilmiş və 1920-ci ilin aprel ayınadək dövlət statusuna malik olub.
Həmin bayraq 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri, xalqımızın ümummilli
lideri  Heydər  Əliyevin  təşəbbüsü  və  rəhbərliyi  ilə  keçirilən  sessiyada  Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının  dövlət
bayrağı  olaraq  təsdiq  edilib.  1991-ci  il  fevralın  5-də  Azərbaycan  Respublikasının  Ali  Soveti  "Azərbaycan
Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında" Qanun qəbul edərək onu Dövlət bayrağı elan edib.

ÜÇRƏNGLİ BAYRAGIN SİMVOLLARI

Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı bərabər enli üç üfüqi zolaqdan ibarətdir. Yuxarı zolaq göy, orta
zolaq qırmızı,  aşağı zolaq  yaşıl rəngdədir.  Qırmızı zolağın ortasında bayrağın hər  iki  üzündə  ağ rəngli  aypara  ilə
səkkizguşəli ulduz təsvir edilmişdir. Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti  1:2-dir. Mavi rəng - Azərbaycan xalqının
türk mənşəli olmasını, türkçülük ideyası ilə bağlıdır. Türklərin göy rəngə üstünlük verməsi ilə bağlı müxtəlif izahlar
da  mövcuddur.  Orta  əsrlərdə  islam  dinində  olan  türkdilli  xalqların  yaşadığı  ərazilərdə  saysız-hesabsız  qədim
abidələr  də  tikilib  və  bu  abidələrin  əksəriyyəti  göy  rəngdə  olub.  Bu  baxımdan  göy  rəng  həm  də  simvolik  məna
daşıyır.  Göy rəng həm də  XI- II əsrdə  Elxanilər  dövrünün əzəmətini,  onların zəfər  yürüşlərini  əks etdirir.  Qırmızı



rəng - müasir cəmiyyət qurmaq, demokratiyanı inkişaf etdirmək, bir sözlə müasirləşməni, inkişafı istəyini ifadə edir.
Məlum olduğu kimi XVIII əsrin sonlarında Fransa Burjua inqilabından sonra kapitalizmin inkişafı ilə bağlı Avropa
ölkələrində  böyük irəliləyişlər baş  verib. Həmin dövrdə  proletariatın kapitalizm quruluşuna qarşı mübarizəsi olub.
Bu  illərdə  qırmızı  rəng  Avropanın  simvoluna  çevrilirdi.  Ə.  Hüseynzadə  yazırdı:  "Avropalaşalım,  firəngləşəlim
deyirsiniz. Lakin ey qare (ey oxucu), müraciətdən müraciətə fərq vardır.

Biz  avropalıların  ədəbiyyatına,  sənayelərinə,  ümum  və  maariflərinə,  kəşfiyyat  və  ixtiralarına  müraciət
etmək  istəyiriz,  özlərinə  degil!  Biz  istəriz  ki,  islam  ölkəsinə  onların  beyinləri,  dirnaqları  girsin!"  Qırmızı  rəngin
üzərində ortada aypara və səkkizguşəli ulduzun təsviri verilib.

Yaşıl  rəng  -  islam  sivilizasiyasına  ,  islam  dininə  mənsubluğu  ifadə  edir.  Böyük  mütəfəkkir  Əli  bəy
Hüseynzadə "Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar" əsərində yaşıl rəngin geniş izahını verib.

AY ULDUZUN MƏNASI NƏDİR?

Bayrağımızın  üzərindəki  ay-ulduzun  mənası  nədir?  Tarixçilərin  bildirdiklərinə  görə,  Xalq  Cümhuriyyəti
tərəfindən  üçrəngli  bayraq  dövlət  bayrağı  kimi  qəbul  olunanda  orada  rənglərin  nəyi  ehtiva  etdiyi  göstərilsə  də,
aypara  və  səkkizguşəli  ulduzun  mənaları  açıqlanmayıb.  Bayrağın  üzərindəki  aypara  və  səkkizguşəli  ulduzun
mənaları barədə müxtəlif fikirlər var. Hətta alim və tədqiqatçıların da bu məsələdə fikirləri üst-üstə düşmür. Aypara
bir vaxtlar Bizans imperiyasının paytaxtı Konstontinopolun gerbi olub. Türklər 1453-cü ildə həmin şəhəri aldıqdan
sonra həmin gerb

Osmanlı İmperiyası tərəfindən islam dininin bir rəmzi kimi qəbul edilib və həmin 'dində olan başqa xalqlara
da keçib. (Bax: M. Əliyev. "Qobustan" jurnalı, 1989, N3). Tarixçi Cəbi Bəhramov bildirir ki, bayrağın üzərindəki
aypara türk xalqlarının simvoludur. Səkkizguşəli ulduzun mənasına gəlincə bu, "Azərbaycan" sözünün əski əlifbada
yazılışı  ilə  bağlıdır.  Belə  ki,  əski  əlifbada  "Azərbaycan"  sözü  səkkiz  hərflə  yazılır.  Tarixçi  alim  Cəmil  Həsənli
bildirib ki, ay-ulduz türk simvolları hesab olunur. Qədim türk mifologiyasına görə, ulduzların sayı həmin xalqların
taleyində  rol  oynayır.  Ulduzlar  səkkiz  guşə  kimi  düzüləndə,  həmin  xalqın  taleyində  xoşbəxt  hadisə  baş  verib".
Səkkizguşəli  ulduzun  mənasını  AMEA-nın  dissertantı  Akif  Məmmədli  isə  belə  açıqlayıb:  "Rəsulzadə  dövlətin
prinsiplərini  müəyyənləşdirərkən  8  prinsipə  əsaslanıb:  bunlar  türkçülük,  islamçılıq,  çağdaşlıq,  dövlətçilik,
demokratiklik,  bərabərlik,  azərbaycançılıq  və  mədəniyyətlilikdir".  Müxtəlif  guşəli  ulduzların  təsvirlərinin  izləri
dünya  sivilizasiyasının  ən  qədim  məskəni  hesab  olunan  Mesopotomiya  ilə  əlaqədardır.  Azərbaycan  bayrağında
ulduz Azərbaycan memarlıq üslubunda geniş istifadə olunmuş və səkkiz güşə, səkkiz türk xalqının simvoludur.

Cəfər Cabbarlı "Azərbaycan bayrağına" şeirində yazır:

Kölgəsində ay əyilib bir gözəli qucmada. 
Qucaşaraq sevdiyilə yüksəklərə uçmada, 
Şu görünüş bir ananın şəfqətinə oxşayor. 
Düşündükcə zövqlərimi, vicdanımı oxşayor.

Bu ay, yıldız, boyaların qurultayı nə demək? 
Bizcə böylə söyləmək!

Bu göy boya Göy Moğoldan qalmış bir türk nişanı, 
Bir türk oğlu olmalı!

Yaşıl boya islamlığın sarsılmayan imanı, 
Ürəklərə dolmalı!

Şu al boya azadlığın, təcəddüdün fərmanı, 
Mədəniyyət bulmalı.

Səkkiz uclu şu yulduz da səkkiz hərfli Od yurdu 
Əsarətin gecəsindən fürsət bulmuş quş kibi, 
Səhərlərə uçmuşdur

Şu hilal da türk bilgisi, düzgün sevgi nişani, 
Yurdumuzu qucmuşdur!

Allah, əməllərim edib şu bayrağı intiqal, 
Birər-birər doğru olmuş, bir ad almış: İSTİQLAL! 
Yürəyimdə bir dilək var, o da doğru kəsilsin, 



O gün olsun bir göy bayraq Turan üstə açılsın.

DÜNYANIN ƏN UCA BAYRAĞI

Dünyanın ən  uca  bayrağı  Bakıda  Dövlət  Bayrağı  Meydanında  dalğalanan  Azərbaycan  bayrağıdır.  Dövlət
Bayrağı Meydanının təməli  2007-ci  il  30 dekabrda Bakının Bayıl qəsəbəsində  -  Hərbi  Dəniz Qüvvələrinin  bazası
yaxınlığında qoyulub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının "Trident Support" şirkətinin hazırladığı layihəni Azərbaycanın
"Azenko"  şirkəti  icra  edib.  inşa  olunmuş  dayağın  hündürlüyü  162,  bünövrəsinin  diametri  3,2,  bünövrənin  üst
hissəsinin  diametri  1,09  metrdir.  Qurğunun ümumi  kütləsi  220  tondur.  Bayrağın eni  35  metr,  uzunluğu  70  metr,
ümumi  sahəsi  2450  kvadratmetr,  kütləsi  isə  təqribən  350  kiloqramdır.  Dövlət  Bayrağı Meydanı açılışı  və  Dövlət
Bayrağının  təntənəli  qaldırılması  2010-cu  ilin  sentyabrın  1-də  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti,  Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilib.
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